ÅRSMØDE 2012
Nyborg Strand

Abstracts

Forord

Kære årsmødedeltager!
Velkommen til det 43. årsmøde.
Du læser nu i 17. udgave af Abstracthæftet i sit nuværende flotte
layout, som vi kan takke trykkeriet Rosendahls for. Det indeholder
abstracts af samtlige præsentationer på årsmødet. Det er også meget
tilfredsstillende, at der er repræsentation fra alle regioner og fra udlandet.
Emnerne spænder også vidt og afspejler også i år det samarbejde og
den mangfoldighed, der er gennemgående træk i vores (nogle gange for)
spændende hverdag.
De samme ord kan anvendes om udstillerne, der er med til at sikre kvaliteten
i vores arbejde.
Nyborg Strand, som nu i en årrække har dannet ramme om vore årsmøder,
giver gode muligheder for afvikling af det faglige program – både foredragene i
auditoriet og diskussionerne i pauserne ved kaffen og udstillingsstandene.
Årsmødets succes er imidlertid afhængig af jer årsmødedeltagere, og
bestyrelsen håber på en aktiv medvirken, der kan skabe det nødvendige
klima.
God fornøjelse for alle på Nyborg Strand!
Steffen Strøbæk
formand

PS

Da jeg i år udtræder af bestyrelsen efter 23 år, vil jeg benytte lejligheden
til at takke alle og udtrykke mine bedste ønsker for fremtiden.
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Program og indholdsfortegnelse
Onsdag den 7. november 2012
13.30 Registrering.
14.00 UDSTILLINGSBESØG, kaffe, the og sandwich.
15.00 ÅRSMØDET ÅBNES
OM BRUG AF DESINFEKTION PÅ SYGEHUSENE
Mødeleder: Brian Kristensen.
15.05 Hydrogenperoxid anvendt til rum-desinfektion –
sammenligninger og principielle forhold.............................................11
Överläkare Mats Walder, Lunds universitet,
Medicinsk mikrobiologi, Malmö.
15.35 Rumdesinfektion med hydrogenperoxid i Region Hovedstaden.........13
Hygiejnesygeplejerske Marianne Midttum og
ledende overlæge Jens Otto Jarløv, Herlev Sygehus.
16.05 UDSTILLINGSBESØG og forfriskning.
16.45 Biociddirektivets betydning for anvendelse af
desinfektionsmidler i Sundhedssektoren............................................14
Civilingeniør, ph.d. Birte Fonnesbech Vogel, Miljøstyrelsen
17.15 Desinfektion af medicinsk udstyr – gennemgang af en case..............15
Ledende overlæge Henrik Friis, Slagelse Sygehus.
17.45 Afslutning og afrunding.
19.00 Middag.
AFTENFOREDRAG
Mødeleder: Lisbeth Kyndi Bergen.
20.30 At arbejde sammen og stortrives med det, så hvor FED er du lige selv.
Konsulent og kommunikationstræner Vibeke Arensbak.
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Program og indholdsfortegnelse
Torsdag den 8. november 2012
NYE METODER TIL FORBEDRINGSARBEJDE
Mødeleder: Marianne Toft Madsen.
09.00 Implementering af sikker kirurgi – erfaringer og resultater..................17
Operationssygeplejerskerne Michala Hertel-Jørgensen og
Ditte Kjær, Kolding Sygehus.
10.00 UDSTILLINGSBESØG, kaffe og the.
11.00 Mål med mening – introduktion til statistisk kvalitetsstyring...............18
Overlæge Jacob Anhøj, Dansk Selskab for Patientsikkerhed.
12.00 Frokost.
STERILCENTRALENS KRAV VED INDKØB AF KIRURGISKE
INSTRUMENTER
Mødeleder: Hanne Skjærbæk.
13.00 Projekt ”Pejlemærker for vidensdeling om sygehusbyggeri på
sterilgodsproduktionen”......................................................................19
Projektdirektør Henrik Eriksen, Rigshospitalet.
14.00 UDSTILLINGSBESØG, kaffe og the.
14.45 Hvorfor bruger vi ultralyd som forbehandling?....................................20
Afdelingssygeplejerske Lisbeth Myrup, Aalborg Sygehus.
15.15 Genbehandlingskrav til indkøb af kirurgiske instrumenter..................21
Hygiejnesygeplejerske, konsulent Mette Helmig, Alectia A/S.
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Program og indholdsfortegnelse
FRIE FOREDRAG
Mødeleder: Steffen Strøbæk.
16.00 Using Surewash gaming technology to improve hand hygiene
technique and compliance..................................................................23
Assistant Director of Nursing Ann Higgins,
Mater Private Hospital, Dublin, Ireland.
16.30 Hygiejne på tværs – tværsektorielt samarbejde omkring
patient/borger med behov for infektionshygiejnisk bistand................25
Hygiejnesygeplejerske, MPH Bente Bloch,
Sygehus Sønderjylland, Aabenraa.
18.30 Årsmødemiddag.

