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Præsentation

• Beskrivelse af plejehjemmet

• Tidslinje – kronologisk forløb

• Risikovurdering

• Instrukser og udbrudshåndtering

• Erfaringer med udbrud af fnat

• Økonomi

• Konklusion
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Beskrivelse af 
plejehjemmet

• Rosenborgcentret bygget i 1978 er beliggende i 
Indre By, Københavns kommune

• 84 boliger

• 2 afdelinger med 42 beboere

• 52 enkeltrumsboliger med eget bad og toilet

• 8 ægtefælleboliger 

• 24 halvandet rumsboliger

Ca. 70 personale fastansat

• Eget produktionskøkken og lille vaskeri

• Vasketøj er udliciteret til industrivask
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2016

1/9

Beboer A

Kløe 2 uger – udslæt 

over store dele af 

kroppen

1. tilfælde: (Index)

Konstateret på 

dermatologisk 

ambulatorium →

Hygiejnesygeplejer-

ske kontaktet

Instruks fra SST 

følges:

Fortsat kløe i 3 uger, 

herefter symptomfri

1/9 Beboer B

informeres og 

observeres
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Beboere

• Tavshedspligt

• Fortrolige helbredsoplysninger

• Samtykke

• Markering af bolig ’Henvendelse til personalet inden 
besøg’

• Håndhygiejne. Færden i fælleslokaler.
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Ledelse/ koordinering

Afdelingsleder samt udviklings-
og kvalitetssygeplejerske

Forholdsregler – Lokal arbejdsgang 
når borger har smitsom sygdom
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Ved mistanke om eller ved konstatering af smitsom sygdom hos 
beboer, iværksættes straks følgende procedure af teamansvarlig 
SSA, sygeplejerske eller ansvarshavende.

Information til alle vagter 
mundtligt og skriftligt, 
rengøringspersonale, 

aktivitetsmedarbejdere, 
køkken, terapeuter, 
omsorgstandplejen, 

samarbejdspartnere fx 
fodterapeut og frisør

Hent den aktuelle 
hygiejnekasse indeholdende 
det, du skal bruge til boligen. 

Den aktuelle instruks er 
lamineret og ligger i kassen. 

Kassen står i sygeplejedepotet

Teamansvarlig/ansvarshavend
e/sygeplejerske er ansvarlig 
for at gennemgå instruksen 

så personalet føler sig 
velinformerede og trygge

Informer beboer og pårørende 
og følg instruksen vedr. pleje, 

tøjvask og rengøring

I tilrettelæggelsen af plejen 
varetages denne af 

sundhedsfagligt uddannet 
personale, der kender 
skærpede hygiejniske 

forholdsregler (ikke ufaglærte 
og afløsere ind til beboer) 
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Arbejdsgang forholdsregler når 
beboer har smitsom sygdom

Formål: 

At personalet har viden om 
og kan handle hurtigt på 
hvordan de skal håndtere 

tilfælde af smitsom sygdom 
hos beboer

At forebygge 
smittespredning til øvrige 

beboere, pårørende og 
personale

At sikre at personalet føler 
sig trygge ved plejen af 

beboer og dermed undgår 
at ’isolere’ bb

Det er ledelsen, der er 
ansvarlig for at 

medarbejderne kender og 
arbejder efter instruksen
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Instruks fra SST gennemgås

Smitte kræver tæt hudkontakt 
og ses kun hos 

seksualpartnere, tæt familie og 
efter plejeprocedurer

Håndhygiejne

Patientens eget tøj vaskes ved 
minimum 60 ºC. Tåler det ikke 
vask, kan det henstå isoleret 

evt. i plasticpose i 48-72 timer. 
I eget hjem: Tøjet kan lægges i 

dybfryser 1 døgn

Stue eller opholdsrum 
rengøres grundigt. Ting, der 

henstår i 48-72 timer, er fri for 
levende mider.
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2016

1/9

Beboer A

1. tilfælde:
Konstateret på 
dermatologisk 
ambulatorium →
Hygiejnesygeplejerske 
kontaktet

Instruks fra SST følges:
Fortsat kløe i 3 uger, 
herefter symptomfri

1/9 Beboer B informeres 
og observeres.

