
INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER I D4

Baggrund

Nosokomielle infektioner – også kaldet sygehusinfektioner eller sundhedssektorerhvervede infektioner - er infektioner, som patienter/borgere, personale, 

pårørende eller andre, kan pådrage sig i forbindelse med undersøgelse, behandling, pleje, genoptræning, eller anden form for sundhedsfaglig ydelse eller ved 

andet ophold i sundhedsvæsenets institutioner. 

Et amerikansk multicenterstudie (SENIC) viste i 1985, at en overvågning og registrering af nosokomielle infektioner samt en indsats i form af retningslinjer, 

uddannet personale og evaluering kunne nedbringe antallet af sygehuserhvervede infektioner med 32 % (Haley 1985). a

Det overordnede formål med de infektionshygiejniske retningslinjer er at begrænse smitterisikoen for patienter, personale og andre personer med kontakt til det  

grønlandske sundhedsvæsen.

De infektionshygiejniske retningslinjer henvender sig til ledelser, faguddannet sundhedspersonale, der arbejder med direkte og indirekte patientkontakt, og som 

arbejder med infektionshygiejniske problemstillinger. Retningslinjerne er handlingsanvisende men ikke forklarende.

De infektionshygiejniske retningslinjer tager udgangspunkt i Landslægeembedets retningslinjer og de danske Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR). 

NIR er opdaterede retningslinjer på et højt fagligt niveau, der belyser væsentlige infektionshygiejniske problemstillinger i sundhedsvæsenet. NIR er udarbejdet på 

baggrund af nationale og internationale guidelines og litteraturstudier inden for infektionshygiejne, patientsikkerhed og kvalitetssikring. Styrken af de enkelte 

anbefalinger i NIR er baseret på den tilgrundliggende litteratur, hvor skal er baseret på styrke A og B, og bør er baseret på styrke C og D af referencerne. 

Lovmæssigt grundlag er markeret som D√ og er angivet med skal. Anbefalinger angivet i de indrammede firkanter er primært af styrke A, B eller D√ .

Det er planen, at de grønlandske retningslinjer bliver revideret løbende, når der kommer nye eller reviderede NIR eller retningslinjer fra Landslægeembedet.

Metode

Retningslinjerne som beskrevet i NIR er gennemarbejdet og tilpasset 

grønlandske forhold og vægtlagt i forhold til det risikobillede, der findes 

i Grønland.

Beskrivelse

De infektionshygiejniske retningslinjer er at finde på D4 og er at betragte som 

udtryk for den infektionshygiejniske praksis, der skal efterleves i Det grønlandske 

Sundhedsvæsen. Afvigelser fra denne praksis skal ske i samråd med ansvarlig 

ledelse og Hygiejnekomitéen.

CEI

Implementering af Hygiejnehåndbogen i D4

Implementering og fastholdelse af de infektionshygiejniske retningslinjer foregår i 

et samarbejde mellem Sundhedsledelsen, Regions- og Områdeledelser og 

medarbejderne lokalt. Vi er alle ansvarlige for, at de efterleves i det daglige 

arbejde. 

Derudover er planen: 

• Undervisning af medarbejdere på temadage i hygiejne i forbindelse med audit 

i 2016.

• Undervisning af Regionsledere og Områdeledelser på Ledelsesseminar i 2016.

Infektionshygiejnisk arbejde i Grønland

Det grønlandske Sundhedsvæsen har siden 1998 haft en samarbejdskontrakt med Central 

Enhed for Infektionshygiejne (CEI), Statens Serum Institut om infektionshygiejnisk rådgivning. 

To gange årligt - en gang på Kysten (efterår) og en gang på DIH (forår) - bliver der udført 

infektionshygiejnisk audit i et samarbejde mellem Sundhedsvæsenets ledelse, de lokale 

hygiejneansvarlige (læger, sygeplejersker og sundhedsassistenter) og de infektionshygiejniske 

konsulenter fra Central Enhed for Infektionshygiejne ved hygiejnesygeplejerske og mikrobiolog 

med henblik på forbedringsområder. Disse audits tager udgangspunkt i de infektionshygiejniske 

retningslinjer på D4.

Derudover deltager de infektionshygiejniske konsulenter fra CEI i 4 årlige møder i 

Hygiejnekomiteen for Grønland, ligesom CEI deltager ved udarbejdelsen af de 

infektionshygiejniske retningslinjer.

Holt, Jette Hygiejnesygeplejerske, cand pæd pæd (1), Kjerulf, Anne Overlæge phd (1), Jensen, Anne Birgitte Ledende oversygeplejerske (2)

1: Central Enhed for Infektionshygiejne, Statens Serum Institut, København, 2: Medicinsk Område, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk


