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De overvejelser og beslutninger, der
ligger til grund for denne pjece er
ønsket om, at hospitalets medarbejdere ved deres beklædning under
tjeneste lever op til de faghygiejniske retningslinier og brugernes
forventninger til:

Uniformshygiejne
og
etikette

Uniformshygiejne
Målet er at:

‹ Forbygge sygehuserhvervede infektioner hos
patienter og personale.

Uniformsetikette

Retningslinierne gælder for:

Målet er at:

‹ Personale med direkte patientkontakt.

‹ Personalet ved deres fremtoning og adfærd signalerer
professionalisme og troværdighed

‹ Personale, der udfører rene opgaver som eksempelvis
sterilproduktion, sterilopfyldning og madhåndtering.

Hygiejne
Professionalisme
Troværdighed

‹ Personale, der udfører urene opgaver som eksempelvis

‹ Alle ansatte

laboratoriearbejde og rengøringsarbejde.
Retningslinierne er at:
De vigtigste forholdsregler er:

‹ Personalet skal bære kortærmet uniform. Kittel og jakke
skal være knappet.
‹ Uniformen skal skiftes dagligt, og når den er forurenet.
‹ Uniformen skal vaskes på sygehusets vaskeri og må ikke
bæres uden for tjeneste.
‹ Trøjer skal være med korte ærmer og skiftes dagligt.
‹ Ringe, armbånd og armbåndsur må ikke bæres til
uniformen.
‹ Langt hår skal være samlet eller sat op.
‹ Tørklæde skal være bundet, så det ikke hænger ud over
uniformen. Snipperne kan samles og fastholdes i nakken
eller på ryggen, alternativt kan de dækkes af uniformen.
‹ Plastikforklæde skal benyttes, når der er risiko for
forurening af uniformen.
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Retningslinierne gælder for:

‹ Alle ansatte bærer synligt navneskilt.
‹ Ekstrem fremtoning, som kan virke stødende,
ikke forekommer.

‹ Personalet altid er iført rent tøj.
‹ Personale, der ikke er omfattet af reglerne for uniformshygiejne kan anvende privat tøj.

‹ Anvendes uniform vælges den i passende størrelse
og korrekt sammensætning.

‹ Ringe, armbånd og armbåndsure anvendes ikke sammen
med uniformen.

‹ Studerende og elever i praktik på sygehuset bærer
faggruppens beklædning.

‹ Supplement som eksempelvis bælter, tørklæder og trøjer
betragtes som en del af uniformen og skal, såfremt det
anvendes, bestilles i vaskeriet.

‹ Forklæde skal benyttes ved udportionering af mad.

Det er op til den enkelte afdeling at drøfte og præcisere
ovenstående retningslinier.

I øvrigt henvises til Hygiejnehåndbogen, afsnit 3.2
”Uniformshygiejne”.

Der henvises i øvrigt til plancher hvor eksempler på korrekt
sammensætning er illustreret.
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