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Med venlig hilsen  

Infektionshygiejnisk Enhed 



 

 

Det overordnede formål med 

den infektionshygiejniske ind-

sats på Sygehus Lillebælt er at 

forebygge hospitalserhvervede 

infektioner. Infektionshygiej-

nisk Enhed (IHE) arbejder til 

enhver tid på at styrke indsat-

sen via rådgivning og undervis-

ning af det kliniske personale. 

Et meget væsentligt indsatsom-

råde har gennem de sidste år 

været et konstant fokus på de 

generelle/basale forholdsreg-

ler, der netop skal forebygge 

hospitalserhvervede infekti-

oner i ALLE situationer. Akti-

viteterne har særligt været 

målrettet forbedret håndhy-

giejne og rengøring.  

 

Forord 

Hygiejneorganisationen 

IHE en aftale om at yde in-

fektionshygiejnisk rådgivning 

til Psykiatrien i Region Syd-

danmark, Privathospitalet 

Aleris Hamlet og Vejle Fjord 

Rehabilitering i Stouby. 

Ved starten af 2016 er der 

registreret 156 hygiejnenøg-

lepersoner ved Sygehus Lille-

bælt. 107 af de 156 hygiejne-

nøglepersoner har gennem-

gået grunduddannelsen. 

  

Organiseringen af det infekti-

onshygiejniske arbejde på Syge-

hus Lillebælt er forankret i Rå-

det for Kvalitet og Patientsikker-

hed, hvor Klinisk Mikrobiologisk 

Afdelings specialechef er født 

medlem. Rådet har opgaven 

med at evaluere og skabe ram-

mer for implementering af hygi-

ejnepolitikken. Desuden delta-

ger en hygiejnesygeplejerske i 

Kvalitetsudvalget. 

 IHE er bemandet med 4 hygiej-

nesygeplejersker og en hygiej-

neansvarlig læge. Udover råd-

givning til Sygehus Lillebælt har 

”107 af de 156 

hygiejnenøglepersoner 

har gennemgået 

grunduddannelsen.” 
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Patienter, der har fået en sygehuserhver-

vet infektion, vil ofte have et længere ind-

læggelsesforløb, og nogle patienter vil op-

leve varige følgevirkninger af infektionen. 

Derudover øges anvendelsen af antibiotika, 

hvilket både har betydning for resistensud-

viklingen, men også for medicinudgifterne.  

Fremadrettet vil overvågningen af syge-

huserhvervede infektioner på Sygehus 

Lillebælt foregå ved brug af værktøjer, 

der automatisk overvåger antallet af in-

fektioner. Et eksempel er databasepro-

grammet Hospital-Acquired Infection 

Registry (HAIR), som er udviklet i Klinisk 

Mikrobiologisk Afdeling. Opgørelserne 

herfra er baseret på data fra fx COSMIC 

og MADS (Klinisk Mikrobiologisk Afde-

lings datasystem). Se et eksempel i figu-

ren herunder.  

Sygehus Lillebælt arbejder sammen med 

Regionen på, at HAIR også tilbydes de 

andre sygehusenheder i Region Syd. 

Sygehuserhvervede infektioner 
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Baggrunden for at overvåge forekomsten 
af sygehuserhvervede infektioner  

 At opdage udbrud. 

 Identificere behov for intervention. 

 Overvågning har i sig selv en præventiv 
effekt. 

FAKTABOKS om incidens  

Den tidligere prævalensundersøgelse udfø-

res ikke længere på Sygehus Lillebælt. Un-

dersøgelsen gav information om antallet af 

infektioner på en given dag. Ved brug af 

incidens er det muligt på daglig basis at føl-

ge udvikling af infektioner. Populært sagt er 

overvågning af infektioner nu baseret på en 

film i stedet for et fotografi som i den tidli-

gere prævalensundersøgelse. Dvs. at antal-

let af infektioner følges løbende i stedet for 

at se på infektioner som et øjebliksbillede. 

