
   
Hygiejniske forholdsregler - oversigt april  2020

Generel
infektionshygiejne

Norovirus og andre
virale

mave-/tarminfektioner

Clostridium difficile
ribotype 027

(CD027)

MRSA, VRE, CPO og
Meropenemresistente

enterobakterier

Influenza og andre
virale luftvejs-

infektioner

Lungetuberkulose

 Valg af 
stue/toilet 

Flersengsstue på 
baggrund af individuel 
vurdering

Isolation på enestue eller 
kohorte
Toilet/bad tilknyttes stuen

Isolation på enestue
Toilet/bad tilknyttes stuen

Isolation på enestue 
Toilet/bad tilknyttes stuen

Isolation på enestue eller 
kohorte
Toilet/bad tilknyttes stuen 

Isolation på enestue
Toilet/bad tilknyttes stuen

 Hånd-
desinfektion

Før rene og efter urene 
arbejdsopgaver
Efter brug af handsker
Efter håndvask

Som ved generel hygiejne Som ved generel hygiejne Som ved generel hygiejne

Efter aftagning af værnemidler 
udføres hånddesinfektion inkl. 
desinfektion af underarme.

Som ved generel hygiejne Som ved generel hygiejne

 Håndvask Ved synlig forurening
Efter toiletbesøg

Som ved generel hygiejne 
og når stuen forlades 

Som ved generel hygiejne 
og når stuen forlades 

Som ved generel hygiejne Som ved generel hygiejne Som ved generel hygiejne

 Handsker Ved risiko for 
forurening med 
organisk materiale

Ved al direkte kontakt med 
patient, udstyr og inventar 
samt rengøringsopgaver

Ved al direkte kontakt med 
patient, udstyr og inventar 
samt rengøringsopgaver

Ved al direkte kontakt med
patient, udstyr og inventar
samt rengøringsopgaver

Ved al direkte kontakt med
patient, udstyr og inventar
samt rengøringsopgaver

Ved al direkte kontakt med
patient, udstyr og inventar
samt rengøringsopgaver

 Plastforklæde/
 Overtrækskittel
  (altid éngangs)

Ved risiko for 
forurening af 
arbejdsdragten f.eks. 
ved sengebad, 
rengøring af toiletter 

Væskeafvisende 
overtrækskittel med lange 
ærmer ved al direkte 
kontakt med patient, udstyr
og inventar samt 
rengøringsopgaver 

Væskeafvisende 
overtrækskittel med lange 
ærmer ved al direkte 
kontakt med patient, udstyr 
og inventar samt 
rengøringsopgaver 

Plastforklæde ved al 
direkte kontakt med 
patient, udstyr og inventar
samt rengøringsopgaver 
Anvendes under COVID-19 
pandemien 

Væskeafvisende 
overtrækskittel med lange 
ærmer ved al direkte 
kontakt med patient, 
udstyr og inventar samt 
rengøringsopgaver 

Væskeafvisende 
overtrækskittel med lange 
ærmer ved al direkte 
kontakt med patient, 
udstyr og inventar samt 
rengøringsopgaver 

 Maske med visir

 eller

 Maske og   
 beskyttelses-
briller 

Som værnemiddel ved 
risiko for stænk og 
sprøjt til slimhinder i 
ansigtet

Som ved generel hygiejne Som ved generel hygiejne Som ved generel hygiejne Som ved generel hygiejne 
og ved mindre end 1 
meters afstand fra patient

Som ved generel hygiejne 
og ved mindre end 1 
meters afstand fra patient

Åndedrætsværn (FFP3 
maske) ved procedurer, 
der involverer 
hosteprovokation

 Desinfektion 
ifm.  
 daglig 
rengøring 
 foretages med

På baggrund af 
individuel vurdering

Toilet/bad: Klor
Kontaktpunkter: Klor 

Gulv: rengøres

Toilet/bad: Klor
Kontaktpunkter: Klor 

Gulv: rengøres

Toilet/bad: Sprit*
Kontaktpunkter: Sprit*

*Ved VRE benyttes Klor 
på AUH og RHH

Gulv: rengøres            

Toilet/bad: Sprit
Kontaktpunkter: Sprit 

Gulv: rengøres           

Toilet/bad: Sprit
Kontaktpunkter: Sprit 

Gulv: rengøres          

 Desinfektion 
ifm.  
 ophævelse af  
 isolation og  
 slutrengøring 
med

Toilet/bad: Klor
Kontaktpunkter og alle 
vandrette flader: Klor 

Gulv: rengøres 

Toilet/bad: Klor
Kontaktpunkter og alle 
vandrette flader: Klor 

Gulv: rengøres og 
desinficeres med Klor 

Toilet/bad: Sprit*
Kontaktpunkter og alle 
vandrette flader: Sprit*

*Ved VRE benyttes Klor 
på AUH og RHH
Gulv: rengøres

Toilet/bad: Sprit
Kontaktpunkter og alle 
vandrette flader: Sprit

Gulv: rengøres

Toilet/bad: Sprit
Kontaktpunkter og alle 
vandrette flader: Sprit

Gulv: rengøres
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