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Emne: HIV/AIDS
Formålet:
- At forebygge spredning og smitterisiko.
- At hygiejniske forholdsregler håndteres korrekt og ens af alle involverede
medarbejdere.
- At alle oplever at smitteforebyggelse håndteres professionelt.
Henvender sig til:
Alle ansatte i plejeboligområdet.
Kort beskrivelse af infektionen:
HIV (human immundefekt virus) ødelægger immunsystemet, især de hvide blodlegemer,
hvilket gør at forsvaret mod infektioner svækkes.
AIDS (acuired immune deficincy syndrome) er slutstadiet ved HIV.
Smittespredning:
HIV findes i blodet, i mænds sæd og i kvindens skedesekret. HIV overføres med
kropsvæsker, såsom blod. HIV trænger igennem hud der ikke er intakt og igennem
slimhinder.
HIV trænger ikke gennem intakt hud.
HIV overføres ikke ved spyt, tårer, sved, afføring eller urin eller ved brug af samme service,
håndklæder etc. Virus er ikke særlig levedygtigt uden for organismen.
Isolation og ophold i fælles miljø:
Ingen forholdsregler.
Hygiejniske foranstaltninger for at hindre smittespredning i pleje og omsorg for
beboeren:
- God håndhygiejne.
Værnemidler:
- Ved kontakt med beboerens vævsvæsker skal der altid bæres handsker.
Pårørende og gæster:
- Ingen forholdsregler.
Beboerens udskillelser, vasketøj og andet affald:
Ved spild af sekreter skal dette tørres op med det samme og flader rengøres som vanligt.
Affald skal pakkes forsvarligt ind.
Vasketøj håndteres som vanligt, dog skal stærkt forurenet tøj eller linned i selvopløsepose,
inden det kommes i henholdsvis vaskemaskine eller linnedpose.
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Service:
- Ingen forholdsregler.
Behandling:
Der udvikles hele tiden nye og mere effektive behandlinger for at bekæmpe HIV og
formindske indholdet af virus i blodet.
For at gøre behandlingen mest effektiv og for at forhindre virus udvikler modstandsdygtighed
mod medicinen, så gives behandlingen med 3 forskellige lægemidler samtidigt.
Hænder eller anden hud der forurenes med blod eller vævsvæsker, vaskes straks med vand
og sæbe. Slimhinder skylles grundigt. Læsioner i huden pensles to gange med sprit 90 % (
hospitalssprit).
Ved stikskader med forurenet kanyle: se procedure: Arbejdsskade.

Kilder og referencer:

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

Albertslund Kommune har en hygiejne netværksperson, der vil kunne være behjælpelig, hvis
der opstår tvivl.
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