Monitorering af sygehuserhvervet Sepsis (sorte søjler) og Urinvejsinfektioner 

(hvide søjler) på Sygehus Lillebælt 2010 – 2014 ved hjælp af HAIR  

Reference: Redder JD, Leth RA, Møller JK. Incidence rates of hospital-acquired urinary tract and bloodstream 
infections generated by automated compilation of electronically available healthcare data. J Hosp Infect. 2015 

Nov; 91(3):231-6. 

I figuren ses et ek-
sempel på, hvordan 
opgørelser over inci-
densen af sepsis og 
urinvejsinfektioner 
kan rapporteres ved 
brug af HAIR. 



 

 

MRSA 

Resistente mikroorganismer  

Antallet af nye tilfælde af MRSA er stagnerende efter flere års stigning. Størstedelen af MRSA-

tilfældene var i 2015 relateret til Danmark og ikke til udlandet. Langt det største antal blev 

fundet i samfundet og ikke på sygehus. 

Årsagen til smittespredningen i samfundet er undersøgt af Statens Serum Institut i 2014. Her 

fandt man, at langt størstedelen af de smittede ikke havde kontakt til hospitaler og plejehjem. 

Derimod var kendte ekspositioner som kontakt til svin samt personer med MRSA i husstanden 

de hyppigste årsager til smittespredning i samfundet (EPI-NYT, 24b 2014). 
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Fordeling af bærere og infektioner 

Klinisk infektion var årsag til prøvetagning i 41 tilfælde. Der var ingen tilfælde, hvor der 

blev isoleret MRSA fra blod. Podning for bærerskab (næse, svælg) blev udført blandt 122 

tilfælde. 

Fordeling af MRSA-typer 

Antallet af MRSA af typen CC 398, der er tæt knyttet til svin, udgør en stor andel af 

de MRSA-typer, der påvises i Sygehus Lillebælts optageområde. Stigningen kan pri-

mært forklares som følge af Sundhedsstyrelsens vejledning om MRSA fra 2012, 

hvor daglig kontakt til levende svin er tilføjet som risikosituation. Dette indebærer, 

at flere med kontakt til svin undersøges for MRSA.  

Resistente mikroorganismer  

Langt de fleste 

husdyrs-MRSA (CC 

398) er relateret til 

svinebrug.  

 

Vidste du, at der 

findes en 

rådgivningstjeneste 

om husdyr-MRSA? 

Læs mere om 

tjenesten her   
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ESBL (Extended Spectrum Beta Lactamase) 

 

Resistente mikroorganismer  
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I Sygehus Lillebælts optageområde fik i alt 239 personer i 2015 påvist ESBL-

producerende bakterier (E. coli eller K. pneumoniae) ved dyrkning af blod, urin eller 

anden prøve. Dette er en  stigning på 26 personer sammenlignet med 2014, hvor 213 

personer fik påvist ESBL. Af tabellen herover fremgår fordelingen af fund af ESBL pro-

ducerende E. coli eller K. pneumoniae i perioden 2009 til 2015.  

E. coli udgør hovedparten af de påviste ESBL producerende bakterier og påvises pri-

mært ved dyrkning af urinprøver fra såvel sygehus som almen praksis.  

Antallet af bakteriæmier med påvisning af ESBL producerende bakterier er uændret 

fra 2014 (20 tilfælde). 

Antallet af tilfælde med ESBL producerende bakterier overstiger således fortsat an-

tallet af MRSA-tilfælde. 

 



 

 

Højvirulent Clostridium difficile  

I 2015 blev 36 patienter på Sygehus Lille-

bælt diagnosticeret med højvirulent Clo-

stridium difficile infektion. I 3 tilfælde var 

der tale om ribotype 027 (CD027). For de 

øvrige patienter var de mest dominerende 

ribotyper: 070 (påvist hos 12 patienter), 

016 (påvist hos 10 patienter) og 067 (påvist 

hos 7 patienter).  

Der blev ikke konstateret sekundær smitte. 

Norovirus 
 
I 2015 blev der observeret flere enkeltstående tilfælde af Norovirus på Sygehus Lillebælt. 

Der har dog også været flere tilfælde med smittespredning blandt patienter og personale. 

