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Rettelsesblad 
Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer desinfektion i sundhedssektoren 

Dato Type af 
ændring 

Overordnet 
emne Kommentar 

Hvor i den 
rettede ud-
gave 

Tekst i tidl. udgave Ændret til 

Juni 2018 
Udg. 1.3 
 
Rettelser til 
Udg. 1.2  
2017 

Præcise-
ring af an-
befaling 

Indvirk-
ningstid ved 
desinfektion 
af overfla-
der 

Præcisering af anbefaling for 
indvirkningstid ved anven-
delse af forskellige typer des-
infektionsmidler 

Side 23 Synligt forurenede overfla-
der rengøres. Herefter på-
føres desinfektionsmiddel, 
fx på en ren klud i en 
mængde, så kluden er 
gennemvædet. Rene over-
flader på inventar og se-
mikritisk udstyr bearbej-
des, så alle områder kom-
mer i kontakt med desin-
fektionsmidlet. Overfladen 
efterlades våd og må ikke 
benyttes, før den er tør. 
CEI anbefaler, at indvirk-
ningstiden dvs. kontaktti-
den hvor overfladen er 
våd, skal være minimum 1 
minut ved brug af alkohol-
baserede produkter, mini-
mum 5 minutter ved brug 
af vandbaserede produk-
ter, men 10-15 minutter 

Synligt forurenede overfla-
der rengøres. Herefter på-
føres desinfektionsmiddel 
fx ved aftørring med en 
ren klud som er gennem-
vædet med desinfektions-
middel eller ved aftørring 
med præimpregnerede 
desinfektionsklude. Rene 
overflader på inventar og 
ikke-kritisk udstyr bearbej-
des, så alle områder kom-
mer i kontakt med desin-
fektionsmidlet. Overfladen 
efterlades våd og må ikke 
benyttes, før den er tør. 
CEI anbefaler, at indvirk-
ningstiden dvs. kontaktti-
den mellem en desinfice-
rende aftørring og til ”over-
fladen tages i brug”, følger 
producentens anbefalin-
ger, som skal være doku-
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ved klorbaserede produk-
ter, når der tilstræbes ef-
fekt over for sporer. 
 

menteret ved, at produ-
centen har udført test i 
henhold til EN 16615298 
(”4-field-testen”) samt ud 
fra relevante suspensions-
tests (se afsnit 7 og 9 
samt Tabel 13 side 66).   
 
Der gøres opmærksom 
på, at såfremt overflade-
desinfektion udføres mhp. 
at opnå effekt over for 
bakteriesporer med an-
vendelse af klorbaserede 
produkter (aktivstoffer er 
hypoklorsyre/hypoklorit), 
da bør følgende forudsæt-
ninger være tilstede: 

• Man bør anvende 
en koncentration 
på minimum 1000 
ppm aktivt klor 
(typisk produkter 
med pH<6-7, hvor 
aktivstoffet pri-
mært vil være i 
form af hypoklor-
syre) eller  

• en koncentration 
på minimum 5000 
ppm frit klor (ty-
pisk produkter 
med pH>8, hvor 
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aktivstoffet pri-
mært vil være i 
form af hypoklorit) 

• og i begge situati-
oner anvende en 
indvirkningstid, 
hvor overfladen er 
synligt våd i 
mindst 10 minut-
ter. 

Ved testning af produkter 
til overfladedesinfektion af 
kontaktpunkter (i henhold 
til standarder for EN-
tests263, se afsnit 7) skal 
tests være udført ved en 
obligatorisk kontakttid på 5 
minutter. Der må gerne 
udføres tests ved kortere 
kontakttider. Kontakttiden 
udgør den tid, der går mel-
lem en desinficerende af-
tørring, og til ”overfladen 
tages i brug”. Det er ikke 
ensbetydende med, at 
overfladen nødvendigvis 
er synligt våd i dette tids-
rum, idet den tilførte desin-
fektionsvæske kan være 
fordampet. Kontakttid skal 
fremgå af brugsanvisnin-
gen for produktet og vil 
være den indvirkningstid, 
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som bør anvendes ved 
overfladedesinfektionen.  
 