4/1

Beboer B har 
længe haft 
voldsom kløe og 
nu udslæt 

Dermatologisk 
tilsyn i bolig

Fnat afvises

Fortsat 
symptomer

Ny tid 8/3-17  på 
dermatologisk 
ambulatorium

2017
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2016

1/9

Beboer A

1. tilfælde:
Konstateret på 
dermatologisk 
ambulatorium →
Hygiejnesygeplejerske 
kontaktet

Instruks fra SST følges:
Fortsat kløe i 3 uger, 
herefter symptomfri

1/9 Beboer B informeres 
og observeres.

4/1

Beboer B har 
længe haft 
voldsom kløe.

Dermatologisk 
tilsyn i bolig

Fnat afvises

Fortsat 
symptomer

Ny tid 8/3-17  
på 
dermatologisk 
ambulatorium

2017

8/3

Beboer B 
undersøgt på 
dermatologisk 
ambulatorium.

Samme aften 
gøres ledelsen 
opmærksom på, 
at en  aftenvagt  
er behandlet for 
fnat, og 2 
kollegaer har 
samme 
symptomer.
Alle 3 har plejet 
Beboer B. 
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2016

1/9

Beboer A

1. tilfælde:
Konstateret på 
dermatologisk 
ambulatorium →
Hygiejnesygeplejerske 
kontaktet.

Instruks fra SST følges:
Fortsat kløe i 3 uger, 
herefter symptomfri

1/9 Beboer B informeres 
og observeres.

4/1

Beboer B har 
længe haft 
voldsom kløe.

Dermatologisk 
tilsyn i bolig

Fnat afvises

Fortsat 
symptomer

Ny tid 8/3-17  på 
dermatologisk 
ambulatorium

2017

8/3

Beboer B 
undersøgt på 
dermatologisk 
ambulatorium.

Samme aften 
gøres ledelsen 
opmærksom 
på, at en  
aftenvagt  er 
behandlet for 
fnat, og 2 
kollegaer har 
samme 
symptomer.
Alle 3 har 
plejet Beboer 
B. 

9/3

Dermatologisk 
ambulatorium 
kontaktes

Beboer B sættes i 
behandling

Hygiejne-
sygeplejerske 

kontaktes
Instruks fra SUF følges

Fortsat kløe i 2 uger

Medarbejder 2 har 
fået fnat
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Risikofaktorer ved fnat

• Håndhygiejne (utilstrækkelig)

• Arbejdsdragt (forurenet)

• Brug af værnemidler (utilstrækkelig)

• Genanvendelse af udstyr (forurenet)

• Omgivne miljø (reservoir for mikroorganismer)

• Hudkontakt ved  fx pleje 

• Skærpet Hygiejne ( isolationsregi)
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Udarbejdelse af instruks om forebyggelse 
af smitte med fnat.

Risiko-
situationer 

ved 
håndtering 

Minimere usikkerhed 
da det skaber angst. 
Skræmmehistorier 

bliver farlige hvis de 
ikke bliver undersøgt

Fnat er ikke 
farligt og det er 

ikke en akut 
behandlings-

krævende
sygdom. 

Personale med fnat må 
ikke deltage i direkte 

pleje- og/eller 
behandlingsopgaver før 

8-12 timer efter 
påbegyndt 

fnatbehandling
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2016

1/9

Beboer A

1. tilfælde:
Konstateret på 
dermatologisk 
ambulatorium →
Hygiejnesygeplejerske 
kontaktet

Instruks fra SST følges:
Fortsat kløe i 3 uger, 
herefter symptomfri

1/9 Beboer B informeres 
og observeres.

4/1

Beboer B har 
længe haft 
voldsom kløe.

Dermatologisk 
tilsyn i bolig

Fnat afvises

Fortsat 
symptomer

Ny tid 8/3-17  på 
dermatologisk 
ambulatorium

2017

8/3

Beboer B
undersøgt på 
dermatologisk 
ambulatorium.

Samme aften 
gøres ledelsen 
opmærksom 
på, at en  
aftenvagt  er 
behandlet for 
fnat, og 2 
kollegaer har 
samme 
symptomer.
Alle 3 har 
plejet Beboer 
B. 