Det har ikke været nødvendigt at lukke afsnit for patientindtag. I de fleste tilfælde er 

smittespredningen foregået over en kort tidsperiode. Der er ikke udarbejdet udbrudsrap-

porter relateret til Norovirus i 2015.  

Øvrige overvågede mikroorganismer 

Legionella 
 
I 2015 blev Legionella bakterier påvist i luftvejssekret hos 16 patienter indlagt på Sygehus 

Lillebælt. 15 tilfælde var erhvervet uden for sygehusregi, og 1 tilfælde blev klassificeret som 

nosokomiel infektion. Legionella bakterien tilhørte i sidstnævnte tilfælde serogruppe 1, 

subgruppe OLDA/Oxford - dvs. typen som også i tidligere år har været årsagen til sygehuser-

hvervet Legionella pneumoni. Infektionshygiejnisk Enhed har sammen med den berørte af-

delingsledelse og Teknisk Afdeling udarbejdet en plan med flere tiltag til forebyggelsen af 

yderligere legionella infektioner.  

FAKTABOKS om højvirulent Clostridium 
difficile 

 En sporedannende bakterie, der kan 

overleve månedsvis i hospitalsmiljøet. 

 Producerer toksiner, der kan 

medføre tarminfektion af forskellig 

sværhedsgrad, oftest med diarre som 

dominerende symptom.  

 Udbrud med højvirulente typer er 

langvarige og karakteriseret ved øget 

mortalitet, som kan tilskrives øget 

toksinproduktion. 
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Hygiejneaudit  
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Generelt om hygiejneauditeringen 
 

 Hygiejneauditeringer er udført af 1-2 hygiejnesygeplejer-

sker sammen med afsnittets hygiejnenøgleperson. Afde-

lingssygeplejersken har også deltaget de fleste gange. 

 Auditeringen bygger på interview og herefter observatio-

ner. 

 Der er udarbejdet en skriftlig rapport til hvert afsnit med 

løsningsforslag til forbedringer. Rapporten gemmes af 

afsnittet selv samt af infektionshygiejnisk enhed. 

2015 blev året, hvor et nyt tiltag blev sat i værk af hygiejnesygeplejerskerne - nemlig at der 

blev udført en lang række grundige hygiejneauditeringer på tilfældigt udvalgte afsnit. 

Formålet med indsatsen var at blive klogere på, om de hygiejniske forholdsregler blandt sund-

hedspersonalet blev efterlevet med målet om at forebygge smittespredning, og om de kunne 

håndtere udviklingen inden for multiresistente mikroorganismer. 

På grund af ikke alene MRSA, men også mange andre multiresistente bakterier vil der i fremti-

den blive stillet større krav om, at sygehusets ansatte har et meget højt vidensniveau inden for 

det infektionshygiejniske område, så vi kan sikre, at patienterne undgår sygehuserhvervede 

infektioner. 

Auditeringerne har ikke alene haft til formål at gøre status, men især også at sprede viden, 

understøtte nøglepersonerne og sikre ledelsesopbakning til indsatsen set ud fra personalets 

hverdagssituation. 

Hygiejnesygeplejerskerne har flere gange været inviteret til personalemøder for at fortælle om 

udfaldet af rapporten. 



 

 

 

 

Hygiejneaudit 

Der skal større fokus på den generelle infektionshygiejniske standard 
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Kvaliteten  

       af  

  hygiejne  

     kan  

 forbedres  

     på  

 Sygehus 

 Lillebælt 

Stof, rust samt kalk i patient-

næreomgivelser, der ikke kan 

rengøres eller desinficeres.  

Manglende adskillelse af rent, urent 
samt sterilt. 

Stoftekstiler som gardiner opsat  i områder , hvor  

urene procedurer fortages (sektionsstuer). 

Det overordnede formål med hygiejneaudit 

 De infektionshygiejniske retningslinjer skal efterleves. 

 Blodoverført smitte og kontaktsmitte forebygges med udgangspunkt i basal hygiejne. 

 Apparatur, utensilier, inventar, lokaler, vand og fødevarer må ikke udgøre en infektionsrisiko. 



 

 

På Sygehus Lillebælt udføres audit i hånd- og 

uniformshygiejne af hygiejnenøglepersoner. 

