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Forholdsregler ved patientbehandling i Ergoklinikken. 
  
Alle patienter skal have indgået en aftale om tid for behandling. 
  
Er der en risiko for at patienten er ramt af COVID-19 – skal pt. ikke komme til klinikken, men blive 
hjemme. 
  
Dørhåndtaget til klinikken afsprittes efter hver patient. 
  
I venteværelse er der pt. Ingen tidsskrifter eller magasiner til at fordrive ventetid med. Der vil dog 
sjældent være ventetid. Der forefindes håndsprit i venteværelse. 
  
Pårørende henvises til at vente uden for klinikken, med mindre deres tilstedeværelse er nødvendig 
for behandlingen (f.eks. ved behandling af mindre børn). 
  
Alle patienter skal anvende håndsprit når de kommer ind i kliniklokalet. 
Stol og bord afsprittes inden pt. Kommer ind i lokalet.  Der afsprittes igen når patienten forlader 
rummet. 
  
En stående skærm mellem patient og terapeut står på bordet. Denne skærm er afsprittet på begge 
sider, inden patienten kommer ind i rummet. Alternativt kan et visir eller ansigtsmaske anvendes 
af terapeut og eller patienten kan anvende kirurgisk maske/mundbind 
  
Terapeut har udført håndhygiejne og anvender engangshandsker, som evt. udskiftes undervejs i 
behandlingen, hvis det anses for nødvendigt. Efter anvendelse af engangshandsker vaskes pg 
sprittes hænderne igen. 
 
Undersøgelse med redskaber kan anvendes, redskaber afsprittes efter brug. 
  
Ved opvarmning forud for træning: anbefales det primært gjort i varmt vand i en spand, hvor 
spanden fores med en plastpose, som kasseres efter brug. 
  
Hvis opvarmning kræver anvendelse af svamp, bør det være engangsvaskeklude som rulles 
sammen til tilpas størrelse og kasseres efter brug. Anbefaler at lade disse klude blive i plastposen 
som var anvendt til foring af spand, og at der, når der er tømt vand af, at vaskeklude forbliver i 
posen og at der bindes knude på posen efterfølgende. 
  
Hvis patienten skal anvende træningsler – bør patienten have sin egen, og evt. anvende 
engangshandsker mens der trænes med ler. 
  

mailto:info@ergoklinikken.dk
http://www.ergoklinikken.dk/


 

Ergoklinikken, Baldersbuen 17, 2640 Hedehusene  tlf. 30 63 27 62, fax. 46 56 29 66 

Telefontid man-torsdag 8.30 til 16.00, Fre: 8.30 til 15.00 

CVR.NR 17 56 17 74 - Danske Bank:4448-10304768 

E-mail: info@ergoklinikken.dk  www.ergoklinikken.dk 

 

Alle de i øvrigt anvendte redskaber bør vaskes eller sprittes af efter brug. 
 
Anvendte håndklæder af stof lægges straks til vask i en lukket vasketøjskurv (vaskes ved 90 grader) 
– engangshåndklæder kasseres i lukket pose. 
  
Ved sårpleje/suturfjernelse skal redskaber være engangsredskaber, og kasseres efter brug i en 
lukket pose. Området hvor proceduren er foretaget skal afsprittes før og efter. 
  
Ved fremstilling af skinner i termoplast, skal de materialestumper som afklippes og som skal 
kasseres, placeres i en plastpose som lukkes efterfølgende. 
  
Hvis der skal afprøves præfabrikerede skinner, skal patienten have sprittet hænder af forud for 
afprøvning. 
  
  
Relevante patienter til behandling: 
Nyopererede til vurdering 
Smertepatienter 
Patienter med ødem 
Patienter hvor det vurderes at de er i risiko for forværring af funktionsniveau 
Patienter med behov for skinner for at begrænse/bremse en forværring af tilstand. 
Patienter som af cognitive årsager ikke kan vejledes via telekommunikation. 
  
Det vil løbende være en faglig vurdering om en given patients behandling kan udskydes. 
  

Telefon- og videokonsultationer skal fortsat være den primære konsultationsform, 
hvor det er muligt. 
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