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Skærpede hygiejniske retningslinjer på IOOS - oktober 2020  

Formål med retningslinjen er at minimere risiko for smittespredning.  

Retningslinjen tager udgangspunkt i: 

 Sundhedsstyrelsens opdaterede retningslinje, 6. juli 2020, for håndtering af COVID-19 i 

sundhedsvæsenet 

 COVID 19: Generelle retningslinjer opdateret 30. juni 2020 for planlægning af aktivitet og 

forebyggelse af smittespredning i sundhedsvæsenet  

 Overblik over gældende COVID-19 regler. Et overblik udformet af Tandlægeforeningen 

10.juli 2020. 

 Retningslinjer for brug af værnemidler, når der ikke er påvist eller mistanke om COVID-19 
28.9.2020. 

 Health retningslinjer for undervisning i efteråret 2020: 
https://health.medarbejdere.au.dk/uddannelsesomraadet/undervisning-og-eksamen/undervisning-
i-efteraaret-2020/ 

 AU´s retningslinjer: https://medarbejdere.au.dk/corona 

 
Overordnet er afstand og håndhygiejne de vigtigste tiltag til at forhindre smitte. Hvor det ikke er 

muligt at holde afstand, bruges mundbind som supplement. Mundbind erstatter ikke afstand og 

håndhygiejne. 

Generelle hygiejneforholdsregler på IOOS: 

 Det er ikke tilladt at møde op på instituttet ved symptomer på smitte med COVID-19  

Bliv hjemme, til du er rask. Du er rask, når der er gået 48 timer efter, symptomerne er 

ophørt eller du har en negativ corona-test. 

 Ved mistanke om smitte med COVID-19, skal du blive hjemme, hvis du er nær kontakt, der 

har fået at vide, du skal testes. I tvivltilfælde kontakt nærmeste leder/underviser.  

 Medarbejdere og studerende, der tilhører risikogrupper, skal afklare, evt. i samarbejde med 

egen læge, nærmeste leder/underviser, hvorvidt der er særlige forholdsregler i forhold til 

fremmøde på instituttet. 

 Der skal bæres mundbind på alle fællesarealer på instituttet 

 Der foretages hånddesinfektion ved ankomst til instituttet  

 Hold en meters afstand i alle lokaler. 

 Så vidt muligt skal fremmøde organiseres i faste hold/mindre grupper jf. AU’s retningslinjer 

 Overhold personantal, der må være i et lokale 

 Husk udluftning  

 Hold pauser med god afstand, så vidt muligt udendørs. Alternativt i forskellige lokaler/evt. 

på skift. 

 Hold god håndhygiejne.  

 Host eller nys i ærme. 

 Del ikke papir og skriveredskaber. 

 Foretag hånddesinfektion før og efter brug af tastatur. 

 Desinficér tastatur, mus og andet udstyr mv. før og efter brug  

 Desinficér overflader og kontaktpunkter, når et lokale forlades. 

 Kopiering: følg hygiejnevejledningen på døren til kopirummene 

 

https://health.medarbejdere.au.dk/uddannelsesomraadet/undervisning-og-eksamen/undervisning-i-efteraaret-2020/
https://health.medarbejdere.au.dk/uddannelsesomraadet/undervisning-og-eksamen/undervisning-i-efteraaret-2020/
https://medarbejdere.au.dk/corona
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Hygiejneforholdsregler ved patientbehandling 

 Alle patienter, der er visiteret til behandling, skal vejledes skriftligt om, at de ikke må møde 

op til behandling, hvis de har symptomer på COVID-19. 

