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Ny hygiejnesygeplejerske 

Andreas Kornum Vestergaard startede i IHE den 1. december 2021. Andreas har arbejdet som 

hygiejnesygeplejerske på Regionshospitalet i Viborg. 

 
 
Infektionshygiejniske forholdsregler ved modtagelse af patienter fra 
Ukraine 
Der har nationalt og regionalt de seneste dage været en del korrespondance vedrørende 

forventningen om, at danske hospitaler vil modtage en del ukrainske patienter i den kommende tid.  

 I forhold til infektionshygiejne og screening for resistente mikroorganismer følger vi i Region 

Midtjylland de samme instrukser som for alle andre patienter inkl. screening for MRSA og CPO. Det 

betyder, at: 

 Patienter der har haft ophold på hospital eller klinik i udlandet længere end 24 timer inden    

  for de sidste 7 dage, herunder patienter, som hentes til Danmark, fordi de er blevet såret i    

  forbindelse med krigshandlinger i Ukraine undersøges for CPO og MRSA OG isoleres 

 Patienter, der indenfor de sidste 6 måneder har haft ophold/arbejdet i krigszone,        

  flygtningelejr eller ophold på asylcenter undersøges for MRSA og CPO, men isoleres kun ved    

  skærpende omstændigheder  

Der vil forekomme gråzoner, der kræver en konkret vurdering af patientens forudgående risiko-

situation og deraf behov for isolation indtil prøvesvar foreligger.  

Se i øvrigt følgende i e-Dok: MRSA - CPO Lommekort. 

CPO - Undersøgelse af patienter. Infektionshygiejniske forholdsregler, regional instruks 

MRSA - Undersøgelse af patienter. Infektionshygiejniske forholdsregler, regional instruks 

Spørgsmål til ovenstående er velkomne og rettes til den lokale infektionshygiejniske enhed eller 

Klinisk Mikrobiologi, AUH. 

 

 

Kursus i infektionshygiejne den 30. maj 2022 

Vi afholder kursus i infektionshygiejne for nye hygiejnekontaktpersoner, funktionsledere og andre 

med interesse for området. Tilmelding i Plan2learn  

 

 

Temaeftermiddag på den 5. oktober 2022 
Vi afholder temaeftermiddag for hygiejnekontaktpersoner, funktionsledere og andre med interesse 

for området. Overskriften for temaeftermiddagen er "Håndhygiejne – kan man ændre adfærd". 

Tilmelding i Plan2learn. Temadagen er udsat fra februar – alle der var meldt på dagen bedes 

tilmelde sig igen. 

 

 

Temadag den 31. maj 2022 

Faglig Sammenslutning for hygiejnesygeplejersker (FSFH) holder temadag den 31. maj på Nyborg 

Strand om emnet - Når banale infektioner ikke er banale – om resistensudvikling og 

forebyggelse. Se detaljeret program her 

 

 

https://e-dok.rm.dk/edok/editor/RM.nsf/vUpload/X83E191C22BA9963FC12583850046C227?opendocument
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=XB315D596A3D88FE0C12583000038AAE2&level=AAUHMI&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=X7D19F3B80C1FC8AFC1257514006E57C0&dbpath=/edok/editor/RM.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=S%F8g
https://rm.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=86965
https://rm.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=86484
https://www.conferencemanager.dk/fsfh2022
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Præhospitalet 

Fra d.01.01.22 har vi fået til opgave at servicere Præhospitalet med 25,9 time pr. uge. Konkret 

skal vi være behjælpelige med udarbejdelse af infektionshygiejniske e-dok, rådgivning og 

undervisning til personalet af ambulancer, sygetransporter, lægebiler samt helikopter. Opgaven 

bliver varetaget af Andreas Kornum Vestergaard og Rikke Handlos på skift en uge ad gangen. 

Hvis I har spørgsmål i forhold til snitfladerne Præhospital/Hospital er I velkomne til at henvende jer 

til en af os, eller på: hygiejnesygeplejerskerne@ph.rm.dk 

Andreas Kornum Vestergaard: 2125 9685 

Rikke Handlos Olesen: 2151 4937 

 

Til ansatte på AUH: 

Hygiejnesygeplejerskernes tilknytning til afdelingerne/afsnittene på AUH er opdateret. Alle 

afdelinger har fået direkte besked. Oversigten kan ses på IHE's hjemmeside. 

 

Til ansatte på RHR: 

Hygiejnenetværksmødet i februar er den 29. marts kl 12.30. 

mailto:hygiejnesygeplejerskerne@ph.rm.dk
https://www.auh.dk/afdelinger/klinisk-mikrobiologi/til-fagfolk/infektionshygiejnisk-afsnit/hygiejnesygeplejersker/