Præcise-
ring af an-
befaling 

Desinfekti-
onsmiddel-
holdige 
klude 

Præcisering af anbefaling for 
anvendelse af desinfektions-
middelholdige klude 

Side 23 De seneste år er der mar-
kedsført mange forskellige 
rengøringsklude tilsat des-
infektionsmidler enten 
med eller uden rengø-
ringsmidler/detergenter. 
Der er modstridende rap-
porter om disse kludes ef-
fektivitet, og området van-
skeliggøres af, at der 
endnu ikke findes interna-
tionale standarder for do-
kumentation af den antimi-
krobielle effekt af disse 
klude. Underliggende gæl-
der det dog, at kravet til 
det anvendte desinfekti-
onsmiddel i form af udvrid 
fra kludene skal følge det 
angivne i denne publika-
tion (se Bilag 3), samt at 
producentens anvisninger 
for brug bør sikre, at kon-
centrationen og indvirk-
ningstiden har mindst 
samme effekt som ved al-
mindelig overfladedesin-
fektion.  

De seneste år er der mar-
kedsført mange forskellige 
præimpregnerede klude 
tilsat desinfektionsmidler 
enten med eller uden ren-
gøringsmidler/detergenter.  
I de tilfælde, hvor overfla-
dedesinfektion foretages 
med disse klude, vurderer 
CEI nu effektiviteten på 
basis af testresultater op-
nået ved ”4-field-testen” 
(EN 16615298) samt som 
tidligere ud fra relevante 
suspensionstests (se af-
snit 7 og 9 samt Tabel 13 
side 66). Ifølge EN 16615 
bedømmes effektiviteten 
ud fra en aftørring (én 
gang frem og én gang til-
bage) over et kontamine-
ret testfelt og 3 ikke-konta-
minerede testfelter. Obli-
gatorisk for testprotokollen 
er, at indvirkningstiden 
højst må være 5 minutter, 
men man kan teste ved 
kortere kontakttider. Dette 
er ikke ensbetydende 
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med, at overfladen er syn-
ligt våd i dette tidsrum, idet 
den tilførte desinfektions-
væske kan være fordam-
pet. For CEI’s vurdering 
betyder dette, at såfremt 
en desinfektionsmiddelhol-
dig klud opfylder kravene 
til EN 16615, samt rele-
vante suspensionstests, er 
der tilstrækkelig dokumen-
tation for effekt over for 
det testede spektrum af 
mikroorganismer. Mht. en 
tilstrækkelig overfladedes-
inficerende effekt over for 
bakteriesporer gælder her 
de samme reservationer 
som nævnt i afsnit 3.5. 

Opdatering 
af lovgrund-
lag  

Ændring af 
lovgivning 
vedr. af-
giftsfrita-
gelse ved 
denature-
ring af 
ethanol 

Lovgivning på området er 
ændret 

Side 48 For at kunne afgiftsfritages 
som fuldstændig denature-
ret alkohol, skal der efter 
1. juli 2013 pr. hektoliter 
ren alkohol tilsættes enten 
3 liter isopropanol, 3 liter 
methylethylketon eller 1 
gram denatoniumbenzo-
rat. 

Fra 1. august 2017 æn-
dres formlen for fuldstæn-
dig denaturering af alkohol 
i henhold til Kommissio-
nens gennemførelsesfor-
ordning (EU) 2016/1867 af 
20. oktober 2016, se 
SKAT hjemmeside. 