 Ved indkaldelse i E-boks vejledes patienterne derfor skriftligt: 

o ”Mød ikke op til behandling, hvis du har symptomer på COVID-19, såsom feber, 

hoste, ondt i halsen, hovedpine eller muskelømhed. Har du evt. i samråd med egen 

læge vurderet, at du er i risikogruppe, skal du kontakte os telefonisk for at booke 

en tid som dagens første patient”. Der skal bæres mundbind på alle fællesarealer 

på universitetet, derfor er det vigtigt, du medbringer og bruger dit eget mundbind, 

på tandlægeskolen” 

 Patienter bookes elektronisk i Klips (elektronisk patientjournal)  

o Vedhæftede folder om risikogrupper sendes med ud i indkaldelsen i E-boks. 

o Patienten orienteres i indkaldelsesbrevet: ”Mød ikke op til behandling, hvis du har 

symptomer på COVID-19, som feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine eller 

muskelømhed. Har du evt. i samråd med egen læge vurderet at du er i 

risikogruppe, skal du kontakte os telefonisk for at booke en tid som dagens første 

patient” jvf. vedhæftede folder. Giv os venligst besked, evt. meld afbud på telefon 

”indsæt aktuelt telefonnummer og indsæt tidsrum”. Der skal bæres mundbind på 

alle fællesarealer på universitetet, derfor er det vigtigt, du medbringer og bruger dit 

eget mundbind, på tandlægeskolen” 

 Der skal afsættes 15 min mellem hver booking til rengøring og desinfektion. 

 Patienter i risikogruppe skal tilsættes som dagens første patient.                                                                                                                 

Personale og studerende, der deltager i behandling, anvender værnemidler: 

o Engangshandsker og mundbind klasse 2 - skiftes efter hver patient og hvis de bliver 

fugtige 

o Beskyttelsesbriller eller visir anvendes ved alle behandlinger, hvor der er risiko for 

aerosoldannelse. Rengøres med desinfektionsserviet mellem hver patientbehandling. 

o Engangsforklæde anvendes ved aerosoldannende procedurer og skiftes mellem hver 

patientbehandling.  

o Der udføres håndhygiejne til ærmekant mellem hver patientbehandling. 

o Værnemidler tages af og nyt mundbind tages på, når behandlingsstolen forlades  

 Der skal anvendes stærksug og salivaejektor (spytsug) ved aerosoldannende procedure. 

 I undervisningssituationer, skal der være medhjælp/suge-assistance ved ovennævnte 

procedurer.   

 Brug kofferdam, hvor det er fagligt muligt. 

 De kliniske lærere har i visse situationer en kontakt til patienten, der ikke indebærer 

risiko for sprøjt, f.eks. i forbindelse med en inspektion uden brug af aerosoldannende 

instrumenter. De kliniske lærere foretager den nødvendige risikovurdering af, om det i 

et aktuelt tilfælde er acceptabelt at undlade at skifte mundbind ved skift til ny 

patientsituation.  

 Mellem hver patientbehandling skal der som altid foretages en rengøring af alle overflader 

med sæbeserviet (grøn) og derefter desinfektion med desinfektionsserviet (orange) (må ikke 

bruges på stolebetræk).  

 Der skal afsættes 15 min til rengøring og desinfektion efter hver patientbehandling 

 

Hygiejneforholdsregler i indleveringen/sterilcentral 
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 Personale i indlevering/urent område anvender som minimum handsker til alle 

funktioner. 

 Ved risiko for stænk og sprøjt bruges mundbind, beskyttelsesbriller/visir og 

engangsforklæde. 

 Ved arbejdets afslutning skal overfladerne i indlevering desinficeres. 

 

Hygiejneforholdsregler ved simulationsundervisning, samt arbejde og 

undervisning i færdighedslaboratorier 

 Obs begrænsninger på antal personer i lokalerne. 

 Anvend mundbind 

 Desinficér tastatur, mus og andet udstyr mv. før og efter brug  

 Arbejdsplads og apparatur efterlades rengjort og desinficeret af brugeren. 

 

Hygiejneforholdsregler ved arbejde i Central-laboratoriet 

 Der modtages udelukkende emner, der er desinficerede efter hygiejneforskriften 

”Desinfektion af tandteknisk arbejde”.  

 Hvor der er opsat skærme til afskærmning, kan der arbejdes uden hygiejneværnemidler. 

 Ved indlevering af emner til C-lab skal anvendes mundbind.  


