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FORMÅL

Komiteen for Infektionshygiejne i Region Hovedstaden har til formål at rådgive Regionsdirektionen og
det øvrige ledelsessystem i faglige, lovmæssige, organisatoriske og økonomiske spørgsmål i relation til
infektionshygiejneområdet.
Komiteens opgave er desuden at fremme patientsikkerheden ved at forebygge forekomst og udbredelse
af hospitalserhvervede infektioner i regionens virksomheder.

DEFINITIONER OG AFGRÆNSNINGER

Med infektionshygiejne forstås
• Tiltag, der forebygger og reducerer infektions- og smitterisikoen for patienter,
pårørende, medarbejdere og øvrige interessenter.
Komiteen omfatter
• hospitalerne, Region Hovedstadens Psykiatri, Region Hovedstadens Akutberedskab, og
praksisområdet.
Infektionshygiejnesystemet består af
• Region Hovedstadens komité for infektionshygiejne,
• Hospitalernes Infektionshygiejnekomiteer.

OPGAVER
•

•
•
•
•
•
•
•

at udarbejde handlingsplaner for forebyggelse og kontrol af hospitalserhvervede infektioner
Handlingsplanen skal understøtte, at der er et ensartet kvalitetsniveau for infektionshygiejne i
Regionen og overensstemmelse med nationalt udmeldte krav
at sikre opfølgning og understøtte implementering af handlingsplaner og justere dem løbende således
at de foreligger i en tidstro og relevant udgave
at understøtte et rationelt og evidensbaseret grundlag for en ensartet infektionshygiejneindsats i
Regionens institutioner
at overvåge forekomsten af hospitalserhvervede infektioner samt forekomst af antibiotikaresistens på
udvalgte bakterier
at udpege nye indikatorer for hospitalserhvervede infektioner og infektionshygiejne
at understøtte udarbejdelse og implementering af regionale infektionshygiejniske vejledninger
at fremme koordinering af aktiviteter på tværs af regionens mikrobiologiske afdelinger og virksomheder
at iværksætte relevante forbedringstiltag, fx kampagner
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•
•
•
•

at understøtte undervisnings- og uddannelsesaktiviteter
at bidrage med infektionshygiejnisk viden til relevante aktiviteter f.eks. byggeprojekter, indkøb og
udbud mm.
at formidle viden og resultater gennem nyhedsbreve, hjemmeside, temadage etc.
at rådgive praksisområdet og kommunerne samt ved behov at iværksætte tværgående initiativer

SAMMENSÆTNING

Koncerndirektionen udpeger komiteens formand. Sekretariatsfunktionen varetages af Enhed for
Kvalitet i Sundhedsvæsenet i Center for Sundhed. Komiteen refererer til Forum for Kvalitet.
Komiteen sammensættes tværfagligt og tværsektorielt. Det tilstræbes at alle regionens
virksomheder samt lokale infektionskomiteer er repræsenteret.
Komiteen for Infektionshygiejne består af
1 formand (direktør)
1 næstformand (ledende overlæge i klinisk mikrobiologi)
2 vicedirektører
4 hygiejnesygeplejersker
3 (ledende) mikrobiologer
2 kliniske mikrobiologer fra udefunktionerne på Bornholms og Nordsjællands hospitaler.
1 fra SFR infektionsmedicin
1 ledende overlæge
1 ledende oversygeplejerske (NOH)
1 fra Region Hovedstadens Psykiatri
1-2 fra Region Hovedstadens Akutberedskab
2 repræsentanter fra kommunerne
1 praksiskonsulent
1 repræsentant fra Styrelsen for Patientsikkerhed
1 Professor
1 Ledende faglig ekspert (Sundhedsplatformen)
Komiteen kan efter behov inddrage yderligere ekspertise og nedsætte arbejdsgrupper ad hoc.

UDVALG UNDER KOMITEEN

Organisationsdiagram pr. juni 2019.
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MØDEAKTIVITET

Komiteen fastlægger selv forretningsorden og mødeaktivitet, dog mindst 4 møder årligt.
Dagsorden udsendes af sekretæren senest 7 dage før mødedato. Punkter til dagsordenen indsendes til
sekretæren senest 14 dage før mødedato.
Referat sendes til høring i 7 dage hos mødedeltagerne før endelig udsendelse. Referatet lægges på regionens
internet under Sundhedsfaglige råd og komiteer https://www.regionh.dk/tilfagfolk/Sundhed/Sundhedsfaglige-raad-og-komiteer/Sider/infektionskontrol-hygiejne-komit.aspx
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