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Kan vi holde CPO - ESBL - VRE - C.Diff. - MRSA fra 
døren?

”De generelle infektionshygiejniske forholdsregler løser 
næsten alt”

Bente Bloch

Hygiejnesygeplejerske MPH

Sygehus Sønderjylland

Løser de generelle infektionshygiejniske 
forholdsregler næsten alt ??
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Sundhedsstyrelsen anser konsekvent 
overholdelse af de generelle 
infektionshygiejniske retningslinjer for 
at være det vigtigste værktøj til at 
forebygge spredning af infektioner i 
hele sundhedsvæsenet og 
plejesektor. 

Dette gælder også MRSA.
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Strategi for indsatsen

Sundhedsstyrelsen anser konsekvent 
overholdelse af de generelle 
infektionshygiejniske retningslinjer for 
at være den vigtigste indsats for at 
forebygge spredning af 
mikroorganismer i hele 
sundhedsvæsenet og plejesektoren. 

Dette gælder også CPO. 

Efterlever  sundhedspersonale de 
infektionshygiejniske retningslinjer?
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Hvad er de generelle 
infektionshygiejniske retningslinjer?

 Håndhygiejne

 Anvendelse af arbejdsdragt

 Anvendelse af personlige værnemidler (handsker)

• Rengøring, desinfektion og sterilisation

• Håndtering af rene og urene tekstiler

• Håndtering af affald

• Håndtering af fødevarer
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Håndhygiejne
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Barrierer for efterlevelse af retningslinjer

Viden alene ændrer ikke holdning/handling

• Lærebogsviden Viden baseret på erfaringer

– Vi handler ofte ud fra erfaringsviden i stedet for lærebogsvide

• Efterlevelse øges ved 

– ”Truet på livet” 

– Sammenhæng mellem håndhygiejne og effekt (nedsætte smitte)
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Jette Holt, Helle Plough Hansen, Jens Otto Jerløv. Håndhygiejne –Hvor svært kan det være!

Ugeskrift for læger 169/48. 2007.

Handske brug – handskemisbrug

Hvornår skal man anvende handsker – og hvornår skal man ikke?
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WHO: My 5 Moments for Hand Hygiene

Anbefaling for hvornår 
handsker anbefales/ikke 
anbefales.

Risikovurdering.

Efterlevelse ud fra WHO`s anbefalinger 

N=278 observationer/situationer

• I 57% af tilfældene blev handsker anvendt unødvendigt  

• I 49% af episoderne risiko for krydskontamination via handsker

• Uanset faggruppe
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Eksempel på observation

Samme handsker til mere end en opgave hos patient

– Tømme urinpose

– Mundpleje

– Blodsukkermåling

Samme handsker ved to patienter

– Kontakt med seng, kontakt med patient,  I/V pumpe
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Situationer med anvendelse af handsker n= 278

• 13% ved sengeredning

• 13% ved mobilisering af patient

• 10% ved I/V manipulering

• 7% ved personlig hygiejne

• 5% ingen speciel årsag
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Overvejelser for hvornår der anvendes 
handsker
Emotionelt

• Beskytte bærere mod noget som opleves ”snavset/urent”

Socialisering

• Forholde sig professionel

– Rollemodel, kollegaer

• Empati

– Hvad tænker patienten hvis jeg tager handsker på

• Organisation

– Faciliteter til rådighed
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Loveday et al. J Hosp Infect 86 2014 

Kan vi så ikke bare isolere os ud af 
manglende efterlevelse af de generelle 
retningslinjer?
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Efterlevelse

• Observationsstudie

• Patient isoleret pga. MRSA

• Værnemidler OK

• Brist i efterlevelse af de generelle infektionshygiejniske 
retningslinjer

– Håndhygiejne, anvendelse af handsker, desinfektion, adskille rent og 
urent

Ref.: Det lukkede rum – Et observationsundersøgelse om efterlevelse af infektionshygiejniske retningslinjer på isolationsstuer. 
Ketty Hoe. NHV 2014.
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Med eller uden handsker??

• Studiet viste, at korrekt håndhygiejne var effektiv til fjernelse af 
MRSA og VRE, også hvis handsker ikke havde været anvendt.

N = 240 prøver fra 40 sundhedspersonale
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Jain S et al. Safe removal of gloves from contact precautions: The role of hjand hygiene. 

Am J Infect Control 2018 Jul;(46(7): 764-767

Mere er ikke nødvendigvis bedre.

• Jo flere værnemidler der anvendes jo større risiko for 
manglende efterlevelse. 

• Flere isolationer =>    efterlevelse
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Sorab Dhar et al. Contact Precautions: More Is Not Necessarily Better. 

Infection Control and Hospital Epidemiology March 2014 vol.35, no.3

Effekt af værnemidle??

• Ingen sikker evidens for at bære handsker, overtrækskittel og 
maske ved kontakt med MRSA patient.

• Bør ikke tolkes som ikke at have en effekt
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Cochrane Database Syst Rev. 2015 Jul 16; (7). 

López –Alcalde J et al.Gloves, gowns and masks for reducing the transmission off MRSA in 

hospital setting.

VRE: a reason to isolate?

Det foreliggende bevis understøtter ikke isolation som et effektivt redskab til at 
reducere klinisk relevant VRE infektion. 

Isolation:

• Understøttes ikke af klare beviser for isolations effektivitet

• Har vist sig at have negative virkninger på patientens 

• Bør ikke defineres eller endog mandat som rutinemæssig klinisk praksis.

• Der mangler viden 

Det er et tvingende nødvendigt princip: First do no harm
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Maria J.G. t. Vehrescild et al. Vancomycin-resistant: a reason to isolate?. Infection (2019) 47:7-11.


