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Hvem
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Tid
8.008.05
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Hansen, Enhed for
Kvalitet og patientsikkerhed
Anne Marie Blok
Hellesøe
Jakob Anhøj
Anne-Sofie Grølsted
Anne-Sofie Grølsted
Bettina Lundgren
Jens Otto Jarløv

8.058.25

8.509.05

2.

Det nye kvalitetsprogram
Status på det nationale Lærings- og kvalitetsteam
(LKT) på antibiotikaområdet

3.

Task Force
a. Datakilder
b. Hjemmeside

4.

Orientering fra formandskabet
a. Håndhygiejneindsats; kort præsentation af status
b. Rigsrevision:
c. Rumdesinfektion
d. Fagligt symposium om antibiotikaforbrug og
resistens
e. Håndhygiejne e-læringskursus for ikke-klinisk
personale
f. Ekspertgruppen vedr. husdyr-MRSA

5.

Nordsjællands Hospital indstillet til international
håndhygiejnepris

Anne-Marie Thye og
Helene Gyrup

6.

Sundhedsplatformen
Status på anvendelse af SP i det infektionshygiejniske
arbejde på HGH og RH

Jens Otto Jarløv

8.258.35

8.358.50

7.

Ny Sterilcentral – funktion og organisation
Drøftelse og godkendelse af Kommissorium

Bettina Lundgren
Jens Otto Jarløv

8.

Infektionshygiejne i kommunerne
Kommunernes relation til Komiteen for infektionshygiejne.
Status for og strategi i relation til infektionshygiejniske
udfordringer.

Lone Carlsson og
Annette HeinSørensen

9.209.35

9.

Region Hovedstadens psykiatri: Status for og strategi i relation til infektionshygiejniske udfordringer
Psykiatriens relation til Komiteen for infektionshygiejne
Status for og strategi i relation til infektionshygiejniske
udfordringer.

Karen Ørnebjerg

9.359.50

Christian Østergaard
Andersen

9.509.55

10. Revideret MRSA vejledning

11. Evt.

9.5510.00

•

Deltagere:
• Bettina Lundgren, Jens Otto Jarløv, Dorte Buhl, Anne Gram, Bente Olesen, Christian Østergaard Andersen, Lisbeth Kyndi Bergen, Niels Frimodt-Møller, Marie
Stangerup, Karen Ørnebjerg, Susanne Poulsen, Niels Erik Møller, Gideon Ertner,
Bjarne Ørskov Lindhardt, Lone Mimi Carlsson, Anette Hein-Sørensen, Helle Bak
(ref.)
Desuden deltog:
Bente Hansen (punkt 2) Anne Marie Blok Hellesøe, Jakob Anhøj og
Anne-Sofie Grølsted (punkt 2, 3 og 4), Anne-Marie Thye, Helene Gyrup (punkt 5)
Fraværende:
• Anne-Marie (Rie) Mikkelsen, Britt Holmgaard Andersen, Peter Anthony Berlac
Lisbeth Bust Hansen
Mødereferat sendt til deltagere samt:
• Annemarie Hellebek

Næste møde: 22. marts 2017
Sted: Rigshospitalet, Opgang 11, Juliane Maries Vej 18, 4 sal. Direktionens mødelokale 4.120
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2 Det nye nationale kvalitetsprogram
Status på det nationale forbedringsprojekt med lærings- og kvalitetsteam
(LKT) på antibiotikaområdet.
Ansvarlig for fremlæggelse på mødet
Chefkonsulent Bente Hansen, EKP, Center for Sundhed
Til orientering

x

Til drøftelse

Til beslutning

Sagsfremstilling
Lærings- og Kvalitetsteams (LKT) et af de nationale initiativer, hvor kvalitetsprogrammet lægger op til samarbejde med nye forbedringsmetoder på tværs af
landet. Region Hovedstaden (tovholder) har forestået beskrivelse af en fælles
national indsats for rationel anvendelse af antibiotika. Indsatsen har på mange
måder potentiale til at blive meget omfattende, hvorfor der har været fokus på,
hvordan en national indsats kunne fokuseres og afgrænses.
Som opfølgning på møde i styregruppen for LKT den 3. oktober blev Region Hovedstaden bedt om at se nærmere på, hvilke indsatser regionerne arbejder med, samt at invitere regionernes lægemiddelkomiteer og hygiejnekomiteer til et møde for at give input til hvordan et nationalt LKT om rationel anvendelse af antibiotika kan opnå succes. Herunder hvilke modeller der kan anvendes, hvordan den regionale organisation
er i dag og hvordan det er muligt at monitorere en fælles indsats.
Tirsdag den 22. november mødtes centrale nøglepersoner, der repræsenterer et bredt
udsnit af de udvalg, råd eller komiteer, der har særligt ansvar for antibiotikaindsatserne i regionerne. Dette møde resulterede i en bred enighed om at indstille til styregruppen for LKT at der arbejdes videre i 2 spor. Det ene med fokus på fælles videndeling
om eksisterende strategier, indsatser og resultater. Det andet spor med etablering af
nationalt antibiotikaprojekt med LKT med konkret fokus på indikation, valg af antibiotika, revurdering og behandlingsvarighed.
Styregruppen forventes formelt at godkende denne indstilling i januar 2017. .