Fredag den 9. november 2012
08.45 GENERALFORSAMLING I HENHOLD TIL VEDTÆGTERNE
1. Valg af dirigent.
2. Evt. valg af stemmetællere.
3. Beretning om klubbens virksomhed.
4. Fremlæggelse af regnskab.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
		Ina Sleimann Petersen, Niels Marcussen og Steffen Strøbæk
afgår. Ina er villig til genvalg, som nye bestyrelsesmedlemmer
foreslår bestyrelsen projektkonsulent, sygeplejerske Lena Larsen
Rasmussen, Sundhedsområdet, Nyt OUH, og overlæge Jesper
Laustsen, Hjertecentret, Skejby.
7. Valg af revisor.
8. Tid og sted for næste årsmøde.
9. Eventuelt.
	Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest
18. oktober 2012.
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Program og indholdsfortegnelse
INFEKTIONSREGISTRERING OG UDBRUDSHÅNDTERING
Mødeledere: Ina Sleimann Petersen og Lisbeth Kyndi Bergen.
09.15 Hjælp vi har udbrud.............................................................................27
Afdelingssygeplejerske Mariann Hansen,
Operationsafsnit for Plastik-, Bryst- og Brandsårskirurgi,
Rigshospitalet.
09.35 Antibiotic stewardship er etableret på Herlev Hospital.......................29
Overlæge Magnus Arpi, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling,
Herlev Hospital.
10.05 Kaffe og the.
10.35 Registrering af ventilatorassocierede pneumonier og CVKrelaterede infektioner samt hvordan data anvendes i praksis.............31
Overlæge Jakob Steen Andersen, Intensiv Terapi Afsnit,
Rigshospitalet.
11.15 Strategi for praktisk implementering af PVK- og
CVK-pakkerne på Næstved Sygehus.................................................33
Projektleder Marianne Frandsen, Patientsikkert Sygehus,
Næstved Sygehus.
12.00 Frokost.
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Program og indholdsfortegnelse
POSTERS
Arrangør: Steffen Strøbæk.
Tværsektorielt infektionshygiejnisk samarbejde mellem kommuner og
hospitaler i Region Hovedstaden....................................................................35
Hygiejnesygeplejerskerne Anne-Marie Thye, Dorthe Mogensen og
Rie Mikkelsen, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Herlev Hospital
Fnatmidernes vandring i vest..........................................................................37
Hygiejnesygeplejerske Anette Jensen, Hospitalsenheden Vest
Væggelus – kan de blive et problem på danske sygehuse?...........................39
Hygiejnesygeplejerske Catrin Reese, Hospitalsenheden Horsens
Long-term follow-up after MRSA outbreaks in three neonatal
intensive care units..........................................................................................40
Hygiejnesygeplejerske Kirsten Kristoffersen, Kit Boye, Susanne Mie
Rohde og Henrik Westh, Hvidovre Hospital og Københavns Universitet
Rådgivende råd for rengørende, desinficerende og steriliserende
procesudstyr....................................................................................................41
Steen Larsen, Jørn Lynge og Søren Pedersen, Herlev Hospital
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Program og indholdsfortegnelse
Udstillere på Årsmødet 2012
Arrangør: Niels Marcussen.
3M A/S
Abena
B. Braun Medical A/S
BD Medical
Berendsen
CCS Healthcare
Cisi
Danomed
Do Best E-learningsportal
Elektroservice
Getinge Danmark
Gunnar Engstrand AB
H. Dam Kærgaard A/S
Johnson & Johnson
KEBOMED
KEN A/S
KENDAN
L.Thalund
LJ Medical Nordic A/S
Lohmann & Raucher
MedCore
Medic-AL Aps
Mediplast ncNielsen a/s
Miele
Mölnlycke
OneMed
Opitek
Pall Medical
Paul Hartmann
Plum A/S
Silentia DK
Statens Serum Institut
Sterisol
Sure Wash
Waterlogic DK
Wet Wipe
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Om brug af desinfektion på sygehusene
Mødeleder: Brian Kristensen
Mats Walder, överläkare
Lunds universitet, Medicinsk mikrobiologi, Malmö
mats.walder@med.lu.se
HYDROGENPEROXID ANVENDT TIL RUM-DESINFEKTION
– sammenligninger og principielle forhold

Bioquell hydrogen
Aerosolised hydrogen
peroxide vapour (HPV)
peroxide (aHP)
Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3
Number pos
% positive

0
0

0
0

0
0

18
90

3
21

3
21

 Efficiency: HPV was faster than aHP.
 Single Bioquell HPV unit vs. two ASP Glosair units.
 Single HPV cycle vs. three back-to-back cycles for aHP. (Triplicate aHP
cycles are not representative of cycles in the field.)
 Efficacy: Overall, 50% of BIs grew after ASP vs. none after Bioquell.
 Distribution: BI growers were not in the same location each time,
suggesting variable and incomplete distribution.
 Repeatability: % of BI growers was much higher in aHP cycle 1,
suggesting poor repeatability.
Ref.
Holmdahl T, Lanbeck P, Wullt M, Walder MH. A Head-to-Head Comparison of
Hydrogen Peroxide Vapor and Aerosol Room Decontamination Systems.
Infect Control Hosp Epidemiol 2011;32(9):831-836.
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god håndhygiejne er
en direkte vej
til færre infektioner
Rene hænder burde være en selvfølge. Alligevel er
dårlig håndhygiejne stadig den største smittekilde
til ekstra sygedage i sundheds- og plejesektoren.
Og det koster. Ikke kun kroner og ører, men også
arbejdsglæde og i værste fald liv.
Lad os hjælpe med at sætte den gode håndhygiejne
i system. Med et moderne produktsortiment og en
kompetent rådgivning tilbyder vi løsninger, der er
tilpasset lige præcis jeres behov. Hygiejnisk og enkelt!
Med en god håndhygiejne skaber du tryghed for både
personale og patienter.

