
Strategigruppe – referat 

Møde: 
Fagligt Strategimøde 

Dato: 
D. 25. oktober 2021 

Sted: 
SSI 

Dagsorden Orientering/diskussion 
1.National strategi 
for 
infektionshygiejne 
(CEI/alle) 

Nødvendigheden af at etablere en national strategi for infektionshygiejne, der 
indbefatter følgende, drøftes: 

• Vigtigste forudsætning for gennemførelse af en national strategi er 
dannelse af en samlet veldefineret ledelsesforankret tværsektoriel 
samarbejde på alle niveauer.   

• fastholdelse og opbyggelse af kompetencer/uddannelse 
• et datadrevet fokus som forudsætning for efterlevelse af strategien. 

 
Ydermere er en national strategi nødvendig med henblik på at udarbejde en 
national handleplan efter covid-19 for at understøtte et større fokus på 
organisering, understøtte et sammenhængende sundhedsvæsen samt definere 
mål for infektionshygiejnen generelt i Danmark i både regioner og kommuner. 
Desuden for at sikre compliance med eksisterende infektionshygiejniske 
retningslinjer og øge kompetenceniveauet - både på det basale niveau, fx på 
grunduddannelserne, og på ekspertniveau. 

SSI og Sundhedsstyrelsen har i 2020 formuleret et fælles forslag til national 
handlingsplan for infektionskontrol. SSI følger op på dette med 
Sundhedsstyrelsen. De regionale og kommunale deltagere vil også være 
opmærksomme på at levere bidrag til igangværende og kommende processer 
vedr. infektionshygiejne.,  

2.Videreuddannelse 
og efteruddannelse 
(FSFH/CEI) 

Videreuddannelse: Yderligere 10 hygiejnesygeplejersker er blevet optaget på den 
nordiske videreuddannelse i infektionshygiejne i Göteborg (alle danske ansøgere 
er blevet optaget i 2021). 
Det tidligere hold har evalueret uddannelsen positivt. 
Uddannelsen bliver selvfinansieret fremover, da støtte fra det Det Nordiske 
Ministerråd ophører efter den aftalte 3-årige periode, så der opfordres til fortsat 
at støtte den nordiske uddannelse. 
Efteruddannelse: Der er et behov for efteruddannelse af både læger og 
hygiejnesygeplejersker f.eks. i form af temadage, nationale og internationale 
kurser eller andre faglige arrangementer. FSFH og DSKM vil igangsætte et 
samarbejde om behovet for (fælles) efteruddannelse. SSI fortsætter med 
afholdelse af temadage samt auditorkurser. 

3.Overvågning: 
HAIBA, HALT, 
Prævalens 
(CEI) 

Det er nu atter muligt at se data fra HAIBA. Den nye udgave er baseret på LPR3. 
SSI overvejer at gentage en validering af HAIBA baseret på data opnået via en 
prævalensundersøgelse af udvalgte infektioner. CEI ønsker en tilbagemelding fra 
deltagerne, om der er interesse for at deltage i prævalens-baseret validering. 
Overvågning af sundhedssektorerhvervede infektioner og antibiotikaaudit på 
plejehjem (HALT) vil finde sted i 2023 i samarbejde med ECDC. CEI overvejer at 
udvikle et mere digitalt rapporteringssystem, der kan understøtte 
indrapportering fra deltagerne.  
ECDC planlægger som et pilotprojekt en udgave af HALT baseret på 
incidensovervågning. Planlægges udført på plejehjem, hvor alle borgere skal 
registreres med sygdom og antibiotikaforbrug. 
CEI sender yderligere information til KL om pilotprojektet, herunder arbejdsbyrde 
og forventninger, som vil videreformidle dette til interesserede plejehjem. 

4.Orientering fra CEI NIR status: 
• Nybygning og Prion: Færdigredigeret 2021 
• Almen praksis og Tekstiler: høring 4. kv 2021 
• Rengøring: Opstart 4. kv 2021 
• Desinfektion: Høring 1. halvår 2022 
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(Fortsættes) 

 

• Urinvejsdrænage: Høring 1. halvår 2022 
• Generelle og Supplerende: Opstart 2. halvår 2022 
• Vand: Opstart 1. halvår 2022 
• Ventilation/smitte via luft: Opstart 1. halvår 2022 

Dagsorden Orientering/diskussion 
4. Orientering fra CEI 
 
(fortsat) 

Andet: 
- Den kommunale rapport til afdækning af hygiejneorganisering i kommunerne 

vil blive fulgt op af en artikel. 
- En rapport om covid-19 hos beboere og personale på plejehjem er nyligt blevet 

publiceret. 
- En rapport med opsamling af MRSA-data for de sidste 15 år er under 

udarbejdelse. 
- Der er kommet en ny DANMAP rapport – og det er muligt at tilmelde sig  

DANMAP-seminaret, der afholdes d. 18. november. 
5.Candida auris og 
retningslinjer 
(Region Sjælland) 

Der er fortsat skærpet opmærksomhed på, om patienter kommer fra områder, 
hvor Candida auris er påvist. En opdatering af retningslinjer for C. auris vil indgå i 
den planlagte opdatering af NIR Supplerende.. 

6. Genbehandling af 
engangsudstyr 
(Region 
Syddanmark) 

Der er i regionerne iværksat projekter mhp. genbehandling af engangsudstyr ud 
fra ønsker om øget bæredygtighed. Forordningen om medicinsk udstyr hører ind 
under Lægemiddelstyrelsen, og SSI (CEI) deltager i en møderække med 
Lægemiddelstyrelsen om dette emne. En stillingtagen til emnet forventes at udgå 
fra dette samarbejde. Som udgangspunkt henholder CEI sig til, at principielt er 
engangsudstyr til engangsbrug. 

Evt. Samarbejde om 
NIR 

For at understøtte at der er repræsentanter fra de kommunale 
hygiejneorganisationer ifm. udarbejdelse af NIR aftales, at repræsentanter fra KL 
og kommuner kommer med et oplæg til et kommisorium om dette til CEI. 

https://www.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/covid19/fokusrapporter/covid19-p-plejehjem-fokusrapport-30092021.pdf?la=da
https://www.danmap.org/reports
https://www.danmap.org/about-danmap/annual-danmap-seminar