Konsekvenser, herunder økonomi
Der er knyttet økonomi til de nationale forbedringsprojekter med LKT for de
projekter der er godkendt af den nationale styregruppe og til den region der er
tovholder/projektleder på indsatsen. Økonomien styres fra CSU.
Kommentarer
Bente præsenterede status for det nationale LKT – se venligst vedlagte slides.
Region Hovedstaden er projektleder.
Projektet er kommet dertil nu hvor fokus er flyttet fra organisering til klinisk
viden.
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De 4 punkter (indikation, valg af antibiotika, revurdering og behandlingsvarighed) er indlysende at måle på. Målemetoder kan være forskellige. Der er endnu
ikke taget stilling til hvilke data der kan monitorere indsatsen.
Styregruppen forventes at godkende indstilling af ekspertgruppe. Der vil desuden blive nedsat en tværregionale arbejdsgruppe, der skal formulere konkrete
indsatser i form af ”pakker”.
Arbejdsgruppemøder i januar og februar – til beslutning i styregruppen i marts.
Bilag til punktet
Referat fra møde med regionernes nøglepersoner (ekspertgruppe) den
22.11.2016 i Danske Regioner om mulighed for etablering af fælles indsats på
antibiotikaområdet.
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3 Task Force
Anne-Marie Blok Hellesøe og Anne-Sofie Grølsted
Til orientering
x Til drøftelse

Til beslutning

Sagsfremstilling
•

Visning af datakilder - hvor finder man hvad.

•

Visning af den nye Task Force hjemmeside.

Konsekvenser, herunder økonomi
Bilag til punktet
Link til task force hjemmeside:
https://www.regionh.dk/hospitalsinfektioner/Sider/default.aspx
Task Force hjemmeside: Siden er blevet opdateret visuelt. Målgruppen er ikke kun
fagfolk (fra egen og andre regioner), men også også journalister, politikere og andre
borgere, derfor er sproget let forståeligt og for alle.
Siden er oprindeligt lavet til Task Force og de tilhørende overvågningsområder, men
der er nu lavet plads til mere generel infektionshygiejne, fx håndhygiejne og rengøring. Fx kan rengøringsdata fra rengøringskontroller ligge på denne side. Siden skal
være ’the place to go’ når man vil vide noget om infektionshygiejnen i regionen.
Anne-Sofie og Anne-Marie efterlyser at komiteen giver input til hvad som skal ligge
på siden.
Datakilder: i forlængelse af nationalt LKT:
Valg af antibiotika og visning af data ses under menupunktet ’Overvågningsdata’ eller
på separate overvågningssider for de enkelte områder. Den interaktive dataapp, der
linkes til på datasiderne fungerer kun i nyere browsere (og fx ikke i regionens udgave
af Internet Explorer). Der lægges en kommentar på dette sammen men linket.
Datagrundlag er indkøbsdata fra apoteket. Vores data kan dække LKT-indsatsen ift.
valg af antibiotika. For de øvrige tre indsatsområder, indikation, revurdering og behandlingslængde er det nødvendigt at trække data fra EPM/SP. Hanne Rolighed og
Klinisk Farmakologisk afdeling på Bispebjerg arbejder på adgangen, men der er pt.
problemer med datakvaliteten.. Der kommer nok til at gå et år før vi kan trække disse
data.
Der afholdes antibiotika-workshop for de regionale lægemiddelkomiteer den 20. januar. Formålet med workshoppen er at hospitalerne deler de erfaringer de har fået siden
sidste workshop (maj 2016) og arbejder videre med deres individuelle målsætninger
og indsatser.
Resistensovervågningen: Der er pt. overvågning af VRE og MRSA, men ikke øvrige
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resistente bakterier. Der skal etableres relevante resistensindikatorer i forbindelse med
den konkrete antibiotikaovervågning
Når hospitalerne beslutter hvad de vil arbejde med kan hospitalerne henvende sig til
Anne-Marie Blok Hellesøe og Jacob Anhøj mhp at kunne få adgang til og trække data.
Komiteen beder om at Task Force sætter overvågning af resistens yderligere i drift i
2017.

4 Orientering fra formandskabet
Bettina Lundgren og Jens Otto Jarløv
Til orientering

x

Til drøftelse

x

Til beslutning

Sagsfremstilling
g. Håndhygiejneindsats
Kommunikationsafdeling giver på baggrund af håndhygiejnegruppens arbejde
forslag til en helt anderledes kommunikationsindsats som understøtter arbejdsgruppens og workshoppens ønsker om nudging, nytænkning, adfærd og
innovation, og fuldstændig bryder med tidligere kampagner. Key work er Tilgængelighed. Anne-Sofie Grølsted giver et kort overview på baggrund og
indsats.
Anne-Sofie gennemgik proces og principper for den velfungerende kampagne
ud fra et effektivt kommunikationsperspektiv. Se venligst slides.
Ide om film til patienter med fokus på mobiltelefonen og hvordan den kan være smittespreder. Dette vil blive behandlet i håndhygiejnegruppen. Til inspiration har Hørsholm kommune lavet en film om en skolepige som sidder på toilet med sin mobiltelefon.
Abena forhandler lomme-dispernseren Hånd-Tryg, hvor også kommunerne
kan købe den.