Som det fremgår af figurerne, er målet om 95 

% efterlevelse opnået for både uniformering 

og håndsmykker. Der ses en positiv udvikling i 

forhold til, om personalet udfører en korrekt 

hånddesinfektion, omend målet endnu ikke er 

nået. 

Hånd– og uniformshygiejne 

Årets håndhygiejne-

audit på Sygehus 

Lillebælt viser, at 

plejepersonalet er 

bedre til at udføre 

en korrekt 

hånddesinfektion 

sammenlignet med 

læger og andet 

personale.  
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Mange afsnit har engage-

ret og kreativt arbejdet 

med at forbedre håndhy-

giejnen under hygiejne-

kampagnen i januar og i 

hygiejnefokusugen.  



 

 

Patienters håndhygiejne 

 
Baggrunden for at interessere sig for patienter og håndhygiejne: 

 Patienters håndhygiejne spiller sandsynligvis en rolle i smittespred-

ningen. Man ved dog ikke på nuværende tidspunkt præcis, hvor 

stor en betydning det har for andelen af sygehuserhvervede infekti-

oner. 

 Patienter, der ikke selv er i stand til at udføre håndhygiejne, efter-

spørger hjælp til at få det udført. 

 Nogle patienter efterspørger information og påmindelse om hånd-

hygiejne samt udlevering af håndsprit.   

I hygiejneugen 

blev der  bl.a. sat 

fokus på 

patienter og 

håndhygiejne. I 

den forbindelse 

blev det ved brug 

af spørgeskema 

bl.a. undersøgt, 

om  patienterne 

bliver informeret 

om 

håndhygiejne, og 

om de fik hjælp 

ved behov for 

håndhygiejne 
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Undersøgelsens resultater 

       Deltagende sygehuse og afsnit: 
 

1 afsnit fra Middelfart Sygehus 
6 afsnit Vejle Sygehus 
6 afsnit Kolding sygehus 
2 afsnit Fredericia Sygehus 

Resultat af analyse af information om patienter og håndhygiejne (N=220) 

  JA NEJ 

Er patienten informeret om vigtigheden af håndhygiejne enten mundtligt eller 
skriftligt? 65 % 36 % 

Har sengeliggende patienter fået instruktion i korrekt udført håndhygiejne og hjælp 
til håndhygiejne ved behov (n=41)? 41 % 59 % 

Har patienter med diare fået instruktion i korrekt udført håndhygiejne og hjælp til 
håndhygiejne ved behov (n=5) ? 40 % 60 % 

Har patienter i isolation fået instruktion i korrekt udført håndhygiejne og hjælp til 
håndhygiejne ved behov (n=1)? 100 % 0 % 

Er pårørende, der deltager i plejen, instrueret i håndhygiejne (n=17)? 35 % 65 % 



 

 

Patienters håndhygiejne 

I spørgeskemaundersøgelsen havde hvert afsnit mulighed for at beskrive fx særlige tiltag 
eller problemområder. Disse resultater fremgår herunder.  
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Generelle kommentarer fra spørgeskemaundersøgelsen 
Fx om indholdet af informationen, forståelsen af informationen m.m. eller i forhold til andre tiltag 
i afdelingen vedr. patienters håndhygiejne 

 

 Patienterne føler sig generelt godt informeret. De er meget positive over, at 

der er opsat sprit flere steder i afdelingen - specielt på alle sengestuerne og i 

spisestuen. 

 Det er ikke alle patienter/pårørende, som har læst pjecen om håndhygiejne, 

derfor er den mundtlige information særlig vigtig samt at vise, hvordan hånd-

desinfektion udføres. 

 Patienterne er primært informeret mundtligt omkring vigtigheden af at spritte 

hænderne, inden de går i spisestuen. Patienterne modtager intet skriftligt, 

medmindre de selv tager pjecen fra holderen. Sengeliggende patienter fik 

hjælp til håndhygiejne, men de fik ikke information om vigtigheden. 

