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INDSATS OG EFFEKT  AFHÆNGER AF 

OMSTÆNDIGHEDERNE

Problem – udfordring Interventionstype

Indsats Er der evidens?

Er der brugbare 

retningslinjer?
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HVILKET PROBLEM – HVILKEN UDFORDRING?

En specifik infektion eller mikroorganisme?

- MRSA, VRE

- Fnat

- Covid-19

- RS-virus, influenza m.fl.

En infektionstype uden specifik årsag?

- Urinvejsinfektion

- Pneumoni (lungebetændelse)

- Bakteriæmi

Variation over tid?

- Udbrud, epidemi 

- Sæsonvariation

- Endemisk (jævnt forekommende, spredt i samfundet)
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INDSATS

Type i forhold til SENIC-studiet

- Organisatorisk, uddannelse, retningslinjer, overvågning

Enkelt eller flerstrenget (pakke, bundle)

Kortvarig (projekt, udbrud), langsigtet

Forebyggende eller brandslukning

Er der retningslinjer, værktøjer, evidens?
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LITTERATURSØGNING TIL OPDATERING AF 

FOREBYGGELSESPAKKEN, 2. UDG.
Areas to be covered

Organizational level

 Primary care

 Community care

Ældre, syge

 Nursing home 

 Home care

 Extended care

Børn

 Day care

 Nursery

 Kindergarten

 School

Bosteder

 Community housing

 Social housing

Arbejdsplads

 Workplace

 Office

Indsatser (intervention)

 Education

 Health promotion

 Intervention 

program(s)

 Prevention

 Intervention

 Hygiene

 Hand hygiene

 Hand washing

 Hand disinfection

 Oral hygiene

 Cleaning

 Ventilation 

Konsekvenser 

 Prevalence

 Incidence

 Burden of infection

 Outbreak

 Absenteeism

 Illness

 Illness absence

 Inefficiency

 Work performance

 Health 

 Infectious disease

 Contagious disease

 Navne på infektioner: 

 Gastroenteritis

 Norovirus

 Winter vomiting

disease

 Upper respiratory

infection

 Lower respiratory

infection

 Influenza

 Flu

 Common cold

 RSV

 Urinary tract infection

(UTI)

Omkostninger/ Økonomiske 

konsekvenser 

 Cost of illness

 Cost benefit

 Cost effectiveness

Områder der skal dækkes

Organisatorisk niveau

 Primærsektor

 Kommune

 Kommunal

Ældre, syge

 Plejehjem

 Plejebolig

 Plejecenter

 Hjemmepleje

 Hjemmesygepleje

Børn

 Daginstitution

 Dagtilbud

 Dagpleje

 Vuggestue

 Børnehave

 Integreret institution

 Døgninstitution

 Skole

Bosteder

 Bosted

 Døgninstitution

 Specialinstitution

Arbejdsplads

 Arbejdsplads

 Kontor

Indsatser (intervention)

 Sundhedsfremme

 Intervention

 Interventionsprogram(mer)

 Forebyggelse

 Hygiejne

 Håndhygiejne

 Håndvask

 Hånddesinfektion

 Mundpleje

 Rengøring 

 Indeklima

 Pladsforhold

Konsekvenser 

 Prævalens

 Incidens

 Forekomst

 Sygdomsbyrde

 Sygelighed

 Udbrud

 Fravær

 Sygefravær

 Barnets sygedag

 Ineffektivitet

 Ydeevne

 Tabte arbejdsdage

 Infektion

 Infektionssygdom

 Smitsom sygdom

 Navne på infektioner: 

 Gastroenteritis

 Norovirus

 Omgangssyge

 Roskildesyge

 Mave-tarminfektion

 Øvre luftvejsinfektion

 Nedre luftvejsinfektion

 Luftvejsinfektion

 Forkølelse 

 RSV

 Urinvejsinfektion

Omkostninger/ Økonomiske konsekvenser

 Cost of illness

 Cost benefit

 Cost effectiveness

 Omkostning

 Samfundsøkonomisk 

konsekvens

Tidsbegrænsning: 2012-2017 (begge 

år inkl.)

Sprog: dansk, norsk, svensk, engelsk

Publikationstyper: Cochrane reviews, 

systematiske reviews, metaanalyser, 

RCT, interventionsstudier,  MTV-

rapporter, NICE-rapporter og lign. 

sammenfatninger. Danske rapporter og 

artikler. 

Databaser: NICE, HTA, Medline, 

EMBASE, The Cochrane Library, 

CINAL og Netpunkt. 

Resultat: 885 unikke referencer
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EKSEMPEL: CLIMBING THE EVIDENTIARY HIERARCHY 

FOR ENVIRONMENTAL INFECTION CONTROL

Temadag 22. september 2021
McDonald 2013

6

Fravær af videnskabelig 

dokumentation i traditionel forstand 

er ikke nødvendigvis et udtryk for, at 

en given indsats ikke er effektiv, 

men blot at den ikke er tilstrækkelig 

undersøgt

Forebyggelsespakken 2018
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UDFORDRING VED STUDIER

Højeste niveau af evidens:

- Metaanalyser, systematiske reviews

- Randomiserede kontrollerede undersøgelser

Dvs. større komplicerede undersøgelser, der strækker sig over måneder-år-flere år

- Hvordan påvirkes undersøgelsen, hvis der kommer udbrud eller større epidemier 

undervejs?

