
Infektionspakken 



• 13.15 Præsentation

• 13.20 Oplæg om infektionspakken

• 13.25 Håndhygiejne

• 13.45 Gruppearbejde

• 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde

• 14.15 Information om E-learning

Program



Mål på plejecentrene

• At reducere antal af kateterrelaterede UVI med 50 %

• At reducere antal af patienter/beboere med blødning på grund 
af tandkødsbetændelse med 50 %

• At reducere hyppigheden af lungebetændelse med 25 %



• Blære katetre

• Anlæggelse/skift af kateter
• Korrekt håndhygiejne
• Aseptisk teknik, desinfektion 

og gel. 

• Daglig pleje 
• Korrekt håndhygiejne
• Handsker
• Værnemidler 
• Skift af pose og placering af 

pose

• Mund- og tandpleje

• Vurdering af behov for hjælp 
til mund og tandhygiejne

• Udarbejdelse af plan for 
patienter/beboere der ha 
behov for hjælp

• Plan for mund-, tand- og 
protesehygiejne

Indhold i pakken



Håndhygiejne

• Håndhygiejne er en af de bedst dokumenterede 
enkeltstående infektionsforebyggende tiltag

• Efterlevelse af eksisterende retningslinjer for håndhygiejne er 
under 50 % for det sundhedsfaglige personale. 

• manglende viden om konsekvenser af insufficient håndhygiejne, 
• dårlige fysiske forhold,
• kulturelle eller religiøse forhold 
• øget arbejdspres  
• manglende ledelsesopbakning til at påpege insufficient håndhygiejne  



Før    Efter
• Patienter   43%   80-85%
• Personale  65%  95%

Håndhygiejne



Håndhygiejne

• Håndvask ved urene hænder og efter brug af handsker

• Håndvask fjerner en del af den transiente flora. 
• Der ses ingen væsentlig reduktion af den residente flora. 
• Der kan ses en forøgelse af antal mikroorganismer på huden efter 

gentagne håndvaske. 
• Det er vist, at håndvask kan reducere diarre episoder med ca. 30 %. 

• Gentagne udsættelser for vand og sæbe kan nedsætte 
vandindholdet i huden og øger risikoen for kontaktdermatitis på 
personalets hænder.

• risikofaktor for kolonisering
• Risikofaktor for at håndhygiejne ikke kan udføres tilfredsstillende 



Håndhygiejne

• Hånddesinfektion når hænderne ikke er synlig forurenede og tørre 
(ikke sporer og ikke kappebærende virus)

• Alkohol dræber den transiente flora 
• Alkohol reducere den residente flora. 
• Alkohol fremkalder den hurtigste og mest effektive reduktion i 

antallet af mikroorganismer på huden. 

• Alkohol har generelt ingen toksisk indvirkning på huden. 
Hudbarrieren forbliver intakt, hudens fugtighed ændres ikke 
signifikant og hudfedt er uændret. 

• Ethanol, n-propanol og isopropanol optaget ved indånding og/eller 
hudkontakt nedbrydes og elimineres hurtigt fra organismen. 



Håndhygiejne



Håndhygiejne



• Forudsætninger

• Hel hud
• Korte negle (2 mm)
• Ingen smykker
• Korte ærmer

• Og så skal vi gøre det 
rigtigt !

Håndhygiejne

Bakterier under en negl? 
• lige så mange 

mikroorganismer, som der 
er mennesker i Danmark

Bakterier under en ring? 
• lige så mange 

mikroorganismer, som der 
er mennesker i EU

Bakterier under et flosset 
neglebånd
• lige så mange bakterier 

som jordens befolkning.



Håndhygiejne



Håndhygiejne



Forurening når engangshandske aftages.



HALT: Healthcare Associated Infections in 
European Long Time Care Facilities 2

• 1263 beboer på 32 plejehjem i 11 kommuner
Del af en fælles europæisk undersøgelse, HALT 2, 2013

Risikofaktorer og infektion:

• Beboer med urinvejskateter: 8,4%
• Beboer med urin/fækal inkontinens: 60,1%
• Beboere med urinvejsinfektioner 2,4 % 

Beboere i antibiotika behandling: 11,8% (½ profylaktisk)

Infektionsprævalens: 5,9% (har en igangværende infektion)



Hr. Hansen er 86 år.
Hr. Hansen har kateter på grund af inkontinens, som er anlagt i 
forbindelse med indlæggelse på sygehuset for et halvt år siden.
Hr. Hansen er lettere forvirret til morgen. Urinen er grumset og 
koncentreret.  

• Hvad vil I gøre og hvordan vil I gøre det?
• Planlæg pleje og behandling til Hr. Hansen
• Beskriv de hygiejniske forholdsregler 

Case



Hvilke observationer skal gøres

Hvornår og hvordan tages en urinprøve

Hygiejniske forholdsregler/værnemidler

Hvornår skal anlægges/seponeres kateter

Urinpose
Valg af pose
Placering
Hvor ofte skal den tømmes

Opsamling på gruppearbejde



Kateter relaterede urinvejsinfektioner: 
http://www.ssi.moch.dk/data/ssi-prim/lm_data/lm_2929/index.html

Værd at vide om håndhygiejne:
http://www.ssi.moch.dk/goto.php?target=pg_720

Værd at vide om hygiejne i primærsektoren: 
http://www.ssi.moch.dk/goto.php?target=pg_1307

E-learning

http://www.ssi.moch.dk/data/ssi-prim/lm_data/lm_2929/index.html
http://www.ssi.moch.dk/goto.php?target=pg_720
http://www.ssi.moch.dk/goto.php?target=pg_1307


Hold dig orienteret på
www.isikrehænder.dk

Tak for i dag!
Bettina Slott
bsl@guldborgsund.dk

Inge Jekes
Injk@kalundborg.dk

mailto:bsl@guldborgsund.dk
mailto:Injk@kalundborg.dk
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