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Kære årsmødedeltager!

Velkommen til det 42. årsmøde.

Emnerne afspejler også i år det samarbejde mellem forskellige faggrupper 
og discipliner, der er et gennemgående træk i vores hverdag. Patienter med 
bakteriæmi kan ikke behandles inden for ét lægeligt speciale, det samme 
gælder forebyggelse på operationsstuen. Her ved vi også, ligesom det gælder 
for sterilcentralen, at vi ikke kan klare os uden leverandørerne af teknisk udstyr 
og ydelser.

De tilmeldte posters og frie foredrag viser også, at de valgte emner er 
aktuelle.

Igen i år har vi valgt de kendte rammer for årsmødet, både hvad angår det 
faglige programs forløb og de fysiske rammer for foredrag og udstillinger. Der 
vil således igen i år være mulighed for diskussioner i auditoriet og i pauserne 
ved kaffen og udstillingsstandene. 

Det er bestyrelsens håb, at både nye og gamle årsmødedeltagere med en aktiv 
medvirken vil skabe det klima, der er en betingelse for årsmødets succes.

God fornøjelse for alle på Nyborg Strand!

Steffen Strøbæk
formand
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Program og indholdsfortegnelse

Onsdag den 9. november

13.30 Registrering. 

14.00  Kaffe, the, sandwich og UDSTILLINGSBESØG. 

14.30 ÅRSMØDET ÅBNES......................................................................... 11
 Professor, overlæge, dr.med., fhv. MF Niels Høiby, Rigshospitalet.

 BAKTERIÆMI – diagnose og komplikationer
 Mødeleder: Steen Walter. 

15.00 Mikrobiolog. Bakteriæmi – Diagnose, fokus og forekomst. ............. 13
  Afdelingslæge, ph.d. Anette Holm, Klinisk Mikrobiologisk  

Afdeling, Odense Universitetshospital.

15.30  Cardiolog. Bakteriæmi, diagnose og komplikationer. ...................... 15
  Overlæge Jens Berning, Medicinsk afdeling M,  

Kardiologisk sektion, Glostrup Hospital.

16.00 UDSTILLINGSBESØG og forfriskning.

16.45 Karkirurg. Bakteriæmi og kar-(karprotese) problemer.  .................... 17
  Overlæge Jesper Laustsen, Hjerte-, lunge-, karkirurgisk afd. T,  

Aarhus Universitetshospital.

17.15  Ortopædkirurg. Behandling af infektioner omkring knæ- og 
hofteproteser. .................................................................................... 19

  Overlæge, dr.med. Søren Solgaard, Hoftesektionen,  
Gentofte Hospital.

19.00 Middag.

 AFTENFOREDRAG 
 Mødeleder:  Lisbeth Kyndi Bergen.

20.30 Om at sige ja ... og integrere os med de andre.
 Fotograf og forfatter Jacob Holdt.
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Program og indholdsfortegnelse

Torsdag den 10. november

 PERIOPERATIV OPERATIONSPROFYLAKSE
 Mødeledere: Ina Sleimann Petersen og Lisbeth Kyndi Bergen.

09.00   Forebyggelse af postoperative sårinfektioner ved præoperativ 
eradikation af Staphylococcus aureus bærertilstand. ....................... 21

  Professor, overlæge, dr.med. Hans Jørn Kolmos, Klinisk 
Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital.

09.30   Antibiotikaprofylakse og den nye operationsstandard DS 2451-5. 
Hvad er nyt? ...................................................................................... 23

  Professor, overlæge, dr.med. Niels Qvist, Kirurgisk  
gastro-enterologisk afdeling, Odense Universitetshospital.

10.00  UDSTILLINGSBESØG, kaffe og the.

11.00   Mikrobiologisk renhet i operationsrum – kommande handbok  
SIS TK527. ........................................................................................ 25

 Anna Hambraeus, MD PhD Senior Consultant, Vaxholm, Sverige.

11.30 Adfærd på operationsstuer. Hvornår skal vi bruge LAF? .................. 27
  Elsebeth Tvenstrup Jensen, afdelingslæge, Central Enhed for 

Infektionshygiejne, Statens Serum Institut.

12.00  Frokost.

13.00   Top-5 artikler de sidste 5 år - med fokus på postoperative 
sårinfektioner. .................................................................................... 29

   Overlæge, ph.d. Brian Kristensen, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, 
Aarhus Universitetshospital, Skejby.

13.30 Pårørende på operationsstuen? ........................................................ 31
  Patientvejleder, specialkonsulent, cand.jur. Nanette Sylvest Hendil, 

Patientkontoret, Rigshospitalet.

14.00   Forebyggelse af hospitalsinfektioner i en sundhedsøkonomisk  
analyse af et udbrud med MRSA på en barselsafdeling.

  Eksempler på forskellige sundhedsøkonomiske analyser  
i forbindelse med sårinfektioner. ......................................................  33

  Hygiejnesygeplejerske Dorthe Aaen. Infektionshygiejnen,  
Region Nordjylland.

14.30  UDSTILLINGSBESØG, kaffe og the.
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Program og indholdsfortegnelse

 FRIE FOREDRAG 
 Mødeleder: Steffen Strøbæk. 

15.30  Er vores genbehandlede medicinske udstyr rent, desinficeret og 
steriliseret? ........................................................................................ 35

  Hygiejnesygeplejerskerne Grete Holch Skalkam og  
Birgitte Pedersen, Infektionshygiejnen, Region Nordjylland. 

15.45  Validering af vask og sterilisation ...................................................... 37
 Direktør Niels Kristoffersen, Valitech.

16.00 Automatisering af sterilcentralen på Gentofte Hospital .................... 39
 Leder af sterilcentralen Trine Frederiksen, Gentofte Hospital.

16.15 Renhedsteknik er mere end ventilation ............................................. 41
 Afdelingsleder Carsten Rasmussen, Alectia A/S.

18.30 Årsmødemiddag. 
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Program og indholdsfortegnelse

Fredag den 11. november

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.
   Efter tur afgår: Steffen Strøbæk, Niels Marcussen, Lisbeth Kyndi 

Bergen, Marianne Toft Madsen, Hanne Skjærbæk og Steen Walter.
   De første 5 er villige til genvalg.
  Steen Walter ønsker ikke genvalg.
   Som nyt bestyrelsesmedlem foreslår bestyrelsen overlæge, 

ph.d. Brian Kristensen, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Aarhus 
Universitetshospital.

 7. Valg af revisor.
 8. Tid og sted for næste årsmøde.
 9. Eventuelt.
  Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest  

21. oktober 2011.

 STERILCENTRALEN 
 Mødeledere: Marianne Toft Madsen og Hanne Skjærbæk. 

09.15   Udfordringer inden for robotkirurgi set i Sterilcentralens  
perspektiv. ......................................................................................... 43

 Sterilcentralchef Gitte Antonisen, Herlev Hospital.

