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Central Enhed for Infektionshygiejne (CEI)
– hvem er vi og hvad er vores roller
Lovgivning
Desinfektionsmiddelpolitik
– Principper for rationel anvendelse af desinfektionsmidler i 
sundhedssektoren i DK
Kategorisering og klassifikation af desinfektionsmidler
Før desinfektion
Områder og metoder til desinfektion
Vurdering af desinfektionsmidler og -metoder

DEFINITIONOVERSIGT



CEI’S ROLLE – GENERELT

Varetage den centrale koordinering af det infektionshygiejniske arbejde 
gennem rådgivning og vejledning af sundhedssektoren, diverse ministerier 
og styrelser

Udarbejde Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR)
Informere om det faglige område ved udsendelse af nyhedsbrev – CEI-Nyt

Understøtte undervisning og uddannelse af det sundhedsfaglige personale

Koordinere og registrere sundhedssektorerhvervede infektioner

Vurdere metoder, midler og apparatur, der anvendes i det 
infektionshygiejniske forebyggende arbejde
Medvirke til udredning af udbrud 

Deltage i internationalt forsknings- og udviklingsarbejde



Redaktør i arbejdsgruppe til revision af Nationale 
Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) om desinfektion i 
sundhedssektoren
Initiativtager til dansk desinfektionsmiddelpolitik i sundhedssektoren 
- Konsensusnotatet
Vurdering af desinfektionsmidler
Hjemmeside
• Procedure for vurderinger af desinfektionsmidler
• Opdateret oversigt over vurderede desinfektionsmidler inddelt efter 

område
• Andet materiale om desinfektion

− Klorprodukter

− Desinfektion & C. diff.

− Vaginaldesinfektion

− Klorhexidin til hud- og slimhindedesinfektion

SIKKERHED/LOVGIVNINGCEI’S ROLLE – DESINFEKTIONSOMRÅDET

https://hygiejne.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/retningslinjer/nir/nir-desinfektion.pdf?la=da
https://hygiejne.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/vurderinger-og-ydelser/principper-for-anvendelse-af-desinfektionsmidler-i-sundhedssektoren_juni_2013.pdf?la=da
https://hygiejne.ssi.dk/ydelser-og-vurderinger/vurdering-af-desinfektionsmidler
https://hygiejne.ssi.dk/ydelser-og-vurderinger/desinfektionsmidler
https://hygiejne.ssi.dk/ydelser-og-vurderinger/vurderinger
https://hygiejne.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/vurderinger-og-ydelser/bilag-v_klorcd_juli_2009.pdf?la=da
https://hygiejne.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/vurderinger-og-ydelser/bilag-vi_anvendelse-af-desinfektionsmidler-ved-infektioner-med-c-difficile_sept_2009.pdf?la=da
https://hygiejne.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/vurderinger-og-ydelser/desinfektion-af-vaginalslimhinde-med-klorhexidin_okt_2011.pdf?la=da
https://hygiejne.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/vurderinger-og-ydelser/klorhexidinkoncentrationer-til-hud--og-slimhindedesinfektion.pdf?la=da


National repræsentant i CEN-TC216 som udvikler/reviderer EN-
standarder til test af desinfektionsmidlers antimikrobielle effekt

Deltager i Miljøstyrelsens biocidpanel - et forpligtende samarbejde 
mellem MST og interessenter på biocidområdet med det formål at 
skabe størst mulig sikkerhed for mennesker og miljø

Kontaktforum for desinfektion

Kontaktforum for medicinsk udstyr med særligt fokus på 
genbehandling

Projekter: SiB-projektdeltager, udvikling af testprotokol for 
desinfektionsklude

SIKKERHED/LOVGIVNINGCEI’S ROLLE – DESINFEKTIONSOMRÅDET



LOVGIVNING

Desinfektionsmidler til hånd- og overfladedesinfektion er biocider
– Biocidforordningen inddeler biocider i produkttyper

Hovedgruppe Produkttyper
Desinfektionsmidler 1. Midler til hygiejne for mennesker