Ændring af 
EU’s god-
kendelse i 

EU-godken-
delse af 
PHMB 

Ny tilføjelse og anbefaling Side 51  Der opereres i europæisk 
sammenhæng nu med to 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1867&qid=1480585410659&from=DA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1867&qid=1480585410659&from=DA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1867&qid=1480585410659&from=DA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1867&qid=1480585410659&from=DA
http://www.ssi.dk/%7E/media/Indhold/DK%20-%20dansk/Smitteberedskab/Infektionshygiejne/NIR/NIR%20Desinfektion.ashx
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henhold til 
Biocidfor-
ordningen 

typer af PHMB, som defi-
neres ud fra molekylær-
vægten og den polymere 
form, hhv. kaldet PHMB 
(1600; 1,8) og PHMB 
(1415; 4,7). 
Begge typer er for nyeligt 
kommet på EU’s negativli-
ste for produkttype 1 un-
der Biocidforordningen, 
dvs. desinfektionsproduk-
ter der kommer i direkte 
hudkontakt, hvorfor desin-
fektionsprodukter som in-
deholder PHMB ikke kan 
anbefales til hånddesinfek-
tion. Endvidere kan det 
ikke anbefales, at PHMB 
anvendes i produkter, som 
på anden vis kommer i di-
rekte hudkontakt. 
Begge typer af PHMB er 
blevet accepteret på EU’s 
positivliste for produkttype 
2 under Biocidforordnin-
gen, dvs. desinfektions-
produkter til overflade- 
og/eller henstandsdesin-
fektion. For den ene type 
PHMB (1600; 1,8) gælder 
det dog, at for at opnå en 
sikker anvendelse over for 
menneskers sundhed og 
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miljøet kan desinfektions-
produkter med denne form 
af PHMB kun anvendes til 
overfladedesinfektion til 
professionel brug inden for 
det industrielle område på 
overflader, som ikke er of-
fentligt tilgængelige. For 
anden type PHMB (1415; 
4,7) gælder det, at desin-
fektionsprodukter med 
denne form af PHMB kun 
kan anvendes til overfla-
dedesinfektion af mindre 
overflader hvor produktet 
påføres ved spray og hen-
standsdesinfektion af min-
dre genstande ved profes-
sionel brug, hvor der an-
vendes værnemidler og 
man sikre, at overflader og 
genstande er helt tørre in-
den disse anvendes. End-
videre må småbørn ikke 
komme i kontakt med be-
handlede overflader og 
genstande. 
Produkter som indeholder 
PHMB vil derfor kun i me-
get begrænset omfang 
kunne anbefales til brug i 
sundhedssektoren. 
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Ændring i 
henhold til 
EU’s vurde-
ring af 
PHMB 

EU-godken-
delse af 
PHMB 

 Side 51 I koncentreret form er po-
lymere biguanider farlige 
at indtage, virker irrite-
rende og er miljøfarlige. 
Polymere biguanider har 
begrænset toksicitet. I la-
vere koncentratio-
ner/brugsopløsninger er 
polymere biguanider mildt 
hudirriterende, og der er 
indikation for, at PHMB 
kan være sensibiliserende. 

PHMB er skadeligt ved 
indånding og kan forår-
sage allergisk hudreaktion. 
Ved indånding forårsager 
det organskader ved gen-
tagen eksponering og mis-
tænkes også for at forår-
sage kræft. Det har ingen 
irriterende egenskaber og 
er ikke genotoksisk eller 
reproduktionstoksisk. 

Præcise-
ring af an-
befaling 

Overflade-
desinfektion 
ved udbrud 
med Clostri-
dium diffi-
cile 

Præcisering af anbefaling for 
anvendelse af klorbaserede 
desinfektionsmidler ved ud-
brud med Clostridium difficile 

Side 56 Hvis maksimal antimikro-
biel effekt ønskes, skal der 
først foretages rengøring 
med almindelige rengø-
ringsmidler efterfulgt af 
desinfektion med et desin-
fektionsmiddel med maksi-
mal antimikrobiel effekt 
(”high-level”), fx en klorfor-
bindelse (minimum 1.000 
ppm af hypochlorsyre med 
en indvirkningstid på min. 
10 minutter) 
 