10.00  Kaffe og the. 

10.45  Single Use – en leverandørs overvejelser. ......................................... 44
  Adm. direktør Anne Harsmann og produktchef Lisbeth Julsø,  

Synthes A/S.

11.15   Visioner bag nybygning af sterilcentralen i Sygehus Sønderjylland, 
Aabenraa. .......................................................................................... 45

  Birgitte Mikkelsen, afdelingssygeplejerske, Anæstesi- og 
operationsafdelingen, Sterilcentralerne og centraldepoterne,  
Sygehus Sønderjylland. 

12.00 Frokost.



99

Program og indholdsfortegnelse

POSTERS
Arrangør: Steffen Strøbæk.

Lagerautomater. ............................................................................................ 46
Hygiejnesygeplejerske/konsulent Mette Helmig og Anders Vandborg,  
Alectia A/S.

Audit i kirurgisk håndvask og desinfektion – tanker og refleksioner. ............. 47
Operationssygeplejerske Lene Leth Jensen, Kirurgisk OP, Sydvestjysk 
Sygehus, Esbjerg.

Fiberoptisk intubation – et kompetenceudviklingsprojekt for 
anæstesisygeplejersker. ................................................................................ 49
Tina Holm Nielsen, Troels Edsen og afdelingssygeplejerske  
Lone Therkelsen, Neuroanæstesiologisk Operationsafsnit, Rigshospitalet. 

Krav til sundhedssektorens ledelsessystemer – integration af  
risikostyring, smitteværn og lean thinking i kvalitetsledelse af  
sygehuslogistik .............................................................................................. 50
Civilingeniør, lic.tech. Torben Abildgaard Pedersen,  
Fonden Dansk Standard.
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Udstillere på Årsmødet 2011

Kivex a/s
Paul Hartmann
Getinge Danmark
Johnson & Johnson
L.Thalund
Miele
Scan Care ApS
GIBOTECH
Air consult
Mølnlycke
Silentia DK
Gleco
Lohmann & Rauscher
Mediq Danmark
Plum A/S
Wet Wipe
Danpleje One Med a/s
Gunnar Engstrand AB
H. Dam Kærgaard A/S 
ViCare Medical a/s
Noscomed
Sterisol
3M A/S
B.Braun Medical A/S
MedCore
Opitek
Berendsen
Lj Medical
Elektroservice a/s
Astra Tech
Kendan
Drivdon AB
Becton Dickinson A/S
Valitech
KEN A/S
Kebomed A/S
Mediplast ncnielsen A/S
Medic-AL ApS

Program og indholdsfortegnelse



11

Niels Høiby, professor, overlæge, dr.med., fhv. MF, 
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Rigshospitalet
hoiby@hoibyniels.dk

Årsmødet åbnes
Steffen Strøbæk



Hvor mennesker er, kommer smitte 
til. Det kan ikke undgås. Men du kan 
undgå, at de smittede smitter. Med 
omtanke. Og de rette værktøjer. 
Brug hånddesinfektion i vores nye 
dispenser med håndfri betjening. 
Ikke mindst dér, hvor smitten i særlig 
grad kan fl orere. Ved for eksempel 
skranker, buffeter og i kantiner. Men 
også på kontoret, i institutionen og alle 
andre typer af arbejdspladser. Vælg 
vores nye design og få en fl ot udsigt til 
færre sygedage!

Dispenseren kan anvendes 
med sæbe og hånddesinfektion 
og monteres på standere eller 
direkte på væggen. Sæbe og 
hånddesinfektion er emballeret 
i hygiejniske og miljøvenlige 
engangsposer.

Gør det let at få en bedre håndhygiejne 
og mindre sygefravær

Et stærkt signal 
i kampen mod smitte 

Kontakt os for mere information:
Plum A/S · Tel.: 6471 2112 · info@plum.dk · www.plum.dk

NYHED 

CombiPlum
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CombiPlum electronic er en ny berøringsfri dispenser

11120 CombiPlum el ann 173x243.indd   1 03/09/10   15.35



Anette Holm, afdelingslæge, ph.d.
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital.
anette.holm@ouh.regionsyddanmark.dk

BAKTERIÆMI – DIAGNOSE, FOKUS OG FOREKOMST.

Samfunds- og sygehuserhvervet bakteriæmi er hyppigt forekommende og associeret 
med en høj mortalitet. 

Er fund af bakterier i bloddyrkningskolber altid det samme som bakteriæmi? •	

Hvordan definerer vi fokus? •	

Hvilke danske data har vi om hyppighed og forløb af bakteriæmi?•	

13

Bakteriæmi – diagnose og komplikationer
Mødeleder: Steen Walter.



irur

Instrumenter · Operations udstyr · Teknik • Undervisning

Kirurgiske instrumenter i topkvalitet: Stille, Asanus, Tontarra, Geister

Generelle kirurgiske instrumenter: Reda og Biselli

Keramisk coatede instrumenter: Asanus – Fehling

Billige kirurgiske instrumenter: Opitek eco-line

Sterilcentral specialiteter: Key Surgical

Operationsstue tilbehør: Reison Medical, Opitek Intl.

Trykaflastning: Oasis - Trulife

Sterilisations- og vaskekontrol: gke

Undervisning i instrumentlære: Tilpasset afdelingens ønsker

Naverland 1C • 2600 Glostrup • Telefon 39 66 16 44 · Fax 39 66 16 55
mail@opitek.dk · www.opitek.dk
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Jens Berning, overlæge, 
Medicinsk afdeling M, Kardiologisk sektion, Glostrup Hospital.
jb@dadlnet.dk

BAKTERIÆMI, DIAGNOSE OG KOMPLIKATIONER.



Viljen til at 
forbedre 
andres liv

 
Astra Tech A/S  •  Roskildevej 163, 1. t.h.  •  2620 Albertslund

Telefon 4371 3377  •  info.dk@astratech.com  •  www.astratech.dk

Kom og besøg os på 
standen ved DKCS Årsmødet

Sharpsafe kanylebokse
Sharpsafe sortimentet er designet til at beskytte personale såvel som
patienter. Flere af produkterne er designet til at kunne tages direkte 
med hen til patienten, således at man sikkert kan kassere den brugte 
kanyle på stedet.

LoFric katetre
LoFric familien tilbyder ikke kun det største PVC-frie sortiment – familien 
er også et miljøvenligt valg*. Hver person og hver situation kræver sit 
eget specielle og veldokumenterede kvalitetskateter – og det fi nder du 
blandt LoFric familiens medlemmer.

Pep/Rmt™ respirationstræning
Pep/Rmt er et enkelt og let anvendeligt træningssæt til forbedring af 
patientens respirationsfunktion. Pep/Rmt kan skræddersys til fi re
specifi kke behandlinger, som dækker alle patientkategorier.

