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Actioncard for al klinisk personale i Almenpsykiatrisk Afdeling,  Syd om 
brug af uniform i Psykiatrien i forbindelse med COVID-19 

Formål 
- Er at personale i psykiatrien forebygger smittespredning ved: ”Korrekt uniformshygiejne er med til 

at forhindre krydsinfektioner, hvor personalet fører mikroorganismer fra den ene patient til den 
anden samt fra hospital til privat bopæl og omvendt. Undersøgelser har vist, at der spredes 
sygdomsfremkaldende mikroorganismer fra patient til patient som følge af forurening af 
personalets uniformer. Forureningen opstår hovedsageligt under tætte kontakter som 
forbindingsskiftninger, sengebade og lignende. ” https://pri.rn.dk/Sider/5412.aspx  

Indhold 
Dette actioncard beskriver i hvilke situationer personalet må anvende privat tøj og i hvilke situationer 
personalet skal anvende uniformer og værnemidler. 4.8.2 

Anvendelse af privat tøj – hvad må du? 
Patienten er almindelig psykiatrisk patient 

- Her anvender du privat tøj og fodtøj 
- Det anbefales at have en pose med skiftetøj liggende på afsnittet i sit taskeskab. Det gør det muligt 

at skifte tøj, hvis man er kommet i en situation med potentielt smitterisiko 
- Skift og vask altid arbejdstøj efter arbejdsdagens ophør. Anvend tøj med korte ærmer, der kan 

vaskes ved minimum 60 grader 
- Det er også værd at overveje, om man skal have skiftesko med, således at man ikke tager sine 

arbejds-sko uden for psykiatriens matrikel 
 

Patienten er isoleret: 

- Man må gerne gå på stuen for at stille medicin eller mad uden uniform og værnemidler, hvis man 
kan holde 2 meters afstand til patienten. Efterfølgende udføres håndhygiejne.  

- Man må gerne have stående kortere samtaler med patienten uden uniform og værnemidler, hvis 
man kan holde 2 meters afstand til patienten.  

 

Anvendelse af uniform - hvad skal du? 
Patienten er isoleret: Her skal sondres mellem direkte patientkontakt og kontakt til patientens 
omgivelser/udstyr: 

- Direkte patientkontakt (afstanden er mindre end 2 meter):  her skal anvendes uniform og følgende 
værnemidler: handsker, overtrækskittel, kirurgisk maske og beskyttelsesbriller. 

- Kontakt til patientens omgivelser/udstyr (men uden kontakt til patienten og mere end 2 meter fra 
patienten):  Her skal anvendes uniform og følgende værnemidler: handsker og overtrækskittel. 

- Uniformen skiftes dagligt eller hvis den bliver forurenet (Uniformshygiejne 2.3.1)  
 
 

Patienten er almindelig psykiatrisk patient: 
- Hvis uniformen anvendt på isolationsstuen ikke er synlig forurenet, anvendes den også udenfor 

isolationsstuen.  
- Uniformen skal skiftes dagligt eller hvis den bliver forurenet (Uniformshygiejne 2.3.1) 
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Uniformer i Almenpsykiatrisk Afdeling, Syd 
En uniform består af overdel, bukser og strømper. Der skal anvendes private sko, som kun er til 
arbejdsformål. 

Omklædningsmuligheder, på Mølleparkvej 
Det er muligt at klæde om i omklædningsrummene ved gymnastiksalen (i kælderen ved festsalen). Der er 
ikke aflåste skabe i omklædningsrummene, så privat tøj medbringer du til afsnittet og låser inde i dit 
taskeskab. 

Uniform – hvordan får jeg den, på Mølleparkvej? 
I forrummet til omklædningsrummet findes to reoler med uniformer i tre størrelser, samt håndklæder. Af 
hensyn til forsyningssikkerheden må du max hente en uniform ad gangen. Når du har klædt om, tager du 
dit private tøj med til sengeafsnittet.  

Alternativt kan du hente uniformer på Aalborg Universitetshospital, bygning 16 i kælderen (under 
forhallen). Uniformer er i nød-depotet (rum nummer16.01.064) på døren står der: ”Uniformsautomat”. Af 
hensyn til forsyningssikkerheden må du max hente 2 uniformer ad gangen. Det er muligt at tage strømper, i 
en sæk på gangen ved nød-depotet.  De 2 uniformer skal i hver sin plasticpose, som er på hylden (se 
tegning). 

Når du tager uniformen i brug lægger du dit private tøj i plastikposen og medbringer til sengeafsnittet. 

 

 

 

Uniform – hvordan kommer jeg af med den på Mølleparkvej? 
Uniformen fra vores eget depot, skal lægges i den røde snavsetøjspose i omklædningsrummet.  

Uniformen fra Aalborg universitetshospital skal du returnere i plastikposen og aflevere i returautomaten på 
Aalborg Universitetshospital (se tegning). 

Uniformsdelene skal i returautomaten én del ad gangen, strømper kommes i særskilt sæk (se tegning). Af 
hensyn til forsyningssikkerheden er det vigtig at brugte uniformer returneres efter hver vagt. 

Tegningen illustrerer området i kælderen på Aalborg Universitetshospital, hvor uniformer hentes og 
afleveres 
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