Såfremt overfladedesin-
fektion udføres mhp. at 
opnå effekt overfor bakte-
riesporer med anvendelse 
af klorbaserede produkter 
(aktivstoffer er hypoklor-
syre/hypoklorit), da bør 
følgende forudsætninger 
være til stede: 

• Man bør anvende 
en koncentration 
på minimum 1000 
ppm aktivt klor 
(typisk produkter 
med pH<8, hvor 
aktivstoffet pri-
mært vil være i 
form af hypoklor-
syre) eller  
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• en koncentration 
på minimum 5000 
ppm frit klor (ty-
pisk produkter 
med pH>8, hvor 
aktivstoffet pri-
mært vil være i 
form af hypoklorit) 

• og i begge situati-
oner anvende en 
indvirkningstid, 
hvor overfladen er 
synligt våd i 
mindst 10 minut-
ter. 

 

Opdatering 
af tabeller 

Opdatering 
af EN stan-
darder 

Opdatering af hvilke EN stan-
darder til test af antimikrobiel 
effekt der nu forefindes 

Side 65 og 66 Tabel 13 og Tabel 14 Tabel 13 er opdateret og 
Tabel 14 er slettet 

Præcise-
ring af vig-
tige be-
tragtninger 
ved EN-
tests 

Indvirk-
ningstid ved 
desinfektion 
af overfla-
der 

Præcisering af vigtige be-
tragtninger ved EN-standar-
derne EN 16615 og EN 
13704 

Side 66 Ved test af vandbaserede 
produkter til overfladedes-
infektion af patientnære 
overflader (kontaktpunk-
ter) skal de udførte tests 
som minimum være udført 
ved en obligatorisk kon-
takttid på maksimalt 5 mi-
nutter (jf. relevante EN-
standarder). I visse til-
fælde kan det dog være 

Ved testning af produkter 
til overfladedesinfektion af 
kontaktpunkter (i henhold 
til standarder for EN-
tests263) skal tests være 
udført ved en obligatorisk 
kontakttid på 5 minutter. 
Der må gerne udføres 
tests ved kortere kontaktti-
der. Kontakttiden udgør 
den tid der går mellem en 
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nødvendig med en læn-
gere indvirkningstid på 10-
15 min. Dette vil primært 
være ved test af antimikro-
biel effekt over for skim-
melsvamp (Aspergillus 
brasiliensis) og bakteries-
porer. 
Ved test af alkoholbase-
rede produkter til overfla-
dedesinfektion skal den i 
testene anvendte kontakt-
tid afspejle den tid, det 
givne produkt i praksis vil 
være i kontakt med mikro-
organismer, inden det for-
damper fra overfladen 
(CEI’s anbefaling er mak-
simum 1 minut). Relatio-
nen mellem den benyttede 
kontakttid og fordampnin-
gen bør dokumenteres. 
Formålet med test ved 
disse kontakttider er at af-
spejle den reelle kontakttid 
mellem mikroorganismer 
på en overflade og pro-
duktet under overfladedes-
infektion udført i praksis. 
Kontakttiden skal fremgå 
af brugsanvisningen for 
produktet. Der må gerne 

desinficerende aftørring og 
til ”overfladen tages i 
brug”. Det er ikke ensbety-
dende med, at overfladen 
nødvendigvis er synligt 
våd i dette tidsrum, idet 
den tilførte desinfektions-
væske kan være fordam-
pet. Kontakttid skal fremgå 
af brugsanvisningen for 
produktet, og vil være den 
indvirkningstid, som bør 
anvendes ved overflade-
desinfektionen.  
Hvis overfladedesinfektion 
foretages ved aftørring 
med desinfektionsklude el-
ler klude som gennemvæ-
ves med et desinfektions-
middel, vurderes effektivi-
teten på basis af testresul-
tater opnået ved ”4-field-
testen” (EN 16615298) 
samt ud fra relevante su-
spensionstests (se Tabel 
13 og desuden afsnit 9). 
Ifølge EN 16615 bedøm-
mes effektiviteten ud fra 
en aftørring (én gang frem 
og én gang tilbage) over et 
kontamineret testfelt og 3 
ikke-kontaminerede test-
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testes ved kortere kontakt-
tider. 
 