*Journal of Cleaner Production; Stripple et al.

Annonce 175 x 250 + 3 mm sort-hvid til DKCS (Steri-møde) oktober 2011.indd   1 13-10-2011   13:41:49
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Jesper Laustsen, overlæge, 
Hjerte-, lunge-, karkirurgisk afd. T, Aarhus Universitetshospital.
laustsen@dadlnet.dk

BAKTERIÆMI OG KAR(KARPROTESE) PROBLEMER.

Implantation af fremmedlegemer er udbredt i behandlingen af kredsløbssygdomme. 
Bakteriæmi kan medføre infektion i arterievæggen og eventuelt ruptur eller aneurisme-
udvikling. Tilstedeværelse af mikroorganismer i karvæggen gør anvendelse af synteti-
ske grafter og endografter til et meget dårligt valg.
Infektioner i syntetiske karproteser er særdeles alvorlige og vanskelige at behandle.
Kurativ behandling forudsætter fjernelse at alt fremmedlegeme, hvilket ofte vil føre til 
amputation eller død.
Der er foretaget forsøg med at bekæmpe infektionerne ved hjælp af forskellige antibio-
tika og antiseptika i alle tænkelige applikationsformer og kombinationer.
Tilfredsstillende resultater kan opnås ved at anvende autologt materiale. 
Anvendelse af dybe vener fra underekstremiteterne har de seneste år forbedret mulig-
hederne for behandling.
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Søren Solgaard, overlæge, dr.med., 
Hoftesektionen, Gentofte Hospital.
SSOL0005@geh.regionh.dk

BEHANDLING AF INFEKTIONER OMKRING KNÆ- OG 
 HOFTEPROTESER.

Dyb infektion omkring knæ- og hoftealloplastik er en ofte katastrofal komplikation for 
patienten og omkostningstung for sundhedsvæsenet.
Hyppigheden af dybe infektioner er omkring 1 %, men ifølge data fra alloplastik-
registrene synes hyppigheden at være let stigende. Diagnostikken kan være svær, men 
præ- eller peroperativ korrekt bakteriologisk diagnose er af stor betydning for den efter-
følgende behandling og slutresultatet.
Den ortopædkirurgiske behandling, herunder grundigheden af revisionen af det infice-
rede væv er altafgørende, og behandlingen bør næppe udføres på alle afdelinger. 
Hyppigst anvendes 2-stadie operation, først med fjernelse af implantat, revision af infi-
ceret væv samt langvarig antibiotisk behandling. Efter en intermediærperiode på mel-
lem 2 og 3 måneder kan der sekundært indsættes ny protese. Resultaterne er rimelige 
med en recidivrate på mellem 10 og 20 %.
Nyere undersøgelser tyder imidlertid på, at behandlingen også kan varetages i en 
1-stadieoperation med lige så rimelige resultater. Fordelene herved er indlysende: en 
kortere indlæggelsestid, en hurtigere rehabilitering og et kortere samlet sygefravær.



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 27 medarbejdere 
fordelt på 3 overordnede divisioner:

Aesculap:
Aesculap divisionen varetager salg og 
markedsføring af 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-, kontinens-
håndhygiejne- samt sårplejeprodukter. 
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Hans Jørn Kolmos, professor, overlæge, dr.med.
Klinisk mikrobiologisk afdeling, Odense Universitetshospital.
hans.joern.kolmos@ouh.regionsyddanmark.dk

FOREBYGGELSE AF POSTOPERATIVE SÅRINFEKTIONER VED 
 PRÆOPERATIV ERADIKATION AF STAPHYLOCOCCUS AUREUS 
 BÆRERTILSTAND.

Ca. 20 % af normalbefolkningen er permanente næsebærere af Staphylococcus aureus, 
og bærerhyppigheden er mere end dobbelt så høj hos insulinbehandlede diabetikere, 
dialysepatienter og intravenøse stofmisbrugere. Patienter med en høj koncentration af 
S. aureus i vestibulum nasi, har en ca. 5 gange øget risiko for at få postoperative sårin-
fektioner sammenlignet med patienter med en lav koncentration eller patienter, som 
ikke er næsebærere.1 Tilsvarende gælder for kateterrelaterede infektioner hos patienter 
med permanente centralvenekatetre. Patogenesen er kun delvis forstået, men det for-
hold, at de fleste samtidig er koloniseret på huden, spiller utvivlsomt en rolle. Over  
80 % af alle hospitalserhvervede stafylokokinfektioner skyldes selvinfektion med pa-
tienternes egne stafylokok-stammer. 

Risikoen for postoperative S. aureus sårinfektioner kan mere end halveres ved præope-
rativ eradikation af stafylokokbærertilstanden.2 Hertil anvendes det klassiske regime, 
som vi kender fra eradikation af MRSA-bærertilstand: mupirocin næsesalve 2 % plus 
helkropsvask med klorhexidin sæbe 40 mg/ ml. Den viden har vi haft i efterhånden 
mange år, men regimet har kun i meget begrænset omfang været anvendt til forebyg-
gelse af postoperativ sårinfektion hos stafylokokbærere med almindelige følsomme 
stafylokokstammer. En væsentlig årsag er, at det tager for lang tid at screene for stafy-
lokokbærertilstand med de hidtil anvendte dyrkningsbaserede rutinemetoder. Introduk-
tionen af nye pålidelige hurtigmetoder baseret på realtime PCR har imidlertid ændret 
situationen, og tiden er derfor inde til at overveje, om vi skal indføre systematisk scree-
ning for S. aureus og eradikation af bærertilstand forud for større elektive indgreb, i 
det mindste i forbindelse med indsættelse af led-, kar- og hjerteklapproteser. Det er en 
logistisk og laboratoriediagnostisk udfordring at få indarbejdet et sådant regime, men 
gevinsten i form af sparede infektioner vil være stor. 

Evidensen er der. – Kan vi tillade os at lade være? 

Referencer
1.  Kolmos HJ. Bærere af Staphylococcus aureus som kilde til hospitalsinfektioner. Ugeskr Læger 

1999; 161: 1580-4.
2.  Bode L, Kluytmans J, Wertheim H et al. Preventing surgical-site infections in nasal carriers of 

Staphylococcus aureus. N Engl J Med 2010; 362:9-17. 



En nem hverdag
I Berendsen BedCare indgår dyner og puder i en lækker 
kvalitet som ikke har behov for et betræk. Derfor spares 
omkost ninger til sengelinned og tid til sengeredning. 

Du får: 
n   Mere tid til dine kerneydelser
n   En effektiv og hurtig sengeredning
n   God hygiejne - mindre støv
n   Forbedret ergonomi
n   En bedre totaløkonomisk løsning

31 2 4

5 6 7

Bedcare.
Minimer totalomkostningerne  
til sengeredning.

