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Kampagne med fokus på håndhygiejne  
 

AUH 

Kampagnen er planlagt i et samarbejde mellem Hygiejneudvalget, 

Infektionshygiejnisk Enhed samt Kvalitet og Uddannelse, og skydes i gang i uge 38, 

som også er den nationale hygiejneuge. Infektionshygiejnisk Enhed vil i uge 38 

have fokus på håndhygiejne, der således bliver en del af den samlede kampagne. 

 

AUH-kampagnen vil blandt andet indeholde: 

 Test dig selv og dine kollegaer i håndhygiejne ved hjælp af e-

læringsprogrammet (genudsendes til alle) 

 Tip en 13'er om håndhygiejne - konkurrence i hvert afsnit, og med præmier 

 Video på AUH-intra med hilsen fra Hospitalsledelsen og videoer om 

håndhygiejne 

Hold derfor øje med AUH-intranet, hvor der kommer mere information. 

 

RRA 

På Regionshospitalet Randers er en tilsvarende kampagne tilrettelagt i samarbejde 

med Kvalitet og Sundheds-it Randers og Infektionshygiejnisk Enhed. 

Hold derfor øje med RRA -intranet, hvor der kommer mere information. 

 

Hygiejnesygeplejerskerne vil som start på kampagnen være til stede med 

lyskassen ved de 3 caféer på AUH Nord, Øst og Syd i udvalgte tidsrum, hvor der 

vil være mulighed for at personalet kan teste, hvor gode de er til at udføre 

håndhygiejne.  

 

AUH:  

Mandag den 14/9 mellem 11.30 og 13.00 ved café Nord, Øst, Syd. 

Tirsdag den 15/9 mellem 12.00 og 13.30 ved café Nord, Øst, Syd. 

Fredag den 18/9 mellem 12.00 og 13.00 ved café Nord, Øst, Syd. 

 

RRA: 

Torsdag den 17/9 mellem 11.30 og 12.15 ved kantinen. 
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Til inspiration i de enkelte afsnit: 

Rådet for Bedre Hygiejne har på deres hjemmeside materiale til gratis download 

samt forslag til lokale aktiviteter. 

http://www.hygiejneugen.dk/toolkit-hygiejneugen/ 

 

Central Enhed for Infektionshygiejne (CEI) på Statens Serum Institut har 

udarbejdet 10 spørgsmål om håndhygiejne – test dig selv  

 

 

Temaeftermiddag om COVID-19: 

Onsdag den 16/9 kl. 14-15.30 i auditorie A, AUH.  

Der er plads til 100 personer. 

Tilsvarende finder sted på RRA torsdag den 24/9 kl. 14-15.30 i auditoriet. 

Der er plads til 100 personer. 

 

 

Bordventilatorer  

Generelt anbefaler Central Enhed for Infektionshygiejne (CEI) ikke brug af 

bordventilatorer i klinikker, da en bordventilator hvirvler støv og andet rundt i 

rummet, hvilket kan have betydning for smitte med mikroorganismer. 

CEI fraråder ligeledes brug af bordventilatorer på sygeplejekontorer og lignende 

administrative rum under den pågående COVID-19 epidemi. 

 

 

Forsyning fra Regionslager Midt 

RRA er overgået til forsyning fra Regionslager Midt, og AUH overgår den 1. 

september. 

Vi opfordrer til, at der er fokus på infektionshygiejne – særligt håndhygiejne i 

forbindelse med de nye arbejdsgange.  

 

 

Sugeglas med filtre  

Der er indkøbt sugeglas, hvor der på glasset står, at filteret 

skal skiftes mellem hver patient.  

Filtret beskytter udstyret – systemet 'bagved', men det har 

ingen infektionshygiejnisk betydning for patienten, da 

tilbageløb ikke er muligt. Efter aftale med Teknisk Afdeling 

anbefaler vi, at dette filter skiftes samtidig med rengøring og 

http://www.hygiejneugen.dk/toolkit-hygiejneugen/
http://www.hygiejneugen.dk/toolkit-hygiejneugen/
https://ssi.essenslms.com/public/vav_hh/index.html#/id/59f81f5424707871125bd9c8
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desinfektion af de vaskbare dele af aggregatet og skift af slangen fra aggregatet til 

sugebeholder med et fast interval fx 1 gang/mdr.  

Vores e-Dok opdateres snarest med denne anbefaling. 

 

 

National Infektionshygiejniske Retningslinje (NIR) for det præ-, 

per- og postoperative område er revideret  

I den reviderede udgave er tilføjet et opdateret afsnit om brug af kirurgisk 

håndvask, og der er foretaget opdateringer i forhold til direktivet om medicinsk 

udstyr. Endvidere er indført afsnit om brug af diatermi, robot-assisteret kirurgi, 

mobilt sug samt brug af make-up.  

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinje(NIR) for det præ-, per- og 

postoperative område 

 

 

 

 

 

https://hygiejne.ssi.dk/NIRoperativ
https://hygiejne.ssi.dk/NIRoperativ