2. Desinfektionsmidler til privat brug og brug 
i det offentlige sundhedsvæsen og andre 
biocidholdige produkter, herunder også 
midler til bekæmpelse af alger

3. Midler til veterinærhygiejne
4. Desinfektionsmidler til brug i forbindelse 

med levnedsmidler og fodringssteder
5. Desinfektionsmidler til drikkevand

Desinfektionsmidler beregnet til desinfektion af medicinsk udstyr er 
tilbehør til medicinsk udstyr
– Direktiv om Medicinsk Udstyr, kommende Forordning om Medicinsk 
Udstyr i 2020
Desinfektionsmidler beregnet til desinfektion af sår og hud inden 
operation eller injektion er lægemidler 
– Lægemiddelloven



DIREKTIVET OM MEDICINSK UDSTYR

Direktivet om medicinsk udstyr angiver krav til producent/leverandør 
om, hvordan et produkt klassificeres i henhold til det ønskede 
brugsområde
Tolkning og håndtering af Direktivet henhører under 
Lægemiddelstyrelsen
Et produkt, som skal anvendes til genbehandling/desinfektion af et 
medicinsk udstyr, skal være klassificeret og CE-mærket
- Medicinsk udstyr er delt ind i fire risikoklasser, I, IIa, IIb og III
- Desinfektionsmidler, som skal anvendes til desinfektion af ikke-invasivt 

medicinsk udstyr, er i klasse IIa
- Desinfektionsmidler, som specifikt skal anvendes til desinfektion af 

invasivt medicinsk udstyr, er klasse IIb
Et bemyndiget organ er bemyndiget af myndighederne til at sikre, at 
fabrikanter af fx desinfektionsmidler til medicinsk udstyr har den 
påkrævede dokumentation og kvalitetskontrol for af få CE-mærket 
deres produkt



Sundhedsfaglig konsensus om de væsentligste principper vedrørende 
rationel anvendelse af desinfektionsmidler i den danske 
sundhedssektor (konsensusnotat)

Notatet blev udarbejdet af repræsentanter fra
• Fagligt Selskab for Hygiejnesygeplejersker (FSFH)
• Dansk Selskab for Centralsterilisering og Sygehushygiejne (DSCS)
• Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi (DSKM)
• Alle infektionshygiejniske enheder (IHE)
• Alle klinisk mikrobiologiske afdelinger (KMA)
• Miljøstyrelsen (MST)

Notatet var også i høring samme sted

SIKKERHED/LOVGIVNINGDESINFEKTIONSMIDDELPOLITIK I DK



KONSENSUSNOTAT – PRINCIPPER

Rationel anvendelse af desinfektionsmidler i sundhedssektoren i 
Danmark er ensbetydende med, at man

foretrækker desinfektion med varme, hvor dette er muligt
kun anvender kemisk desinfektion, når det er nødvendigt, og rengøring 
alene ikke er tilstrækkeligt
kun benytter desinfektionsmidler, som opfylder gældende dansk og 
europæisk lovgivning
primært benytter desinfektionsmidler, hvor der foreligger dokumentation for 
antimikrobiel effekt i form af test efter relevante EN-standarder inden for det 
medicinske område
vælger desinfektionsmetode og -middel i samarbejde med 
infektionshygiejnisk fagekspertise
vælger midler til kemisk desinfektion, som har færrest mulige 
arbejdsmiljømæssige gener/bivirkninger
vælger midler til kemisk desinfektion, som har mindst mulig skadelig 
virkning på det omgivende miljø (vandmiljø, dyr, planter mm.)
begrænser anvendelsen af aktivstoffer, der selekterer for (kryds)resistens



Effekten af desinfektionsmidler kategoriseres på basis af 
virkningsspektrum

KONSENSUSNOTAT – KATEGORISERING

Effektniveau Baktericidt Fungicidt
Gær/skimmel

Virucidt
Kappebærende 

virus

Virucidt
Ikke-

kappebærende 
virus

Mykobak-
tericidt Sporicidt

Maksimal
antimikrobiel
effekt
(”high-level”)

