
 
 

 
Referat fra Infektionshygiejnisk Strategimøde, 26.sep. 2022 
 

Deltagere: Nina Ank og Dothe Aaen, Region Nordjylland. Svend Ellermann-Eriksen og 
Karin Dyhr Pedersen, Region Midtjylland. Joanna Tønder og Lise Andersen, Region 
Syddanmark. Ina Sleimann Petersen og Nina Kling, Region Sjælland. Dorte Buhl og 
Jenny Dahl Knudsen, Region Hovedstaden. Thomas Sydenham, DSKM. Mette 
Detlefsen, FSFH. Joan Kaalby og Lone Carlsson, kommuner; samt Brian Kristensen, 
Jette Holt, Elsebeth Tvenstrup Jensen, Anne Kjerulf, Anne-Katrine Rosenkrantz De 
Lasson, Tinna Urth,CEI. 
 
Anmeldelsen af MRSA overgår til elektronisk indberetning (e-MRSA), ved Sidsel 
Skou Voss. 
SSI har udarbejdet en digital løsning til indberetning af MRSA, som foregår via brug af 
SEI-klient (samme løsning som ved indberetning af dødsattester). Skemaet er for 
øjeblikket ved at blive pilottestet af brugere, og en endelig udrulning forventes at ske 
senest forår 2023. Der er udarbejdet et forslag til distribution af anmeldelsesskemaer 
for personer, der er blevet fundet positive på sygehusafdelinger. Arbejdsgruppen 
indkalder de ledende overlæger fra de regionale KMA’er mhp. at indgå en endelig 
aftale om den praktiske håndtering.  
 
Møde med Folketingets Sundhedsudvalg forår 2022 (FSFH) 
Punktet er en fortsættelse af en debat om national strategi for infektionshygiejne med 
udgangspunkt i, at FSFH, DSKM og DSCS (nu DSIF, Dansk Selskab for 
Infektionsforebyggelse) havde foretræde for Folketingets sundhedsudvalg januar 2022 
(se punkt 1, referat 7. mar. 2022). Den aktuelle debat tog udgangspunkt i svar fra 
Sundhedsministeren, hvis svar SST og SSI har bidraget til (se her link til svar). 
Konklusionen er, at det er vigtigt, at infektionshygiejnen fortsat har fokus på 
forebyggelse og at understøtte, at der er tilstrækkeligt videns- og kompetenceniveau 
inden for infektionshygiejne i alle sektorer og på grunduddannelsesniveau. Det er et 
udtalt ønske, at disse elementer inddrages i de pågående drøftelser om 
klyngesamarbejdet og arbejdet for det sammenhængende og nære sundhedsvæsen.   
 
Tværsektorielt samarbejde vedr. MRSA-aftale 
En region oplever, at en aftale med kommuner om MRSA-aftalen er opsagt, og den 
lokale IHE er bekymret for, hvorvidt opgaven fremadrettet bliver løftet.   
Der er aktuelt flere eksempler på, at kommunale aktører opsiger eksisterende 
samarbejdsaftaler vedrørende infektionshygiejne. Der gives udtryk for, at dette vil 
udfordre bestræbelser på at sikre det sammenhængende og nære sundhedsvæsen.   
Der var enighed om at indgåelse af sundhedsaftaler er et godt og effektivt værktøj til at 
understøtte arbejdet med infektionshygiejne på tværs af sektorer. Det besluttes at tage 
punktet op igen på næste strategimøde for at sikre et fortsat fokus på dette emne. 
Det understreges, at der fra CEI’s side er et ønske om at bevare sådanne aftaler, 
regionalt og kommunalt. Ved kommunale henvendelser til CEI henvises der til deres 
regionale sundhedsaftale, hvis denne foreligger. Findes en sådan aftale ikke, henvises 
til NIR. 
 
