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Infektionshygiejnisk uddannelse i Göteborg. 
Nordisk Minister Råd (NMR) har - efter et udbud - tildelt Göteborg Universitet (GU) 
opgaven med at etablere en ny fælles nordisk uddannelse inden for infektionshygiejne 
og folkesundhed. GU arbejder nu med at etablere uddannelsen, som planlægges at 
starte september 2019. Uddannelsen bliver på 60 ECTS point og fører til en 
mastergrad. Der planlægges et fælles forløb for emner inden for infektionshygiejne og 
folkesundhed. Uddannelsen løber over 4 semestre (halvår) af hver 15 ECTS point, 
hvor det sidste semester er en selvstændig opgave inden for enten infektionshygiejne 
eller folkesundhed (smittskydd). 
GU har udmeldt en foreløbig pris per semester på ca. 50.000 svenske kroner, hertil 
kommer udgifter til rejse, ophold og kursusmateriale. Deltagelse er brugerfinansieret. 
GU påregner ultimo 2018 at melde mere detaljeret ud, hvordan kriterier for optagelse 
vil ske.   
Efter aftale med NMR og GU er der etableret en referencegruppe med deltagelse af 
repræsentanter fra de nordiske landes nationale smitteberedskabsinstitutter. Fra 
Danmark deltager hygiejnesygeplejerske Jette Holt og overlæge Brian Kristensen, SSI. 
Referencegruppen bistår med rådgivning vedr. det nærmere indhold af læreplaner og 
formidler kontakt til potentielle undervisere på den kommende uddannelse. Efter aftale 
med NMR og GU har referencegruppen indhentet uforpligtende tilkendegivelser fra de 
enkelte landes sygehusvæsen om det formodede uddannelsesbehov. Fra dansk side 
er der i første omgang taget kontakt til de regionale infektionshygiejniske enheder på 
landets hospitaler. Samlet anslås det, at der for øjeblikket er behov for mindst 29 
uddannelsesforløb tilknyttet hospitaler og hertil kommer et ukendt antal fra landets 
kommuner.  
Strategimødet besluttede, at CEI snarest muligt vil publicere en aktuel status for 
etableringen på CEI’s hjemmeside. 
 
Nationalt møde om vancomycin-resistente enterokokker (VRE), 22. januar 2019 
Med udgangspunkt i en fortsat høj forekomst af infektioner forårsaget af VRE, har SSI 
besluttet i samarbejde med Dansk Selskab for Mikrobiologi (DSKM) og Fagligt Selskab 
for Hygiejnesygeplejersker (FSFH) at afholde et nationalt møde vedr. VRE for at 
foretage en ny status for problematikkerne ved at håndtere VRE, herunder en afklaring 
af hvilke tiltag der vurderes effektive. En arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle 
infektionshygiejniske enheder/klinisk mikrobiologiske afdelinger vil i samarbejde med 
arrangørerne analysere udsendte spørgeskemaer mhp. endeligt program for mødet 22. 
januar 2019, auditorium 1, Rigshospitalet.   
 
Udbrud på tværs af danske hospitaler og regioner 
Smitteberedskabet har sat øget fokus på forekomsten af udbrud af infektioner i det 
danske sundhedsvæsen, herunder især udbrud af antibiotika-resistente bakterier. I 
arbejdet med denne fokusering ønsker CEI at styrke en mere koordineret overvågning 
af udbrud i samarbejde med de involverede infektionshygiejniske enheder, hospitaler 
og regioner med henblik på at få etableret en fælles kommunikation og mulighed for 
læring.  Der var opbakning til, at det er vigtigt med læring af udbrud og en koordineret 
udmelding af forekomst og omfang. CEI indkalder til nedsættelse af en arbejdsgruppe 
– med udgangspunkt i strategigruppens medlemmer – der kan konkretisere ønsker og 
formål. 
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Nationale udbud vedr. infektionshygiejne 
I forbindelse med udbudsprocesser som involverer infektionshygiejniske produkter 
stiller CEI gerne sin ekspertise til rådighed i den indledende afklaringsfase, hvor 
kravspecifikationer diskuteres.  CEI’s udgangspunkt er, at så vidt muligt bør 
kravspecifikationer basere sig på internationalt anerkendte teststandarder inden for de 
relevante områder. CEI udfører gerne infektionshygiejniske vurderinger af nye 
teknologier eller produkter som skønnes relevant i forbindelse med anvendelser i 
sundhedsvæsenet. Såfremt sådanne vurderinger skal indgå i en udbudshåndtering, vil 
CEI vil henstille til at disse vurderinger er foretaget førend udbuddet sættes i gang.. 
 
Kommissorium for strategimøder 
I forlængelse af tidligere diskussioner blev følgende besluttet: 

 at fastholde at dagsorden fortrinsvis er af generel/strategisk karakter 

 at bede Kommunernes Landsforening om at udpege to sundhedsfaglige 
repræsentanter fra kommuner til at deltage i strategimøder 

 at der udarbejdes et konklusionsreferat for hvert møde   

 at konklusionsreferatet publiceres på CEI’s hjemmeside 

 at indføre faste punkter såsom nye bekendtgørelser, vejledninger etc. samt 
presse-aktiviteter/kommunikation 

 at konkrete problemløsninger fremgår enten af et CEI-Nyt, relevant 
informationsmateriale, CEI’s hjemmeside eller indplaceres i relevant NIR ved 
revision. 

 
Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) 
I forbindelse med revision af eksisterende NIR fastholdes processen med, at der 
dannes en arbejdsgruppe også med eksterne deltagere. Kommentarer til 
høringsudgaver og tilhørende svar gemmes i dokument hos CEI, således at den 
konkrete stillingtagen kan tilgås ved behov. Ved udgivelse af rettelsesblade til 
eksisterende NIR annonceres udgivelsen i nyhedsbrev fra CEI. 
 
Rigsrevisionens beretning om forebyggelse af hospitalsinfektioner 
Flere regioner arbejder for øjeblikket med en række lokale mål, der har til formål at 
understøtte indsatsen for at reducere antallet af hospitalserhvervede infektioner. 
 
National kampagne for håndhygiejne 2019 
Alle finder det relevant at overveje en samlet national kampagne for håndhygiejne med 
inspiration fra den tilsvarende norske kampagne i 2018. CEI vil arbejde videre med 
ideen. 
 
 
 
 