h. Rigsrevision
Rigsrevisionen har besluttet at gennemføre en forundersøgelse af indsatsen for
at reducere forekomsten af hospitalserhvervede infektioner. Begrundelsen er
at det har store menneskelige og økonomiske omkostninger, at syge og svage
patienter bliver smittet med infektioner på hospitalerne, fx med multiresistente
bakterier. Forundersøgelsen skal give Rigsrevisionen tilstrækkelig information
om området til at beslutte, om der er grundlag for at gennemføre en større undersøgelse. Region Hovedstaden har deltaget i et indledende møde med rigsrevisionen, Danske Regioner og de øvrige regioner, holdt separate møder med
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Rigsrevisionen, leveret en mængde dokumenter og henvisninger, og endelig
deltog en repræsentant fra Rigsrevisionen også i Antibiotikaseminar d. 18. november. Rigsrevisionen forventer på baggrund af nuværende information at
kunne give vurdere om området skal undergå en større undersøgelse. Vi får
svar om ca. 3 måneder.
Brev fra Rigsrevisionen december 2016: Vi har siden vores møde den 25. oktober været i gang med vores forundersøgelse om indsatsen for at forebygge
hospitalserhvervede infektioner. Vi er på nuværende tidspunkt ved at afslutte
forundersøgelsen. Forundersøgelsen har givet anledning til, at fokus i undersøgelsen er hhv. overvågning af infektioner, hygiejne og antibiotikaforbrug.
Undersøgelsen er endnu ikke formelt godkendt. Vi forventer dog, at undersøgelsen godkendes, så den kan igangsættes i slutningen af december/starten af
januar.
Vi skriver til jer nu, da vi ved, at det kan være svært at passe møderne ind i
kalenderen. Vi vil derfor allerede nu foreslå, at vi holder et åbningsmøde tirsdag d.20. december kl. 13:00-14.30.
Vi foreslår, at vi – som sidst – laver et videomøde. På mødet skal vi bl.a. drøfte den konkrete tilrettelæggelse af undersøgelsesforløbet og undersøgelsesdesignet, som vi sender til jer inden mødet.
I bedes af hensyn til vores videre planlægning af mødet melde tilbage, om I
har mulighed for at deltage, senest onsdag d. 14. december.
Formødet er et planlægningsmøde, hvor Jens Otto Jarløv, Helle Bak og Dorte
Bagger deltager. Det forventes at der efterfølgende vil være en proces med involvering af hygiejnesygeplejersker og læger.
i.

Rumdesinfektion
Herlev-Gentofte Hospital indkøber 3 stk. Rhea rumdesinfektionsmaskiner til
test af funktionalitet og brugervenlighed. Rhea tænkes senere udbredt til resten af regionen. Rhea skulle være betydelig hurtigere at bruge, og betydeligt
billigere i anskaffelse og drift end Glosair.
Se mere om Rhea i bilag samt her http://www.friskerom.no/wpcontent/uploads/2016/06/2015-08-20-Rhea-InstructionManual-DK.pdf
Jens Otto Jarløv orienterede om at HGH har en bevilling på ½ million om året
til indkøb og servicering af udstyr til rumdesinfektion. Deri ligger også den
eksisterende servicekontrakt på samt reparationer a f Glosair tilca. kr.
300.000 om året.
Som afløser for Glosair foreslår HGH udstyr fra Rhea, idet steriliseringsgraden ved brug af Rhea er højere end ved brug af Glosair. Er bl.a. testet på bacillosporer, og effekten er betydelig højere. Det er desuden billigere og hurtigere at bruge end Glosair. Ulempen er at der skal anvendes værnemidler for
brugerne, og at det lugter af eddike efter brug. Rhea er miljøgodkendt.
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HGH indkøber 3 stk. Rhea maskiner og vil fungere som show-room, så andre
kan komme og se systemet.
Når udstyret er indkøbt vi HGH sende invitation rundt til hospitalerne. Anskaffelse af yderligere udstyr må ske i takt med udfasning af Glosair. Bliver
efterspørgslen stor må vi overveje at søge engangsbevilling.
j.

Fagligt symposium om antibiotikaforbrug og resistens d. 18. november
2016
Det er formandskabets oplevelse af Symposiet var en succes. Formandskabet
ønsker på komitemødet kort at drøfte komiteens oplevelse af symposiet mhp.
eventelt fremtidige symposier.
Eneste negative kommentar var at det ikke blev sendt bredt nok ud i regionen.

k. Håndhygiejne e-læringskursus for ikke-klinisk personale
Der har været en del spørgsmål fra klinikken vedr. målgruppen for dette kursus.
Samlet for de obligatoriske håndhygiejnekurser er at de obligatoriske elearningskurser skal understøtte forbedring af personalets håndhygiejne på regionens hospitaler. Kurserne skal gennemgås hvert andet år og dokumentation
for gennemført kursus opbevares i personalemappen.
Kurset findes i 4 udgaver:
1. Håndhygiejne - alle medarbejdere, som udfører rene og
urene opgaver eller har patientkontakt
2. Håndhygiejne for ikke-klinisk personale – medarbejdere,
som ikke i forvejen er tilmeldt et e-læringshåndhygiejnekursus
3. Håndhygiejne for Den Præhospital Virksomhed - for
præhospitalt personale, herunder kørende 1813-læger
4. Håndhygiejne og rengøring - for hospitalsmedarbejdere
Undtaget fra kurserne er (a) køkkenpersonale da køkkener reguleret af fødevarestyrelsen, og (b) ikke-klinisk personale i psykiatrien, da psykiatrien ikke ønsker at ikke-klinisk personale skal tage kurset.
Psykiatrien har besluttet ikke at deltage i kursus for ikke-klinisk personale.
Dette er taget til efterretning. Når psykiatrien er motiveret til at deltage kan de
tilmelde sig.