Det er ikke
kun Det
goDe humør,
Der smitter

Kontakt os på tel: 6471 2112
info@plum.dk • www.plum.dk

Marianne Midttun, hygiejnesygeplejerske og
Jens Otto Jarløv, ledende overlæge
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Herlev Hospital
marianne.midttun@regionh.dk
jens.otto.jarloev@regionh.dk
RUMDESINFEKTION MED HYDROGENPEROXID I REGION
HOVEDSTADEN
En kraftig stigning i antallet af patienter inficeret med C.difficile i 2009-2010, især undertypen CD 027, var anledningen til, at Region Hovedstaden besluttede at undersøge
alternative muligheder til kontrol af situationen. Der blev bevilget midler til indkøb og
delvis drift af apparatur med Herlev Hospital som projektleder og koordinator. 10 stk
Glosair 400 anvendes, og indkøb af flere forventes.
Vi beskriver den praktiske brug af apparaturet, mulige anvendelsesmuligheder og præliminære data for kvalitetskontrol. Brugen af Glosair er fortsat et projekt mhp det operationelle. Hvor er fordelen størst? Hvem skal medvirke, og hvilke effekter har det givet
på f.eks. Herlev Hospital?  
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Birte Fonnesbech Vogel,.civilingeniør, ph.d.
Miljøstyrelsen
bifvo@mst.dk
BIOCIDDIREKTIVETS BETYDNING FOR ANVENDELSE AF DESINFEKTIONSMIDLER I SUNDHEDSSEKTOREN
Som følge af biociddirektivet skal alle biocidprodukter som udgangspunkt godkendes,
før de må importeres, sælges eller anvendes. Aktivstofferne i produkterne skal vurderes
af EU-medlemslandene i fællesskab, og de enkelte produkter skal godkendes af EUmedlemslandet. Aktivstofferne i desinfektionsmidler er forsat under vurdering i EU.
I takt med at aktivstofferne i PT 1-5 til biociddirektivet (desinfektionsmidler) bliver
optaget på bilag I til biociddirektivet, vil produkter indeholdende de pågældende aktivstoffer skulle godkendes af Miljøstyrelsen, hvis de fortsat skal kunne være på markedet
i Danmark.
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Henrik Friis, ledende overlæge
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Slagelse Sygehus
hmfi@regionsjaelland.dk
DESINFEKTION AF MEDICINSK UDSTYR
– gennemgang af en case
På Slagelse sygehus blev det opdaget, at en dyse, i en scopvaskemaskine, ikke fungerede. Risikoen for patienterne blev vurderet. Journaler gennemgået og patienterne
blev, efter korrespondance til Sundhedsstyrelsen, indkaldt til blodprøvetagning mhp.
eventuel smitte med HIV og Hepatitis B og C.
Forløbet inklusive overvejelser om patient information og information til pressen vil
blive gennemgået.
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Sterilius
+45 7376 1305

Sterilvognen udviklet til dine behov

Tophylde med
gelænder

Medic-AL

Plasthyldebærere
sikrer støjsvag brug

Sterilius er et danskproduceret sterilskab, som er udviklet af
Alu Technologies A/S i samarbejde med sterilafdelingen på
Glostrup Sygehus, Videncenteret Alucluster og designer Hans
Christian Bauer i en proces som kaldes brugerdreven
innovation, hvor der under design, udvikling og test fokuseres
på kundernes erfaringer og ønsker.
Ergonomi: En ekstrem letkørende og stabil konstruktion
(50kg), der med letløbende hjul og mulighed for individuel
placering af hænder, fodbetjent hjullås med retnings- og
totallås, og ergonomisk rigtig håndtering forebygger
nedslidning.

Kundetilpasset
hyldeafstand og antal

Kvalitetshjul med
retnings- og totallås

Fleksibilitet: Det færdige design giver meget store
frihedsgrader for at lave fleksible kundetilpassede løsninger,
hvor man kan ændre på alle mål og former på enkeltskabe,
dobbeltskabe, dobbeltlåger, delte låger, rumdelere,
hyldebærere, køleelementer, hjul m.m.
Genkendelse: Der er mulighed for individuel farvning,
mærkning, logo, samt informationsfelt med tavlelak.

Automatvask /
autoklavering

Nye metoder til forbedringsarbejde
Mødeleder: Marianne Toft Madsen
Michala Hertel-Jørgensen og Ditte Kjær, operationssygeplejersker
Sygehus Lillebælt, Kolding
michala.bech.hertel-joergensen@slb.regionsyddanmark.dk
ditte.kjaer2@slb.regionsyddanmark.dk
IMPLEMENTERING AF SIKKER KIRURGI
– erfaringer og resultater
Sikker kirurgi er en del af projekt Patientsikkert sygehus. Patientsikkert Sygehus er et
3,5-årigt projekt, hvor man ved at systematisere arbejdsgange på 12 forskellige områder, kan nedsætte mortalitetsraten med 15 % og utilsigtede skader med 30 %. Der
deltager 5 sygehuse, et fra hver region, og Kolding Sygehus repræsenterer Region Syddanmark. Danske regioner har nu besluttet at flere af tiltagene, blandt andet Sikker
kirurgi, skal implementeres i hele landet.
Sikker kirurgi handler om at sikre arbejds- og overgange i den perioperative fase, samt
at skabe et bedre teamwork tværfagligt. En væsentlig del af sikker kirurgi omhandler
implementering af en tjekliste til brug på operationsstuen. Sikker kirurgi tjekliste består
af 3 faser, hvor alle i teamet i fællesskab verbaliserer sikkerheden omkring patienten.
Implementeringen af denne på Kolding sygehus har skabt en kulturforandring, hvor
det nu er legalt at se hinanden over skulderen på tværs af faggrænser til gavn for patienterne og teamworket. Hvordan denne kulturforandring er skabt og erfaringer fra
implementeringen vil blive præsenteret.
Hvordan finder vi så ud af, at vi gør, som tror vi gør. Ved hjælp af data kan man løbende
vise, hvor man er i implementeringsprocessen, samt hvor der er indsatsområder. Data
kan endvidere medvirke til at overbevise tvivlerne. Der vil blive fremvist resultater og
erfaringer med databehandling fra hele implementeringsfasen af sikker kirurgi, ligesom vi vil komme ind på, hvordan vi har arbejdet med modstand mod tjeklisten.
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Jacob Anhøj, overlæge
Dansk Selskab for Patientsikkerhed, c/o Hvidovre Hospital, P610
jacob.anhoej@patientsikkerhed.dk
MÅL MED MENING – introduktion til statistisk kvalitetsstyring
”Er der flere komplikationer nu end tidligere?”
”Har vi færre infektioner?”
”Er vi blevet bedre til at levere instrumenter til tiden?”
Spørgsmål som disse kan besvares med metoder fra statistisk kvalitetsstyring (statistical process control, SPC). SPC benytter enkle grafiske analysemetoder, som gør det
muligt at skelne mellem tilfældige udsving og ikke‐tilfældige forandringer i indikatormålinger over tid. Populært sagt kan SPC hjælpe os med at forstå fortiden, forudsige
fremtiden og handle i nutiden.
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Sterilcentralens krav ved indkøb af kirurgiske instrumenter
Mødeleder: Hanne Skjærbæk
Henrik Eriksen, projektdirektør
Rigshospitalet
henrik.eriksen@regionh.dk
PROJEKT ”PEJLEMÆRKER FOR VIDENSDELING OM SYGEHUSBYGGERI PÅ STERILGODSPRODUKTIONEN”
De Danske regioner har i forbindelse med Kvalitetsfondbyggeprojekterne nedsat et
stort antal Pejlemærkerprojekter, som skal være med til at sikre at man får vidensdeling
på tværs af Regionerne. Sterilgodsproduktion er et af pejlemærkeprojekterne.
Emnerne som har været diskuteret i projektet har været mange, som dels relateret sig
til hvad man gør i dag og dels hvilke udfordringer man ser i forbindelse med etablering
af nye central sterilcentraler.
Udover at dele sin viden med andre har projektet foreslået at De Danske Regioner bør
nedsætte projekter som udvikler robotteknologi, transportvogne og RFID mærkning af
kirurgiske instrumenter.
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Lisbeth Myrup, sundhedsfaglig konsulent
Anæstesi- Børne- og Kirurgicenter, Aalborg Sygehus
limy@rn.dk
HVORFOR BRUGER VI ULTRALYD SOM FORBEHANDLING?
Jeg vil i mit oplæg fortælle jer, hvordan vi gør i Aalborg, og derudfra lægge op til de
frække diskussioner om ultralydsmaskinerne betydning i hverdagen, og give os mulighed for at erfaringsudveksle:

