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Infektionshygiejne er en betegnelse for den samlede indsats i forebyggelsen af de infektioner, man måtte
kunne pådrage sig under en indlæggelse på hospital, ophold på plejehjem eller under pleje, behandling og

genoptræning i sundhedssektoren i øvrigt.

Denne bog med titlen Infektionshygiejne giver en bred introduktion til feltet infektionsforbyggende hygiejne
og hensigten med bogen er at sikre en høj infektionshygiejnisk standard blandt nuværende og kommende

medarbejdere i sundhedsvæsenet. 

Bogen er inddelt i 24 kapitler, som hver dækker et separat område inden for infektionshygiejne, og de er alle
baseret på en årelang tradition inden for infektionshygiejne og evidensbaserede anbefalinger samt love og

vejledninger inden for feltet. Hvert kapitel er inddelt i en række underkapitler, som gør at læseren hurtigt kan
finde det relevante afsnit. Bogen har et overskueligt layout hele vejen igennem, hvor faktabokse og

illustrationer gavner forståelsen. 

Infektionshygiejne henvender sig til alle grupper af sundhedspersonale herunder studerende. Bogen formidler
på en enkel og overskuelig måde, hvordan de sundhedssektorerhvervede infektioner kan forebygges og

smittespredning undgås. En vigtig bog for alle i sundhedssektoren. 
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