Berendsen  
Textil Service A/S
Hospitals- &  
Plejehjemsservice 
Tlf. 70 13 33 31
info@berendsen.dk
www.berendsen.dk

BedCare – Så nem bør en sengeredning være:

BEDCARE 175x250.indd   1 13/09/11   08.33
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Niels Qvist, professor, overlæge, dr.med., 
Kirurgisk gastro-enterologisk afdeling, Odense Universitetshospital.
niels.qvist@ouh.regionsyddanmark.dk 

ANTIBIOTIKAPROFYLAKSE OG DEN NYE OPERATIONS STANDARD  
DS 2451-5. 
Hvad er nyt?

Infektioner udløst af kirurgi udgør ca. 15 % af de nosocomiele infektioner. 
Årsagerne er mange og inkluderer bakteriel kontamination fra patienten selv eller om-
givelserne, patientens modstandskraft, kirurgisk håndtering og perioperativ pleje. 
Antibiotika profylakse anvendes for at reducere risikoen for postoperative infektioner 
inklusive sårinfektioner. Patienter der gennemgår operationer med høj risiko for infek-
tion – eksempelvis tarmkirurgi – og operationer med implantation af protetisk materiale 
bør have perioperativ antibiotika. Det samme gælder for patienter, hvor konsekvensen 
af eventuel infektion kan blive alvorlig – eksempelvis patienter med hjerteklapsygdom 
– bør også tilbydes antibiotisk profylakse. 
Cefalosporiner er første valget ved de fleste kirurgiske procedure og kombineret med 
metronidazol ved tarmkirurgi. Bredspektrede antibiotika bør i videst mulig omfang 
undlades på grund af risikoen for resistensudvikling. 
Varigheden af profylaksen bør ikke strække sig ud over 24 timer og antibiotika bør 
administreres indenfor 1 time forud for incisionen. Ved langvarige indgreb anbefales 
administrationen gentaget hver 3. time med få undtagelser. 
Andre forhold som patientforberedelse med kropsvask og rasering samt anvendelse af 
selvklæbende plastik som afdækning vil blive præsenteret.
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Anna Hambraeus, MD PhD Senior Consultant, 
Vaxholm, Sverige.
anna_hambraeus@hotmail.com

MIKROBIOLOGISK RENHET I OPERATIONSRUM 
– kommande handbok SIS TK527.

I handboken ”Vägledning och grundläggande krav för mikrobiologisk renhet i opera-
tionsrum -  Att förebygga luftburen smitta i operationsrum” ligger fokus på ventila-
tionstekniska åtgärder för att förebygga luftburen smitta. Samspelet mellan klädsel och 
luftburen smitta tas också upp. 

Arbetsgruppen som tagit fram handboken utgörs av experter inom ventilations teknik, 
vård- och vårdhygien samt renrumskläder. I handboken presenteras och förklaras grund-
läggande krav och hur man ska kontrollera att de uppfylls och bibehålls.   Handboken 
vänder sig till såväl brukare inom vården som till ventilationsteknisk expertis. Den kan 
vara till hjälp vid upphandling av ventilationssystem. 

Handboken är ett komplement till ”Att förebygga vårdrelaterade infektioner” utgiven 
av Socialstyrelsen 2006 och ”Byggenskap och Vårdhygien” (BOV) som är utgiven av 
Svensk Förening för Vårdhygien 2010 . Handboken beräknas föreligga i remissupplaga 
under september 2011.



Produkterne opfylder kravene til håndhygiejne efter standard DS 2451-2.

Vestergade 72 · Purhus · 8990 Fårup · Tlf.: 7025 9325 · Fax: 7025 9425
mail@scan-care.dk · www.scan-care.dk

Blandt sortimentet findes:
Håndsprit 85%  alcoh. v/v V.nr. D5091    1 l dispenser
 - -  - - - D15093 560 ml flaske med pumpe
 - -  - - - D5092  100 ml patient og lommeflaske
(Godkendt i.h.t. europæiske standard pr. EN1500).

Håndsprit Gel 85%  alcoh. v/v V.nr. D5105    1 l dispenser
 - - -  - -  - D15040 560 ml flaske med pumpe
 - - -  - -  - D5042  100 ml patient og lommeflaske
(Godkendt i.h.t. europæiske standard pr. EN1500).

Klorhexidin Sprit 85% V.nr. D5090    1 l dispenser
 - - -  D5088  560 ml flaske med pumpe
(Godkendt i.h.t. europæiske standard pr. EN12791).

»Miljømærket« Håndsæbe uden parfume V.nr. D5006   1 l dispenser
Medicinsk Sæbe uden parfume og konserveringsmidler V.nr. D1017   1 l dispenser
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Elsebeth Tvenstrup Jensen, afdelingslæge, 
Central Enhed for Infektionshygiejne, Statens Serum Institut
etj@ssi.dk

Adfærd på operationsstuer. Hvornår skal vi bruge LAF?

Danske retningslinjer for forebyggelse af postoperative sårinfektioner ved særlig in-
fektionsfølsom kirurgi har gennem mange år indeholdt rekommandation om brug af 
Laminar Air Flow (LAF). Denne anbefaling er først og fremmest baseret på Lidwell’s 
arbejde fra 1982, og på viden om, at blot få mikroorganismer er i stand til at starte 
biofilmdannelse på et fremmedlegeme, samt at det er luftbårne mikroorganismer fra 
personer i omgivelserne, der har betydning for infektion ved indsættelse af fremmed-
legemer.
Anbefalingen om LAF har dog ikke stået alene: Essentielle andre komponenter er bl.a. 
personalebeklædning og -adfærd.  

Nyere studier har imidlertid påvist uhensigtsmæssige bevægelser af luften under LAF-
ventilation, betinget af lufthastigheder, termiske forhold og genstande eller personer 
i luftstrømmen. Norske og tyske undersøgelser indikerer desuden, at LAF ikke er en 
nødvendig forudsætning for at opnå en tilfredsstillende luftkvalitet, og at gode operati-
onsresultater, med infektionsrater sammenlignelige eller endog bedre end LAF-stuens, 
kan opnås med konventionel ventilation. For en bedre belysning af dette samt de ikke 
uvæsentlige økonomiske aspekter har Sundhedsstyrelsen på anmodning fra regionerne 
udført en medicinsk teknologivurdering (MTV), hvis resultat forelå i juni 2011. 
Blandt konklusionerne er, at indsættelse af ledproteser i LAF ikke medfører lavere 
frekvens af infektion sammenlignet med konventionel ventilation, og at såvel konven-
tionel ventilation som LAF kan konstrueres til at tilvejebringe ultraren luft. 
Rapporten opfordrer til fremover at fokusere på, at infektion er et samlet resultat af et 
varierende antal potentielle disponerende faktorer, der kræver involvering af mange 
andre indsatsområder end ventilationssystemers evne til at sikre ultraren luft. 

