
Oversigt over generelle og supplerende infektionshygiejniske forholdsregler – September 2019

Generel hygiejne Viral diarre
fx. Norovirus

(inkl. mistanke om)

Clostridium difficile (CD)
gælder kun subtype 027.

Indtil 48 timer uden diarré

VRE, hvor der er diarré Virale luftvejsinfektioner
(influenza)

MRSA
CPO

Bolig                           
(institution og privat)

Der er ikke lovhjemmel til  at isolere borgere i eget hjem eller institution. Det er personalet, der går fra en borger til en anden, der skal forebygge
smittespredning. På institution kan borger opfordres til at blive på stuen og på den måde skærmes.

Hånddesinfektion Før rene og efter urene 
opgaver. Efter brug af 
handsker. Efter håndvask og
altid, når boligen forlades

Håndhygiejne: Håndvask + 
hånddesinfektion

Håndhygiejne: Håndvask + 
hånddesinfektion

Som ved generel hygiejne Som ved generel hygiejne Som ved generel hygiejne

Håndvask Ved synlig/våd forurening

Efter toiletbesøg 

Håndhygiejne: Håndvask + 
hånddesinfektion 

Håndhygiejne: Håndvask + 
hånddesinfektion

Som ved generel hygiejne Som ved generel hygiejne Som ved generel hygiejne

Handsker Ved risiko for kontakt med 
en borgers udskillelser eks. 
ved sårpleje, ved nedre 
toilette

Som ved generel hygiejne og 
ved fysisk kontakt med 
borger, udstyr eller inventar i 
borgerens bolig

Som ved generel hygiejne og ved 
fysisk kontakt med borger, udstyr
eller inventar i borgerens bolig

Som ved generel hygiejne Som ved generel hygiejne Som ved generel hygiejne

Plastforklæde                
(altid engangs)

Ved risiko for stænk og 
sprøjt af arbejdsdragt f.eks. 
ved nedre toilette/bad, 
håndtering af udskillelser 
samt ved forflytninger

Plastforklæde ikke 
tilstrækkeligt
se under 
"Engangsovertrækskittel"

Plastforklæde ikke tilstrækkeligt
se under 
"Engangsovertrækskittel"

Som ved generel hygiejne Som ved generel hygiejne Som ved generel hygiejne

Engangsovertræks-
kittel(altid engangs)

Anvendes hvor 
plastforklæde ikke er 
tilstrækkeligt

Ved fysisk kontakt med 
borger, udstyr eller inventar i 
borgerens bolig

Ved tæt fysisk kontakt med 
borger, udstyr eller inventar i 
borgerens bolig

I tætte pleje- og 
behandlingssituationer, f.eks. 
hjælp til bad, hvor personalet 
udsættes for stænk og sprøjt 
på armene

Se under plastforklæde I tætte pleje- og behand-
lingssituationer, f.eks. hjælp til 
bad, hvor personalet udsættes 
for stænk og sprøjt på armene

Mundbind m/u visir og 
beskyttelsesbriller

Ved risiko for sprøjt til øjne, 
næse og mund med f.eks. 
sekreter, blod, opkast mm.

Som ved generel hygiejne Som ved generel hygiejne Som ved generel hygiejne Som ved generel hygiejne Som ved generel hygiejne og 
ved mindre end 1 m afstand til 
borger med påvist nedre 
luftvejsinfektion (fx lunge-
betændelse) med MRSA/CPO

Rengøring i borgerens 
bolig

Alm. rengøring i alle rum Alm. rengøring efterfugt af

Institution: 
Kontaktpunkter: Klor 
Badeværelse/toilet: Klor Gulv:
Alm. rengøringsmiddel

Ved fraflytning korttidsplads: 
Vandrette flader og kontakt-
punkter: Klor

Badeværelse: Klor

Gulv: Klor

Alm. rengøring efterfulgt af

Institution: 
Kontaktpunkter: Klor 
Badeværelse/toilet: Klor 
Gulv: Alm. Rengøringsmiddel

Ved fraflytning korttidsplads: 
Vandrette flader og kontakt-
punkter: Klor

Badeværelse: Klor

Gulv: Klor

Alm. rengøring efterfulgt af

Institution: 
Kontaktpunkter: Sprit 
Badeværelse/toilet: Sprit 
Gulv: Alm. rengøring

Ved fraflytning korttidsplads: 
Kontaktpunkter: Sprit

Alm. rengøring efterfulgt af

Institution:
Kontaktpunkter: Sprit

Alm. rengøring efterfulgt af

Institution: 
Kontaktpunkter: Sprit

Ved fraflytning korttidsplads: 
Kontaktpunkter: Sprit
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