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Handsker 
 
Handskekasser kasseres ikke i forbindelse med slutrengøring på isolationsstuer, da 
anbefalingen er, at handskekasser altid håndteres med rene hænder. 
 
Staseslanger til flergangsbrug 

Kasseres efter brug på isolationsstuer. 
 
Kirurgisk hånddesinfektion 

Hånddesinfektionsmidler, hvor der er tilsat klorhexidin, kan 
fortsat anvendes ved kirurgisk hånddesinfektion, men det er 
ikke længere en anbefaling. Der er ikke evidens for at 
tilsætning af klorhexidin til hånddesinfektionsmidler giver en 
additiv længerevarende effekt sammenlignet med 
hånddesinfektionsmidler uden klorhexidin. Klorhexidin kan 
have betydning for udviklingen af resisitens og er et kendt 
allergen, som kan have betydning for udviklingen af 
kontaktallergi. Ny plakat kan rekvireres via GS-online 
 
 

Kursus i infektionshygiejne foråret 2021 
 
Vi afholder endnu et hygiejnekursus den 18. juni-21. Tilmelding via plan2learn i løbet af 
april. 
 

FAQ COVID-19 spørgsmål og svar om øget afstandskrav 

COVID-19. FAQ - spørgsmål og svar om det øgede afstandskrav, regional supplerende 

 

Nye hygiejnesygeplejersker  

Henrik Stengaard-Pedersen er ansat pr. 15. januar og har tidligere arbejdet som 
hygiejnesygeplejerske i Region Nord 
Rikke Handlos Olesen er ansat pr. 1.marts, og kommer fra en stilling som 
afdelingssygeplejerske ved sterilcentralen, AUH. 
Vi skal fremadrettet bl.a. løse flere opgaver for Præhospitalet, og vi justerer derfor vores 
organisering. De afdelinger, det involverer, bliver kontaktet.  
På vores hjemmeside IHE.auh.dk  vil der snarest være en opdatering af, hvilke afsnit de 
enkelte hygiejnesygeplejerske er tilknyttet fremover . 
Fremadrettet dækkes afdelingerne ved RRA af hygiejnesygeplejerskerne: 
Tine Bentzen, Marie Louise Ladefoged, Lene Munck og Charlotte Buch 
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Kontakt til Infektionshygiejnisk Enhed: 
 
Hygiejnesygeplejerskernes fællesnummer: 24779167 
 
Hygiejnesygeplejerskerne har fået nye telefonnumre: 
Lene Munck: 21512671 
Charlotte Buch Jensen: 21513257 
Liselotte Bøgelund:21513861 
Tine Bentzen: 21514406 
Marie Louise Ladefoged:21513876 
Henrik Stengaard-Pedersen: 21259685 
Rikke Handlos Olesen: 21514937 
 
Vores telefoner er åbne mandag til torsdag kl.8-15.30, fredag kl. 8-15.  
Uden for dette tidsrum henvises til vagthavende mikrobiolog. 
 
 
 