En rundspørge til danske hygiejneorganisationer i 2009 gjorde det klart, at størstedelen 
af de danske sygehuse anvendte LAF-anlæg til indsættelse af hofte- og knæalloplastik-
ker; nogle desuden også til andre typer infektionsfølsom kirurgi. 22 besvarelser ved-
rørende personalebeklædning og -adfærd fordelte sig med 50 %, der kunne rapportere 
efterlevelse af de lokale retningslinjer, mens det ikke gjaldt de øvrige 11: for 4/11 var 
der tale om manglende barrierearbejdsdragter, for 5/11 døråbninger og for 3/11 antal 
personer på stuen.

På baggrund af bl.a. MTV-undersøgelsen vil det blive diskuteret, om de eksisterende 
LAF-anlæg fortsat kan anvendes, og på hvilke indikationer, samt om en tilfredsstil-
lende luftkvalitet kan opnås på andre måder.
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Brian Kristensen, overlæge, ph.d., 
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Skejby.
brian.kristensen@rm.dk

TOP-5 ARTIKLER DE SIDSTE 5 ÅR 
– med fokus på postoperative sårinfektioner.

En gennemgang af de seneste års artikler vedrørende postoperative sårinfektioner vil 
fokusere på ny viden inden for antibiotika-profylakse – herunder nytten af desinfek-
tionsmidler til perioperativ infektionsprofylakse.
Endvidere vil der være fokus på overvågning af infektioner og nytten af feedback-
systemer til kirurger, samt anvendelse af care-bundles i kirugien.



1  Barbut F, Menuet D, Verachten M, Girou E. Comparison of the effi  cacy of a hydrogen peroxide dry-mist disinfection system and sodium hypochlorite solution for eradication of Clostridium diffi cile spores.
Infect Control Hosp Epidemiol 2009;30(6):507-14.

2  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.
3  C. Roques, European Infectious Disease Volume 4 Issue: 63 – 65.

Medos International Sàrl 2011. All rights reserved. AD-110055-01-CT_A

The GLOSAIR™ Area Decontamination Solution
– proven technology

Designed for small and large spaces in your 
facility, ASP GLOSAIR™ technology provides the 
right balance of safety, effi cacy and convenience. 
It has been proven as a far more effective method 
of decontamination than conventional methods in 
tackling Healthcare Associated Infections (HAIs).

TO LEARN MORE, PLEASE VISIT US AT WWW.ASPJJ.COM/EMEA

SAFE
Low concentration of H2O2 makes decontamination 
safe for patients and healthcare workers

EFFECTIVE
A mist of H2O2 is effective against major pathogens 

such as MRSA¹, Clostridium difficile² and VRE³

CONVENIENT
Programmable parameters that simplify operation

IT’S TIME TO STRENGTHEN YOUR 
INFECTION PREVENTION EFFORTS.

ASP-MKT1522_GLOSAIR_400_AD_210_286.indd   1 04.03.11   11:15
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Nanette Sylvest Hendil, Patientvejleder, specialkonsulent, cand.jur., Patientkontoret, 
Rigshospitalet.
patientkontor@rh.regionh.dk

PÅRØRENDE PÅ OPERATIONSSTUEN?



KIVEX A/S   tlf. 4517 0600   fax 4557 0188   e-mail kivex@kivex.dk   www.kivex.dk

Som ny udstiller på DKCS årsmøde glæder vi os til at hilse på dig!
KIVEX A/S er en del af den fi nske ALGOL koncern og har knapt 30 års erfaring med levering af medicoteknisk udstyr til 
den danske sundhedssektor. I KIVEX ser vi det som vores vigtigste formål at vejlede og rådgive kunder om de mulighed-
er, der er i vores produkter, så vi kan bidrage til at forbedre diagnosticering og behandling af patienter og samtidig lette 
arbejdsrutiner. KIVEX fungerer som distributør for nogle af de førende medicotekniske producenter i verden.

KRYDSKONTAMINERING

FlexiPort™ - hygiejnisk manchet-kon-
cept til blodtryksmålere og monitorer

• Fås som enten en-patients eller fl ergangsmanchet

• Kan rengøres i henhold til retningslinier/anbefalinger

• Tåler vask i dekontaminator

Curapax Care Concept engangsvarme/-
kuldepuder

• Hygiejnisk engangskoncept

• Tids- og ressourcebesparende

• Mange anvendelsesområder

• Miljøvenlige

-  overholder I hygiejneprocedurer og kliniske 
retningslinier?
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Dorthe Aaen, hygiejnesygeplejerske, MPH, 
Infektionshygiejnen, Region Nordjylland.
dorthe.aaen@rn.dk

SMITTESPREDNING MED METHICILLINRESISTENT 
 STAPHYLOCOCCUS AUREUS PÅ BARSELSAFDELINGER – 
En sundhedsøkonomisk analyse.

Baggrund: 
Antallet af nye tilfælde med Methicillinresistent Staphycoloccus aureus (MRSA) er 
steget gennem de seneste år med tilhørende alvorlige helbredsmæssige og samfunds-
økonomiske konsekvenser. Interventionen for at screene patienter, der er koloniseret 
eller inficeret med MRSA ved kontakt til sundhedsvæsenet samt forebygge smitte-
spredning med MRSA på sygehusene i Region Nordjylland, er sket ved udarbejdelse 
og implementering af kliniske retningslinjer. På trods af at de kliniske retningslinjer 
var implementeret, blev en risikopatient, der var inficeret med MRSA, indlagt på en 
afdeling med smittespredning til følge.  Efterfølgende smitteopsporing viste, at der var 
sket smittespredning til 8 andre indlagte mødre/nyfødte (i alt 5 familier). Der var yder-
ligere 4 personer i de smittedes familier, der var MRSA-positive. Udbruddet bestod af 
13 personer i alt.

Cost-of-illness analyse: 
De direkte omkostninger i forbindelse med udbruddet af MRSA CC8, t008 blev esti-
meret. Alle relevante omkostninger blev afgrænset, hvorefter forbruget af personale-
ressourcer, medicinske ydelser, laboratorieydelser og indlæggelsesomkostninger blev 
klarlagt. Forbrugsopgørelsens enheder blev prisfastsat. De samlede omkostninger ved 
udbruddet estimeres til 339.286 kr. svarende til 26.099 kr. pr. positiv MRSA case. Om-
kostningerne var fordelt på fire forskellige kasser (Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling, 
Klinisk Mikrobiologiske Afdeling, Infektionshygiejnen og Infektionsmedicinsk Afde-
ling). 73 % af omkostninger faldt indenfor det første år. 