felter. Obligatorisk for test-
protokollen er, at indvirk-
ningstiden højst må være 
5 minutter, men man kan 
teste ved kortere kontaktti-
der. Dette er ikke ensbety-
dende med, at overfladen 
er synligt våd i dette tids-
rum, idet den tilførte desin-
fektionsvæske kan være 
fordampet. Såfremt en 
desinfektionsmiddelholdig 
klud opfylder kravene til 
EN 16615, samt relevante 
suspensionstests, er der 
tilstrækkelig dokumenta-
tion for effekt over for det 
testede spektrum af mikro-
organismer. EN 16615 kan 
i modificeret for anvendes 
til tests på skimmelsvamp 
(Aspergillus brasiliensis) 
samt myko- og tuberkel-
bakterier, men er ikke p.t. 
egnet til tests på bakteri-
esporer. 
P.t. foreligger der kun én 
EN-teststandard for effekt 
over for bakteriesporer 
(EN 13704297), som dels er 
en suspensionstest og 
dels ikke er rettet mod det 
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medicinske område. Der-
for bør der være skærpet 
opmærksomhed på, om et 
givet desinfektionsprodukt 
til overfladedesinfektion 
kan antages at have en 
sufficient effekt over for 
bakteriesporer.  
På dette grundlag anbefa-
les det, at ønskes en til-
strækkelig overfladedesin-
ficerende effekt over for 
bakteriesporer, bør man 
ved brug af fx klorbase-
rede produkter (hvor aktiv-
stoffer vil være hypoklor-
syre/hypoklorit): 

• anvende en kon-
centration på mini-
mum 1000 ppm 
aktivt klor (typisk 
produkter med 
pH<8, hvor aktiv-
stoffet primært vil 
være i form af hy-
poklorsyre) eller  

• anvende en kon-
centration på mini-
mum 5000 ppm 
frit klor (typisk 
produkter med 
pH>8, hvor aktiv-
stoffet primært vil 
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være i form af hy-
poklorit) 

• og i begge situati-
oner anvende en 
indvirkningstid, 
hvor overfladen er 
synligt våd i 
mindst 10 minut-
ter. 

Ændring af 
referencer 

Ændring af 
lovgivning 
vedr. af-
giftsfrita-
gelse ved 
denature-
ring af 
ethanol. 

Ændring af referencer i hen-
hold til ny lovgivning og hen-
visninger til denne. 

Side 81 173. Skatteministeriet. Be-
kendtgørelse af lov om af-
gift af spiritus m.m. LBK 
nr. 1239 af 22/10/2007. 
174. SKAT. Ny formel til 
fuldstændig denaturering 
af alkohol - Styresignal. 
SKAT 2013. 

173. Kommissionens gen-
nemførelsesforordning 
(EU) 2016/1867 af 20. ok-
tober 2016. 
174. SKAT. Ny formel til 
fuldstændig denaturering 
af alkohol - Styresignal. 
SKAT 2017.  

Ændring af 
referencer 

Tilføjelse af 
to referen-
cer 

Referencer på to EN-standar-
der 

Side 88 To nye referencer 297. EN 
13704:2002. Ke-
miske desinfekti-
onsmidler – Kvan-
titativ suspensi-
onsprøvning til 
evaluering af spo-
redræbende aktivi-
tet af kemiske 
desinfektionsmid-
ler på fødevare-, 
industrielle, hus-

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1867&qid=1480585410659&from=DA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1867&qid=1480585410659&from=DA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1867&qid=1480585410659&from=DA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1867&qid=1480585410659&from=DA
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holdnings- og in-
stitutionelle områ-
der – Prøvnings-
metode og krav 
(fase 2, trin 1). 
Dansk Standard 
2002. 

