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National Hygiejneuge - Uge 38 
I Danmark er uge 38 udnævnt til national hygiejneuge. Hygiejneudvalget på AUH og 

Kvalitetsafdelingen i RRA støtter op om forskellige lokale initiativer. 

I år er fokus på generel infektionshygiejne, der er hele grundlaget i indsatsen med at nedsætte 

risiko for smittespredning mellem patienter, mellem personalet og mellem patienter og personale. Vi 

har jo gennem de sidste par år set, hvor effektfuldt dette kan være.  

 

Der er udarbejdet et inspirationskatalog med forslag til, hvilke emner der kan drøftes i 

afdelingerne, og der er også eksempler på praktiske øvelser. Er der andre emner der er mere 

relevante i jeres afsnit, så tager I naturligvis fat i det. Det er vigtigt, at det giver mening i afsnittet.  

Afdelingens hygiejnekontaktperson er altid velkommen til at kontakte hospitalets 

hygiejnesygeplejersker, hvis der er brug for yderligere tips eller sparring.  

Kataloget udsendes via kvalitetsafdelingen før sommerferie.  

 

Derudover vil der i uge 38, traditionen tro, være en online quiz med gode præmier på højkant, så 

få alle kollegerne til at holde øje med Intranettet.  

 
Ventilation og lukkede vinduer 
I et infektionshygiejnisk perspektiv er åbne døre og vinduer en trussel mod patientsikkerheden. 

Derfor er det vigtigt, at alle kender til, hvordan åbne døre og vinduer påvirker ventilationen, og 

hvordan man bærer sig ad, for at få ventilationssystemet til at fungere optimalt. 

Se i øvrigt nyhedsopslag på intra fra Teknisk afdeling. 

 

Saturationsmåler – rengøring og eventuelt efterfølgende desinfektion 
En saturationsmåler er overvejende at betragte som ikke-kritisk udstyr – som et stetoskop.  

Hvis det er synligt rent, og kun har været brugt på intakt hud og ikke har været udsat for stænk og 

sprøjt, rengøres det mellem patienter.  

Der foretages en efterfølgende desinfektion ved synlig forurening, samt ved kontakt med ikke-intakt 

hud, fugtig hud eller ved brug hos isolationspatient. 

 

Festivaltid / Sportsure/ Tælleskridt ur  
HUSK at sportsure, festivalarmbånd og håndhygiejne og arbejdsdragt ikke "går hånd i hånd". 

Placerer sportsur og/eller festivalarmebånd alternative steder, så håndhygiejne kan udføres korrekt.  

 

Nye regionale e- dok  
Respirationsterapi - Særlige vejledninger - herunder NIV -  Infektionshygiejniske forholdsregler, 

regional instruks 

Abekopper – infektionshygiejniske forholdsregler, regional instruks 

Samlet liste over de Regional infektionshygiejniske dokumenter, anbefales som favorit i e- dok. 

 

 
 

 
 

 
 

http://auh.intranet.rm.dk/AUH-nyt/2022/2022-04-april/ventilationen-fungerer-kun-korrekt-med-lukkede-dore-og-vinduer/
https://e-dok.rm.dk/edok/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=https://e-dok.rm.dk/edok/enduser/portal.nsf/Main.html?open&unid=X48FBBCB7CFBF9826C125878F00304560&level=AAUHMI&dbpath=/edok/editor/RM.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=S%F8g
https://e-dok.rm.dk/edok/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=https://e-dok.rm.dk/edok/enduser/portal.nsf/Main.html?open&unid=X48FBBCB7CFBF9826C125878F00304560&level=AAUHMI&dbpath=/edok/editor/RM.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=S%F8g
https://e-dok.rm.dk/edok/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=https://e-dok.rm.dk/edok/enduser/portal.nsf/Main.html?open&unid=XD449ABA10F3744B4C12588530039A964&level=AAUHMI&dbpath=/edok/editor/RM.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=S%F8g
https://e-dok.rm.dk/edok/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=https://e-dok.rm.dk/edok/enduser/portal.nsf/Main.html?open&unid=X93195D9E33A8EB23C125742700407EB7&level=AAUH&dbpath=/edok/editor/RM.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=S%F8g
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Videolaryngoskoper McGrath rengøring og desinfektion                                                            
Ny anbefalinger for rengøring og desinfektion af videolaryngoskoper er sendt til de berørte 

afdelinger. Anbefaling kan rekvireres ved henvendelse til Hygiejnesygeplejerskerne.  

 

 

 

 

 

  

 
 

Temaeftermiddag den 5. oktober 2022 
Temaeftermiddag i oktober har overskriften "Håndhygiejne – kan man ændre adfærd".  Det 

bliver en rigtig spændende eftermiddag, hvor der er inviteret nogle spændende oplægsholdere, der 

har arbejdet med håndhygiejne på et evidensbaseret niveau. Temaeftermiddagen er for 

hygiejnekontaktpersoner, funktionsledere og andre med interesse for området. Så tag gerne en 

kollega med under armen. Tilmelding og program er i Plan2learn.  

Temadagen er oprindelig udsat fra februar måned – alle der var tilmeldt den gang bedes tilmelde 

sig igen. 

 

Hygiejnekursus i 2023 bliver den 23. marts 

 
Til ansatte på AUH: 
I forbindelse med nybygningen på hospitalet blev der truffet en principiel beslutning om, at der i 

Nord og Syd kun anvendes aftørbare skærme som afskærmning mellem patienter og at der ikke 

anvendes bruseforhæng. I Øst har tekstil- og bruseforhængene være taget ned under COVID-19, 

men er nu på vej tilbage. Jævnfør NIR om håndtering af tekstiler til flergangsbrug i 

sundhedssektoren, CEI, 2022, kan tekstiler være medvirkende årsag til smittespredning til hud, 

hænder og overflader i miljøet ved håndtering af tekstilet.  

Hygiejneudvalget på AUH henstiller derfor til, at der ikke genopsættes tekstilforhæng i AUH, Øst. I 

stedet for tekstilforhæng mellem patienter anbefales aftørbare skærme, som bestilles via Teknisk 

Afdeling.   

 
Til ansatte på RRA: 
Næste netværksmøde er den 1. november kl 12.30-15.00. Invitation bliver udsendt efter 

sommerferien.  

 

 

 

I ønskes alle en God Sommer      

https://rm.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=86484
https://hygiejne.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/retningslinjer/nir/nir-tekstiler.pdf?la=da
https://hygiejne.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/retningslinjer/nir/nir-tekstiler.pdf?la=da

