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National klinisk retningslinje for perioperativ 
mundhygiejne til forebyggelse af postoperative 
infektioner 

 
 
Formålet med de nationale kliniske retningslinjer er at sikre en evidensbaseret indsats af ensartet høj kvalitet på tværs af 
landet, medvirke til hensigtsmæssige patientforløb og vidensdeling på tværs af sektorer og faggrupper, samt understøtte 
prioritering i sundhedsvæsenet.  
 
En national klinisk retningslinje indeholder alene konkrete handlingsanvisninger indenfor udvalgte, velafgrænsede 
kliniske problemstillinger (dvs. hvad der skal gøres og hvem er det relevant for).  
 
Denne kliniske retningslinje har til formål at reducere forekomst af infektioner, der kræver behandling med antibiotika, i 
det postoperative forløb hos voksne patienter, der har gennemgået elektiv koronar by-pass og/eller hjerteklap operation, 
operation for kræft i lunger- spiserør og tyk- eller endetarm. 
 
Nedenstående er en kort præsentation af de centrale anbefalinger fra denne kliniske retningslinje.  
 
 

Bør patienter, der skal gennemgå et hjertekirurgisk indgreb anbefales at 
udføre perioperativ systematisk mundhygiejne? 

 

Stærk anbefaling   

Tilbyd systematisk perioperativ mundhygiejne til voksne patienter, der skal gennemgå et elektivt åben hjertekirurgisk 
indgreb, at udføre systematisk perioperativ mundhygiejne for at reducere postoperative infektioner. 
   

Systematisk perioperativ mundhygiejne: Omhyggelig tandbørstning fire gange dagligt begyndende to dage før 
planlagt operation og afsluttes dagen efter operation. En time efter tandbørstning foretages mundskyl med 15 ml 
klorhexidin mundskyl 0.12% i 30 sekunder. 

 

Bør patienter, der skal gennemgå et lungekirurgisk indgreb anbefales at 
udføre systematisk perioperativt mundhygiejne? 

 

Stærk anbefaling   

Tilbyd systematisk perioperativ mundhygiejne til voksne patienter, der skal gennemgå et elektivt kirurgisk indgreb for 
lungekræft, at udføre systematisk perioperativ mundhygiejne for at reducere postoperative infektioner. 

Systematisk perioperativ mundhygiejne: Omhyggelig tandbørstning fire gange dagligt begyndende to dage før 
planlagt operation og afsluttes dagen efter operation. En time efter tandbørstning foretages mundskyl med 15 ml 
klorhexidin mundskyl 0.12% i 30 sekunder. 
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Bør patienter, der skal have foretaget operation for kræft i spiserøret 
anbefales at udføre perioperativ systematisk mundhygiejne? 

 

Svag anbefaling   

Overvej at tilbyde systematisk perioperativ mundhygiejne til voksne voksne patienter, der skal gennemgå et elektivt 
kirurgisk indgreb for spiserørskræft, udfører systematisk perioperativ mundhygiejne for at reducere postoperative 
infektioner. 

Systematisk perioperativ mundhygiejne: Omhyggelig tandbørstning fire gange dagligt begyndende to dage før 
planlagt operation og afsluttes dagen efter operation. En time efter tandbørstning foretages mundskyl med 15 ml 
klorhexidin mundskyl 0.12% i 30 sekunder. 

 

 
Bør patienter, der skal have foretaget et abdominalkirurgisk indgreb for 
kræft i tyk- eller endetarmen, anbefales at udføre perioperativ 
systematisk mundhygiejne? 

 

Det er god praksis at tilbyd systematisk perioperativ mundhygiejne til voksne voksne patienter, der skal gennemgå et 
elektivt kirurgisk indgreb for tyk- eller endetarmskræft  udfører systematisk perioperativ mundhygiejne for at reducere 
postoperative infektioner. 

Systematisk perioperativ mundhygiejne: Omhyggelig tandbørstning fire gange dagligt begyndende to dage før 
planlagt operation og afsluttes dagen efter operation. En time efter tandbørstning foretages mundskyl med 15 ml 
klorhexidin mundskyl 0.12% i 30 sekunder. 

 
 
Denne nationale kliniske retningslinje er udarbejdet med midler bevilliget under Finansloven 2017 til udarbejdelse af 
nationale kliniske retningslinjer i perioden 2017-2020. 
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