298. EN 
16615:2015. Ke-
miske desinfekti-
onsmidler og anti-
septika – Kvantita-
tiv prøvningsme-
tode til evaluering 
af bakterie- og 
svampedræbende 
virkning på ikke-
porøse overflader 
med mekanisk be-
handling ved brug 
af servietter inden 
for det medicinske 
område – Prøv-
ningsmetode og 
krav (fase 2, trin 
2). Dansk Stan-
dard 2015. 
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Revidering 
af Bilag 3 

CEI’s vej-
ledning om 
vurderings-
proceduren, 
krav til do-
kumentation 
og lovgiv-
ning på om-
rådet er ble-
vet opdate-
ret og revi-
deret. 

Som følge af ændringer på 
området er CEI’s vejledning 
om vurderingsproceduren, 
krav til dokumentation og lov-
givning på området er blevet 
opdateret og revideret. 

Side 97 Link til tidligere udgave af 
CEI’s vejledning om vur-
deringsproceduren, krav til 
dokumentation og lovgiv-
ning på området bortfalder 
og erstattes af en opdate-
ret og revideret udgave. 

Link til tidligere udgave af 
CEI’s vejledning om vur-
deringsproceduren, krav til 
dokumentation og lovgiv-
ning på området bortfalder 
og erstattes af en opdate-
ret og revideret udgave. 

Ændring af 
anbefaling 

Desinfek-
tion af øjne 

Tidligere anbefaling var mod-
stridende. 

Side 28 Patienter bør perioperativt 
have foretaget desinfek-
tion af selve øjet ved dryp-
ning med 
povidione-iodine 5%69-72. 
Det anbefales forud for 
indgrebet, at dryppe øjet 
med en jodoforopløsning 
(fx povidone-iodine 
0,5-1%). Højere koncen-
trationer af jodoforopløs-
ning anbefales ikke, da 
der er beskrevet, at 
dette kan medføre epithel-
skader og ødem af cor-
nea73. 

Patienter bør præ- og peri-
operativt have foretaget 
desinfektion af selve øjet 
ved drypning eller skylning 
med 
povidione-iodine 5%69-73. 
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Juni 2017 
Udg. 1.2 
 
Rettelser til 
Udg. 1.1  
2016 

Præcise-
ring af an-
befaling 

Indvirk-
ningstid ved 
desinfektion 
af overfla-
der 

Præcisering af anbefaling for 
indvirkningstid ved anven-
delse af forskellige typer des-
infektionsmidler 

Side 23 Tilføjelse til tidligere afsnit: 
Synligt forurenede overfla-
der rengøres. Herefter på-
føres desinfektionsmiddel, 
fx på en ren klud i en 
mængde, så kluden er 
gennemvædet. Rene over-
flader på inventar og se-
mikritisk udstyr bearbej-
des, så alle områder kom-
mer i kontakt med desin-
fektionsmidlet. Overfladen 
efterlades våd og må ikke 
benyttes, før den er tør.  

Tilføjelse: CEI anbefaler, 
at indvirkningstiden dvs. 
kontakttiden hvor overfla-
den er våd, skal være mi-
nimum 1 minut ved brug af 
alkoholbaserede produk-
ter, minimum 5 minutter 
ved brug af vandbaserede 
produkter, men 10-15 mi-
nutter ved klorbaserede 
produkter, når der tilstræ-
bes effekt over for sporer. 

Opdatering 
af lovgrund-
lag  

Ændring af 
lovgivning 
vedr. af-
giftsfrita-
gelse ved 
denature-
ring af 
ethanol 

Lovgivning på området er 
ændret 

Side 48 For at kunne afgiftsfritages 
som fuldstændig denature-
ret alkohol, skal der efter 
1. juli 2013 pr. hektoliter 
ren alkohol tilsættes enten 
3 liter isopropanol, 3 liter 
methylethylketon eller 1 
gram denatoniumbenzo-
rat. 