Kender personalet retningslinjerne for MRSA?
En tværsnitsundersøgelse blev gennemført på gynækologiske/obstetriske afdelinger i 
Region Nordjylland for at belyse i hvilken udstrækning Sundhedsstyrelsens vejled-
ning til at finde MRSA hos patienter, der skal i kontakt med sygehusvæsenet, samt 
for at undersøge i hvilken udstrækning personalet kender de angivne hygiejneregler i 
forbindelse med forebyggelse af smittespredning af MRSA. Resultatet viste, at 29 % 
af  personalet (læger og jordemødre) oplyser, at de  spørger patienterne om, de kunne 
have MRSA. 21 % vidste, hvem der skulle screenes. Retningslinjen om forebyggelse af 
smittespredning kendte 87 % af personalet.
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Grete Holch Skalkam & Birgitte Pedersen, hygiejnesygeplejersker, 
 Infektionshygiejnen, Region Nordjylland.
birgitte.pedersen@rn.dk & g.skalkam@rn.dk

ER VORES GENBEHANDLEDE MEDICINSKE UDSTYR RENT, 
 DESINFICERET OG STERILISERET?

Det var det spørgsmål, vi var nødt til at stille os selv, da den nye danske standard for 
genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr udkom.

Baggrund
Dansk Standard 2451-13 ”Krav til genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr” 
blev udgivet i 2009. I Region Nordjylland findes der 7 hospitaler, med i alt 14 genbe-
handlingsenheder med hver deres procedurer for genbehandling. Ingen af genbehand-
lingsenhederne kunne opfylde alle kravene i standarden.
På baggrund af dette blev det besluttet at opstarte et fælles regionalt kvalitetssikrings-
projekt.

Formål for det regionale kvalitetssikringsprojekt
At få udarbejdet og implementeret fælles regionale retningslinjer til opfyldelse af kra-
vene i standarden.

Opstart af projekt
En tværregional arbejdsgruppe blev nedsat i januar 2009. Der var deltagelse fra alle 
genbehandlingsenhederne, samt repræsentanter fra administrationen i regionen. Sidst-
nævnte for sikre at de økonomiske aspekter. Hygiejneorganisationen havde formand-
skabet i gruppen.

Arbejdsprocessen
Med afsæt i den danske standard udarbejde arbejdsgruppen 17 retningslinjer, som blev 
sendt i høring juni 2010. Samtidig blev genbehandlingsenhederne pålagt at udarbejde 
en rapport som beskrev konsekvenserne ved implementeringen af samtlige retnings-
linjer samt et økonomisk overslag på merudgifterne. Rapporterne blev anvendt til at 
give regionens administration et samlet overblik over udgifter og forventet indsats.

Resultat
Rapporterne viste, at alle genbehandlingsenheder havde behov for udskiftninger i deres 
maskinpark. Otte af genbehandlingsenheder kunne ikke adskille rene og uren proce-
dure, så her var der behov for ombygning eller lukning.
Overslagspris var 86 mio. kr.
Hygiejneorganisationen blev herefter bedt om at vægte hvilke opgaver, der skulle prio-
riteres først.

Frie foredrag
Mødeleder: Steffen Strøbæk
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Niels Kristoffersen, direktør, 
Valitech, Ganløse.
nkri@valitech.dk

VALIDERING AF VASK OG STERILISATION.

De sidste år har der bla. været focus p å validering af processer (vask og sterilisation) 
for at overholde kravene og opnå akkreditering iht. DDKM. Flere af de indlæg der har 
været omkring dette emne har, efter min mening, været lidt overfladiske og ikke kom-
met med konkrete løsning på hvordan man griber emnet an. Jeg kunne tænke mig at 
holde et foredrag med følgende indhold:

Procesvalidering – en praktisk tilgang og udførelse.
Jeg ville tage udgangspunkt i definitationen for validering iht. standarden (17665-
1:2006)

"Dokumenteret procedure med det formål at, tilvejebringe, registrere og fortolke på de 
resultater
der er nødvendige for at fastslå, at en proces konstant vil frembringe et produkt der 
overholder sine forudbestemte specifikationer."

Validering indeholder krav til:
Acceptkriterier – hvor kommer de fra, hvem bestemmer acceptkriteriet.•	
Dokumentation – Protokol, god dokumentations praksis, testplaner, bilag, rap-•	
port.
Regristreringer – Valg af måleudstyr, kalibreringer, måleusikkerhed.•	
Fortolke på data – Procesforståelse, dokumenteret uddannelse, valg af de rigtige •	
beregninger.

Mit udgangspunkt for at holde dette indlæg er at jeg har arbejdet med praktisk valide-
ring af vaske- og sterilisations-processer i mere end 15 år. Jeg har bla. arbejdet for

Novo Nordisk i en større aseptisk fyldefabrik.•	
NNE (Novo’s Ingeniør afdeling) med specificering/indkøb/installering og valide-•	
ring af vaskemaskiner og autoklaver.
Getinge Danmark som PL og validerings ansvarlig med ansvar for udarbejdelse •	
og udførelse af valideringer, hovedsageligt på de danske sygehuse.
For ca. 4 år siden startede mit eget firma hvor jeg siden da har arbejdet som •	
konsulent på Novo Nordisk indenfor vask og sterilisation sideløbe med at jeg har 
valideret bla. autoklaver og vaskemaskiner på flere af de danske sygehuse efter 
gældende standarder med henblik på akkreditering.
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Trine Frederiksen, leder af sterilcentralen, 
Afd. I, Gentofte Hospital.
trifre01@geh.regionh.dk

"AUTOMATISERET STERILCENTRAL" på Gentofte Hospital.

Projektet
Projektfasen, projektbeskrivelse, styregruppe•	
Arbejdsprocesser som automatiseres•	
Medarbejder involdvering•	
Hygiejne udfordringer•	
IT udfordringer•	
Implementering•	
Hverdagen med en robot kollega.•	
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Carsten Rasmussen, afdelingsleder, 
Contamination Control, Alectia A/S
car@alectia.com

RENHEDSTEKNIK ER MERE END VENTILATION.

Ventilation er en vigtig parameter i forbindelse med opretholdelse af områder med høje 
renhedsniveauer, men ikke den eneste. 

Foredraget vil præsentere en model over de mekanismer, som er i spil i forbindelse op-
retholdelse af renhedsniveauer. Modellen har vist sig effektiv indenfor farmabranchen 
og vil uden tvivl kunne være en hjælp på hospitalsområdet. 

Ventilation ER en væsentlig faktor for opnåelse af meget rene rum, men det er vores 
erfaring, at den generelle forståelse af hvad ventilationen rent faktisk gør og ikke gør 
er lidt svag. 

Der vil derfor også på en visuel let forståelig måde blive præsenteret virkemåden af 
dels LAF dels opblandingsventilation således at ikke-fagspecialister får en idé om de 
mekanismer som disse ventilations-former kan levere i forhold til at opretholde rene 
miljøer.
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Gitte Antonisen, sterilcentralchef, 
Herlev Hospital.
gitant01@heh.regionh.dk

UDFORDRINGER INDEN FOR ROBOTKIRURGI SET I 
 STERILCENTRALENS PERSPEKTIV.

