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Møde: 
 

Fagligt Strategimøde 
 

Dato: 
 

D. 9. marts 2021 

Sted: 
 

Teams møde 

Dagsorden Orientering/diskussion 
Kort orientering fra CEI 

 
Status for Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR): 
 

Arbejdsgrupper nedsættes inden for de næste par måneder for: 
• NIR - om håndtering af tekstiler til flergangsbrug i sundhedssektoren 
• NIR - forebyggelse af urinvejsinfektion i forbindelse med urinvejsdrænage og inkontinens-

hjælpemidler  
• NIR - for Almen Praksis  

 

NIR – for nybygning og renovering i sundhedssektoren publiceres ultimo marts 2021 og arbejdet med 
NIR - for desinfektion i sundhedssektoren er ved at blive færdiggjort. 
 

NIR – Prionsygdom, Hygiejniske forholdsregler til forebyggelse af smitte i sundhedssektoren publiceres 
om 4 – 6 uger. 
 

Covid-19: 
 

Fortsat mange COVID-19 opgaver, herunder opgaver relateret til den kommende genåbning. 
 

Kommunal hygiejneorganisation:  
 

CEI er ved at færdiggøre en rapport til afdækning af hygiejneindsatser i kommunerne, hvor alle 
kommuner har besvaret spørgeskemaer om deres aktuelle hygiejneindsats og hvordan 
hygiejneindsatsen kan styrkes. Publikationen færdiggøres inden for kort tid – publikation kan findes 
her. 

Kommune og Covid-19 
 

 

KL: Der er stort fokus på hygiejneindsats og – organisation i kommunerne som følge af Covid-19 og 
dette momentum giver sig bl.a. udslag i: 
 

• Ansættelse af flere kommunale hygiejnesygeplejersker med både faglige og organisatoriske 
kompetencer  

• Kursusaktivitet – et 3 dages kursus udbydes, der indeholder hygiejneundervisning, kommunens 
hygiejnepolitik, og hvordan hygiejneindsatsen er organiseret, herunder samarbejde på tværs af 
forvaltninger 

• Drøftelser af hvordan kommunerne sikrer kontinuerlig kompetenceudvikling på området 
• Drøftelser ang. den nordiske specialuddannelse i infektionshygiejne vs. en national 

specialuddannelse (se også punkt 4) 
• Behov for yderligere netværksdannelse for de kommunale hygiejnesygeplejersker  

 
Diskussion: Der argumenteres for at alle hygiejnesygeplejersker er medlem af samme faglige selskab 
(FSHS), og at opdelt netværksdannelse mellem kommune og region ikke tilstræbes (bortset fra 
netværk, der varetager lokale forhold).  

Uddannelsesbehov  
 

 

Præsentation: Jette Holt 
 

På uddannelsesområdet findes stor variation af omfanget af infektionshygiejne i undervisningen, og der 
er behov for et øget kompetenceniveau på grunduddannelserne  
 

Den nordiske specialuddannelse i infektionshygiejne danner udgangspunkt for en tværfaglig 
specialuddannelse på et akademisk niveau for sygeplejersker, læger og andet sundhedsfagligt 
personale. 
 

Behovet for en national specialuddannelse drøftes med henblik på at imødekomme det aktuelle 
uddannelsesbehov. 
 
Diskussion:  
Mange aktører er optaget af det nuværende behov for uddannelse inden for infektionshygiejne og 
forskellige initiativer pågår. Det aftales, at strategigruppen i samarbejde udarbejder et oplæg til en 
overordnet national uddannelsesmæssig strategi til videre formel drøftelse. Alle mødedeltagere 
bidrager hertil med et kort oplæg til CEI vedr. lokale uddannelsesmæssige behov- og strategiske 
overvejelser – som samler op og præsenterer et forslag. 

EVT Der er forslag om et internatkursus for den faglige strategigruppe til drøftelse af områder af 
infektionshygiejnisk relevans herunder risikovurdering på hygiejneområdet. 

https://covid19.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/retningslinjer/andet-materiale/rapport-om-den-kommunale-hygiejneindsats-2021.pdf?la=da

