Det interaktive hygiejneskema
2. version, 2015 – download programmet her. https://odontau.dk/HygiejneForskrifter.exe
VIGTIGT – læs inden du installerer:
1. Inden du downloader programmet, skal du oprette en mappe på C-drevet på din pc, hvor du vil
have hygiejneskemaet til at ligge.
2. Når du trykker Kør, starter installationen. Windows vil formentlig advare mod at køre det og oplyse,
at det ikke en ”udgiver af troværdig software”. Du skal derfor overstyre advarslerne - der er ikke
noget farligt ved programmet.
3. Når du kommer til punktet: Select Installation Folder i installationen, skal du skrive stien til den
mappe, hvor du gerne vil have skemaet til at ligge (i stedet for den mappe, programmet selv
foreslår). Dette er vigtigt, da du ellers ikke kan gemme dine egne tekster i skemaet.
Introduktion til skemaet
Med ”Det interaktive hygiejneskema” kan du på klinikkens pc holde styr på hygiejneprocedurerne.
Skemaet er udviklet i et samarbejde mellem Institut for Odontologi og SKT, Health, Aarhus Universitet.
Softwaren er udviklet af al dente og er integreret i al dentes administrationsmodul.
Skemaet er udviklet for at gøre det lettere og mere overskueligt for den enkelte klinik at udarbejde egne
hygiejneprocedurer. Flere danske klinikker har de senere år arbejdet med beskrivelse af
procedurer/instrukser og kvalitetskontrol. Her er hygiejneprocedurer et vigtigt element.
Oplysningerne i skemaet er baseret på følgende standarder og vejledninger:
• Dansk Standard DS 2451 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren:
Del 12: Krav til procedurer på tandklinikker, 2. udgave, 2012 - link
Del 2: Krav til håndhygiejne, 2. udgave 2011 - link
• Nationale infektionshygiejniske retningslinjer (NIR), Om håndhygiejne, 2013 - link
• Nationale infektionshygiejniske retningslinjer (NIR), for Tandklinikker 2014 - link
• Hygiejneforskrifter for Århus Tandlægeskole, 6. udgave, 2013 - link
• Diverse vejledninger fra Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut og Miljøstyrelsen
Sådan fungerer skemaet
Skemaet er opdelt i 3 kolonner: “Principper/mål”, “Klinikkens fremgangsmåde” og “Hvem/hvornår”.
I kolonnen “Principper/mål” findes en række markerede ord som man kan klikke på og derved få en
procedurebeskrivelse.
Indskrivning af tekster og rettelser i skrivefelterne
Klik på ”Redigering af forskrifterne” og skriv password. Første gang er password hygiejne.
Dette password kan efterfølgende ændres.
Klinikkens egne procedurer skrives ind i de tomme felter. Her kan I angive, hvordan og med hvilke midler, I
udfører procedurerne på jeres klinik. Det er også en god idé at skrive op, hvor de forskellige produkter og
hjælpemidler findes.
Hvor meget og hvor lidt, der skal stå, for at det bliver forståeligt og overskueligt, er op til jeres klinik. Husk
altid at gemme de ændringer, I skriver ind i skemaet på Gem-knappen nederst på siden.

Opdatering af skemaet
Når vejledningerne bag skemaet opdateres, lægges de på nettet, så det altid er den nyeste version, I åbner.
Ved at klikke på teksten ”Nyheder om hygiejneskema” (under klinikkens navn på første side i skemaet), får
I informationer om de nyeste opdateringer.
Sådan gør du, hvis du har den tidligere version af Det Interaktive hygiejneskema
Hvis du har den tidligere version af hygiejneskemaet, kan du med fordel kopiere klinikkens egne tekster fra
det gamle skema ind i det nye. Vær opmærksom på, at rækkefølgen af emner er ændret i det nye skema.
Kontaktoplysninger
Skemaet er udviklet af en arbejdsgruppe fra Institut for Odontologi og SKT.
Gruppen består i øjeblikket af Erling Østergaard, ekstern lektor, Institut for Odontologi, Susie Holbech,
oversygeplejerske, Institut for Odontologi, Lillian Hansen, faglærer, studievejleder, SKT og Helle Hornhaver,
tandlæge, koordinator for efter- og videreuddannelse, SKT.
Har du spørgsmål vedrørende vejledningerne i skemaet, er du velkommen til at kontakte:
Erling Østergaard – e-mail: eostergaard@odont.au.dk
Lillian Hansen – e-mail: lhansen@ohcare.au.dk
Helle Hornhaver – e-mail: hornhaver@ohcare.au.dk
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