
ISO Dyrlægens 

Kvalitetsudvalg 

 
 ISO Dyrlægens Kvalitetsudvalg – Anbefaling om hygiejne – Januar 2016 Side 1 af 3 
SEKTION VEDRØRENDE HUND, KAT OG SMÅDYR 
ISO Dyrlægen | Tlf: +45 3092 1500 | E-mail: info@iso-dyrlaegen.dk | www.iso-dyrlaegen.dk  

 
Den Danske Dyrlægeforening | Danish Veterinary Association | Peter Bangs Vej 30 | DK-2000 Frederiksberg| Tlf: +45 3871 0888 
Fax: +45 3871 0322 | E-mail: ddd@ddd.dk | www.ddd.dk    

 

 

 

Anbefaling omkring 

Hygiejne 

Godkendt af Kvalitetsudvalget  

Januar 2016 

Forfatter: Torben Lindbjerg 

Baggrund: 

Indenfor de seneste år er en række multiresistente bakterier dukket op hos familiedyr, herunder ESBL-

producerende E.coli og MRSP. Det betyder, at der vil være potentiel risiko for spredning af infektioner til 

andre mennesker (familie mv.) og til dyr. I værste fald spredes alvorlig zoonotisk resistens. Som dyrlæger 

har vi et ansvar for at søge at forhindre udvikling af resistens, ligesom vi har et ansvar for at forhindre 

spredning af infektioner. 

Anbefaling: 

At implementere en hygiejnestrategi er den vigtigste forhindring i spredning af nosocomiale infektioner. 

Praksis bør derfor have en hygiejnepolitik, som bør implementeres og fastholdes. Større praksis kan med 

fordel udpege en hygiejneansvarlig (dyrlæge eller veterinærsygeplejerske). 

  

 

Det anbefales at lave en strategi for: 

1. Håndvask og hånddesinfektion. 

2. Anvendelse af handsker. 

3. Klinikbeklædning og personlig hygiejne. 

4. Forhold omkring kirurgi, herunder forberedelse af operationspatienter, kirurg, instrumenter, sårhånd-

tering postoperativt osv. 

5. Rengøring af alle lokaler, alt udstyr og inventar i øvrigt. 

6. Vask af kliniktøj, tæpper mv. 

7. Intern træning af personale, så de får en forståelse for nødvendigheden af hygiejne og kendskab til for-

skrifter. 

8. Uddannelse af dyreejere, herunder instruktion i forbindelse med sygdomsforløb mv. 

9. Registrering af postoperative sårinfektioner, samt procedure for håndtering af disse infektioner. 

 

Se nyttige links og eksempler på hygiejneprocedurer på de næste sider 
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Nyttige links:  

 

FECAVA Key Recommendations for Hygiene and Infection Control in Ve-

terinary Practice  

(godt og overskueligt skema) 

 

 

Poster over håndhygiejne  

(fin poster omkring håndvask og desinfektion af hænder) 

 

 

Statens Serum Institut: infektionshygiejniske 

retningslinier  

 

 

Statens Serum Institut: Information om MRSA  

 

 

 

Det Svenske Veterinærforbunds retningslinier for infektionskontrol  

(er omfattende og meget grundig. Kan anbefales at læse) 
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http://www.fecava.org/sites/default/files/files/FECAVA%20Key%20recommodation%20for%20Hygiene%20and%20Infection%20Control.pdf
http://www.fecava.org/sites/default/files/files/FECAVA%20Key%20recommodation%20for%20Hygiene%20and%20Infection%20Control.pdf
https://www.dropbox.com/s/ek2xwpbis7me9js/Poster%20Handhygi%C3%ABne_Deens-zr.pdf?dl=0
http://www.ssi.dk/Smitteberedskab/Infektionshygiejne.aspx
http://www.ssi.dk/Smitteberedskab/Infektionshygiejne.aspx
http://www.ssi.dk/mrsa
http://svf.se/Documents/S%C3%A4llskapet/Initiativ%C3%A4renden/SVS%20v%C3%A5rdhygien%20version%209%20120124.pdf
http://www.fecava.org/sites/default/files/files/FECAVA Key recommodation for Hygiene and Infection Control.pdf
https://www.dropbox.com/s/ek2xwpbis7me9js/Poster Handhygi%C3%ABne_Deens-zr.pdf?dl=0
http://www.ssi.dk/Smitteberedskab/Infektionshygiejne.aspx
http://www.ssi.dk/mrsa
http://svf.se/Documents/S%C3%A4llskapet/Initiativ%C3%A4renden/SVS v%C3%A5rdhygien version 9 120124.pdf


ISO Dyrlægens 

Kvalitetsudvalg 

 
 ISO Dyrlægens Kvalitetsudvalg – Anbefaling om hygiejne – Januar 2016 Side 3 af 3 
SEKTION VEDRØRENDE HUND, KAT OG SMÅDYR 
ISO Dyrlægen | Tlf: +45 3092 1500 | E-mail: info@iso-dyrlaegen.dk | www.iso-dyrlaegen.dk  

 
Den Danske Dyrlægeforening | Danish Veterinary Association | Peter Bangs Vej 30 | DK-2000 Frederiksberg| Tlf: +45 3871 0888 
Fax: +45 3871 0322 | E-mail: ddd@ddd.dk | www.ddd.dk    

 

på Hygiejneprocedurer (Familiedyrlægerne): 

Klik på figur for at se dokument 

 

på Hygiejneprocedurer (Dyrlægehuset Kolding): 

Klik på figur for at se dokument  
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