Bilag til punktet
• Rhea pakkeløsning til regionens hospitaler
• Rhea priser og aftaler
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•

Rhea rumdesinfektion i Region Hovedstaden

Slides
• Håndhygiejnekampagne14122016
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5 Nordsjællands Hospital indstillet til international håndhygiejnepris
Ansvarlig for fremlæggelse på mødet: Overlæge Bente Olesen. Hygiejnesygeplejerske Helene Gyrup og Anne-Marie Thye står for fremlæggelsen.
Til orientering

x

Til drøftelse

Til beslutning

Sagsfremstilling
Som det første danske hospital nogensinde er Nordsjællands Hospital med i opløbet om at vinde en prestigefyldt håndhygiejnepris. Den internationale bedømmelseskomité var tirsdag den 4. oktober på besøg for at vurdere hospitalets
årelange indsats for korrekt håndhygiejne.
Håndhygiejneprisen uddeles hvert andet år i Geneve, og vinderen udvælges
bl.a. ud fra kriterierne kreativitet, innovation og ledelsesforankring af håndhygiejneindsatsen.
Anne-Marie Thye og Helene Gyrup orienter komiteen om hvilke indsatser som
har ført til denne indstilling.
Se pressemeddelelse her
https://www.nordsjaellandshospital.dk/presse-ognyt/pressemeddelelser-og-nyheder/Sider/Blandt-Europasbedste-til-håndhygiejne.aspx
Konsekvenser, herunder økonomi: I kombination med andre tiltag fører indsatsen til en lav prævalens af hospitalserhvervede infektioner som UVI, bakteriæmi, CDIFF og VRE. Indsatsen koster ca. 2.000 kr per år, samt personaletid
til observationer.
Præsentation: se venligst slides.
Kommentarer
NOH måler ikke kun på compliance men på korrekt udført håndhygiejne.
Ambitiøst mål: 90 % korrekt udført håndhygiejne.
Serviceleder har udviklet en app til registrering af håndhygiejne. Koster kr. 6 i
app store
Observationerne har givet anledning til at der kommer vedvarende fokus på
området. Åbner for dialog.
De gode infektionstal skyldes også andre årsager (fx rengøring) – er en bottle
approach.
Afdelingssygeplejersken beslutter hvem som skal lave observationerne. Observatøren trænes i observationer. NOH bruger papirblokke til registrering, og
overfører data til IT.
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På hvert afsnit observeres 10 læger + 10 plejepersonale / måned. I 2015 blev
der gennemført 15.000 observationer.
Afgørelse vedr. Håndhygiejneprisen kommer i januar 2017. Komiteen synes at
NOH fortjener at vinde 
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6 Sundhedsplatformen (SP), potentiale for infektionshygiejnen
Ansvarlig for fremlæggelse på mødet
Jens Otto Jarløv
Til orientering

x

Til drøftelse

Til beslutning
.

Sagsfremstilling
Der orienteres om muligheder og allerede brugbare funktioner i SP. Vil være
fast punkt ved fremtidige møder
Konsekvenser, herunder økonomi
Antibiotika-forbrug på individniveau er i proces (indikation, behandlingslængde mm)
Kommentarer
Komiteen drøftede udfordringerne med at der ikke kan trækkes data for fx invasivt udstyr, anlagte PVK, patienternes sengeplads og hvem som deler stue
etc. i forhold til infektioner.
Dette er en udfordring og et ønske blandt brugerne på både HGH og Rigshospitalet, og vil sandsynligvis også være det for de øvrige hospitaler når de kommer
på SP.
For at få datatræk ind i SP skal dette prioriteres i SP-organisationen. Der er 2
niveauer; de som er klinisk arbejdende, og de som er fageksperter. Der kan ikke laves noget i SP uden at det er i en governance struktur. I mellemtiden laves
der work-arounds med papir på afdelingerne.
Forslag om at lave en ERFA-gruppe mellem hospitalerne og bruge hinandens
erfaringer, i stedet for at alle finder egen work-arounds. I gruppen af faglige
eksperter sidder Helle Neustrup og Jens Otto fra Region Hovedstaden.
Komitéen kommer med et oplæg til næste møde om ERFA-gruppe samt om
hvordan søgeprofiler + vejledninger kan laves. Skal organiseres i et netværk
mellem Region H og Region Sjælland.
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7 Ny Sterilcentral – funktion og organisation
Ansvarlig for fremlæggelse på mødet
Bettina Lundgren
Til orientering