Fra 1. august 2017 æn-
dres formlen for fuldstæn-
dig denaturering af alkohol 
i henhold til Kommissio-
nens gennemførelsesfor-
ordning (EU) 2016/1867 af 
20. oktober 2016, se 
SKAT hjemmeside. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1867&qid=1480585410659&from=DA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1867&qid=1480585410659&from=DA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1867&qid=1480585410659&from=DA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1867&qid=1480585410659&from=DA
http://www.ssi.dk/%7E/media/Indhold/DK%20-%20dansk/Smitteberedskab/Infektionshygiejne/NIR/NIR%20Desinfektion.ashx
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Præcise-
ring af an-
befaling 

Indvirk-
ningstid ved 
desinfektion 
af overfla-
der 

Præcisering af anbefaling for 
indvirkningstid ved anven-
delse af forskellige typer des-
infektionsmidler 

Side 66 Tilføjelse til tidligere afsnit: 
Det er vigtigt, at man i de-
signet af en EN-test af et 
desinfektionsmiddel har 
taget højde for, hvordan 
man tænker, at desinfekti-
onsmidlet skal anvendes. 
Dette gælder fx indvirk-
ningstid (kontakttid: hvor 
længe vil desinfektions-
midlet i praksis være i kon-
takt med mikroorganis-
merne) og temperatur (ved 
hvilken temperatur vil des-
infektionsmidlet blive an-
vendt i praksis). 

Ved test af vandbaserede 
produkter til overfladedes-
infektion af patientnære 
overflader (kontaktpunk-
ter) skal de udførte tests 
som minimum være udført 
ved en obligatorisk kon-
takttid på maksimalt 5 mi-
nutter (jf. relevante EN-
standarder). I visse til-
fælde kan det dog være 
nødvendig med en læn-
gere indvirkningstid på 10-
15 min. Dette vil primært 
være ved test af antimikro-
biel effekt over for skim-
melsvamp (Aspergillus 
brasiliensis) og bakteries-
porer. 
Ved test af alkoholbase-
rede produkter til overfla-
dedesinfektion skal den i 
testene anvendte kontakt-
tid afspejle den tid, det 
givne produkt i praksis vil 
være i kontakt med mikro-
organismer, inden det for-
damper fra overfladen 
(CEI’s anbefaling er mak-
simum 1 minut). Relatio-
nen mellem den benyttede 
kontakttid og fordampnin-
gen bør dokumenteres. 



 

Central Enhed for Infektionshygiejne, 25. juni 2018 Side 18 

Formålet med test ved 
disse kontakttider er at af-
spejle den reelle kontakttid 
mellem mikroorganismer 
på en overflade og pro-
duktet under overfladedes-
infektion udført i praksis. 
Kontakttiden skal fremgå 
af brugsanvisningen for 
produktet. Der må gerne 
testes ved kortere kontakt-
tider. 
Ved test af produkter til 
henstands-/instrumentdes-
infektion skal der testes 
med en kontakttid på mak-
simum 60 minutter, som er 
anbefalingen i Danmark. 
Der må gerne testes ved 
kortere kontakttider. Kon-
takttiden skal fremgå af 
brugsanvisningen for pro-
duktet. 
Ved test af produkter til 
hånddesinfektion skal der 
testes med en kontakttid 
på 30 sekunder, idet CEI 
anbefaler, at et hånddesin-
fektionsprodukt skal ind-
gnides i 30 sekunder, til 
tørhed opnås. 
Ved test af produkter til ki-
rurgisk hånddesinfektion 
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skal der testes med en 
kontakttid på 2 minutter. 
 

Ændring af 
referencer 

Ændring af 
lovgivning 
vedr. af-
giftsfrita-
gelse ved 
denature-
ring af 
ethanol. 

Ændring af referencer i hen-
hold til ny lovgivning og hen-
visninger til denne. 