 En del af patienterne fortæller, at de kan huske, at de er informeret om hånd-

hygiejne ved ankomst til vores afdelingen, men de kan ikke huske informatio-

nen. Ingen af de adspurgte patienter mener at have fået mundtlig eller skriftlig 

information ved ankomst til modtagelse- eller akut afsnittet. 

 De patienter, som ikke havde fået skiftligt eller mundtligt besked, oplyste, at 

de udførte korrekt hånd hygiejne, da de i forvejen kendte det eller havde set 

andre gøre det. 

 Travl afdeling med mange indlæggelser - en del østeuropærer, hvor folder på 

dansk gør det svært at informere ordentligt. Alle indlagte inden for de sidste 2 

døgn hvoraf mange har ikke haft overskud til at læse foldere. Langt de fleste 

ved dog noget fra tidligere indlæggelser. Der skal foretages tiltag i forhold til 

sengeliggende patienter. 

 

 



 

 

Alle endoskoperende enheder på Sygehus Lillebælt indsender skyllevandsprøver fra endo-

skopernes kanaler. Dette er en kvalitetskontrol af rengøring, desinfektion og opbevaring af 

fleksible endoskoper.  

I 2015 har Klinisk Mikrobiologisk Afdeling modtaget og dyrket 274 vandprøver mod 417 året 

før. Der var vækst i 9 af prøverne. Resultaterne fremgår af tabellen. 

Afdelingernes egenkontrol vedr. fleksible endoskoper  
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ACTIONCARD 
ved prøvesvar 

1-4 CFU : Grønt lys 
(selvevaluering) 

5-49 CFU: Gult lys (IHE 
kontaktes) 

50 eller flere CFU: Rødt lys 

(Stop endoskopi og 

kontakt IHE) 

  2015 2014 2013 

Ingen vækst 265 391 330 

1-4 CFU* 8 19 16 

5-49 CFU* 1 5 6 

50 eller flere CFU* 0 2 6 

Total antal prøver 274 417 358 

Rene skoper i % 96,7 % 93,8 % 92,2 % 

Urene skoper i % 3,3 % 6,2 % 7,8 % 

Målsætningen i såvel den Den Nationale Infektionshygiejniske Retningslinje om Fleksible Endo-

skoper, som i Sygehus Lillebælts kvalitetsovervågningsplan er 98 % rene endoskoper. 

De skyllevandsprøver, der er taget i 2015 på Sygehus Lillebælt viste:  

 3,3 % var urene 

 96,7 % var rene, hermed er målsætningen tæt på at være opnået 

Der er fundet færre prøver med bakteriekolonier end i tidligere år og heraf er ingen med 50 el-

ler flere CFU. De 9 prøver, der er positive, er fundet på et bredt udsnit af afdelinger og er spredt 

over tid. Der er ikke set ophobninger eller systematiske fejl.  

Der er indsendt færre vandprøver end tidligere år, hvilket er bekymrende, da der ikke udføres 

færre endoskopier. Det henstilles derfor til afdelingsledelser på de pågældende afsnit at sikre, 

at der i 2016 tages vandprøver fra samtlige fleksible endoskoper hver 3. måned. For afsnit, der 

udfører endoskopier mere end 2 dage pr. uge, anbefales en hyppighed, så man når op på 60 

vandprøver pr. år. Som tidligere nævnt er det afsnittets egenkontrol og nødvendigt af hensyn til 

patienternes sikkerhed. 

I foråret 2016 udføres der audit på rengøring og desinfektion af fleksible endoskoper på et antal 

udvalgte afsnit. For øvrige afsnit er det frivilligt at deltage. 

CFU: Colony-forming unit (kolonidannende enheder) 



 

 

Sundhedsstyrelsens vejledning om 

MRSA (2012) foreskriver, at alle pati-

enter ved indlæggelse skal screenes 

for risikosituationer associereret 

med mulig erhvervelse af MRSA. Re-

sultatet af MRSA- screeningen skal 

dokumenteres i patientens journal. 

MRSA-screeningen tilsigter at undgå 

sekundær spredning/udbrud på sy-

gehuse. På Sygehus Lillebælt har der 

været et udbrud i 2015. 

