Albertslund Kommune
Plejeboligområdet

Procedure

Emne: Diarre og opkastning
Formål:
- At forebygge spredning og smitterisiko.
- At hygiejniske forholdsregler håndteres korrekt og ens af alle involverede
medarbejdere.
- Al alle oplever at smitteforebyggelse håndteres professionelt.
Henvender sig til:
Alle ansatte i plejeboligområdet.
Hvis en beboer får diarre og/eller opkastning, og der ikke umiddelbart er mistanke om eks.
norovirus, clostridium eller lignende, skal nedenstående overvejes/gøres.

Kort beskrivelse af infektionen:
Det er ikke altid årsagen til diarre eller opkastning findes: Det kan skyldes virus eller bakterier,
eks. fra kontaktsmitte eller fødevarer etc..
Smittespredning:
- Vil oftest være ved kontaktsmitte.

Isolation og ophold i fællesmiljø:
- Overvej om beboeren bør opfordres til at blive i egen lejlighed. Især hvis beboeren ikke
kan kooperere mht. hygiejne, eller hvis beboeren har svært ved at nå at komme på
toilettet.

Hygiejniske foranstaltninger for at hindre smittespredning i pleje og omsorgen for
beboeren:
- Hjælp beboeren med håndhygiejne.

Værnemidler:
- Brug overtrækskittel ved direkte pleje og omsorgsopgaver for at hindre kontaktsmitte.

Pårørende og gæster:
- Pårørende og gæster skal informeres om smitterisiko og vigtigheden af at udføre
håndhygiejne inden lejligheden forlades.

Albertslund Kommune
Plejeboligområdet

Beboerens udskillelser, vasketøj og andet affald:
- Stærkt forurenet tøj eller linned kommes i selvopløselig pose og kommes i
vaskemaskine eller i linnedsæk.
- Affaldsposer lukkes i lejligheden og bringes i affaldscontainer/ skakt.
Service:
- Service bringes direkte i opvaskemaskinen, som skal startes med det samme.

Rengøring:
- Rengør kontaktpunkterne hyppigt, såsom borde, dørhåndtag etc. med sprit
- Daglig rengøring af lejligheden.
Transport:
- Bør så vidt muligt undgås indtil 24-48 timer efter symptomfrihed.

Personale:
Når du har været symptomfri i 24 timer kan du gå på arbejde.
Du må først håndtere mad og drikke efter 48 timers symptomfrihed.

Kilder og referencer:
https://hygiejne.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/retningslinjer/nir/nirgenerelle.pdf?la=da

Albertslund Kommune har en hygiejnenetværksperson, der også vil kunne være behjælpelig
hvis der opstår tvivl.
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