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Møde: 
Fagligt Strategimøde 

Dato: 
D. 7. marts 2022 

Sted: 
SSI 

Dagsorden Orientering/diskussion 

1. National strategi for 
infektionshygiejne  

Behovet for en national strategi for infektionshygiejne blev drøftet ved sidste møde i 
strategigruppen i oktober 2021 og ved dette møde fortsatte dialogen. 
 

Siden sidst har FSFH, DSKM og DSCS haft foretræde for Folketingets sundhedsudvalg, hvor behovet 
for følgende blev rejst: 
 

• Hygiejneeksperter på ledelsesniveau, klare organisationsstrukturer 
• Lovgivning som muliggør nødvendigt udbrudsoverblik 
• Tilstrækkeligt videns- og kompetenceniveau inden for infektionshygiejne i alle sektorer 

 

Under videns- og kompetenceniveau blev det fremført, at der er for få lægefaglige specialister på 
hygiejneområdet, stor efterspørgsel på hygiejnesygeplejersker og for lavt vidensniveau for 
nyuddannede dvs. for lidt fokus på infektionshygiejne på grunduddannelserne.    
 

Ovenstående møde og emner har Central Enhed for Infektionshygiejne (CEI) og Sundhedsstyrelsen 
kommenteret på overfor Sundhedsministeriet og har tilkendegivet, at der er behov for en 
overordnet organisering og rammesætning af den fremtidige infektionshygiejne med bindende mål 
og ensartethed samt at sikre, at der et hensigtsmæssigt niveau for kompetencer indenfor 
infektionshygiejne. 
 

Der er enighed om, at det er vigtigt at sikre et godt samarbejde om infektionshygiejne mellem de 
regionale og kommunale aktører. 
 

Erfaringerne fra Covid-19 pandeminen viser, at der har været stor variation i, hvordan Covid-19 er 
blevet håndteret i de forskellige kommuner og regioner. CEI mener, at det er nødvendigt med en 
øget  rammesætningen f.eks. via dannelsen af et nationalt hygiejneråd, en national handleplan for 
infektionshygiejne eller anden organisering i samarbejde med myndighederne og andre relevante 
aktører. 
 

Opfølgning: CEI foreslår en national evaluering af den infektionshygiejniske indsats ved Covid-19 i 
forbindelse med næste møde i september 2022, hvor alle forslag til læringspunkter herunder 
forventninger til CEI´s rolle præsenteres og samles. CEI melder ud om forberedelser hertil i løbet af 
foråret. 

2. Evaluering af 
videreuddannelse ved 
Gøteborg Universitet 
(GU) (FSFH) 

Evaluering af videreuddannelsen foregår bl.a. ved, at de studerende evaluerer hvert modul. Det 
efterspørges, om man kan få indblik i de studerendes evalueringer.  
 

CEI følger op med GU vedr. indblik i evalueringerne – og medtager følgende punkter til afklaring; 
mængden af mikrobiologi i uddannelsen og om titlen efter endt uddannelse kan ændres, så den 
reflekterer, at det uddannelsen handler om er hygiejne og infektionskontrol. 
 

CEI melder ud, at en egentlig dansk evaluering af uddannelsen vil give mening, når 2-3 hold har 
afsluttet uddannelse på GU. 

3. Nationale 
Infektionshygiejniske 
Retningslinjer (NIR) 
(CEI) 

NIR status: 
 

• Nybygning og Prion: Færdig redigeret 1. eller 2. kvartal 2022 
• Almen praksis og Tekstiler: Publiceres 2. kvartal  
• Rengøring: Opstart 4. kvartal 2022 
• Desinfektion: Høring 1. halvår 2022 
• 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 

 

Intentionen er, at NIR fremover bliver mere generelle og evt. kortere, da NIR i højere grad skal 
afspejle og støtte den lokale risikovurdering og ikke nødvendigvis omfatter alle scenarier, der kan 
udspille sig i praksis. 
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Et eksempel herpå bliver NIR Desinfektion, der forenkles. Afsnit om aktivstofgrupper vil i stedet 
blive publiceret på hjemmesiden, hvor det vil være lettere at opdatere i takt med ny viden.   
 

Det efterspørges, om man kan abonnere på nyt på hjemmesiden vedr. NIR opdateringer og andet, 
hvilket ikke er en mulighed for nuværende, men CEI følger op. 

4. Kort orientering 
(CEI) 

CEI præsenterede en ny medarbejder i MRSA-rådgivningstjenesten. 
 

Følgende initiativer og arbejde pågår (eksempler): 
• Større fokus på antibiotika-resistens (AMR) 
• One Health perspektivet inddrages yderligere i AMR arbejdet og generelt 
• Flere forsknings-og udviklingsprojekter forventes - i samarbejde med IHE’erne 
• Elektronisk MRSA-indberetning er næsten færdigudviklet og forventes at blive 

implementeret i løbet af 2022. Der vil tilgå regionerne mere information, når der er 
indhentet erfaringer fra et pilotprojekt i foråret 2022 

• På foranledning af en meddelelse fra Norge er pågået en afklaring af, hvorvidt evt. 
pseudomas-udbrud på intensive afdelinger også pågår i Danmark. Udfaldet af dette er at 
der ikke er mistanke om, at der pågår et pseudomonas-udbrud i Danmark 

• Det aftales at planlægge et auditorkursus i efterår 2022.CEI planlægger en temadag til 
efteråret med emnet ”luftbåren smitte”. 

5. Afslutning og 
opsamling 

Næste strategigruppemøde bliver d. 26. september 2022, og mødet udvides til at omfatte en fælles 
evaluering af indsatsen under Covid-19 (se punkt 1). 
 

Desuden skal kommissoriet for strategigruppen re-adresseres, idet en udvidelse af strategigruppen 
er blevet foreslået (punkt 1). 


