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Procedure Plejeboligområdet

Emne: Infektionshygiejne, indledning
Generelle infektionshygiejniske procedure kombineret med god fysiske rammer og
veltilrettelagte arbejdsgange forebygger direkte og indirekte kontaktsmitte samt smitte med
blod og vævsvæsker.
De fleste af de beskrevne infektioner rammer beboere der i forvejen er svage.
I følgende kompendium, er der samlet de retningslinjer alle ansatte i plejeboligområdet skal
have viden om og overholde, hvis en beboer får en infektion.
Kompendiet indeholder først en generel beskrivelse af smittemåder og afbrydelse af disse
samt proceduren for håndhygiejne.
Der vil være procedure på de enkelte infektioner, der kræver særlige tiltag, de indeholder alle
de samme punkter for at skabe ensartethed of dermed et overblik.
Ved hver infektion, kan der også være særlige rengøringsmetoder og midler der skal
anvendes, derfor vil der også være en procedure på rengøring, til hver infektion.
Alle procedurerne har deres ”egen farve”, dette fordi der skal være en farvet markering uden
på lejlighedsdøren, så alle ved at der skal foregå en speciel rengøring. På Indersiden af
døren opsættes proceduren for rengøring for den pågældende infektion.

Der er udarbejdet procedure på følgende infektionssygdomme:
Clostridium.
COVID-19.
Diarre og opkastning.
ESBL..
Fnat.
Hepatitis.
HIV/AIDS.
MRSA.
Noro Virus.
VRE.
Det er plejepersonalet der har ansvaret for , at procedurerne overholdes, men det er vigtigt at
inddrage pårørende. De skal informeres om hvilke forholdsregler der er, og tilbydes
håndhygiejne.
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Angående isolation, er det vigtigt at være opmærksom på, at det kan have konsekvenser især
psykisk for beboeren. Isolation bør derfor være så kortvarig som muligt.
Der findes ingen lovhjemmel for at isolere beboere i plejebolig.
Når der i de følgende procedure står isolation, skal beboeren opfordres til at blive i egen bolig.
Beboeren må gerne komme udenfor.
Hvis en beboer er isoleret skal der være opmærksomhed på, at tiltag såsom genoptræning,
undersøgelser mv. nøje overvejes i forhold til om de skal aflyses og hvilke konsekvenser det
evt. kan have for beboerens generelle sundhedstilstand.
Dokumentation:
Det er vigtigt at der oprette en observation på beboerens overblik i CURA i forhold til
smitterisiko.
(se navigationsseddel ”Opret observation”).
Husk at slette smitterisiko når beboeren ikke er inficeret mere.
Den der får viden om smitterisiko, om en beboere der er inficeret, er ansvarlig for at dette
oprettes i CURA og for at diverse tiltag sættes i værk.
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