
Hygiejne i psykiatrien
Ved hygiejnekoordinator Heidi Hougaard



Udfordringer

• 30 forskellige matrikler
• Samling af forskellige kulturer / organisationer
• Bygninger fra en tid med andre normer 
• Forskellige faggrupper
• Grundantagelse om, at bakterier ikke findes på psykiatrisk 

afdeling



Psykiatrien i Region Syddanmark

Kilde : Figur 2. fra Fremtiden psykiatri 2008, Psykiatriplanen i Region Syddanmark



Grundantagelser Psykiatri

Mennesket er unikt

Psykisk sygdom er ikke det samme som 
somatisk sygdom.

Relationen, nærvær og menneskelighed er 
vigtigt.

Vi går i privat tøj, da der ikke er smittefare hos 
vores patienter

Vi er ikke et somatisk sygehus

Vi stigmatiserer vores patienter, hvis vi hele 
tiden vasker og spritter hænder

Grundantagelser Hygiejne

Alle patienter er potentielt smittebærer

Psykiatriske patienter rammes også af 
somatiske sygdomme

Håndhygiejne, korrekt påklædning og 
værnemidler er vigtige

Vi skal have ærmer over albuen, da der er 
smittefare hos vores patienter

Vi skal leve op til de samme retningslinjer som 
somatikken

Vi stigmatiserer vores patienter, hvis vi ikke 
overholder hygiejnen og påfører dem 

sygdom. 
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Hygiejne i psykiatrien

Hvorfor skal vi sætte fokus på hygiejnen i psykiatrien ?

- Fordi bakterier findes overalt – også i psykiatrien
- Fordi vi ikke skal give patienterne mere end de ber` om.
- Fordi en god hygiejne er en del af en god psykiatrisk 

behandling.
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Sygehusledelsen

Kvalitetsrådet

Administrationen 
Hygiejnekoordinator

Afdeling 1 
Kvalitetsudvalg

Afdeling 2 
Kvalitetsudvalg

Afsnit a 
Hygiejnemedarbejder

Afsnit a 
Hygiejnemedarbejder

Afsnit b 
Hygiejnemedarbejder

Lokalpsykiatri a 
Hygiejnemedarbejder

Lokalpsykiatri a 
Hygiejnemedarbejder

Afsnit b 
Hygiejnemedarbejder

Hygiejne-
ansvarlig

Hygiejne-
ansvarlig

Hygiejneorganisationen

Samarbejde med Infektionshygiejnisk enhed, Sygehus Lillebælt.



Hygiejne og DDKM

1.5.1

Hygiejnepolitik

1.5.2

Hygiejneorgani-
sation

1.5.3

Nosokomielle 
infektioner

MRSA Screening - personale og 
patienter

Håndtering af udbrud af 
smitsomme sygdomme

1.5.4

Genbehandling af 
medicinsk udstyr, 
tekstiler og 
inventar

Anlæggelse og pleje af 
blærekateter

Håndtering og rengøring af 
inventar og hjælpemidler

Håndtering og vask af tekstiler til 
flergangsbrug

1.5.5

Håndhygiejne

Håndhygiejne

Hygiejne og arbejdsbeklædning

Genbehandling af medicinsk 
udstyr til flergangsbrug

Generelle hygiejniske 
retningslinjer

Hygiejnepolitik og -organisation i 
Psykiatrien i Region Syddanmark

Stikuheld - forebyggelse samt 
opfølgning efter stikskade

Sondeernæring - hygiejniske 
forholdsregler

Håndtering og servering af 
fødevarer 
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Hygiejne i psykiatrien i Region Syddanmark

3 primære indsatsområder i opstartsperioden:

• Håndhygiejne
• Adskillelse af rent og urent
• Hygiejne ved særlige procedurer



Metoder

• Retningslinjer og hygiejnepolitik
• Undervisning
• Ledelsesinvolvering
• Møder

• Audit (MRSA-screening, håndhygiejne samt beklædning)
• Hygiejnerunder (gennemgang af alle afdelinger + dialog) 



Før alle rene 
opgaver 

F.eks:
Håndtering af 
Medicin, madvarer, 
rene og sterile 
artikler, Linned 

Er der risiko for 
fækal forurening?

( f.eks. efter 
toiletbesøg ) 

Eller har patienten 
infektiøs diarre ? 

Efter alle urene 
opgaver 

F.eks: 
Efter hjælp til 
personlig pleje. 
Håndtering af 
snavsetøj. Kontakt 
med inficerede 
patienter eller 
forurenede 
genstande. 
Affaldshåndtering, 
Efter toiletbesøg. 
Efter brug af 
handsker 

Der anvendes 
håndsprit 

Er hænderne 
synligt rene 
og tørre ? 

Der udføres 
håndvask 

JANEJ

JA

Nej

Hvornår skal håndhygiejne udføres ?

Håndhygiejne



Monitorering - eksempel

Håndhygiejneaudit
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Forudsætninger                  
hænder og underarme fri             

Korrekt beklædning Hånddesinfektion udført
tilfredsstillende



Orden efter hygiejnerunder

Adskillelse af rent og urent



Fra hygiejnepolitik til hygiejnekultur

Reaktiv tilgang

Uvidenhed

Mere moden 
hygiejnekultur

Ledelsesmæssigt ejerskab 
i forhold til hygiejne

Hygiejnerunder

Proaktiv tilgang

Politik og 
Retningslinjer 

Generelle hygiejniske 
forholdsregler er en 
selvfølgelig del af hverdagen

En Hygiejnepolitik, der ikke fører 
til ændringer i adfærden – er blot 
et stykke papir



Hvad er lykkedes?

Generelt:
• Involvering af medarbejdere og ledere
• At arbejdet med hygiejne giver mening

Specifikt:
• Screening for MRSA
• Håndhygiejne og beklædning



Aktuelle udfordringer

- vi er nået langt men……

• Monitorering af infektioner

• Håndtering af fikseringsudstyr

• Bygninger og byggeri