Baggrund for indførsel af robotkirurgi på Herlev Hospital 
Udgangspunktet for indførelsen af robotkirurgi på Herlev Hospital henføres til 2007, 
hvor Urologisk afdeling, så det som en operationsteknologi med stort potentiale. De tre 
kirurgiske specialer, Urologi, Mavetarm kirurgi og Gynækologi gik derfor i samarbejde 
med Anæstesiologisk afdeling om at arbejde for at operation med robotteknologi skulle 
være en mulighed i Danmark og på Herlev Hospital. 
I forhold til den traditionelle kikkertkirurgi har kirurgen ved robotkirurgi et 3D-syns-
felt, instrumenterne er mere fleksible og man opnår derved en endnu højere præcision 
i selve indgrebet. 
Robottens funktionalitet
Robotten består af en udstyrsdel med robotarme som kobles til patienten og en styre-
enhed (konsol), hvor kirurgen sidder og styrer operationen via 2 joysticks, som over-
fører kirurgens bevægelser elektronisk fra operationskonsollen til selve robotten og 
dermed til instrumentet i bughulen.
Med hospitalets 3. og nyeste robot er funktionaliteten udbygget således, at to kirurger 
simultant kan udnytte de tekniske fordele i hver sin konsol på oprationsstuen.

Nedenfor er oplistet de behandlingsområder, hvor der for de 3 specialeområder 
 udføres robotkirurg.

Speciale Behandlingsområder med robotkirurgi

Urologi Blærecancer

Prostatacancer

Nyrekirurgi

Gynækologi Kræft i livmoderhulen

Kræft eller forstadier hertil i livmoderhalsen

Nedsynkning af skedetoppen

Gastrokirurgi Tyk- og endetarmskræft

Genbehandling
Sterilcentralen har siden opstarten i 2007 oplevet de afledte konsekvenser ved indførelse 
af ny teknologi i form af robotkirurgi. Konsekvenser af ressource, kvalitet og arbejds-
miljømæssig karakter. Der er også sket en stor udvikling i genbehandlingsprocedurer i 
sterilcentralen siden opstart af robot kirurgi på Herlev Hospital. Genbehandlingen star-
tede som en manuel proces, der løbende er videreudviklet og nu er en mekanisk proces. 
En spændende men også udfordrende proces.

Sterilcentralen
Mødeledere: Marianne Toft Madsen og Hanne Skjærbæk.
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Anne Harsmann, adm. Direktør & Lisbeth Julsø, produktchef Power Tools
Synthes A/S, Herlev.
harsmann.anne@synthes.com & julsoe.lisbeth@synthes.com

SINGLE USE – EN LEVERANDØRS OVERVEJELSER.

Single-use er et højt diskuteret emne på sygehusene i Danmark, men der findes ingen 
klare retningslinjer på dette område vedr. genbehandling. Det kan derfor være svært at 
forholde sig til, både for sterilcentralerne men også for leverandørerne, som efterhån-
den møder de øgede krav om kunne levere sterilt pakkede engangsartikler, implantater, 
bor osv.

Siden 2009 har det i Skotland været lovpligtigt at bruge sterilt pakkede produkter til 
ortopædien. Vi kigger nærmere på, hvordan denne lovgivning er sat i værk og på hvil-
ken baggrund.

Desuden laves en gennemgang af, hvordan problematikken har udviklet sig gennem 
tiden, og hvilke overvejelser, der er for fremtiden.

Da der ikke er nogen klar lovgivning på dette område i DK, vil oplægget tage udgangs-
punkt i idéer og overvejelser, som kan danne baggrund for videre diskussion ude i 
afdelingerne.
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Birgitte Mikkelsen, afdelingssygeplejerske, 
Anæstesi- og operationsafdelingen, Sterilcentralerne og centraldepoterne, Sygehus 
Sønderjylland.
birgitte.mikkelsen@shs.regionsyddanmark.dk

VISIONER BAG NYBYGNING AF STERILCENTRALEN I SYGEHUS 
 SØNDERJYLLAND, AABENRAA.

Pludselig fik vi, som medarbejdere i Sygehus Sønderjylland, mulighed for at deltage i 
design af vores fremtidige arbejdsplads.
Visioner var der nok af – så opgaven blev at få visionerne omsat til virkelighed. 
Men hvordan kommunikerer man med ingeniører og arkitekter?
Hvad er en bygherre og bygherre leverancer? Hvor mange elektriske stik er der brug 
for? Hvilke arbejdsmiljøregler skal vi overholde?
En udfordrende, spændende og meget givende proces, som vi ikke ville have været for 
uden.
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Mette Helmig, hygiejnesygeplejerske/konsulent og Anders Vandborg
Afd. Hospital, Alectia A/S.
mhos@alectia.com

LAGERAUTOMATER

Fokus på effektivisering af arbejdsprocesser og rationalisering af lagerbeholdninger 
både lokalt og centralt i sygehusene har bevirket at der i dag er en skærpet fokus på 
opbevaring af vare og produkter i sygehusregi, dels når det gælder eksisterende byggeri 
men også i forbindelse med de store nye sygehuses byggerier og ombygninger.

Tendensen går fra opbevaring i traditionelle lagerreoler til opbevaring i automatiserede 
lagersystemer med integration af elektroniske lagerstyring.

Posters
Arrangør: Steffen Strøbæk
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Lene Leth Jensen, operationssygeplejerske, 
Kirurgisk OP, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg.
lethjensen101@gmail.com

AUDIT I KIRURGISK HÅNDVASK OG DESINFEKTION  
– Tanker og refleksioner

Sydvestjysk Sygehus skal akkrediteres i uge 48.
Mange sygehuse er allerede akkrediteret og de fleste hygiejneansvarlige ved, hvordan 
man gennemfører audit i kirurgisk håndvask og desinfektion.

Vi afholdte audit i kirurgisk håndvask og desinfektion for 1. gang d. 29/9-2011.

Hvordan forberedte jeg mine kolleger på audit•	
Resultatet af audit på min afdeling•	
Hvordan skal vi arbejde med evt. handleplaner?•	
Er vi hygiejneansvarlige og ledelserne klar til at påtage os ansvaret?•	
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Sterilius
Sterilvognen udviklet til dine behov

Plasthyldebærere 
sikrer støjsvag brug

Kundetilpasset 
hyldeafstand og antal

Kvalitetshjul med 
retnings- og totallås

Automatvask / 
autoklavering

Tophylde med 
gelænder

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.