Udbrud på medicinsk afsnit  

- vinter 2015 

2 patienter og et personalemedlem  

fik påvist den samme type MRSA (CC 

22 t2006) på et medicinsk sengeaf-

snit. Smittespredning skete formo-

dentlig pga. stuefællesskab samt 

plejeopgaver. Den ene patient havde 

et langt indlæggelsesforløb med gen-

tagne luftvejsinfektioner. Infektions-

hygiejnisk Enhed har udført hygiej-

negennemgang  på afsnittet. 

MRSA-screening 

Side 15 
 

Kvalitetsovervågning af MRSA-screening 

På Sygehus Lillebælt overvåges MRSA- 

screeningen på de to akutte modtageafde-

linger på henholdsvis Vejle Sygehus (Akut 

visitationsafsnit) og Kolding Sygehus 

(Akutafdelingen).  

Her foretages en månedlig opgørelse af 

hvor mange patienter, der på en given dag 

er blevet screenet for MRSA. Derudover 

foretages overvågning på de afdelinger, 

som senest har haft udbrud med MRSA.  

Akutafdelingen, Kolding Sygehus 

Akut visitationsafsnit, Vejle Sygehus  



 

 

Highlights 2015  
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Regional hygiejnekampagne 
Se film om kampagnen ”Stop 

Smitte” her: 

http://www.tvsyd.dk/nyheder/12-01

-2015/1930/stop-smitten-med-

sprit#player 

Temadag d. 4. maj om  

bl.a. aseptik og genop-

friskningskursus.  

Håndhygiejneaudit 

Udført i ugerne 15-18 

Se resultatet side 11 

Grunduddannelse  

20 deltagere gennemgik 2 da-

ges undervisning (19.-20. no-

vember) efterfuldt af 1 dags 

bedømmelse (3. december) ud 

fra en skriftlig opgave samt et 

mundtligt oplæg. 

 

Hygiejnefestival 
 

Vanen tro var der ekstra fokus på 

infektionshygiejnen i uge 38, hvor 

bl.a. årets hygiejnepris blev ud-

delt til Gitte Kongsbak fra medi-

cinsk afdeling i Middelfart. 

På temadagen blev der holdt et 

fantastisk oplæg af organisations-

konsulent Maria Holst fra Region 

Midtjylland.  

Hygiejneaudit på 12 afsnit 

Fra marts til december blev 

der udført hygiejneaudit. 

Hygiejneenheden blev 

mødt af gode og mindre 

gode løsninger. 

Juli         December 

               Juni Januar 

http://www.tvsyd.dk/nyheder/12-01-2015/1930/stop-smitten-med-sprit#player
http://www.tvsyd.dk/nyheder/12-01-2015/1930/stop-smitten-med-sprit#player
http://www.tvsyd.dk/nyheder/12-01-2015/1930/stop-smitten-med-sprit#player


 

 

Ny viden 
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Hygiejnehåndbogen  

Udvalgte retningslinjer 2015 

 Retningslinjen om perifere venekatetre er revide-

ret 

 Nu anbefales det, at kateteret skiftes, 

når der er klinisk indikation for det.   

 Retningslinjen om linned er revideret 

 Smelteposer anvendes ikke længere. Me-

get vådt forurenet linned placeres nu i 

rød pose for at sikre en ren transportvej 

til vaskeriet. 

Nye nationale infektionshygiejniske retningslinjer i 2015 

 

 For det præ-, per- og postoperative område. 

 For håndtering af udstyr til respirationsterapi. 

 For rengøring i hospitals- og primærsektoren, herunder dagtilbud og 
skoler. 

 For brug af intravaskulære katetre. 

 Om håndtering af linned til flergangsbrug i sundhedssektoren. 
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Udvikling og forskning 

 
 Projekt MRSA-database 

Der er blevet igangsat udvikling af en re-

gional MRSA-database. Formålet er ens 

og bedre behandling af patienter med 

påvist MRSA på tværs af Region Syddan-

mark. Projektet forventes afsluttet i 

2016.  