•
•
•
•
•

20

Hvorfor bruger vi Ultralyd
Kan vore maskiner vaske rent uden ultralyd?
Er vores vejledninger fyldestgørende?
Skal vi yderligere forske i dette?
Er ultralyd nice to have eller nead to have?

Mette Helmig, konsulent med speciale i hygiejne og genbehandling
Alectia A/S
mhos@alectia.com
GENBEHANDLINGSKRAV TIL INDKØB AF KIRURGISKE
INSTRUMENTER
Markedsføring af medicinsk udstyr er i Europa reguleret gennem de tre direktiver om
medicinsk udstyr. Hovedformålene med de europæiske direktiver er at sikre fri bevægelighed og sætter rammerne for krav, der stilles til de produkter, de omhandler.
Genbehandlingsenhederne i Danmark skal som udgangspunkt genbehandle det medicinske udstyr i henhold til leverandørens anvisninger, men hvad gør man, når man
betvivler kvaliteten af de genbehandlingsvejledningerne, man modtager, og når det
faktiske resultat efter genbehandling ikke lever op til specificerede krav?
Får genbehandlingsenhederne mulighed for at deltage med deres ekspertviden om genbehandling i tide, når der skal indkøbes nye kirurgiske instrumenter, eller får man først
øje på udfordringerne, når instrumentet er købt ind?
Med udgangspunkt i direktivet, de harmoniserede standarder og de nationale krav belyses, hvilke krav der bør stilles, når instrumenterne indkøbes, og der kommes med
forslag til, hvordan og hvor i forløbet genbehandlingsenheden kan bidrage med specialistviden, så processen kvalitetssikres.
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SILENTIA SKÆRMSYSTEM

Optimal hygiejne & fleksibel funktion

Silentia foldeskærme er svaret på de krav, som stilles
til afskærmning indenfor sygeplejen. Systemet er
godt gennemtænkt, fleksibelt i monteringen og kan
tilpasses ethvert patientrum. Du får et godt overblik
over stuen, ligesom patienternes privatliv sikres.

EasyClean™
Let at rengøre

EasyReturn™

Let at folde sammen og trække ud

EasyClick™

Mobil eller fast monteret

Silentia’s foldeskærme er lette at holde rene, lukker
ikke lyset ude og har et flot design.

Silentia ApS – Tel: 39 90 85 85 • Fax: 72 62 31 00
info@silentia.dk • www.silentia.dk

hstd

SKÆRMER AF UDEN AT LUKKE INDE

Book tid for en GRATIS FREMVISNING hos jer af en Silentia
foldeskærm på telefon 39 90 85 85 eller mail info@silentia.dk

Frie foredrag
Mødeleder: Steffen Strøbæk
Ann Higgins, RGN RSCN MSc H Dip Infection Prevention,
Assistant Director of Nursing – Infection Prevention and Control,
Mater Private Hospital, Dublin, Ireland.
ahiggins@materprivate.ie
USING SUREWASH GAMING TECHNOLOGY TO IMPROVE HAND
HYGIENE TECHNIQUE AND COMPLIANCE
Introduction
In 2009 the World Health Organisation recommended the utilisation of a ‘multi faceted,
multi modal hand hygiene strategy’ to improve hand hygiene compliance among healthcare staff. As part of this process, our acute care facility utilised Surewash, an automated training and audit unit, to educate staff on hand hygiene technique and ultimately
improve hand hygiene compliance.
Methods
The Aim of the study was to determine if using Surewash would improve hand hygiene
compliance and technique in the acute care setting. A time series quasi experimental
design was selected. Monthly audits of ’5 moments’ and quarterly audits of hand washing technique were carried out from January 2010 to March 2012. Random staff
hands were swabbed using ATP after hand washing as a method of measuring hand
washing technique.
Results
Hand hygiene technique, as demonstrated by reducing ATP scores, improved from a
mean of 52% pass rate in the 12 months prior to implementing Surewash, to a mean of
79% in the following 12 months.
Over the same periods, the rate for compliance with ‘5 moments’ was recorded at a
mean of 42% increasing to 84% after the intervention. This was a statistically significant increase (p< 0.00001).
The findings of this study would indicate that Surewash not only improved technique
while hand washing but also increased compliance with ‘5 moments’ across all areas
of the hospital.
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KIMGUARD® One-Step® SMS
sterilemballage får en makeover
Fra foråret 2013 ville alle KIMGUARD One-Step kvaliteter blive 2-farvede. Det ene ark vil forblive den velkendte blå farve, og det andet ark vil ændre farve til hvidt.
Hvorfor nu det? Fordi:

• det bliver lettere at se, hvis der skulle være opstået et hul
• det bliver lettere at se lot.nummer på den hvide farve
• den side, du vælger som yderfarve, kan anvendes til identificering

Det er kun farven på det ene ark, der ændres. Kvaliteten er fuldstændig den samme.
Det er også stadig ligegyldigt hvilken side, der vender indad eller udad. Du behøver
derfor ikke ændre rutiner i forhold til brug af KIMGUARD One-Step blå/blå.

Mediplast A/S
Valhøjs Allé 174-176
DK-2610 Rødovre
Telefon +45 43 44 40 00
Telefax +45 43 44 40 05

Viden gør en forskel

Bente Bloch, hygiejnesygeplejerske, MPH
Strategi- og udviklingsafdelingen, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
bente.bloch@shs.regionsyddanmark.dk
HYGIEJNE PÅ TVÆRS
– tværsektorielt samarbejde omkring patient/borger med behov for
infektionshygiejnisk bistand – hvordan løses opgaven?
Afsluttende opgave i Master of Public Health.
Patientbehandling på sygehuse sker i et højt specialiseret tempo, med kompliceret pleje
og behandling, der ofte fortsætter i primær regi efter udskrivelsen. Efter strukturreformen skal aftaler om infektionshygiejnisk bistand fra sygehus til kommuner indskrives
i sundhedsaftaler.
Studiet har udforsket og analyseret samarbejdet på tværs af sektorer for at få en øget
forståelse for fænomenet tværsektorielt samarbejde i relation til patient/borger med
behov for ydelser, som omfatter infektionshygiejnisk bistand.
Konklusionen er, at nosokomielle infektioner/infektioner pådraget i forbindelse med
kontakt til sundhedsvæsenet i sektorovergange, sandsynligvis kan forebygges ved dels
at tilføre viden ominfektionshygiejne til personale på alle niveauer i organisationerne,
og dels ved at indgå et formelt samarbejde mellem kommune og sygehus omkring etablering af en tværsektoriel hygiejneorganisation.

25

nU SKAL IndSATSen FOR FOReBYGGeLSe AF InFeKTIOneR STYRKeS.
GLOSAIR™ opløsning til dekontaminering
af rum – velafprøvet teknologi
ASP GLOSAIR™ er udviklet til små og
store områder på din institution/afdeling
og har den helt rigtige balance mellem
sikkerhed, effektivitet og brugervenlighed.
Den har vist sig som en langt mere
effektiv dekontamineringsmetode end
gængse metoder til bekæmpelse af
hospitalserhvervede infektioner (HAI)¹,².

SIKKeR

Lav koncentration af H2O2 gør dekontaminering
sikker for patienter og sundhedspersonale

eFFeKTIV

En tåge af H2O2 er effektiv over for væsentlige
patogener som f.eks. MRSA³, Clostridium difficile²
og VRE4

BRUGeRVenLIG

Let at anvende og transportere. Derved opnås
en effektiv infektionsforebyggelse på hospitalet

LæS meRe på AdReSSen www.ASpjj.cOm/emeA

1 Barbut F, Menuet D, Verachten M, Girou E. Comparison of the efficacy of a hydrogen peroxide dry-mist disinfection system and sodium hypochlorite solution for eradication of Clostridium difficile spores.
Infect Control Hosp Epidemiol 2009;30(6):507-14.
2 Marty et al. Dry fog disinfection: an assessment of microbiological efficacy and practical advantages. Revue Hygienes bind XV- nr. 4, 2007;15:317-20.
3 Bartels D, Kristoffersen K, Slotsbjerg T et al. Environmental meticillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) disinfection using dry-mist-generated hydrogen peroxide. J Hosp Infect 2008;70:35-41.
4 C. Roques, European Infectious Disease bind 4 Udgave: 63 – 65.

Medos International Sàrl 2012. Alle rettigheder forbeholdes.
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Infektionsregistrering og udbrudshåndtering
Mødeledere: Ina Sleimann Petersen og Lisbeth Kyndi Bergen
Mariann Hansen, afdelingssygeplejerske
Operationsafsnit for Plastik-, Bryst- og Brandsårskirurgi, Rigshospitalet.
mariann.hansen@regionh.dk
HJÆLP VI HAR UDBRUD
Rigshospitalet havde et udbrud med en multiresistent Acinetobacter baumanii i sommeren 2012 hvor 14 patienter blev smittet på hospitalet. Det startede på sengeafsnittet
for brandsår, bredte sig til Intensiv Terapi Afsnit og herfra til Neurointensiv. De 4 første
positive patienter var alle blevet opereret på Operationsafsnit for Plastik-, Bryst- og
Brandsårskirurgi.
Infektionshygiejnisk Enhed gennemgik Operationsafsnittet ad flere omgange i løbet af
udbrudsperioden for at forsøge at lokalisere en eller flere mulige smittekilder. Infektionshygiejnisk Enhed udførte audit, interviews og direkte observation i afsnittet. Der
blev desuden taget miljøprøver.
Foredraget belyser hvordan det er at være medarbejder i et afsnit, hvor der pludselig
kommer ”overvågning” på om den enkelte gør sit arbejde godt nok og overholder retningslinjer. Går det ud over den faglige stolthed, når ens færden bliver dissekeret for at
finde afvigelser og afdække mulige smittekilder.
Et udbrud betyder også flere arbejdsopgaver ud over den daglige drift (deltagelse i
audit, ændrede procedurer skal implementeres, øget mødeaktivitet).
Midt i udbruddet skulle afsnittet have de længe ønskede nye gulve i det meste af afsnittet med efterfølgende hovedrengøring. Det giver også hygiejniske udfordringer, så
personalet blev yderligere presset.
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Kirurgiske instrumenter · Operations udstyr · Teknik
Rådgivning • Undervisning

