Invitation til temadag
om infektionshygiejne
17. januar 2019

Kom til temadag om infektionshygiejne for kommunerne i Region Syddanmark
Kommunerne har en vigtig opgave i at forebygge infektioner hos de borgere, de er i kontakt med. Det gælder både på kommunernes institutioner, og når medarbejderne løser opgaver i borgernes eget hjem.
Region Syddanmark inviterer til en halv temadag om infektionshygiejne, hvor både repræsentanter fra Statens
Serum Institut, Styrelsen for Patientsikkerhed og regionens egne specialister på området holder oplæg.

På temadagen er der fokus på
 En aktuel undersøgelse, som giver et øjebliksbillede af antallet af infektioner og forbruget af antibiotika på
offentlige plejehjem
 Nyeste viden om infektionshygiejniske retningslinjer og anbefalinger
 Aktuelle udfordringer på hygiejneområdet – blandt andet resistente mikroorganismer

Målgruppe
 De nøglepersoner i kommunerne, som har en superviserende eller undervisende funktion over for kolleger vedr. hygiejne (fx på ældrecentre og i hjemmeplejen)
 Hver kommune kan tilmelde op til 10 medarbejdere

Tid og sted
Torsdag den 17. januar 2019 fra kl. 12.00–15.00 på Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding.
Der er indtjekning og en sandwich fra kl. 11.30–12.00.

Tilmelding
Du kan tilmelde dig på: https://rsd.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=59977
Tilmelding senest 2. januar 2019.
Det er gratis at deltage.

Kontakt
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte konsulent i Tværsektorielt Samarbejde
Jane Birch Larsen, mobil: 30 55 98 42, mail: jbl@rsyd.dk.

Baggrund
Region Syddanmark og de 22 kommuner i regionen har i februar 2017 indgået en rammeaftale om infektionshygiejnisk rådgivning fra sygehusene til kommunerne. Som et led i aftalen afholder regionen hvert år en halv temadag
om infektionshygiejne for kommunerne. Formålet er at opdatere nøglemedarbejdere i kommunerne på den nyeste viden om infektionshygiejne.
Program følger på næste side
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Program
12.00 – 12.10 Velkommen, formål og dagens program
v/ Birthe Navntoft, Tværsektorielt Samarbejde, Region Syddanmark
12.10 – 13.00 HALT 3 – resultater fra undersøgelse af infektioner på danske plejehjem
I 2017 gennemførte Statens Seruminstitut en prævalensundersøgelse af, hvor stor forekomsten af
infektioner var på 95 offentligt ejede plejehjem en given dag, og hvor mange der fik antibiotika.
Præsentation af resultaterne fra undersøgelsen og et bud på, hvad der skal til for at nedbringe antallet af infektioner og forbruget af antibiotika.
v/ Overlæge Elsebeth Tvenstrup Jensen, Central Enhed for Infektionshygiejne, Statens Serum
Institut
13.00 – 13.40 Resistente mikroorganismer
Hvordan udvikler antibiotika-resistente mikroorganismer sig, og hvilke mikrobiologiske og samfundsmæssige udfordringer fører de med sig?
v/ Ledende overlæge Anette Holm, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, OUH
13.40 – 14.00 Pause
13.50 – 14.10 Ny CPO-vejledning fra Sundhedsstyrelsen
Sundhedsstyrelsen udgav i september 2018 en vejledning om forebyggelse af spredning af den resistente mikroorganisme CPO (Carbapenemase-producerende organismer).
Præsentation af baggrund for vejledningen, indhold og Styrelsen for Patientsikkerheds rolle.
v/ Oversygeplejerske Helle Pries Kristiansen, Styrelsen for Patientsikkerhed
14.10 – 14.30 Anbefalinger i forhold til CPO-vejledningen
Med den nye CPO-vejledning følger et hygiejnebilag med en række anbefalinger.
Hvilken betydning har anbefalingerne for beboere og personale på plejehjem, i ældreboliger, på
dagcentre og i eget hjem? Og får anbefalingerne indflydelse på arbejdet med træning og rehabilitering?
v/ Hygiejnesygeplejerskerne Hanne Lundgaard og Annette Toft,
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, OUH
14.30 – 14.50 Overblik over udvalgte resistente mikroorganismer
Hvordan forebygger man spredning af smitte, når det drejer sig om en række resistente mikroorganismer?
v/ Hygiejnesygeplejerskerne Doris Laugesen og Anja Dyrgaard Rathmann,
Infektionshygiejnisk Enhed, Sydvestjysk Sygehus
14.50 – 15.00 Afrunding og tak for i dag