P - population

I - intervention 

C - comparison (sammenligning)

O - outcome (resultat)

Population: 

- Kan vi generalisere fra hospital til plejehjem?

- Kan vi generalisere fra fx USA eller Sydeuropa til DK?
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HVORDAN VIL MAN MÅLE EFFEKTEN?

Sygelighed

Død 

Indlæggelser på hospital 

Sygefravær hos borgere/personale

Forekomst af resistente mikroorganismer

Antal udbrud

Ændringer i antibiotikaforbrug

Antal urinvejskatetre

Løbende eller som stikprøver

Håndholdte eller automatiske data

Økonomi
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HYGIEJNE PÅ TVÆRS,  BLOCH 2012

Formål:

o at udforske og analysere samarbejde på tværs af sektorer hvori der indgår 

infektionshygiejnisk bistand.

Design: 

o kvalitativt casestudie, semistrukturerede interviews

Resultater: Motiverende faktorer for tværsektorielt samarbejde:

o fokus på organisering og struktur i organisationerne

o at arbejde sammen i netværk med  bevidsthed om klare kommunikationsveje og fokus 

på faglighed og kompetencer

o struktureret samarbejde mellem kommune og sygehus med oprettelse af 

hygiejneorganisation mellem sektorer, gav adgang til ekspertviden, tryghed hos 

plejepersonalet og motiverer til at arbejde med infektionshygiejne som indsatsområde

Nosokomielle infektioner kan sandsynligvis forebygges ved at:

o Tilføre viden om infektionshygiejne til personale på alle niveauer

o Indgå samarbejde mellem kommune og sygehus omkring en tværsektoriel  

hygiejneorganisation 
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HYGIEJNE I MEDVIND, MOGENSEN 2014

Formål: 

o At analysere hvordan kommuner i Region Hovedstaden arbejder med og 

internt samarbejder om udvikling af en hygiejneorganisation

Design:

o Kvalitativt studie med semistrukturerede interviews af netværkspersoner 

fra 7 kommuner

Resultater:

o Arbejdet med hygiejne er vigtigt også i lyset af multiresistente bakterier og 

avancerede plejeopgaver

o Alle kommuner arbejder med hygiejne men på forskellig vis

o Kommuner med en ledelsesforankret organisering af hygiejnearbejdet var 

nået længst med opbygning af en hygiejneorganisation

o Udfordrende med forskelle i hygiejnearbejdet mellem fagområder fx 

ældre, handikap, børn/unge

o Et stort ansvar at rådgive om hygiejne – derfor vigtigt med tilgængelig 

viden og kompetencer gerne i form af en uddannet hygiejnesygeplejerske 
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SSI KOMMUNAL AFDÆKNING 2020

DK: 61 ud af 98 kommuner har 

etableret en hygiejneorganisation –

16 af dem inden for det sidste år

Tydelig tendens til en lavere 

kumulativ covid-19 incidens blandt 

plejehjemsbeboere i kommuner 

med en etableret 

hygiejneorganisation

Klar tendens til en lavere 

gennemsnitlig sygefraværsprocent 

blandt folkeskoleelever i de 

kommuner, der prioriterer 

forebyggelse på hygiejneområdet 

og i de kommuner, der har en 

fælles-regional samarbejdsaftale 

om infektionshygiejnisk rådgivning
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RAPPORT 2020: KØBENHAVNS KOMMUNES EVALUERING 

AF SUF´S COVID-19 BEREDSKAB

Formål med rapport: Evaluering af KBH´s kommunes håndtering af 

covid-19 epidemien og belysning af ledelsesstrengens rolle i at omsætte 

retningslinjer til praksis

Hygiejneorganisationen er SUFs centrale enhed, der i COVID-19-

epidemien har arbejdet med udbrudshåndtering, forebyggelse, test, 

værnemidler og omsætning af SSTs retningslinjer 

Den styrkede hygiejneorganisation har været et centralt element i 

håndteringen af COVID-19, som har sikret, at enhederne har haft 

adgang til nødvendig viden om hygiejne
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VIVE RAPPORT 2021: HVAD KAN VI LÆRE AF COVID-19 

PÅ DET KOMMUNALE SUNDHEDS- OG ÆLDRE OMRÅDE?

VIVEs pejlemærker inden for hygiejne:

Etablering, fastholdelse og videreudvikling af den kommunale 

hygiejneorganisation

Løbende undervisning, vejledning og opdatering af 

undervisningsmateriale målrettet forskellige fagområder

Ledelsen på alle niveauer fastholder fokus på betydningen af god 

hygiejne og støtter aktivt op om tiltag som kompetenceudvikling af 

medarbejdere fra relevante fagområder, hygiejneuger mv. 