Kirurgiske instrumenter i topkvalitet:

Stille, Asanus, Tontarra,
Tontarra Geister

Generelle kirurgiske instrumenter:

Reda, Biselli,, Dufner

Keramisk coatede instrumenter:

Asanus, Fehling

Billige kirurgiske instrumenter:

Opitek eco-line

Sterilcentral specialiteter:

Key Surgical

Operationsstue tilbehør:

Reison Medical, Opitek International
Int

Trykaflastning til operationer:

Vascocare

Intrakranial trykmonitorering & drænage:

Speigelberg

Sterilisations- og vaskekontrol:

gke

Undervisning i instrumentlære:

Tilpasset afdelingens
afdelingen ønsker

Håndhygiejne: Træning og dokumentation: SureWash

Naverland 1C • 2600 Glostrup • Telefon 39 66 16 44 · Fax 39 66 16 55
mail@opitek.dk · www.opitek.dk

Magnus Arpi, overlæge
Klinisk mikrobiologisk afdeling, Herlev Hospital
magnus.arpi@regionh.dk
ANTIBIOTIC STEWARDSHIP ER ETABLERET PÅ HERLEV HOSPITAL
Tiltagende resistensproblemer og høj forekomst af Clostridium difficile på Herlev Hospital i kombination med et uhensigtsmæssigt højt antibiotikaforbrug var incitatamentet til etablering af antibiotic stewardship på hospitalet. Baggrund, organisation, implementering og foreløbige resultater præsenteres.
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Jakob Steen Andersen, overlæge
Intensiv Terapi Afsnit 4131, Rigshospitalet.
jakob.steen.andersen@regionh.dk
REGISTRERING AF VENTILATORASSOCIEREDE PNEUMONIER OG
CVK-RELATEREDE INFEKTIONER SAMT HVORDAN DATA ANVENDES I
PRAKSIS
I kvalitetshandlingsplanen for Region hovedstaden er opstillet den konkrete målsætning, at forekomsten af hospitals-erhvervede infektioner indenfor 8 indsatsområder
skal reduceres til det halve inden udgangen af 2013.
I handleplanen indgår overvågning af ventilatorassocierede pneumonier (VAP) og
CVK-relaterede infektioner. Betydningen af forskelle i casemix, diagnostiske kriterier
og registreringspraksis samt kriterier for fastlæggelse af baseline for ovennævnte gennemgås sammen med resultater samt overvejelser omkring præsentation af data.
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B. Braun Medical A/S er et
salgsdatterselskab af den globale tyske
B. Braun koncern, der har hovedsæde i
Melsungen, Tyskland. Koncernen
beskæftiger i dag ca. 40.000
medarbejdere fordelt på 50 lande.
Det danske salgsdatterselskab,
beliggende på Frederiksberg,
beskæftiger i dag 30 medarbejdere
fordelt på 3 overordnede divisioner:
Aesculap:
Aesculap divisionen varetager salg og
markedsføring af sterilcontainere,
ortopædiske implantater, rygimplantater,
save- og boremaskiner, kirurgiske
instrumenter, endoskopiprodukter,
karproteser samt suturspecialiteter.
Hospital Care:
Hospital Care divisionen varetager salg
og markedsføring af produkter til regional
anæstesi, intravenøs anæstesi,
infusionspumper, IV-sæt og kanyler,
centrale venekatetre, sprøjter og kanyler,
infusionsvæsker og skyllevæsker,
parenteral ernæring, urimetre samt
diverse tilbehør.
Out Patient Market (OPM):
OPM divisionen varetager det totale salg
og markedsføring af stomi-, kontinenshåndhygiejne- samt sårplejeprodukter.