Til drøftelse

x

Til beslutning

Sagsfremstilling
•
•

Drøftelse og godkendelse af Kommissorium for Arbejdsgruppe for fastsættelse af infektionshygiejnisk standard i Regionale Sterilcentraler
Udpege deltagere til Arbejdsgruppen

Konsekvenser, herunder økonomi
Komissoriet blev kort drøftet med følgende kommentarer:
• Ansvaret skal ligge hos driftslederen i sterilcentralen, ikke hos Komiteen for
infektionshygiejne.
• Komiteen har allerede Det rådgivende udvalg for genbehandling på årshjulet. Fremover ændres dette til Samarbejde med de Regionale Sterilcentraler. mhp. tilbagemelding.
• Ønske om en evt netværksgruppe under opstartsfasen – da der skal laveres sterile varer ud til alle regionens hospitaler.
Fra Komiteen for infektionshygiejne udpeges til arbejdsgruppen
• Jens Otto Jarløv, HGH
• Lisbeth Bergen, Rigshospitalet
Kommissoriet bliver rettet til og udsendt med referatet.
Bilag til punktet
Udkast til kommissorium eftersendes d. 12/12 2016
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8 Infektionshygiejne i kommunerne
Ansvarlig for fremlæggelse på mødet
Anette Hein-Sørensen og Lone Mimi Carlsson
Til orientering

x

Til drøftelse

Til beslutning

Sagsfremstilling
Infektionshygiejne i kommunerne
Kommunernes relation til Komiteen for infektionshygiejne.
Status for og strategi i relation til infektionshygiejniske udfordringer.

I forbindelse med at skulle præsentere Kommunernes relation til Komiteen for infektionshygiejne har Anette og Lone efterspurgt beskrivelse af deres mandat for den kommunale repræsentation hos Den Administrative Styregruppe DAS. Oprindeligt skulle
de kommunale hygiejnesygeplejersker repræsentere alle kommuner, men har i praksis
har de kun repræsenteret eget planområde.
Dette ligger nu til afklaring i DAS, og punktet udsættes til det er på plads.
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9 Præsentation af organisering og metoder i arbejdet med hygiejne i Region Hovedstadens Psykiatri
Ansvarlig for fremlæggelse på mødet
Risikomanager Karen Ørnebjerg, Region Hovedstades Psykiatri
Til orientering

x

Til drøftelse

Til beslutning

Sagsfremstilling
Status for og strategi i relation til infektionshygiejniske udfordringer.
Der orienteres om organisering af arbejdet med hygiejne i Region Hovedstadens Psykiatri
Karen præsenterede Organisering og metoder i arbejdet med hygiejne i Region
Hovedstadens Psykiatri – se venligst slides.
•

Hygiejnen ligger organisatorisk under Forum for patientsikkerhed,
recovery og tvang.
• Laver stadig audits – i starten af 2017 om medarbejderne kender og kan
finde infektionsvejledninger og andet materiale (skilte etc.).
• En udfordring er at personale går i eget tøj og ikke altid overholder de
infektionshygiejniske retningslinjer (lange ærmer, smykker etc.).
• Der arbejdes med håndhygiejne for de kliniske medarbejdere. For de
ikke-kliniske medarbejdere er der andre tiltag, som først skal være på
plads, inden kravet om deltagelse på e-læringskurset kan implementeres.
Bilag til punktet
Udkast til Infektionskontrolprogram for Region Hovedstadens Psykiatri
Slides: Organisering og metoder i arbejdet med hygiejne i Region Hovedstadens Psykiatri
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10 Opdatering af den regionale MRSA VIP vejledning
Ansvarlig for fremlæggelse på mødet: Christian Østergaard Andersen
Til orienteTil drøftelse
Til beslutning x
ring
Sagsfremstilling
MRSA VIP vejledningen er sidst revideret sommeren 2016, hvor den blev
godkendt af Komiteen for infektionshygiejne. Eneste grund til ny revidering er,
at 3. udgave af Sundhedsstyrelsens vejledning om forebyggelse af spredning af
MRSA udkom 27. september 2016. Tekst og Bilag 1 er justeret, så de stemmer
overens med SST’s vejledning. Der er lavet en enkel tolkning i afsnit B (se
kommentar i dokumentet), men ellers svarer rettelserne til ændringerne i SST’s
vejledning.
Konsekvenser, herunder økonomi
Ændringer i forhold til, hvilke patienter, der skal isoleres, kan have økonomiske konsekvenser.
Beslutning
Komiteens beslutning: Komiteen godkender MRSA videncenters revideringer
Bilag til punktet
Titel på bilag.
• MRSA VIP vejl. 241116
• Bilag 1 Podning for MRSA ved indlæggelse 2016-11-10

11 Eventuelt
Der var ikke emner til Eventuelt.
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Bilag
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Rationel anvendelse af antibiotika
nationalt lærings- og kvalitetsteam

Chefkonsulent Bente Hansen, CSU,
Region Hovedstaden

• 1. projektbeskrivelse afvist af styregruppen
– Hvordan kan et nationalt antibiotika-LKT opnå
succes?
– Hvilke strategier og indsatser har regionerne
allerede?
– Hvilke modeller kan der være opbakning til?
• Afgrænsning til Akutmodtagelserne
• Afgrænsning til et speciale i hele landet
• Alle hospitaler vælger selv en afdeling der gerne vil
Chefkonsulent Bente Hansen,
CSU, Region Hovedstaden