+ + + + + +

Medium
antimikrobiel
effekt
(“intermediate-
level”)

+ +/- + +/- + -

Minimal
antimikrobiel
effekt
(”low-level”)

+ +/- + - - -



TEST AF DESINFEKTIONSMIDLER

EN-standarder for test af desinfektionsmidler til sundhedssektoren ifølge EN 14885

Krav ifm. 
kategorisering

Antimikrobiel 
effekt

Fase 
trin

Hånddesinfektion Kirurgisk 
hånddesinfektion

Overfladedesinfektion Instrument 
desinfektion ved 

henstand
Uden mekanisk 

behandling
Med mekanisk 

behandling
Low-level
Intermediate-level
High-level

Vegetative 
bakterier

2,1 
2,2

EN 13727 EN 13727 EN 13727

EN 1500 EN 12791 EN 13697 c) EN 16615 EN 14561

Low-level
Intermediate-level
High-level

Gær svampe
2,1 
2,2

EN 13624 EN 13624 EN 13624

*** EN 13697 c) EN 16615 EN 14562 

Intermediate-level a)
High-level

Skimmelsvampe
2,1 
2,2

ikke relevant EN 13624 EN 13624 

ikke relevant EN 13697 c) **modificeret EN 
16615 

EN 14562 

Intermediate-level b)
High-level

Virus
2,1 
2,2

EN 14476 Ikke relevant EN 14476 EN 14476

* Ikke relevant *PrEN 16777 ** 

Intermediate-level
High-level

Myko- og 
tuberkelbakterier

2,1 
2,2

EN 14348 Ikke relevant EN 14348:2005 EN 14348

*** Ikke relevant ** 
**modificeret EN 

16615
EN 14348

High-level Spore
2,1 
2,2

*** EN 13704 c) EN 17126

*** * ** *
a) For produkter, som skal kategoriseres inden for medium antimikrobiel effekt” (intermediate-level” desinfektion), er kravet, at de anførte tests viser ”begrænset” antimikrobiel effekt over for 
testorganismen Aspergillus brasiliensis. Den ”begrænsede” effekt kan enten være i form af en lavere log-reduktion (for EN 13624 <5 log og EN 13697 <4 log), eller at der er opnået den i testen 
angivne antimikrobielle effekt ved længere kontakttid (op til 15 min.).
b) For produkter, som skal kategoriseres som et produkt med medium antimikrobiel effekt (”intermediate-level” desinfektion), er kravet, at tests ved EN 14476 og PrEN 16777 skal vise den i testene 
angivne antimikrobiel effekt over for en eller flere testorganismer: vaccinia virus (effekt over for kappebærende virus) eller adenovirus og murin norovirus (”limited” virucidal effekt) eller adenovirus, 
murin norovirus og poliovirus (virucidal effekt).
c) Standarderne udarbejdet til brug i fødevareindustrien, hos forbrugere samt institutioner, men de indgår også for det medicinske område. EN 13704 er underrevision og indgår derfor ikke pt. som 
obligatorisk krav ved CEI’s vurderinger før en revideret udgave foreligger.
* Under udarbejdelse. ** Endnu ikke under udarbejdelse, men relevante standarder, som ønskes udarbejdet I fremtiden. *** Ingen plan om at udarbejde en standard.



Primært valg af aktivstofgrupper i desinfektionsmidler angives på 
basis af:
• effektniveau
• indikationsområde
• substitutionsprincippet

Såfremt der ønskes en desinficerende effekt som supplement til 
rengøring, bør man anvende aktivstoffer tilhørende kategorierne 
”Maksimal antimikrobiel effekt” eller ”Medium antimikrobiel effekt”

Aktivstoffer, der hører under kategorien ”Minimal antimikrobiel 
effekt”, har kun yderst sparsom supplerende effekt i forhold til 
rengøring