 

 

 Projekt HåndTryg  

 

I løbet af efteråret 2015 blev den kittel-

bårne spritdispenser ”HåndTryg” testet 

på Børneafdelingen på Kolding Sygehus 

og på Ortopædkirurgisk Afdeling på Vejle 

Sygehus.  

Dispenseren er udviklet af designeren 

Hân Pham, som er uddannet fra Design-

skolen i Kolding.  

De overordnede konklusioner er: 

 Øget tilgængelig medfører hyppi-

gere hånddesinfektion. 

 Tidsbesparende, da dispenseren 

er, hvor den skal bruges. 

 Falder ud af lommen under brug. 

 Den er for stor. 

 Der dispenseres en for lille mæng-

de pr. administration. 

 

Designeren arbejder på forbedring af 

produktet ud fra rapportens konklusio-

ner. 

 

Læs den samlede rapport her  

Læs artikel i NYHEDSBREVET Tirsdag her 

Ny- og ombygninger  

Infektionshygiejnisk Enhed har deltaget i et stort 

antal byggemøder vedr. nybygninger (især i Kol-

ding) samt vedr. rokader (især i Vejle). 

Det nye sengetårn i Kolding står nu for at skulle 

tages i brug. I slutningen af 2015 flyttede Akutaf-

delingen som de første ind i nybygningen på Kol-

ding Sygehus. Op til og i kølvandet på dette op-

stod en række indretningsmæssige problematik-

ker af hygiejnisk karakter, som blev løst i et sam-

arbejde mellem teknikere, hygiejnenøgleperson 

og hygiejnesygeplejersker.  

I Vejle kommer nye afdelinger til, og det kræver 

såvel nybyggeri som flytning til og indretning af 

ændrede faciliteter. Dette kræver også fokus på 

smitteforebyggelse. 

Samlet set er der nogle typiske områder, hvor 

der er hygiejniske udfordringer: 

 For små behandlingsrum og sengestuer.  

 Utilstrækkeligt antal birum.  

 For få og små muligheder for korrekt op-

bevaring af tekstiler, sterile varer og appa-

ratur. 

 Indretning af skyllerum. 

 Håndhygiejnemuligheder. 

 Materialevalg i.f.t. mulighed for at gøre 

rent og desinficere. 

 Ventilation. 

 Konceptudvikling, hvor der f.eks. ændres i 

måden ptt. bespises på, indrettes hospice-

stuer eller indføres robotkirurgi. 

 

http://intranet.sygehuslillebaelt.dk/dwn528494
http://syddanmark.nyhedsbrev.peytz.dk/g.php?9986846-452263985-e8103902-http%3A%2F%2Fwww.regionsyddanmark.dk%2Fwm481620


 

 

Medicinsk Rygafdeling vandt årets hygiejnepris  

Læs om hvordan afsnittet arbejder med hygiejne 
 

Af hygiejnenøgleperson Gitte Kongsbak 

Jeg er hygiejnenøgleperson på Medicinsk Rygafdeling i Middelfart, hvor vi hver dag ser patienter med 

smerter og funktionsproblematikker. Som nøgleperson er jeg medlem af kvalitetsgruppen på 

afdelingen, som varetager arbejdet med LUP. akkreditering, patientsikkerhed og hygiejne gennem en 

integreret indsats. 

Alle nyansatte i vores afdeling får i løbet af den første uge en introduktion på 45 min. til måden, hvorpå 

vi håndterer hygiejnen. Blandt andet introduceres de til hygiejnehåndbogen, og vi tager en snak om 

den enkelte ansattes ansvar i forbindelse med undersøgelse af patienter. Ved undersøgelse benyttes 

stiklagner på undersøgelsesbriksen, reflekshammer og målebånd, som sprittes straks efter brug. 

Desuden adskiller brugen af uniformer sig her på Medicinsk Rygafdeling, idet vi her bruger egne bukser 

og fodtøj, mens vi bærer ensartede, kortærmede trøjer med afdelingens logo. Vi gennemgår også 

procedurer for håndvask og hånddesinfektion og afslutter med at benytte Glitterboksen, som 

Middelfarts røntgenafdeling har været så venlig at låne os. 

