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OPSUMMERING

Jens Lundgren: Hvad vi ved om immunitet, både når det gælder forskel mellem 
aldersgrupper, immunkompromitterede, betydningen af varianter, vaccinetype og 
vaccination samt varighed – og overvejelser ift. fremtidige vaccinationsprogrammer.

Tyra: Hele forløbet med nødvendige justeringer af strategi og de mange udfordringer, fx 
testkapacitet, GDPR og udveksling af data, datagranulering helt ned til sogneniveau.

Morten: Fra forskningsbaseret overvågning i mindre skala til national overvågning med 
gensekventering i storskala, værdien af den omfattende sekventering ifm. udbrud, nye 
varianter og genåbning samt  betydningen af godt samarbejde. 

Camilla: De mange tal og hvordan de kan fortolkes og anvendes, modelberegningernes 
styrke og begrænsninger, værdien af den omfattende testning og gensekventering i forhold 
til mulighederne for at holde smittetrykket nede trods genåbning.

Mie: Værnemidlerne masker og visirer. Gennemgang af de mange regelsæt - udfordringer 
både med selve værnemidlerne (forsyning og kvalitet) samt anvendelse.

Christian om desinfektion – en tur i det vilde vesten vs. fastholdelse af gængse 
anbefalinger: Hånddesinfektion, overfladedesinfektion og nye teknologier som UVC, 
luftrensere samt overfladeimprægnering. Strategien er fra vores side fortsat konservativ. 
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VI ER BLEVET UDFORDRET PÅ…

Evidens for det vi traditionelt har sagt
Forsyningsvanskeligheder og kompromis’er
Mange aktører = mange vejledninger og ikke altid overensstemmelse 
mellem dem
Mange eksperter og medier, der har sat dagsordenen for væsentlighed
Nogle af vores meget detaljerede og måske indforståede anbefalinger 
skulle pludselig ”oversættes” til samfundsbrug
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KOMMENDE UDFORDRINGER

At fastholde fokus på hygiejne
- Sundhedsvæsenet 
- Politisk og ledelsesniveau
- Offentlige og private institutioner og arbejdspladser
- Hos den enkelte borger

At omsætte det vi har lært 
- Specifikt: Fremtidigt epidemiberedskab
- Specifikt: Supplerende forholdsregler
- Generelt: Generelle forholdsregler

Målgrupper: Sundhedsvæsenet i bred forstand samt borgere -
sundhedspersonale er også borgere!
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POSITIVE ERFARINGER

Samarbejde på tværs af styrelser, afdelinger, IHE’er
Øget fokus på hygiejne i kommunalt regi
Vi har i mange år efterspurgt ledelsesfokus – og det har vi fået, endog fra 
højeste niveau

Hygiejne er blevet et begreb og en disciplin alle (de fleste?) kan se 
vigtigheden af
Tal har vist, at det giver mening at blive hjemme, når man er syg
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ESSENTIELLE ELEMENTER I ET 
INFEKTIONSKONTROLPROGRAM

Overvågning 
Uddannelse/Undervisning
Organisation
Retningslinjer 
Antibiotikapolitik
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RIGTIGT ELLER FORKERT?

Udvidede begreber for hvad infektionshygiejne omfatter
- Hjemmearbejde/-isolation – den ultimative afstand/isolation
- Brug af mundbind i samfundet
- Håndsprit som førstevalg

Smitte via luften = luftbåren smitte?

Rengøringens betydning
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AT GØRE BRUG AF ERFARINGERNE –
DET TALTE MAN OGSÅ OM EFTER SARS
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NÆSTE MØDER

En eller flere møder i efteråret, hvor vi vil tage 
disse emner op

Næste Fagligt Forum: 5. maj 2022
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