KONSENSUSNOTAT – KONSENSUS



Områder for desinfektion Metoder til desinfektion

Overfladedesinfektion Kemisk desinfektion

Hånd-, hud og 
slimhindedesinfektion Kemisk desinfektion

Desinfektion af medicinsk 
udstyr/instrumenter

Varmedesinfektion
Termokemisk desinfektion

Kemisk desinfektion
– henstands- eller overfladedesinfektion

Rumdesinfektion ”No touch” desinfektion

DESINFEKTIONSOMRÅDER OG -METODER



FØR DESINFEKTION

Vurder om desinfektion virkelig er nødvendig!
– oftest er rengøring med vand og sæbe tilstrækkeligt!
Rengøring fjerner/flytter støv, smuds og mikroorganismer
– reducerer opformering, men giver ikke bakteriedrab
Renhed defineres og vurderes visuelt
– dvs. er en overflade visuelt ren, må den betragtes som ren
Rengøring før desinfektion er en forudsætning, hvis der ikke er 
visuelt rent!
Anbefaling: Daglig rengøring og ved behov, samt slutrengøring efter 
isolation
Anbefaling: Rengøring og desinfektion udføres som 2 separate 
procedurer, idet dette er mere effektivt til at fjerne 
mikroorganismerne end rengøring alene, desinfektion alene eller 
rengøring og desinfektion i en og samme procedure



OVERFLADEDESINFEKTION

I langt de fleste tilfælde kan ikke-kritisk udstyr, inventar og 
overflader holdes rent med almindeligt anvendte rengøringsmetoder
Desinfektion af kontaktpunkter på ikke-kritisk udstyr, inventar og 
rumoverflader er påkrævet ved
• forekomst af særligt resistente mikroorganismer, norovirus og 

Clostridium difficile
• efter synligt spild af blod, sekreter eller ekskreter, som ikke kan fjernes i 

en arbejdsgang
Aftørring med egnet desinfektionsmiddel i tilstrækkelig mængde, så 
man opnår tilstrækkelig indvirkningstid – af mindre overflader, som 
fremstår visuelt rene og tørre
• ikke-kritisk udstyr – hvis desinfektion er påkrævet
• inventar og rumoverflader – hvis desinfektion er påkrævet
• visse former for semikritisk udstyr
• visse former for semikritisk udstyr (anvendt ved kritiske procedurer) og 

kritisk udstyr inden sterilisation



Overfladedesinfektion af ikke-kritisk udstyr, kontaktpunkter, inventar og 
rumoverflader 

KEMISK DESINFEKTION AF OVERFLADER

Effektniveau Aktivstofgruppe Koncentration Indikation

Maksimal antimikrobiel
effekt
(”high-level”)

Klor

≥1000 ppm hypoklorsyre
≥5000 ppm hypoklorit

≥200 ppm klordioxid

Ved forurening (spild) med organisk 
materiale, hvor der kan være forekomst af 
norovirus eller C. difficile*

Slutrengøring/desinfektion efter ptt. med C. 
difficile* og norovirus

Medium antimikrobiel
effekt
(“intermediate-level”)

Alkohol

(Accelereret / aktiveret 
hydrogenperoxid)

70-85% v/v ~ 63-80% w/w

Koncentrationen er 
produktafhængig

Ved ptt. med særligt resistente 
mikroorganismer (fx MRSA, VRE, CPO, 
ESBL)

Større spild

* Ved sporadisk forekomst (enkelttilfælde) af Clostridium difficile (dog ikke de hypervirulente typer herunder ribotype 027) 
anbefales ikke specielle foranstaltninger, herunder brug af desinfektion med et klorprodukt.

Man bør følge producentens anvisninger for indvirkningstid, som er 
dokumenteret ved udførte test iht. relevante EN-standarder



HÅND-, HUD OG SLIMHINDEDESINFEKTION

Håndhygiejne udføres
• før rene procedurer/opgaver
• efter urene procedurer/opgaver og
• efter brug af handsker

Huddesinfektion udføres
• før gennembrud af hud og slimhinder fx ved operation, punkturer 

og anlæggelse af intravaskulære katetre
• i forbindelse med pleje af visse former for katetre (fx CVK)

