
 

 
Infektionshygiejnisk retningslinje for vask af tøj i vaskemaskiner på plejehjem og 
institutioner i Region Midtjyllands kommuner 

 

Udarbejdet af: 
Hygiejnesygeplejerskerne  
Bodil Forman og Iben Brandenburg 

 

Ikrafttrædelse dato: 
1. februar 2016 

Godkendt af: 
Ledende overlæge Svend Ellermann-Eriksen 
Afdelingslæge Mona Kjærsgaard 

 

Dato for næste revision: 
1. februar 2018 

Ansvarlig for redigering:  
MRSA-enheden 
 

Seneste revisionsdato:  
Ny 

Formål:  
Forebygge spredning af sygdomsfremkaldende mikroorganismer ved korrekt vask af tøj. 
 

Indhold:  
Beskrivelse af vask af tøj samt rengøring af vaskemaskine. 
 

Almindelig daglig vask  Tøjet anbefales vasket separat 

 Hvis der benyttes fælles vask af beboernes tøj, bør det foregå på ≥ 80 
graders celsius, og kun i industrimaskiner, der er godkendt, og som 
kontrolleres med fast interval af producenten  

 Èn gang om ugen køres en tom kogevask ≥80 graders celsius  
 Dagligt rengøres låge og gummimembran med vand, sæbe og tørres 

af, og efterfølgende desinficeres låge og membran med 70 % alkohol 
for at hindre biofilmdannelse 
 

Ved kendt spredning med mul-
tiresistente bakterier, Clostri-

dium Difficile 027 (borgeren 

har diarré) og Norovirus  

Tøjet vaskes separat 
 Efter hver vask køres en tom kogevask ≥80 graders celsius  

 Før den tomme vask køres, rengøres lågen og gummimembranen med 

vand, sæbe og tørres af, og efterfølgende desinficeres låge og mem-
bran med 70 % alkohol  
 

Ved kendt bærertilstand hos 
en borger af multiresistente 

eller særligt sygdomsfremkal-
dende bakterier (f.eks. Clostri-
dium Difficile 027) 
 

Tøj fra den aktuelle beboer vaskes separat 
 Efter at den aktuelle beboers tøj er taget ud vaskemaskinen, rengøres 

lågen og gummimembranen med vand, sæbe og tørres af. Efterføl-
gende desinficeres låge og membran med 70 % alkohol  

 Én gang om ugen køres en tom kogevask ≥80 graders celsius  
 I plejeboliger/institutioner med flere kendte bærere af MRSA i samme 

afdeling eller ved sår og bylder anbefales det at kontakte MRSA-
enheden for vejledning  
 

Kontrol af vaskemaskinen  Der bør foreligge logbog for rengøringsinterval af alle maskintyper 
 Hvor der er tale om service på industrimaskiner, fastlægger ledelsen 

interval og metode for dokumentation af vasketemperaturen 

 

Ansvar: 

I forbindelse med varetagelse af en given opgave påhviler det den enkelte medarbejder at 
følge retningslinjerne i den ansættende kommune.  Dette dokument betragtes som vejledende. 
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