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Kursus i Infektionshygiejne  
Hygiejnekurset tager udgangspunkt i de generelle og supplerende infektionshygiejniske 
forholdsregler. Der vil være undervisning i basal mikrobiologi med smitteveje og 

smittemåder, samt i antibiotikas betydning for hospitals- erhvervede infektioner. Kurset 
henvender sig til nye hygiejnekontaktpersoner, læger, funktionsledere og andre med 

interesse for området. Der planlægges 2 ens heldagskurser. Foregår mandag den 1. 
februar 2021 og fredag den 19. marts 2021. Begge kurser prioriteres højt, da de tidligere 

har været aflyst 
Tilmelding: plan2learn 
 

Generelle infektionshygiejniske retningslinjer i en epidemitid 
Generelle infektionshygiejniske forholdsregler skal altid følges. Generelle forholdsregler 

forebygger blandt andet kontaktsmitte og smitte via stænk/sprøjt. Smitte med ny 
coronavirus (SARS-CoV-2) sker via dråbe- og kontaktsmitte. Dette er beskrevet i e-DOK 
Generelle infektionshygiejniske forholdsregler - I en epidemitid, regional instruks 

 
Nyt flowchart vedrørende valg af værnemidler kan printes fra intranettet:  
Flowchart valg af værnemidler 

 

  
 

 

Pårørendes brug af mundbind 

Nogle pårørende tager mundbindet af, når de når frem til patientstuen. 

Koncern Kommunikation har fremstillet materiale, der informerer de pårørende om, at de 

skal beholde mundbindet på under hele besøget – af hensyn til vores patienter og 

personale. Materiale kan printes fra intranettet:  

Beskyt vores patienter og medarbejdere, "Behold mundbindet på under hele besøget" 

 

Mikrofiberklude 

På baggrund af anbefaling fra Central Enhed for Infektionshygiejne benyttes der 
fremadrettet sæbevand sammen med mikrofiberkludene her på AUH 

 
Rengøring og desinfektion 
Tværgående personale der kommer rundt på de forskellige afdelinger – fx fys/ergo 

efterspørger tilgængeligheden af forpræparerede rengørings- og desinfektionsklude samt 
forklæder på patientstuerne. 

 

https://rm.plan2learn.dk/Underviser/teachercourses.aspx
http://e-dok.rm.dk/edok/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=http://e-dok.rm.dk/edok/enduser/portal.nsf/Main.html?open&unid=XC9F22BD22622DE08C1258551002ADF3D&level=AAUH&dbpath=/edok/editor/RM.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=S%F8g
http://intranet.rm.dk/globalassets/foralle/faelles_blokke/blokke_til_nyheder/corona/5902-ansigtsvarnemidler_dk_a3-tvar_201015.pdf
http://auh.intranet.rm.dk/AUH-nyt/2020/2020-12-december/beskyt-vores-patienter-og-medarbejdere-behold-mundbindet-pa-under-hele-besoget/


Nyhedsbrev nr. 7     

Infektionshygiejnisk enhed, Klinisk Mikrobiologi                December 2020  
   

                                               

Infektionshygiejnisk enhed, Klinisk Mikrobiologi  | 2 

Tlf.: 24779167     

Redaktør: Hygiejnesygeplejerske Charlotte Buch Jensen 

 

Isolationsskilt plastikforklæde og handsker 
Til brug ved isolation for MRSA og CPO. Kan sammen med øvrige isolationsskilte printes 
fra vores hjemmeside: https://www.auh.dk/afdelinger/klinisk-mikrobiologi/til-

fagfolk/infektionshygiejnisk-afsnit/isolationsskilte/ 

 

 
 

Håndhygiejne. 
Vi får mange henvendelser omkring sår og eksem på hænderne samt fingerforbindinger, 
armskinner og armstrømper 

 Sår og eksem på hænder og håndled skal vurderes af nærmeste leder i forhold til 
om det pågældende personale kan have patientkontakt eller kan udføre rene eller 

urene arbejdsopgaver 
 Personale, der bærer arbejdsdragt, må ikke bære armstrømper, håndskinner eller 

fingerforbindinger. 

Se desuden: Håndhygiejne. Infektionshygiejniske forholdsregler, regional retningslinje 
 

Afsnitsbesøg 
Vores rutinemæssige afsnitsbesøg er reduceret til ét besøg i afsnittet hvert andet år. 
Vi kan altid kontaktes for rådgivning og undervisning. 
Vores telefoner er åbne mandag til torsdag kl.8-15.30, fredag kl. 8-15.  

Uden for dette tidsrum henvises til vagthavende mikrobiolog. 
 

 
 
 

Tak for det gode samarbejde i det forløbne år.  

Vi håber, at alle får en glædelig jul og et godt nytår på trods af COVID-19 

 

 

https://www.auh.dk/afdelinger/klinisk-mikrobiologi/til-fagfolk/infektionshygiejnisk-afsnit/isolationsskilte/
https://www.auh.dk/afdelinger/klinisk-mikrobiologi/til-fagfolk/infektionshygiejnisk-afsnit/isolationsskilte/
http://e-dok.rm.dk/edok/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=http://e-dok.rm.dk/edok/enduser/portal.nsf/Main.html?open&unid=X40E32B179CF02BD3C1257574003DA76D&level=AAUH&dbpath=/edok/editor/RM.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=S%F8g