Slimhindedesinfektion udføres
• preoperativt



KEMISK DESINFEKTION AF HÅND-, HUD OG SLIMHINDER

Effektniveau Desinfektionsopgaver Aktivstofgruppe Koncentration

Medium antimikrobiel
effekt
(“intermediate-level”)

Hånddesinfektion Alkohol* 70-85% v/v ~ 63-80% w/w

Kirurgisk hånddesinfektion Alkohol med el. uden 
klorhexidin

70-85% v/v ~ 63-80% w/w 
+/- klorhexidin 0,5%

Huddesinfektion

Alkohol*

Alkohol* med klorhexidin

Alkohol* med iod

70-85% v/v ~ 63-80% w/w

70-85% v/v ~ 63-80% w/w
+ klorhexidin 0,5%

70-85% v/v ~ 63-80% w/w 
+ iod 2,5% 

Minimal antimikrobiel
effekt
(”low-level”)

Slimhindedesinfektion
Klorhexidin, vandig opløsning
Iodofor, vandig opløsning 
(providon-iodine)

0,02-2%

fx 5%

* Iht. Arbejdstilsynets substitutionsprincip: Ethanol foretrækkes frem for propanol grundet mindre akut toxicitet ved indånding. 
Propanoler kan dog udgøre op til 10% af samlet alkoholkonc., da SKAT kræver denaturering af alkohol

Hånddesinfektion: Indgnidning af tilstrækkelig mængde desinfektionsmiddel 
til at holde hænderne våde under indgnidningen i min. 30 sek.
Kirurgisk hånddesinfektion, hud- og slimhindedesinfektion: Følg 
producentens anvisninger for indvirkningstid, som er dokumenteret ved 
udførte test iht. relevante EN-standarder



VARMEDESINFEKTION AF UDSTYR

Ved desinfektion af udstyr/instrumenter skal maskinel 
varmedesinfektion foretrækkes, når det er muligt!
Opvaskemaskiner/dekontaminatorer til semikritisk udstyr eller kritisk 
udstyr inden sterilisation
(A0-værdi på 600 til ”standardbakterie”)
• mættet vanddamp ved

- 80ºC i 10 min.
- 85ºC i 3 min.
- 90ºC i 1 min.

• Pt. diskuteres, hvorvidt det skal anbefales at bruge A0=1200 el. 3000 for at sikre 
et varmedrab af varmetolerante mikroorganismer

Et alternativ til små klinikker med få instrumenter kan desinfektion 
foregå ved kogning i 5 minutter i mikrobølgeovn
Fordele
• sikrest, billigst, ugiftigt, miljøvenligt, bredspektret, ikke resistens- eller 

allergifremkaldende
NB! Energien til varme påvirker CO2-regnskabet



TERMOKEMISK DESINFEKTION AF UDSTYR

Kombination af lavere temp. (ca. 20-55ºC) og desinfektionsmiddel
Bør kun anvendes, når udstyr/instrumenter ikke tåler varme eller 
rent praktisk ikke kan varmedesinficeres
Udstyret/instrumentet skal forrengøres (inkl. rengøring af eventuelle 
kanaler) inden termokemisk desinfektion
Automatiseret termokemisk desinfektion foregår i egnet 
opvaskemaskine/dekontaminator, oftest med en kombineret 
rengørings- og desinfektionsproces, efterfulgt af af- og 
gennemskylning og eventuelt tørring
Desinfektionsmidlet skal være kompatibelt med såvel 
udstyr/instrumenter som opvaskemaskine/dekontaminator
Processen skal kvalitetssikres og valideres for det pågældende 
udstyr/instrument