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.
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Tina Holm Nielsen, Troels Edsen og Lone Therkelsen, afdelingssygeplejerske,
Neuroanæstesiologisk Operationsafsnit, Rigshospitalet.
lone.therkelsen@rh. regionh.dk

FIBEROPTISK INTUBATION – ET KOMPETENCEUDVIKLINGS PROJEKT 
FOR ANÆSTESISYGEPLEJERSKER

Traditionelt varetages det anæstesiologiske speciale i Danmark af anæstesiologer og 
anæstesisygeplejersker i et teamwork, således også den endotracheale intubationspro-
cedure. Den laryngoskopiske intubation udføres overvejende af anæstesisygeplejersker, 
mens den fiberoptiske intubation anses for at være en lægefaglig opgave. Fiberoptisk 
intubation har flere fordele for den neurokirurgiske patient, f.eks. reduktion af det car-
dielle respons, samt formindsket manipulation af columna cervikalis. Med det formål 
at forbedre patientsikkerheden i forbindelse med intubation i Neuroanæstesiologisk 
Klinik blev det besluttet, at alle anæstesisygeplejersker skal være i stand til at beherske 
den fiberoptiske teknik. Tretten sygeplejersker (35-65 år) har deltaget i projektet. 

Formål med projektet er:
At forbedre sikkerheden ved intubation af den neurokirurgiske patient i Neuro-•	
anæstesiologisk Klinik.
At anæstesisygeplejerskerne på Neuroanæstesiologisk Klinik udvikler special-•	
kompetencer i forhold til beherskelse af teknikker omkring intubation, så den 
faglige kvalitet optimeres.

Metode: Udvikling af struktureret kompetenceprogram bestående af: Teoretisk under-
visning, simulatortræning, videoguidet vejledning ved specialist, samt refleksion over 
praksis. Det afsluttes med individuel vurdering ud fra velbeskrevet evalueringsmodel. 
Programmets evne til at generere læring undersøges ved hjælp af semistrukturerede 
fokusgruppeinterviews, samt en kvantitativ registrering af intubationsforhold.

Resultat: Alle deltagere har gennemført kompetenceudviklingsprogrammet og er i 
stand til at varetage den fiberoptiske teknik (inkl. rengøringsprocedure) selvstændigt 
ud fra det beskrevne kvalitetsniveau.

Konklusion: Ved hjælp af et gennemarbejdet og struktureret læringsprogram har det 
været muligt at udvikle anæstesisygeplejerskernes kompetencer indenfor fiberoptisk 
intubation. Den enkelte anæstesisygeplejerske kan nu tilbyde den neurokirurgiske pa-
tient den mest skånsomme og sikre intubation, på samme høje niveau som anæstesiolo-
gerne. Formålet med projektet er dermed opfyldt.
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Torben Abildgaard Pedersen, civilingeniør, lic.tech.
Fonden Dansk Standard
tap@ds.dk

KRAV TIL SUNDHEDSSEKTORENS LEDELSESSYSTEMER – integration af 
risikostyring, smitteværn og lean thinking i kvalitetsledelse af sygehuslogistik

Introduktion
Erfaringer fra sygehuse, privathospitaler og speciallægeklinikker viser, at man bør 
kombinere forskellige ledelsesdiscipliner og -værktøjer ved arbejdet med kvalitetsud-
vikling i sundhedssektoren.
 
Materiale/metode
Det er nyttigt at kombinere især 3 standarder og modeller

1. Kvalitetsledelse: ISO 9001 (generelt) og ISO 15189 (parakliniske undersøgeler)
2. Smitteværn: DS 2450-/DS 2451-serierne.
3.  Procesoptimering: Lean Thinking med udgangspunkt i procesanalyse, spildmini-

mering og indarbejdelse af en forbedringskultur (Kaizen-tavlen)
efter behov støttet af

Sygehuslogistik: Joint Commission og Den Danske Kvalitetsmodel•	
Risikostyring: ISO 31000, ISO 14971 og ISO 62266•	

Kunsten består i at tage det bedste fra disse discipliner, fjerne overlapningerne og kom-
binere elementerne sammen i et værdiskabende ledelsessystem, hvori fokus på patien-
ten bevares.
 
Overordnede rammedokumenter udvikles og beskrives sammen med fagprocedurer og 
kliniske retningslinjer i et elektronisk dokumenthåndteringsprogram. D4 InfoNet® er 
et af de mest succesfuldt anvendte i den danske sundhedssektor.
 
Det norske helseforetak Vestre Viken HF’s Smittevernavdeling har i samarbejde med 
Fonden Dansk Standard udviklet en kvalitetskoordinator- og revisoruddannelse, som 
understøtter det kombinerede systems praktiske implementering.
 
Resultater
Det kan faktisk lade sig gøre. Vestre Viken HF arbejder på at samle vigtige ingredien-
ser i Vestre Viken-modellen, som skal udgøre grundlaget for kvalitetsudviklingen frem 
mod 2020. Smittevernavdelingens afdelingsspecifikke certificering efter ISO 9001 i 
kombination med DS 2450 udbredtes til alle afdelingens enheder i hele koncernen i 
2010. 
 
Og i mindre organisationer – bl.a. danske privathospitaler og større speciallægeklinik-
ker – er kombinerede kvalitetsledelsessystemer med konsulenthjælp fra Fonden Dansk 
Standard under implementering, så de obligatoriske akkrediteringer og/eller certifice-
ringer kan erhverves på dette grundlag.
 



51

Diskussion
Der findes ikke en sundhedsfaglig aktivitet i det generelle patientforløb, uden at der 
indgår elementer af risikostyring, smitteværn og Lean Thinking. Hensynet til patient-
sikkerhed, patienttilfredshed og kvalitet kræver, at patienten ikke skades (minimering 
af risiko), at smitteveje afbrydes effektivt (smitteværn), og at aktiviteten er Lean (korte 
ventelister, hurtig behandling, øget behandlingssucces, større patienttilfredshed, større 
kapacitet og minimering af omkostninger).



www.molnlycke.dk
www.moVI GÅR EN KOLD TID I MØDE!lnlycke.se

Vi kan hjælpe dig og dine patienter med at holde varmen - 
kom forbi vores stand og se hvordan!

Her har du også muligheden for at deltage i 
vores konkurrence og vinde en af vores spændende præmier.

www.molnlycke.dk
                              www.molnlycke.dkww.molnlycke.no
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Notater



Sikkert
Komfortabelt
Praktisk

Afdækninger fra OneMed
 
1. Store størrelser, meget effektive absorberende lag, ny struktur
2. Ny blå/grå non woven, meget lavt partikeltab (fnugfri)
3. Elastisk og stærk multifunktionel PE-barriere, uigennemtrængelig
4. Hvidt underlag med meget lavt partikeltab, mere komfortabelt for patienten,   
 mere slidstærkt

www.onemed.dk

Vi glæder os til at møde dig ved standen...
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