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Fokus på generel infektionshygiejne i uge 38  
 

AUH 

I uge 38 er der vanen tro fokus på generel infektionshygiejne og dermed også 

håndhygiejne. Tiltagene er planlagt i et samarbejde mellem Infektionshygiejnisk 

Enhed samt hygiejneudvalget, og skydes i gang i uge 38, som også er den 

nationale hygiejneuge.  

 

Tiltagene vil blandt andet være: 

 

 Tip en 13'er om håndhygiejne – hold øje på intranettet i uge 38. Quizzen kan 

tages online og der vil være gode præmier på højkant. 

Der trækkes lod i uge 39 og de heldige vindere får direkte besked. 

 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 tilsvarende tiltag tilrettelagt i samarbejde med 

Kvalitet og Sundheds-it Randers og Infektionshygiejnisk Enhed.  

 

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

 

AUH: 

Hygiejnesygeplejerskerne vil som en del af tiltagene 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.  

 

 

Mandag den 20/9 mellem 11.30 og 12.30 Cafe Nord 

Tirsdag den 21/9 mellem 12 og 13 Cafe Nord, Syd og Øst 

Onsdag den 22/9 mellem 11 og 12 cafe Nord og Syd 

 

 

RRA: 

Onsdag den 22. september 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. 

Hygiejneugen – uge 38 | En festival for forebyggelse 

 

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

udarbejdet 10 spørgsmål om håndhygiejne – test dig selv  

 

Hygiejnekontaktpersonerne opfordres til lokalt at sætte fokus på 

infektionshygiejne. Der vil være mulighed for at låne lyskasser i de enkelte afsnit – 

kontakt Infektionshygiejnisk Enhed  

 

 

 

 

Obs. obs.: 

 

Temaeftermiddag den 11. januar 2022  

Der afholdes en infektionshygiejnisk temaeftermiddag, mere information følger.  
 

Kursus i infektionshygiejne februar 2022  
Der afholdes nyt hygiejnekursus den 8. februar 2022.  

Tilmelding via plan2learn i løbet af september. 

 

Instruksen Kirurgisk håndvask med hånddesinfektion. Infektionshygiejniske 

forholdsregler, regional instruks er nu opdateret. 

 

 

Undervisning forud for håndhygiejneaudit – tilmelding på Plan2Learn 

 30. september lokale J115-137 kl. 13.30-15.00 

 4.oktober lokale J115-139 kl. 13.30-15.00 

 5. oktober lokale C114-100 kl. 13.30-15.00 

 

http://www.hygiejneugen.dk/
http://www.hygiejneugen.dk/
https://ssi.essenslms.com/public/vav_hh/index.html#/id/59f81f5424707871125bd9c8
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=XA07576AEF860A131C12575080043A25A&level=AAUH&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=XA07576AEF860A131C12575080043A25A&level=AAUH&dbpath=/edok/editor/RM.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=S%F8g