KEMISK DESINFEKTION AF UDSTYR

Kemisk desinfektion bør kun anvendes, når udstyr/instrumenter 
ikke tåler varmedesinfektion eller rent praktisk ikke kan 
varmedesinficeres
Kan anvendes på
• semikritisk udstyr
• semikritisk udstyr (anvendt ved kritiske procedurer) og kritisk udstyr 

inden sterilisation
Udstyret/instrumentet rengøres og skylles af, så det fremstår 
visuelt rent
Udstyret/instrumentet kan afhængigt af typen af udstyr enten
• overfladedesinficeres ved aftørring eller
• henstandsdesinficeres ved nedsænkning
Der anvendes
• egnet desinfektionsmiddel (kompatibelt med udstyret)
• producentens anvisninger for indvirkningstid, som er dokumenteret 

ved udførte test iht. relevante EN-standarder



Overfladedesinfektion af semikritisk og kritisk medicinsk udstyr

KEMISK DESINFEKTION AF OVERFLADER PÅ UDSTYR

Effektniveau Aktivstofgruppe Koncentration Indikation

Maksimal antimikrobiel
effekt
(”high-level”)

Klor

Klordioxid

≥1000 ppm hypoklorsyre
≥5000 ppm hypoklorit

≥200 ppm klordioxid

Semikritisk udstyr uden kanaler som ikke 
tåler varme (fx visse prober, visse 
øjeninstrumenter, visse endoskoper)

Visse former for semikritisk og kritisk udstyr 
uden kanaler som ikke tåler varme eller 
henstandsdesinfektion (fx visse prober, visse 
øjeninstrumenter) inden sterilisation

Man bør følge producentens anvisninger for indvirkningstid, som er 
dokumenteret ved udførte test iht. relevante EN-standarder



Henstandsdesinfektion af semikritisk og kritisk medicinsk udstyr

METODER – KEMISK DESINFEKTION

Effektniveau Aktivstofgruppe Koncentration Indikation

Maksimal antimikrobiel
effekt
(”high-level”)

Klor

≥1000 ppm hypoklorsyre
≥5000 ppm hypoklorit

≥200 ppm klordioxid

Semikritisk udstyr som ikke tåler varme (fx 
visse prober, visse øjeninstrumenter, visse 
endoskoper)

Semikritisk og kritisk udstyr som ikke tåler 
varme (fx visse prober, visse 
øjeninstrumenter, endoskoper) inden 
sterilisation

Aldehyder må kun anvendes i lukkede 
systemer

Persyrer Koncentrationen er 
produktafhængig

Aldehyder Koncentrationen er 
produktafhængig

Man bør følge producentens anvisninger for indvirkningstid, som er 
dokumenteret ved udførte test iht. relevante EN-standarder



Kan ikke erstatte den rutinemæssige rengøring og eventuelle desinfektion
Benyttes fx til rumdesinfektion ved udbrud med visse resistente bakterier 
eller i forbindelse med slutrengøringen efter udskrivning af patient med 
resistente bakterier, som kan overleve i miljøet
Kemisk eller fysisk metode
• Kemiske midler (fx H2O2, O3) i form af gas/damp/tør tåge
• UV-lys
• Overfladebehandlinger (fx TIO2 og sollys)
• Filtrering af luft evt. i kombination med kemi eller lys
Kan potentielt nå områder, som rengøring og desinfektion ikke inkluderer
Problematikker
• Kan oftest ikke udføres, mens der er patienter på stuen
• Tidskrævende og ”kostbar” metode (kræver forudgående rengøring)
• Dokumentation af effekt er sparsom for visse af metoderne 
• Kræver in situ validering
Kan desuden også være i lukkede systemer til desinfektion af udstyr

”NO-TOUCH” DESINFEKTION TIL RUM DESINFEKTION



VURDERING AF DESINFEKTIONSMIDLER/-METODER

Aspekter som skal indgå i en vurdering
Antimikrobiel effekt
• kontakt
• koncentration
• kontakttid
• pH
• temperatur
• luftfugtighed
• organisk materiale
• interaktion med andet materiale
• holdbarhed

Brugervenlighed
• færdigblandede produkter/ 

præimpregnerede klude
• lugtfrit
• må ikke udtørre huden

Arbejdsmiljø og patientpåvirkning
• toksicitet ved indtagelse
• mutagent
• teratogent
• carcinogent
• allergi
• irritation

Miljøpåvirkning
• hvordan skal det afskaffes

Bakteriepåvirkning
• selektionstryk

− resistens/tolerance
− krydsresistens over for 

antibiotika
• biofilmdannelse



TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN


