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APPENDIX 1:  SÅDAN GØR DU PÅ KLINIKKERNE  
– BÅDE VED PATIENTBESØG OG VED FANTOMARBEJDE 
 
 

Mad og drikke må ikke medbringes og indtages på klinikken 
Tasker må ikke medbringes på klinikken – de skal placeres i garderobeskabet i omklædningsrummet 
 
 
A. FØR FØRSTE PATIENT og FØR FANTOMARBEJDE 

 

   
     

 

1) Personlige ejendele lægges i 
skuffe/skab. Fodkontakt til unit sættes 
på gulvet. 

2) Hent håndklæde. Foretag håndvask og 
hånddesinfektion. 

3) Fjern roterende instrumenter, scaler 
og trefunktionssprøjte fra instrument-
skylleholderen. 

4) Hygiejnecover, sugehaner og 
fontænefilter monteres. 

 
   

B. FØR PATIENTEN HENTES og FØR FANTOMARBEJDE 
 

   
 
   
 

1) Bakke med materiale til opdækning 
hentes. 

2) Tandlægestuderende: Løft låget på 
kassetten, tag pincet og læg låget på 
igen. Pincetten anbringes i 
pincetholderen på klinikbordet. 
Denne pincet bruges til at tage fra 
skuffer. 

KT-/TP-studerende: Bryd kun posen 
med instrumenter, hvis du har brug 
for pincetten til at tage fra skuffer og 
læg patient-servietten over 
instrumenterne. Alternativt bryd først 
posen, når patienten er i stolen. 

3) Barriereafdækning af trefunktions-
sprøjte, lyspolymeriseringslampe, 
tastatur, mobiltelefon.  

4) Journal uploades. 

 



                                                                                               
                                                                                                        
 

HYGIEJNEUDVALGET, OKTOBER 2022 – APPENDIX 1  
 

AARHUS 
UNIVERSITET 
INSTITUT FOR ODONTOLOGI OG ORAL SUNDHED 

  

C. PATIENTEN HENTES OG BEHANDLINGEN STARTES 
 

 
 
 

 
HUSK!! 
Henvis til garderobeskab i venteområdet 
for overtøj og bagage. 

1) Patienten forsynes med serviet. 

2) Visir/beskyttelsesbriller eller egne 
briller med sidebeskyttelse samt 
mundbind tages på. 

3) Hånddesinfektion. Handsker på. 

4)  Vandglasset fyldes, spytsug 
      monteres. 

5)  Patientstolen og lys indstilles. 

6)  Kassetten åbnes, vinkelstykke,  
      turbine, trefunktionssprøjte- 
      spidsen og scalerhylster monteres  
      – efter behov. 

 

 
 
 
D. RENGØRING AF FANTOMHOVED   
 
1) Straks efter afsluttet fantomarbejde skal fantomhovedet rengøres. 
2) Fantomhovedet tømmes for vand og materialerester ved hjælp af sug. 
3) Fantomhovedet rengøres med sæbeklud og aftørres med en tør klud.  
4) Fantomhovedet afmonteres og lægges på plads i sokkelskuffen/det indrettede skab. 
 

 

OBS!  
• Hold orden på din behandlingsenhed. 
• Hver gang stoleenheden forlades under patientbehandlingen, tages handsker og mundbind af og 

hænderne desinficeres.  
Husk at desinficere hænderne ved tilbagekomst og tag nye handsker og mundbind på. 

• Synligt blod aftørres med en sæbeserviet hurtigst muligt. 
Ved større spild eftertørres med en desinfektionsserviet.  
Begge smides ud 
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E. OPRYDNING EFTER PATIENTBEHANDLING og FANTOMARBEJDE 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
1) Efter patientbehandling:  

Tag handsker og derefter mundbind og visir af, foretag hånddesinfektion og sig farvel til patienten.  
Tag nye handsker på og ryd op. 
 
Efter fantomarbejde:  
Behold handsker på og ryd op.  
 

2) Engangsartikler og barrierer lægges i affaldsbeholder, som tømmes. 
 

3) Kanyler/tubuler og objektglas opsamles i gul risikoboks: 
• Tandlægestuderende – på klinikbordet 
• TP- og KT-studerende – ved afleveringslugen.  

 
4) Brugt flergangsudstyr renses for synlige materialerester. 

 
5) Bor, rodspiraler m.m. sættes/lægges tilbage i hhv. holder og petriskåle. 

 
6) Alle instrumenter lægges tilbage i holderen og bøjlen lukkes. 

Tandlægestuderende: Låg på kassetten, håndklæde oven på låget. 
KT-/TP-studerende: Håndklæde over holderen. 
 
OBS. Efter dagens sidste patient afmonteres fontænefilter (guldfang) og sugehaner og lægges på 
bakken. 
 

7) Alt brugt ”gods” anbringes på bakken og bæres til Indleveringen.  
Indpakkede instrumenter, der er lagt frem, men ikke har været i brug, skal med til Indleveringen. 
 

8) Flergangsudstyret sorteres i Indleveringen i henhold til de ophængte forskrifter.  
 

9) Handsker tages af og hænderne desinficeres afslutningsvis ved indleveringen. 
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F. RENGØRING AF UNIT EFTER PATIENTER og FANTOMARBEJDE 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Medtag rent håndklæde til stolen. Tag handsker 
på og afvask med 3 sæbeservietter i følgende 
rækkefølge: 

1) Første serviet: Tastatur, skærm, klinikbord, 
udtræksplade, greb på skabe og skuffer 
samt vandhane og vask.  

2) Anden serviet: Operationslampe, top-
hængte instrumenter, instrumentbro, 
hygiejne-cover, kontrolpanel, skærm, 
instrumentbakkeholder og holder til 
affaldskrus.  

3) Tredje serviet: Operatørstol (greb, ryg, 
sæde), patientstol (greb og bagside, 
nakkestøtte, ryg, sæde), vandkrusfylder, 
håndtag til sugeslanger, sugeslanger (ca. 1 
m) og ydersiden af fontænen.  

4) Skyl fontænen ved at trykke på tasten til 
fontæneskyl. 

Gentag med 3 desinfektionsservietter undtagen 
aftørring af patientstolens betræk.  

Aftør lampe og skærm med håndklæde. 

5) Rengør og desinficer visir / beskyttelses-
briller. 

 
 