• 22.november møde med alle 5 regioner
• Relevante nøglepersoner, relevante specialer
– Interesse og opbakning til fælles nationale indsats
fra fagmiljøerne
– Ledelsesopbakning på alle niveauer
– God organisering er vigtig, nationalt og regionalt
– Fastholde det regionale arbejde der er i gang
– Stort ønske om videndeling
Chefkonsulent Bente Hansen, CSU, Region
Hovedstaden

• RN: Specialistgruppe, regional vejledning/ ABguide
• RM: Specialistgruppe v. RLK, regional vejledning,
AB-stewardship på 2 hospitaler (phd)
• RS: AB-gruppe v. RLK, regional vejledning,
regional strategi med fokus på Akutmodt.
• RSj: RLK, regional vejledning, AB-audit
• RH: Task Force, AB-stewardship, AB-app, regionalt
LKT, månedlig opfølgning på afsnitsniveau
Chefkonsulent Bente Hansen, CSU, Region
Hovedstaden

• Indstilling om fælles nationalt LKT
– Et faldende forbrug af AB der i særlig grad
udvikler resistens.
– Særlige indsatser i forhold til:
•
•
•
•
•
•

indikation
valg af antibiotika
revurdering
behandlingsvarighed

Spellberg B. “The new Antibiotic Mantra – Shorter is better”. JAMA Int Med 2016;176:1254-5
RADS vejledning for behandling af nedre luftvejsinfektioner

– Regionerne vælger de afdelinger der indgår
Chefkonsulent Bente Hansen, CSU, Region
Hovedstaden

• Nøglepersonerne fra mødet den 22.11.udgør
kommende ekspertgruppe
• Der udpeges to faglige eksperter pr. region med stor
klinisk indsigt fra daglig praksis til arbejdsgruppe
– Møder i januar og februar, godkendelse i marts

• Region hovedstaden er projektleder* og bidrager med
forbedringsviden, herunder overvejelser om data
• Videndeling om eksisterende indsatser mellem
regioner
• LKT med de involverede hospitaler – sommer 2017?
Chefkonsulent Bente Hansen, CSU, Region
Hovedstaden

Region Hovedstaden

Håndhygiejnekampagne
2017

Kampagnestrategi

1

Region Hovedstaden

Processen
• Afholdelse af forberedende møder i håndhygiejne
arbejdsgruppen (forår 2016)
• Afholdelse af workshop med 36 deltagere og oplæg
v/adfærdsdesigner Thomas Christensen (forår 2016)
• Opsamling v/arbejdsgruppen og udarbejdelse af Drejebog,
hvor nudging som element er gået igen (sommer 2016)
• Drøftelse med kommunikationsafdeling Rigshospitalet, og
forslag til fokuseret indsats (efterår 2016)
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Region Hovedstaden

Om kampagner
En god kampagne indeholder:
• Et klart formål
• En veldefineret målgruppe
• Et skarpt budskab
• Klare visuelle effekter
• Overraskende virkemidler gerne på utraditionelle steder
• Fuldt fokus i en kortere periode
• Virkemidler nok til, at den bliver uundgåelig
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Region Hovedstaden

Identificer udfordring
• Tilgængelighed (udvalgt)
• ”Vi er ved at blive kvalt i kampagner”
• Danske Regioner barsler med håndhygiejnekampagne
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Region Hovedstaden

Hvor får vi mest håndhygiejne for pengene?
- Den mindste ændring med den største effekt
• Uge 18 med kulmination fredag d. 5. maj – WHOs håndhygiejnedag
• Tilgængelighed

• Optakt: Visning af Den Usynlige Udfordring på infoskærme (medarbejderområder)
• (+ Evt. nyproduceret film for patienter og pårørende på regionens Info-tv (patientområder))

• 5. maj om morgenen: Event hvor der uddeles ’Hånd-Tryg’ på alle hospitaler/psykiatrien
(lysegrøn, som også bruges i ’Den usynlige udfordring’)
• Alle afsnit får nogle ekstra Hånd-Tryg til kollegaer, der ikke har fået én om morgenen
• På Intra informeres om at Hånd-Tryg kan købes via SAP

• Hospitalerne skal arbejde med tilgængelighed – kampagne kan ikke stå alene

5

Region Hovedstaden
Komiteen for Infektionshygiejne

Bærende elementer

6

Nordsjællands Hospital

Håndhygiejne på NOH

Helene Gyrup, Hygiejnesygeplejerske
Anne-Marie Thye, Hygiejnesygeplejerske
Regionale Hygiejnekomité 14. december 2016

Nordsjællands Hospital

Audit 4. oktober 2016 på NOH, Hillerød
Anne Simon og Didier Pittet

•System change
• Træning / uddannelse
• Evaluering og feed-back
• Reminders på arbejdspladsen
• Institutional safety climate (patientsikkerhed)

Regionale Hygiejnekomité 14. december 2016

Nordsjællands Hospital

Antal af håndhygiejneobservationer på
NOH 2011-15
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Nordsjællands Hospital

