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Punkter

• Hospitalshygiejne
• Hvorfor er det interessant

• Skal det tekniske personale forholde sig til det

• Velfærdsteknologi i rengøring og patientservice
• Eksempler

• Giver det udfordringer



Rengøring og hospitalsservice, OUH

• 500 ansatte
• 350 serviceassistenter (Odense) 

• (to i én medarbejder – rengøringsassistent og portør)

• 130 rengøringsassistenter (Odense, Svendborg og Nyborg)

• Hvilke opgaver
• Rengøring

• Patient-, prøve- og udstyrstransport

• Madservicering

• Og en masse andre opgaver (mobilisering, gangtræning, helikopter, traume mm.)



Rengøring på et hospital

• Vi gør rent efter plan og programmeret
• Alle lokaler er tildelt hygiejneniveau og et kvalitetsniveau

• Alle lokaler er tildelt en programkode – hvor ofte kommer vi, og hvad gør vi

• Vi gør rent efter behov

• Rengøring er et fag – behov for infektionshygiejnisk indsigt
• Alle erhvervsuddannes

• Stort fokus såvel fra presse som fra politikere
• 2 eksterne og 2 interne kontroller om året

• Afhængige af samspil med de øvrige hospital



Samspil med øvrige hospital

• Rengøringsparathed
• Tilgængeligt – ryddeligt

• Hvilken funktion har rummet
• Kontor: hver 14. dag

• Undersøgelse: hver dag

• Hvem orienterer rengøringsafdelingen ved ændringer

• Andre har også rengøringsopgaver – klarhed over snitflader

• Hensyn ved ombygninger, reparationer



Sygehus erhvervede infektioner

• Mellem 8 og 10 procent får en infektion, mens de er indlagt på et 
sygehus
• Øget dødelighed

• Øget forbrug af antibiotika

• Øget pleje og behandlingsbehov

• Forlænget indlæggelse

• Øgede omkostninger



Sygehus erhvervede infektioner - handleplan

• Særligt fokus på
• Bakteriæmier (baktier i blodet – blodforgiftning)

• Blandt andet fokus på katetre

• Clostridium difficile infektioner (sporedannende, overlever længe i miljøet)
• Blandt andet fokus på afbrydelse af smitteveje

• Resistente bakterier (MRSA, VRE, CPO)
• Blandt andet fokus på afbrydelse af smitteveje



Smittemåder
• Selvinfektion

• Krydsinfektion
• Kontaktsmitte

• Direkte

• Indirekte

• Fra miljøet
• Støvsmitte

• Smitte via fødevarer og drikkevand

• Via instrumenter

Indirekte smitte
Fra én person til en anden 
via en genstand, f.eks. et 
dørhåndtag, håndklæder, 
gelænder, vandhaner  m.m. 



Kontakt smitte

• Film om kontaktsmitte

https://www.youtube.com/watch?v=3-n6eWmBtP8


Afbrydelse af smitteveje

• Fokus på generel hygiejne 
• Håndhygiejne

• Uniformering

• Et par refleksioner
• Vask og afspritning af  hænder efter urene opgaver 

og inden man fortsætter til næste opgave på sygehuset

• Skift af uniform/arbejdsdragt, hvis den bliver forurenet – f.eks. efter arbejde med afløb og 
kloaker

• Skal der bruges engangshandsker?

• Håndtering af værktøj og maskiner som kommer rundt på sygehuset

• Hvad med vores eksterne leverandører?

• Hvad med efterfølgende rengøring?



Afbrydelse af smitteveje

• Rengøring
• Har vi jo personale til….men gør vi det nemmere for dem at lykkes?

• Et par refleksioner
• Oprydning efter endt arbejdsdag

• Afdækning

• Reetablering efter endt arbejde



Oprydning efter end arbejdsdag



Afbrydelse af smitteveje

• Sikring af rengøringsfunktionalitet
• Udstyr 

• Udformning og placering

• Indretning og materiale valg



Forebyggelse indretning

• Er der plads nok

• Er der birum nok

• Har vi tænkt os om

Figur 3: Billede af lukket gulvafløb



Forebyggelse ved materiale valg

• Brug bakterie afvisende/dræbende materialer
• Antibaktielle

• Toiletter og toiletsæder

• Dørhåndtag 

• Kontakter 

• Gulve

• Fliser

• Bordplader

• Rengøringsvenlige overflader
• Glatte

• Hele og ikke porøse

hvad sker der så med overfladen



Forebyggelse: vedligeholdelse



Når smitte er sket, hvad gør vi så

• Isolering af smittede patienter

• Særlige indsatser
• Ekstra rengøring

• Desinfektion

• Oprydning

• Personalets adfærd

• Desinfektion ved ophævelse



Rum desinfektion

• Brintoverilte forstøvning
• Lokalet skal være tæt

• Mulighed for udluftning

• UV-desinfektion
• Kan vi bruge teknologien på andre måder

https://www.youtube.com/watch?v=7CgIMW95uEA


Ny teknologi i øvrigt

• Gulvvaskerobotter

• Opgavesystem på smartphones

• Tablets på rengøringsvogne

20190807_095203.mp4


Udfordringer med den nye teknologi

• Mobilnet og wifi skal bare være i top over alt

• Sted database skal være på plads

• Hvordan deaktiverer vi brandalarmer

• Hvor placerer vi robotterne 

• Servicering af nye teknologi

• Samarbejde om udvikling

• Kan vi gøre mapning smartere



Robotterne kommer

• Transport af senge

https://www.youtube.com/watch?v=5YdpWXl5Ilk&app=desktop


Spørgsmål - kommentarer



Tak for opmærksomheden