Vi er uddannelsesstedet for kiropraktorer i Norden, og jeg underviser de studerende på SDU i Odense i 

hygiejne to gange årligt. De kiropraktorstuderende kommer senere i deres uddannelsesforløb i praktik 

hos os, og jeg oplever, at den gentagende fokus på håndhygiejne giver dem en positiv tilgang til 

håndhygiejne. 

Jeg har udarbejdet den interne procedure for, hvorledes patienterne med MRSA håndteres i vores 

afdeling. Til de forskellige undervisningssessioner har jeg udfærdiget materiale, som er i 

overensstemmelse med Sygehus Lillebælts retningslinjer, og kort efter sommerferien sender jeg årligt 

et nyhedsbrev ud om hygiejne via mail til alle afdelingens ansatte. 

Hvert år afholdes audit i håndhygiejne. I den netop gennemførte sendtes en invitation til deltagelse ud 

14 dage forinden. Samtidig inddeltes det samlede personale i tre grupper, hvoraf gruppen med flest 

deltagere ville vinde en præmie. I denne sammenhæng deltog 43 ansatte og beståelsesprocenten lå på 

solide 100 % i alle tre kategorier. På vores afdeling må vi erkende at gulerødder… virker!  
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Prioriterede indsatser 2014-2015 

- en status 
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Fokus på rent og urent samt rengø-ring og desinfektion 
Status: 

Del af grundkursus 
Observeret ved hygiejneaudit 
Undervisning i rent og urent på te-madage 

Fokus på indkøb og depotforhold 

Status: 

Udarbejdet fælles retningslinje om 

depoter i Region Syddanmark. Ret-

ningslinjen er i høring, og herefter 

fortsætter processen i regionalt 

regi. 

Arbejdsgruppe om indkøb er ned-

sat under Infektionshygiejnisk Fo-

rum I Region Syddanmark. Der ar-

bejdes på en  tværregional ret-

ningslinje. 

Kompetenceudvikling af hygiej-

nenøglepersoner  

Status: 

Frekvensen for afholdelse af  Grunduddan-

nelsen er øget og indholdet er ændret  

SE PROGRAM og UDDANNELSE SBESKRI-

VELSE 

Den ”nye” uddannelse er udbudt til tidlige-

re uddannede hygiejnepersoner i 2015.  

Fokus på patienter og håndhygi-ejne 

Status: 

Emne både under den regionale kampagne i  januar og hygiejne-ugen 2015.  

ER DU NYSGERRIG?  

LÆS PRIORITEREDE INDSATSER FOR 2016-2017 HER 

http://intranet.sygehuslillebaelt.dk/dwn528490
http://intranet.sygehuslillebaelt.dk/dwn421655
http://intranet.sygehuslillebaelt.dk/dwn421655
http://intranet.sygehuslillebaelt.dk/dwn528493


 

 

INFEKTIONSHYGIEJNISK ENHED 

 

 

Årsrapporten er udgivet april 2016 af Sygehus Lillebælt, 

Infektionshygiejnisk Enhed. 

Redaktør: Mette Assenholm Kristensen 

 

Fotografier anvendt i rapporten:  

Ved Foto, Kommunikationsafdelingen, Sygehus Lillebælt 

Sygehus Lillebælt 

Kabbeltoft 25 

7100 Vejle 

Skovvangen 2-8 

6000 Kolding 

sygehuslillebaelt.dk 

Infektionshygiejnisk Enhed er altid klar til at hjælpe ved spørgsmål og indsatser, der 

handler om forebyggelse af infektioner på Sygehus Lillebælt. 

 
Kontakt til Infektionshygiejnisk Enhed via mail eller telefon 
 
Læs nyhedsbreve, resultater af audits, find kampagnemateriale og meget mere på 
Infektionshygiejnisk Enheds hjemmeside 
 
Læs de infektionsforebyggende retningslinjer i Hygiejnehåndbogen 
 
 

 

 

http://intranet.sygehuslillebaelt.dk/wm252187
http://intranet.sygehuslillebaelt.dk/wm252187
http://intranet.sygehuslillebaelt.dk/wm252187
http://infonet.regionsyddanmark.dk/?BookID=419&FlowId=5054

