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IOOS, samler alle uddannelser i det odontologiske team
En vigtig del af uddannelserne er den
kliniske undervisning på instituttets store
tandklinikker, der er en integreret del af
bygningskomplekset og kan sammenlignes
med et hospital.
Flere hundrede patienter færdes hver dag
på klinikker, gangarealer og i kantinen.
Derfor skal elever og studerende meget
hurtigt tilegne sig en professionel, tillidsvækkende samt klinisk og hygiejnisk korrekt
adfærd.
Det forventes, at elever og studerende medvirker til, at instituttet fremstår ryddeligt og
ordentligt.
IOOS har på de følgende sider samlet nogle få regler samt nyttige oplysninger, der relaterer sig til det
kliniske arbejde.

Kliniktøj
På IOOS bruges 2-delt kliniktøj med hvide bukser og overdele i lyse farver.
Man skal have flere par hvide bukser og flere lyse overdele, når man starter på uddan-nelsen, da alle meget
hurtigt kommer til at arbejde på klinikkerne. Odontologisk Fore-ning, de studerendes forening for elever og
studerende, har aftaler med odontologiske firmaer om sponsorering af t-shirts.
Der må ikke bæres kliniktøj med reklamer.
•

•
•
•
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Ved alt klinisk arbejde på patienter, laboratorier og simulationsklinik, samt ved håndtering af instrumenter, udstyr og inventar skal
der anvendes rent kliniktøj.
Kliniktøjet skal dække det private tøj, have korte ærmer over
albueniveau, skiftes dagligt og ved synlig forurening.
Klinikfodtøj bør have glat, rengøringsvenlig overflade.
Kliniktøj og klinikfodtøj må kun anvendes indenfor på instituttet.

Tørklæder, der dækker håret, kan anvendes, så længe de ikke hænger løst og risikerer at komme i kontakt
med patient, instrumenter, udstyr eller lignende. I øvrigt gælder samme forhold som for langt hår, der skal
sættes op eller samles i nakken. Ligeledes bør langt skæg være tildækket.
•

Kliniktøj skal vaskes ved minimum 80°C i mindst 10 minutter. Alternativt kan der vaskes ved
minimum 60°C i mindst 1 time, såfremt skyllevandet ikke genbruges.

På IOOS vasker elever og studerende selv deres kliniktøj.

Personlige værnemidler (beskyttelse mod smitte)
Beskyttelsesbriller
Beskyttelsesbriller skal anvendes ved klinisk arbejde og
rengøres/ desinficeres efter hver patientbehandling.
Der er beskyttelsesbriller i de værktøjspakker, tandplejerog tandlægestuderende køber ved studiestart. De kliniske
tandteknikerstuderende har beskyttelsesbriller på laboratoriet.
Personlige briller kan anvendes, men vær opmærksom
på, at de ikke beskytter i siderne.
Handsker
Medicinske engangshandsker skal anvendes ved alt arbejde på
klinikken og ved kontakt med forurenede instrumenter, udstyr og
inventar.
Mundbind (Maske)
Mundbind skal anvendes ved
klinikarbejdet og bæres,
så det dækker næse og mund.

Håndhygiejne
•
•
•

Huden på hænderne skal være hel.
Negle skal være kortklippede.
Der må ikke anvendes neglelak, negle-smykker
eller kunstige negle.
• Der må ikke bæres ringe, armbånd, piercinger, armbåndsur eller andre smykker på hænder og
underarme.
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•

Der må ikke anvendes håndskinner, forbindinger,
plastre eller lignende på hænder og underarme.
Små rifter, der ikke forhindrer hånddesinfektion,
og som kan dækkes af flydende plaster, kan
accepteres under handsker.

•

På IOOS vaskes der hænder ved klinikdagens
begyndelse, og når man returnerer efter at have
forladt klinikken. Derudover anvendes håndvask,
hvis hænderne er våde efter handskebrug eller
synligt forurenede. Håndvask efterfølges altid af
hånddesinfektion på tørre hænder.

•

Hånddesinfektion udføres før og efter
patientbehandling, samt hvis klinikstolen forlades.

Omgangsform
•

IOOS’ patienter har krav på at blive mødt af venlige, imødekommende og hjælpsomme elever og
studerende – og det har studiekammerater og medarbejdere også.

•

IOOS forventer, at alle kommunikerer med omtanke for, at man færdes på et sted, hvor der er
patienter, også på gangene og i kantinen.

Tavshedspligt
•

Sundhedspersoner har tavshedspligt. Det gælder også elever og studerende, der behandler
patienter.

•

Når der er behov for at drøfte behandlinger m.m. med patient, medstuderende eller undervisere,
foregår det på klinikken eller i undervisningslokaler under hensyntagen til, at uvedkommende ikke
overhører samtalen.

Forsikring
Universitetet har ikke specielle forsikringer, der dækker elever og studerende - http://studerende.au.dk/forsikring
Som ved al anden undervisning skal deltagerne selv sørge for at være forsikrede.
Patienter er forsikrede for evt. skade, de påføres i forbindelse med behandling.

Vaccination
Hvis man ønsker vaccination, henvises til egen læge.

Laboratorier
Instituttets tekniske laboratorier anvendes af mange forskellige brugere i løbet af en dag. Alle har pligt til at
rydde op efter sig, så laboratoriepladsen er klar til næste bruger.
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