Side 81 173. Skatteministeriet. Be-
kendtgørelse af lov om af-
gift af spiritus m.m. LBK 
nr. 1239 af 22/10/2007. 
174. SKAT. Ny formel til 
fuldstændig denaturering 
af alkohol - Styresignal. 
SKAT 2013. 

173. Kommissionens gen-
nemførelsesforordning 
(EU) 2016/1867 af 20. ok-
tober 2016. 
174. SKAT. Ny formel til 
fuldstændig denaturering 
af alkohol - Styresignal. 
SKAT 2017.  

Revidering 
af Bilag 3 

CEI’s vej-
ledning om 
vurderings-
proceduren, 
krav til do-
kumentation 
og lovgiv-
ning på om-
rådet er ble-
vet opdate-
ret og revi-
deret. 

Som følge af ændringer på 
området er CEI’s vejledning 
om vurderingsproceduren, 
krav til dokumentation og lov-
givning på området er blevet 
opdateret og revideret. 

Side 97 Tidligere udgave af CEI’s 
vejledning om vurderings-
proceduren, krav til doku-
mentation og lovgivning på 
området bortfalder og er-
stattes af en opdateret og 
revideret udgave. 

Tidligere udgave af CEI’s 
vejledning om vurderings-
proceduren, krav til doku-
mentation og lovgivning på 
området bortfalder og er-
stattes af en opdateret og 
revideret udgave. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1867&qid=1480585410659&from=DA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1867&qid=1480585410659&from=DA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1867&qid=1480585410659&from=DA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1867&qid=1480585410659&from=DA
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April 2016 
Udg. 1.1 
 
Rettelser til 
Udg. 1. 
2014 

Ændring af 
anbefaling 

Desinfek-
tion af øjne 

Tidligere anbefaling var mod-
stridende. 

Side 28 Patienter bør perioperativt 
have foretaget desinfek-
tion af selve øjet ved dryp-
ning med 
povidione-iodine 5%69-72. 
Det anbefales forud for 
indgrebet, at dryppe øjet 
med en jodoforopløsning 
(fx povidone-iodine 
0,5-1%). Højere koncen-
trationer af jodoforopløs-
ning anbefales ikke, da 
der er beskrevet, at 
dette kan medføre epithel-
skader og ødem af cor-
nea73. 

Patienter bør præ- og peri-
operativt have foretaget 
desinfektion af selve øjet 
ved drypning eller skylning 
med 
povidione-iodine 5%69-73. 

Ændring af 
koncentrati-
onsangi-
velse 

Desinfek-
tion af øjne 

Tidligere anbefaling var mod-
stridende. 

Side 28 Povidone-iodine (0,5-1%) 
til desinfektion af selve 
øjet 

Povidone-iodine (5%) til 
desinfektion af selve øjet 

Ændret lit-
teraturhen-
visning 

Litteratur-
henvisning 
ifm. Desin-
fektion af 
øjne 

Tidligere anbefaling var mod-
stridende, så en nyere littera-
turhenvisning erstatter en tid-
ligere litteraturhenvisning 

Side 76 73. Jiang J, Wu M, Shen 
T. The toxic effect of differ-
ent concentrations of pov-
idone iodine on 
the rabbit's cornea. Cutan 
Ocul Toxicol 
2009;28(3):119-24. 

73. Ahmed Y, Scott IU, 
Pathengay A, Bawdekar 
A, Flynn HW Jr. Povidone-
iodine for endophthalmitis 
prophylaxis. Am J Oph-
thalmol. 2014 
Mar;157(3):503-4. 
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Ændrede 
anbefalin-
ger. 

Desinfek-
tion af øjen-
instrumen-
ter og -ud-
styr 

Efter ekstraordinær høring 
hos Dansk Oftalmologisk Sel-
skab er afsnit 3.10.3 blevet 
revideret.  

Side 32 Hele punkt 3.10.3 er æn-
dret 

Nyt pkt. 3.10.3 

 
 