Marianne Frandsen, Projektleder Patientsikkert Sygehus
Kvalitetsenheden, Næstved Sygehus
mfrn@regionsjaelland.dk
STRATEGI FOR PRAKTISK IMPLEMENTERING AF PVK- OG
CVK-PAKKERNE PÅ NÆSTVED SYGEHUS
PVK-pakken: Sygehuset har udvalgt et pilotafsnit, som har nedsat et tværfagligt team
til at drive det konkrete implementeringsarbejde. Vilkår og rammer for teamets arbejde
er aftalt med ledelsen, som i hele projektperioden har støttet markant op om og anerkendt teamets indsats. Teamet har via deltagelse i Patientsikkert Sygehus´s læringsnetværk fået uddannelse i anvendelse af Model for Improvement, som har været anvendt
i hele projektperioden. Læring fra pilotarbejdet er: Skab vilje – brug data fra egen
praksis til at overbevise personalet om, at der er et reelt kvalitetsproblem. Etabler et
enkelt dataindsamlingssystem til daglig/ugentlig monitorering af fremdrift, sæt høje
ambitiøse, ,men realistiske mål og synliggør resultat og proces data åbent for alle i afdelingen. Anvend om muligt allerede eksisterende dokumentationsredskaber til den daglige registrering og indsamling af data. Afdelingen har haft succes med at gennemføre
et systematisk uddannelses/oplæringsprogram for alle personaler og har herigennem
fået skabt fælles sprog og indført standardiserede arbejdsgange for anlæggelse, håndtering og pleje af PVK. Arbejdet er efterfølgende spredt til øvrige afsnit på sygehuset.
Foreløbige resultat er en 50 %´s reduktion af PVK-relaterede infektioner i pilotafdeling
og enkelte af spredningsafdelingerne. Målet er fortsat spredning af de gode erfaringer,
så alle afdelinger i hele Sygehuset når samme gode resultat ift. nedbringelse af PVKrelaterede infektioner.
CVK-pakken: Under Operation Life Kampagne blev elementet ”Korrekt anlæggelse af CVK” implementeret med succes og målopfyldelsen heraf fastholdes fortsat på
100 %. Udfordringen har efterfølgende været at få implementeret det andet element i
CVK_pakken ”daglig stillingtagen til fortsat indikation for CVK”. Der er valgt to strategier, dels rettet mod intensiv og dels mod stamafdelingerne. På intensiv har man ved
indførelse af en stuegangstjekliste haft succes med meget systematisk og daglig stillingtagen til fortsat opretholdelse af CVK. Resultatet heraf har været at flere CVK’er
erstattes af PVKér, ligesom langt de fleste CVK’er fjernes inden patienterne overflyttes
til stamafdeling. Indsatsen i forhold til stamafdelingerne har været indførelse af en
”CVK-stuegang” med udgående funktion af en sygeplejerske fra opvågningsafsnittet,
som anlægger de fleste CVK’er på patienter udenfor intensiv. Formålet med dette tilsyn
har været at sætte fokus på den daglige vurdering og understøtte oplæring i korrekt
håndtering og medvirke til at sikre, at CVK’et ikke ligger længere end højst nødvendigt. Det er fortsat stamafdelingernes eget ansvar at få dokumenteret i journalen, at der
er indikation for CVK. CVK-sygeplejersken har som en del af tilsynsarbejdet opsamlet data på sygehusniveau vedr. såvel proces- og resultatmål for CVK-pakken. Data
monitoreres i seriediagrammer og forelægges månedligt for sygehusledelsen. Baseline
for CVK-relaterede infektioner på sygehusniveau var inden projektopstart et var ca. 1
infektion pr. måned. Efter implementering af ovenstående indsats er der nu gået over 1
år siden der sidst har været en CVK-relateret infektion på hele sygehuset.
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ANVENDER DU PROCESINDIKATORER
REGELMÆSSIGT?
• Sikrer optimal kontrol af
hygiejne- og sterilisationsprocessen
• Enkelt og brugervenlig
• Nem og fordelagtig abonnementsordning

BIOLOGISKE INDIKATORER TIL
MIKROBIOLOGISK KONTROL

SSI Diagnostica
Herredsvejen 2
3400 Hillerød
Danmark

T
F
@
W

KEMISKE INDIKATORER TIL
DAGLIG KONTROL

+45 48299178
+45 4829 9179
ssidiagnostica@ssi.dk
www.ssi.dk/ssidiagnostica

Posters
Arrangør: Steffen Strøbæk
Anne-Marie Thye, Dorthe Mogensen, Rie Mikkelsen, hygiejnesygeplejersker
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Herlev Hospital
anne-marie.thye@regionh.dk
TVÆRSEKTORIELT INFEKTIONSHYGIEJNISK SAMARBEJDE MELLEM
KOMMUNER OG HOSPITALER I REGION HOVEDSTADEN
Sundhedsaftalerne 2011-2014 forpligter Region Hovedstaden til at yde generel infektionshygiejnisk rådgivning til kommunerne.
Der er nu etableret 3 netværk med deltagere fra de kommunale hygiejneorganisationer
(nøgleaktører) og hygiejneorganisationerne på hhv. Herlev-Hillerød og Hvidovre Hos
pitaler, samt ledelsesniveauet på hospitalerne og i kommunerne.
Der afholdes årligt 4 netværksmøder, hvor KMA er mødeledere og et hygiejnekursus til
kommunalt ansat sundhedsfagligt personale på bachelorniveau 1 gang årligt
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Validering / revalidering



Landsdækkende serviceorganisation

Anette Jensen, hygiejnesygeplejerske
Staben, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland
anette.jensen@vest.rm.dk
FNATMIDERNES VANDRING I VEST
En eftermiddag midt i august blev en patient med norsk fnat indlagt i Hospitalsenheden
Vest. Diagnosen blev stillet næste formiddag hos hudlægen. I den mellemliggende tid
havde patienten ligget på en 4-sengsstue og var blevet tilset af flere læger og bioanalytikere havde taget blodprøver. Patienten var svært plejekrævende. Aften- og nattevagterne, som passede patienten, havde naturligvis også haft ansvar for pleje af afdelingens
øvrige patienter og hjulpet hinanden på tværs.
Patienten var kronisk syg, svært plejekrævende og i øvrigt plejehjemsbeboer.¨
Læs om udbrudshåndteringen, som omfattede både hospitalet og plejehjemmet.
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SureWash er en mobil løsning til
træning og bedømmelse af god hånd
hygiejne teknik
SureWash anvender video og grafik til
at træne og bedømme hånd hygiejne
teknik i overensstemmelse med WHO’s
hånd hygiejne protokol

Sparer tid


Operationel 24/7 - matcher vagtplaner



Personalet gennemfører hånd hygiejne
træningen på afdelingen



Trænings data genereres automatisk
Sparer penge



Kan flyttes rundt på sygehuset og kan
nås af alle personale grupper



Frigør hygiejne kontrol personale til
andre opgaver
Sparer liv



Øget hånd hygiejne trænings frekvens
reducerer infektions rater



God hånd hygiejne teknik reducerer den
bakterielle håndforurening med 50 %

Opitek ● Naverland 1C • 2600 Glostrup
Telefon 39 66 16 44  Fax 39 66 16 55 ● mail@opitek.dk  www.opitek.dk