Korrekt udført håndhygiejne i NOH 2011 2016
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Nordsjællands Hospital

System change

Regionale Hygiejnekomité 14. december 2016

Nordsjællands Hospital

Implementeringsstrategi – trin for trin
• Et ambitiøst mål fra starten

Regionale Hygiejnekomité 14. december 2016

Nordsjællands Hospital

Implementeringsstrategi – trin for trin
• Kombinationen af korrekt udført håndhygiejne OG
compliance
• MÅL: 75% in 2012
• MÅL: 90% in 2015

Regionale Hygiejnekomité 14. december 2016

Nordsjællands Hospital

Implementeringsstrategi – trin for trin
• Alle personalegrupper er deltagende.
• Månedlig e-mail feedback (trafiklys) til alle ledere og
mellemledere.
• Organisationsændring – afdelingssygeplejersker er hygiejne
nøglepersoner.

• Reminders, bl.a. posters, stickers.
• Regelmæssig feedback til hospitalsledelsen og
ledergruppen, på observationerne og HAI-status på NOH.
• Regelmæssig follow-up, undervisning fra IHE.
• Ved behov tilbyder IHE hjælp til at gennemføre
observationerne.
• Innovative tiltag.
Regionale Hygiejnekomité 14. december 2016

Nordsjællands Hospital

Gruppeleder fra FM har udviklet APP til
dirkete indtastning af
håndhygiejneobservationer

Regionale Hygiejnekomité 14. december 2016

Nordsjællands Hospital

Særlige indstser
• FM indsats
• Dialyseindsats

Regionale Hygiejnekomité 14. december 2016

Nordsjællands Hospital

Udfordringer undervejs
• “The Danish way”
• Vedvarende fokus og opmærksomhed

Regionale Hygiejnekomité 14. december 2016

Nordsjællands Hospital

Hvem der var nødvendige at få med
• Hospitalsdirektør
• Afdelingsledelser
• Afsnitsledelser
• Kvaltitetsafdelingen
• Læger
• FM

Regionale Hygiejnekomité 14. december 2016

Nordsjællands Hospital

Hvem ville også være med
• Terapeuter
• Ambulatorier
• Laboratorier og radiologi

Regionale Hygiejnekomité 14. december 2016

Nordsjællands Hospital

Hospitalserhvervede
infektioner på NOH

Bente Olesen, MD, Ph.D.

Regionale Hygiejnekomité 14. december 2016

VRE in København 2014-16

NOH

Regionale Hygiejnekomité 14. december 2016

Nordsjællands Hospital

Incidensen for bakterimæier 2011-2016 på
NOH og Region H´s øvrige hospitaler
Incidence of UTI per 1000 risk days
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Incidence bacteriemia NOH

2016

Nordsjællands Hospital

Incidensen for C. difficile tilfælde 20112016 på NOH og Region H´s øvrige
hospitaler

Incidence of C.difficile per 1000 risk
days
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Incidence HOHA NOH

2016

Nordsjællands Hospital

Incidensen for UVI 2011 - 2016 på NOH og
Regions H´s øvrige hospitaler
Incidence of UTI per 1000 risk days
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Nordsjællands Hospital

Håndhygiejneprisen uddeles 4 gange årligt

Regionale Hygiejnekomité 14. december 2016

Trine Frederiksen, programleder, Regionale Sterilcentraler

13. december 2016

Kommissorium:
Arbejdsgruppe for fastsættelse af infektionshygiejnisk standard i
Regionale Sterilcentraler

1

Baggrund for centralisering af sterilcentralerne
Region Hovedstaden besluttede i 2009 at samle al genbehandling af medicinsk
flergangsudstyr i en Regional Sterilcentral med to lokationer: Rigshospitalet,
Blegdamsvej matrikel, og Herlev Gentofte hospital, Herlev matrikel.
Beslutningen om centralisering blev truffet på baggrund af utidssvarende
bygningsmasse, forældet produktionsudstyr og mangelfuld efterlevelse af
hygiejnestandarden DS 2451-13.
Sterilcentralerne bygges efter nutidens normer til bygninger og forsyninger.
Endvidere er det besluttet at fuldautomatisere flest mulige fysisk tunge og ensidige
arbejdsprocesser, samt at understøtte det mekaniske og logistiske flow med
højteknologiske IT platforme. Manuelle arbejdspladser prioriteres, hvor personlige
kompetencer ikke kan erstattes af automation.
Ibrugtagning af de nye sterilcentraler forventes at ske løbende fra medio 2018 og
frem til ultimo 2019.
Evidens inden for genbehandling er mangelfuld, ofte arbejdes med "best practice".
Hygiejne- og rengøringsstandarder skal derfor fastsættes for de nye
genbehandlingsenheder og sikre højeste kvalitet af genbehandling, således at antal
postoperative sårinfektioner nedbringes.
Det understøttes af:
- At kvalitetsstyre hygiejneniveauet for genbehandling
- At sikre evidensbaseret genbehandling af medicinsk flergangsudstyr