Evaluering af hygiejneindsatsen ved covid-19 
CEI udarbejder et spørgeskema rettet til de regionale og kommunale repræsentanter i 
strategigruppen og vedr. evaluering af hygiejneindsatsen Denne proces påregnes at 
finde sted i okt. 2022, og der stiles imod, at besvarelser vil blive diskuteret på et møde i 
nov. 2022 med strategigruppens medlemmer. 
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Krav til renhed af medicinsk udstyr 
Der foreligger veldefinerede procedurer for opbevaring af sterile og rene produkter. 
Dog findes der produkter, der ikke indgår i disse kategorier, og som derfor klassificeres 
som ’uspecificeret vare’ eller ’uren vare’. Utilstrækkelig emballering af disse varer, 
anses for at udgøre en risiko mhp. biologisk renhed. Eksempelvis opbevares 
værnemidler og kitler i en papkasse, uden yderligere emballering, og iltslanger bliver 
leveret i én plasticpose uden yderligere emballering. Yderligere er der en problematik i 
personalets håndtering af disse varer. 
CEI vil foretage en vurdering af, om der er behov for, at disse problematikker indgår i 
en kommende revision af NIR generelle. 
 
Covid-19 som luftbåren infektion – Anbefalinger 
SSI har taget til efterretning, at WHO og ECDC i højere grad end tidligere angiver, at 
covid-19 smitter luftbårent. CEI vurderer dog, at der stadig er behov for at tydeliggøre, 
hvad det præcist betyder at smitte luftbårent og betydning for anbefaling for 
forholdsregler.   
CEI vil – i løbet af de kommende måneder – sammen med repræsentanter fra 
strategigruppen udarbejde et oplæg til strategigruppen, som kan danne grundlag for en 
tydeligere fremstilling og definition af aerosolsmitte/inhalationsmitte ifm. covid-19, med 
fokus på hvilke forholdsregler, der er relevante i hvilke situationer. 
Der afholdes en workshop 4. okt. 2022 på SSI om covid-19 og ventilation. De indbudte 
er personer med infektionshygiejne som arbejdsfelt, epidemiologer samt ikke 
sundhedsfaglige fagpersoner inden for ventilation. Formålet er at få etableret faglige 
netværk, som kan danne grundlag for fælles forskningsprojekter til belysning af 
ventilationsforholds betydning for forebyggelse af smitte med luftvejsvirus.  
 
Kommissorium for strategigruppen 
På basis af tidligere dokumenter vedr. kommissoriet for strategigruppen vil en 
arbejdsgruppe udarbejde et forslag til et opdateret kommissorium. Arbejdsgruppen 
består af Nina Ank, Region Nordjylland, Lise Andersen, Region Syddanmark og Brian 
Kristensen, CEI. CEI indkalder til første møde og forslaget forventes præsenteret i mar. 
2023. 
 
Bæredygtighed – Genbehandling af engangsudstyr 
En projektgruppe i Region Midtjylland er ved at udarbejde et oplæg om bæredygtighed 
og genbehandling af engangsudstyr med henblik på, at Danske Regioner vil sende en 
anmodning til Lægemiddelstyrelsen om mulighed for, at engangsudstyr kan 
genbehandles. CEI er ved at udarbejde et selvstændigt afsnit om infektionshygiejniske 
perspektiver – de foreløbige konklusioner blev præsenteret. En endelig stillingtagen til 
mulighed for genbehandling af engangsudstyr vil blive taget af Lægemiddelstyrelsen.  
Alle var enige om at bæredygtighed er et væsentligt emne for infektionshygiejnen, og 
en arbejdsgruppe bestående af Lise Andersen, Region Syddanmark, og fra CEI bl.a. 
Elsebeth Tvenstrup  Jensen og Anne-Marie Andersen vil udarbejde et oplæg om emnet 
til diskussion på næste strategimøde samt et oplæg til en kommende temadag om 
emnet. 
 
HALT 4 – (Healthcare Associated Infections in European Long Term Care 
Facilities) 
CEI tilbyder plejehjem at deltage i en prævalensundersøgelse om forekomsten af 
infektioner og forbrug af antibiotika på plejehjem (HALT 4) foråret 2023. Der skal 
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afholdes informationsmøder for interessenter i hver region, og derfor ønsker CEI et 
samarbejde med de regionale aktører med henblik på afholde informationsmøder.  
 
NIR – opdatering og revision 
Freamdrettet vil Strategigruppens regionale medlemmer medvirker til udpegelse af 
regionale deltagere.  
 
Nordisk uddannelse i infektionshygiejne på Gøteborg Universitet (GU) – 
Opdatering 
Der er generelt en positiv bedømmelse af uddannelsen ved GU blandt de danske, 
svenske og norske deltagere. Fremover afholdes undervisning som 50/50 virtuelt og 
fysisk. Et udvalg af danske afgangsprojekter kan findes på CEI’s hjemmeside (LINK). 
 
 