Opkvalificering af hygiejneressourcepersoner i de decentrale enheder.
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FOREBYGGELSE AF PNEUMONI ERHVERVET PÅ 

PLEJEHJEM

Temadag 22. september 2021 14

Population: 36 plejehjem i Connecticut, USA

Intervention: Manuel tand/gumme-børstning x 2 dgl. + klorhexidin 0,12% mundskyl, 

samt fødeindtagelse siddende

Comparison (kontrol): Sædvanligt regime

Outcome: Reduktion af røntgen-verificeret pneumoni hos beboere på plejehjemmet

Endeligt resultat: Ikke forskel på interventions- og kontrolgruppen

Clinical Infectious Diseases® 2015;60(6):849–57

DOI: 10.1093/cid/ciu935
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FOREBYGGELSE AF PNEUMONI ERHVERVET PÅ 

PLEJEHJEM

Temadag 22. september 2021 15

Population: 5 studier, 1009 borgere/patienter på plejehjem (3) eller hospital (2)

Intervention: Mundpleje (+ jodofor i nogle tilfælde) på plejehjem; + klorhexidin på hosp.

Comparison (kontrol): Kontrolgrupper 

Outcome: Reduktion af pneumoni eller død hos borgere/patienter

Konklusion: Risikoen for pneumoni i interventionsgruppen nedsat. Der var dog 

risiko for bias i studierne.

Infect. Control Hosp. Epidemiol. 2015;36(8):899–906Afho
ldt

 22
. s

ep
tem

be
r 2

02
1



FOREBYGGELSE AF PNEUMONI

Temadag 22. september 2021 16

Conclusions Study results suggest that professional dental care may confer 

some benefit among NVAP patients. The lack of consistent OCI protocols, 

data in hospitalised patients and robust randomised clinical trials do not allow 

definitive conclusions about the contribution of OCI in mitigating NVAP risk.

Satheeshkumar 2020; https://doi.org/10.1038/s41415-020-1452-7
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HÅNDHYGIEJNE

Temadag 22. september 2021 17

Population: Plejehjem. 56 studier (flere forskellige typer studier)

Intervention: Mindst et håndhygiejne-element

Comparison (kontrol): Kontrolgrupper 

Outcome: Reduktion af infektion

Konklusion: 63 % af studierne viste resultater med effekt af håndhygiejne. 

Dog var det kun 25 % af randomiserede kontrollerede studier, der viste, at 

håndhygiejne reducerede infektionsrisikoen

AJIC 2015 http://dx.doi.org/10.1016/j.ajic.2015.05.043
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NOROVIRUS-UDBRUD PÅ PLEJEHJEM 

INFEKTIONSHYGIEJNISKE FORHOLDSREGLER

Temadag 22. september 2021 18

Epidemiol. Infect. (2009), 137, 1722–1733. 

doi:10.1017/S095026880900274X

Prospektivt studie, 2 vintersæsoner i Holland

37 norovirus-udbrud på 49 plejehjem. 

Konklusion:

Interventioner mest effektive hvis iværksat inden for 3 dg. efter første patient &

rettet mod transmission ml. personer, mod aerosoler og kontaminerede overflader. 

Reducerede sygdom hos personale og beboere, ikke varighed af udbrud. 

Effekt på udgifter mm. afledt af personalesygdom. 
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SYGEMELDING NØDVENDIG?

Temadag 22. september 2021 19

J Gen Intern Med 2010; 25(11):1244–7

DOI: 10.1007/s11606-010-1422-x

Norovirus-udbrud på plejehjem, USA.

Personale var med til at vedligeholde udbrud, 

kom pligtskyldigt på arbejde med 

diarre og måtte sendes hjem ad flere 

omgange.

48 timers symptomfrihed inden fornyet 

møde på arbejde måtte indskærpes.
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PERSONALEADFÆRD OG BARRIERER
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Systematisk review fra Australien, 2015.

Gennemgår en række kliniske områder, herunder hygiejne og 

forebyggelse af plejehjemserhvervet pneumoni. 

Ser på effekt 

• Direkte: Ændring i personaleadfærd (compliance)

• Indirekte: Ændring for borger/beboer

PLOS ONE | DOI:10.1371/journal.pone.0140711 November 11, 2015
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BARRIERER IFLG. LOW 2015

Personale

Stor personaleudskiftning eller -

fravær

Stor arbejdsbyrde

Manglende støtte fra seniort

personale

Modsatte holdninger og forpligtelse

Uddannelse, træning, 

kommunikation

Organisatoriske

Økonomi & ressourcer

Infrastruktur, logistik

Manglende harmoni med andre 

guidelines og politikker

Konkurrerende prioriteter
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TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN

Tak til Asja Kunøe for bidrag

Tjek ind på https://hygiejne.ssi.dk/nir og find brugbare retningslinjer 
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