9/3

Dermatologisk 
ambulatorium 
kontaktes

Beboer B 
sættes i 
behandling

Hygiejnesyge-
plejerske 
kontaktes

Instruks fra 
SUF følges.
Fortsat kløe i 
2 uger.
Medarbejder 
2 har fået 
fnat.

20/3

Beboer C har 
haft kløende 
udslæt siden 
17/3

→ 22/3 
Lægetilsyn
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2016

1/9

Beboer A

1. tilfælde:
Konstateret på 
dermatologisk 
ambulatorium →
Hygiejnesygeplejerske 
kontaktet.

Instruks fra SST følges:
Fortsat kløe i 3 uger, 
herefter symptomfri

1/9 Beboer B informeres 
og observeres.

4/1

Beboer B har 
længe haft 
voldsom kløe.

Dermatologisk 
tilsyn i bolig

Fnat afvises

Fortsat 
symptomer

Ny tid 8/3-17  på 
dermatologisk 
ambulatorium

2017

8/3

Beboer B 
undersøgt på 
dermatologisk 
ambulatorium.

Aftenvagten 
gør ledelsen 
opmærksom 
på, at en i 
personalegrup
pen er 
behandlet for 
fnat, og 2 
kolleger har 
samme 
symptomer.

Alle 3 har 
plejet Beboer 
B. 

9/3

Dermatologisk 
ambulatorium 
kontaktes

Hygiejnesyge-
plejerske 
kontaktes

Instruks fra 
SUF følges.

Fortsat kløe i 
2 uger

Medarbejder 
2 har fået 
fnat.

20/3

Beboer C har 
haft udslæt 
siden 17/3

→ 22/3 
Lægetilsyn

21/3                           23/3

Kløe hos Beboer D
Lægetilsyn 23/3.

Medarbejder 3 og 4 
behandlet for fnat

Leder informeres om at 
2 medarbejdere 
( nattevagter) yderligere 
var smittet i september 
16.

Hygiejnesygeplejerske 
kontaktet.
Kommer 23/3.
til fællesmøde

Fællesmøde 
vedrørende 
udbrudshåndtering

Efter mødet bliver 
der enighed om at 
genbehandle 
beboer A.

16Erfaring med udbrud af fnat på et plejehjem



Håndteringsmøde om udbruddet

Referat af møde

Mail med 
strategi fra 

plejehjemslæge
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Personale

• Tabu /
Hygiejne

• Lukkethed/åbenhed 
’Frygt’ ’indbildt’ kløe? 
Profylaktisk behandling

• Pårørende til personalet
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2017

29/3

Beboer E: 

Udslæt/røde knopper 

lyske, hofte, bryst

Sættes i behandling

7. Personale smittet

30/3

Beboer F: 

Kløende 

udslæt ryg

og hofter

sættes i 

behandling.

7/4

Alle færdig-

behandlede.

Ingen 

symptomer 

hos 

personale 

eller beboere.
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Læge / dermatolog

• Flere forskellige praktiserende læger

• Svært at få dermatolog ud / få tid hos speciallæge/hospital –
handicapvenlig praksis

• Diagnoser – atypisk udslæt

• Læger tænker ikke på fnat, men ordinerer 

binyrebarkcreme og antihistamin

• Svært at stille en sikker diagnose som er 

påvisning af mide/fnatgang

• Plejehjemslæge

• Behandling trods usikker diagnose?
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Økonomi

• Udgifter pr. behandling med NIX ca. 500 kr.

• Udgifter personale og pårørende

• Fravær af personale

• Afløsere

• Ekstra ressourcer til rengøring

• Vasketøj til smittevask - geleposer og markering

• Værnemidler
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Konklusion

• I alt 7 personale og nogle pårørende til dem blev smittet 

samt 7 beboere (heraf 1 genbehandlet) 

• Udbruddet var langstrakt over tid, fra 1/9–16 til alle var 
færdigbehandlede 7/4-17

• Da ledelsen 8/3-17 blev gjort opmærksom på at medarbejdere var 
diagnosticeret med fnat, blev der straks iværksat 
udbrudshåndtering

• Plejehjemslægen tog lægeligt ansvar for hele plejehjemmet og 
sørgede for en koordineret og synkroniseret behandlingsindsats i 
samarbejde med ledelsen, hvilket afkortede/afsluttede forløbet.
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