Catrin Reese, hygiejnesygeplejerske
Afdelingen for Kvalitet og Sundheds IT
Hospitalsenheden Horsens
catrin.reese@horsens.rm.dk
VÆGGELUS – kan de blive et problem på danske sygehuse?
Baggrund
Hvad sker der, når en patient fortæller at vedkommende har væggelus hjemme?
Væggelus
Væggelus er en familie af blodsugende tæger som består af ca. 75 arter.
Væggelus har stort set været udryddet efter Anden verdenskrig, men har den sidste årrække været i stærk fremmarch herhjemme.
At have væggelus i hjemmet forbindes ofte med dårlig hygiejne
De kan medbringes med bagage, tøj og møbler – såvel fra rejser som på mange andre
måder..
Væggelus anses ikke for at viderebringe smitte, men kan give voldsomme hudreaktioner.
Væggelus på hospitaler?
Der er beskrevet flere tilfælde af infestation på udenlandske sygehuse med væggelus.
Det kan have store økonomiske konsekvenser at få dem effektivt fjernet, da bekæmpelse er svær og forebyggelse næsten umulig – men også kun næsten !
Forebyggelse af væggelus på danske hospitaler
Viden og opmærksomhed………..
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Kirsten Kristoffersen1,2, hygiejnesygeplejerske,
Kit Boye1, Susanne Mie Rohde1 og Henrik Westh1,3
1MRSA VidenCenter, 2Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Hvidovre Hospital,
3Københavns Universitet
kirsten.lydia.kristoffersen@regionh.dk
LONG-TERM FOLLOW-UP AFTER MRSA OUTBREAKS IN THREE
NEONATAL INTENSIVE CARE UNITS
The Capital Region of Denmark has 4 Neonatal ICUs (NICU). In 2008 and 2009, 3
MRSA outbreaks involved 3 of the 4 NICUs. A total of 48 neonates were primarily
colonized with MRSA. Twenty parents and siblings became colonized. Two nurses were
colonized.
In Outbreak 1: 33 neonates, 2 siblings and 8 parents were identified along with 2 nurses.
The MRSA was spa-type t127, SCCmec NT, resistant to fucidic acid.
In Outbreak 2: 14 neonates, no siblings and 6 parents were identified. The MRSA was
spa-type t015, SCCmec IV.
In Outbreak 3: 7 neonates, 1 sibling and 3 parents were identified. The MRSA was spatype t223, SCCmec IV.
The index patient was in each case identified through clinical samples: two with conjunctivitis and one with MRSA in a tracheal secretion. All MRSA were typical CAMRSA.
Outbreak control involved MRSA screening of all neonates, all family members and all
hospital staff. Environmental screening was performed. MRSA positive neonates were
isolated; staff and families used barrier precautions. Cleaning was intensified and chlorine used in all isolation rooms and on contact points. In all outbreaks a final cleaning
was complemented with the use of Sterinis.
National guidelines (2006) had no recommendations for handling MRSA in NICU or
for follow-up of neonates.
The children and family members of Outbreak 1 were all treated for MRSA carriage,
when the neonates were full born plus 1 month. Eradication therapy was individualised
but all treatments included nasal Mupirocin and Hibiscrub. Throat carriers were treated
with Clindamycin. 7 of 25 families became MRSA negative.
The MRSA Knowledge Center followed all families after discharge. 18 of 25 families
were followed for two years without further treatment and became MRSA free spontaneously.
Outbreak 2 and 3 families were followed without any treatment. All families cleared
MRSA within 2 years.
Danish National MRSA Guidelines (2012) have been amended to follow our recommendation; Children discharged from NICUs should be followed for at least two years before treatment of MRSA carriage. Antimicrobial prophylaxis should be planned for
operations. Children may take part in all aspects of daily life including day-care.
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Steen Larsen, Jørn Lynge og Søren Pedersen
Region Hovedstaden
soeren.pedersen@regionh.dk
RÅDGIVENDE RÅD FOR RENGØRENDE, DESINFICERENDE OG
STERILISERENDE PROCESUDSTYR
Afsættet for Rådets arbejde er PATIENTSIKKERHED.
Procesudstyr der anvendes til genbehandling skal være kvalificeret så de genbehandlede
produkter ikke udgør en smitterisiko for patienten.
Vi vil opnå dette ved at defineret et regionalt kvalitetsniveau, udarbejde regionale
retningslinjer og protokoller og uddanne det tekniske personale.
Vores første fokusområde er det procesudstyr (vaskemaskiner og autoklaver) der
anvendes til genbehandling af medicinsk steriliserbart udstyr.
Et oplæg til en regional protokol for validering og re-validering af autoklaver
forventes klar primo 2013. Protokol oplægget tager afsæt i DS EN 285 Sterilisation –
Dampautoklaver – Store dampautoklaver. I oplægget beskrives rationalet for hvorfor vi
mener/ikke mener en test bør indgå i en fælles protokol for Region Hovedstaden.
På længere sigt vil vi også arbejde med udstyr som bækkenkogere, sengevaskere,
madrasautoklaver m.v.
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BARRIER®
EasyWarm®
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Per fe ning - før
m
opvar og efter
under tioner.
opera

BARRIER® EasyWarm® aktivt, selvvarmende tæppe.
Når tæppet er åbnet og foldet ud, opnår det arbejdstemperaturen i løbet af 30 minutter. Det
opretholder en gennemsnitstemperatur på 40 °C i op til 10 timer.

• Hjælper med at forebygge hypotermi
• Enkel og hurtig udpakning
• Enkel at anvende før, under og efter operationer

Læs mere på www.molnlycke.dk
Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 33, 3450 Allerød, Danmark.
T +45 48 168 268 F +45 80 88 68 09. www.molnlycke.dk
Mölnlycke Health Care navn og logo, BARRIER® og EasyWarm® er varemærker,
som tilhører en eller flere virksomheder i Mölnlycke Health Care-gruppen. Copyright (2012).

Rosendahls . 66 12 60 91

• Flere patienter kan få glæde af produktet, da der ikke er behov for ekstraudstyr eller
tilslutning til strøm