2

Formål med arbejdsgruppen
Formålet med arbejdsgruppen er
- at udarbejde vejledninger, retningslinjer og standarder, samt beskrive og
fastsætte retningslinjer for mikrobiologisk overvågning af processer i de
Regionale Sterilcentraler i Region Hovedstaden
- at bistå med sparring til proces for sikring af leverance af sterilvarer til
hospitalerne

3

Opgaver
- At udarbejde infektionshygiejniske vejledninger, retningslinjer og standarder for
Regionale Sterilcentraler før idriftsættelse.
- At fastsættes paramtere for mikrobiologisk kontrol for Regionale Sterilcentraler
før idriftsættelse..
- At definere tydelig ansvarsfordeling i forhold infektionshygiejniske standarder
og afvigelser fra disse.
- At bistå en evt. netværksgruppe under opstartsfasen i relation til sikring af leverancer af
sterile varer til regionens hospitaler.
- At lave aftale om hvordan der efter arbejdsgruppens ophør pr 1. kvartal 2018

1

Trine Frederiksen, programleder, Regionale Sterilcentraler

13. december 2016

skal samarbejdes mellem de Regionale Sterilcentraler i Region Hovedstaden og
Komiteen for infektionshygiejne.

4
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Ansvarsfordeling
Arbejdsgruppen er ansvarlig for løsning af opgaverne punkt 3.
Driftsorganisationen for Regionale Sterilcentraler er ansvarlig for ny
kvalitetshåndbog og implementering.
Samarbejdspartnere
Tæt samarbejde med statens serum institut, central enhed for infektionshygiejne er
nødvendigt.
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Organisering af arbejdsgruppen
Deltagere udpeget af de Regionale Sterilcentraler i Region Hovedstaden:
Formand: Kvalitetsleder for Regionale Sterilcentraler NN
1 repræsentant fra kvalitetsorganisationen NN
Programleder for drift og implementering Trine Frederiksen
Deltagere udpeget af Komiteen for infektionshygiejne:
Overlæge Jens Otto Jarløv, Klinisk Mikrobiologisk afdeling, Herlev Gentofte Hospital
Hygiejnesygeplejerske Lisbet Kyndi Bergen, Rigshospitalet
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Tidsramme
Starter 1. kvartal 2017 til 1. kvartal 2018
Afsluttes med samarbejdsaftale mellem Komiteen for infektionshygiejne og
Regionale Sterilcentraler.

8

Økonomi/Ressourcer
Personaleressourcer til mødeaktivitet findes inden for egen organisation.
Sekretærbistand stilles til rådighed af drifts- og implementeringsprojektet, SEC,
Rigshospitalet.

9

Evaluering
Der procesevalueres løbende, og ved afslutning er det formandens ansvar at sikre
udarbejdelse af fremtidig samarbejdsaftale byggende på erfaringer, evidens og
viden fra arbejdsgruppen.
Postoperative sårinfektioner monitoreres løbende i Region Hovedstaden
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Psykiatri
Kvalitets- og udviklingsafdelingen

Organisering og metoder i arbejdet med
hygiejne i Region Hovedstadens Psykiatri

Komite for Infektionshygiejne

KUA

Karen Ørnebjerg , risikomanager

1

Ét hospital – én enhed
Sådan er vi fordelt:
• 1 børne- og
ungdomspsykiatrisk center
• 9 voksenpsykiatriske centre
• 49.000 behandlede patienter i
2015
• 4.400 heltidsansatte
….Men vigtigst at tage med sig
herfra: Vi er 1 Hospital – én
enhed

Psykiatri

Kvalitetsorganisation

Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod)

Navn (Sidehoved/fod)
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Psykiatri

Metoder til kvalitetsudvikling i RHP

Hvad ønsker vi at opnå?
Hvordan ved vi en forandring er en forbedring?
Hvilke aktiviteter skal igangsættes for at skabe forbedringer?

Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod)

Navn (Sidehoved/fod)
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Psykiatri
NATIONALE MÅL FOR SUNDHEDSVÆSENET
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INTERNE
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Psykiatri

Arbejdet med hygiejne i RHP

• Med udgangspunkt i Region Hovedstadens Program for
Infektionskontrol og Hygiejne er vi i RHP i færd med at
revidere vores vejledning vedr. Infektionskontrol i RHP
• Udkastet er sendt med som bilag til dagsordenen.

Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod)

Navn (Sidehoved/fod)
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Psykiatri

Arbejdet med hygiejne i centre og afsnit

• Center- og afsnitsledelsen er overordnet ansvarlig

• Der er udpeget en eller flere nøglepersoner i centret
• Ved ny- og ombygning samt ved nyanskaffelser
involveres kvalitets- og udviklingsafdelingen i
samarbejde med centret af projekt- og driftsafdelingen
og personale fra centrene

Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod)

Navn (Sidehoved/fod)
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Psykiatri

Hvilke udfordringer har vi:
• At fastholde stabilt hygiejnisk fokus hos personalet, f.
eks. ingen smykker eller lange ærmer
• Væggelus hos vores samarbejdsparter – særligt hos
ambulante patienter
• Stadig ønske om psykiatri-specifikt e-learningsprogram
vedrørende håndhygiejne
• Noget er blevet nemmere:
• E-learningsprogram for håndhygiejne for klinisk
arbejdende personale

Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod)

Navn (Sidehoved/fod)
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