Ajourført 2016

Rammeaftale om
Infektionshygiejnisk rådgivning
fra sygehusene til kommunerne
Region Syddanmark og de 22 kommuner

1. Baggrund
Den forebyggende hygiejneindsats i kommunerne bliver stadig mere vigtig på grund af accelererede patientforløb og en stigende andel af ældre borgere. Desuden er der i de senere år set en øget forekomst af
resistente mikroorganismer, hvilket udgør en særlig risiko for syge og svage borgere. Denne udvikling nødvendiggør en styrket hygiejneindsats for at forebygge infektioner og smitteudbrud og reducere antallet af
indlæggelser på grund af dette.
Kommunernes indsats understøttes fra flere sider. Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om hygiejne fra
2012 angiver den overordnede ramme for kommunernes hygiejneindsats bl.a. gennem en række anbefalinger til indsatsen. Der foreligger desuden en række nationale infektionshygiejniske retningslinjer målrettet
såvel sygehuse og primærsektoren. Endelig kan de infektionshygiejniske enheder på sygehusene bidrage til
at understøtte kommunernes indsats.
Historisk har der i Region Syddanmark været en vis variation i, hvilken rådgivning de infektionshygiejniske
enheder har tilbudt kommunerne, og i hvorvidt kommunerne har indgået aftaler med sygehusene om at
benytte denne rådgivning. Med Sundhedsaftalen 2015-2018 har kommunerne og regionen prioriteret, at
der skulle udarbejdes en regional aftale for infektionshygiejnisk rådgivning fra sygehusene til kommunerne.
Arbejdet med aftalen blev igangsat i 2016, og nedenstående rammeaftale er resultatet heraf.

2. Formål
Overordnet skal denne regionale rammeaftale understøtte kommunernes infektionshygiejniske indsats via
rådgivning fra sygehusene. Formålet med aftalen er:
•
•

At sikre alle kommuner i regionen et bredt tilbud om infektionshygiejnisk rådgivning på et højt fagligt niveau
At sikre kommunerne et ensartet rådgivningstilbud til samme pris på tværs af sygehusenhederne

Rammeaftalen fastlægger, hvilke rådgivningsydelser, sygehusenhederne er forpligtede til at tilbyde kommunerne, og på hvilke vilkår og til hvilken pris. Herunder afklarer aftalen rammerne for regionens vederlagsfri rådgivning på hygiejneområdet jf. Sundhedsloven § 119, stk. 3. Kommunerne er ikke forpligtede til at
indgå en aftale om levering af infektionshygiejnisk rådgivning.
For at benytte rådgivningen skal den enkelte kommune indgå en skriftlig aftale med den lokale sygehusenhed. Vilkårene for den lokale aftale er fastlagt i den regionale rammeaftale, og skabelonen i bilag 1 skal
benyttes for at indgå den lokale aftale.

3. Anvendelsesområde i den kommunale organisation
Kommunerne fastlægger i dialog med den lokale sygehusenhed, i hvilke dele af den kommunale organisation, rådgivningsydelserne benyttes. Det kan fx være:
•
•
•
•
•

Plejehjem, plejecentre og andre boenheder indenfor ældre- og handicapområdet
Hjemmepleje og hjemmesygepleje
Diverse dagtilbud og væresteder indenfor ældre- og hjemmeplejen
Det socialpsykiatriske område med tilhørende institutioner, botilbud, væresteder og værksteder
Sundhedsplejen, herunder i samarbejde med sundhedsplejen diverse dag- og døgninstitutioner,
dagplejen, skole- og fritidsordninger
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4. Samarbejde om rådgivningen
Et godt samarbejde om den infektionshygiejniske rådgivning mellem den enkelte kommune og den lokale
sygehusenhed bygger på nedenstående elementer.

4.1 Hygiejneorganisation i kommunerne
Før den enkelte kommune indgår en aftale med den lokale sygehusenhed om levering af infektionshygiejnisk rådgivning, bør kommunen opbygge en tværgående, ledelsesforankret hygiejneorganisation. Der er to
væsentlige grunde til dette:
•
•

En hygiejneorganisation sikrer det størst mulige faglige udbytte af rådgivningen, idet forudsætningen for at sprede og forankre viden er bedre
En hygiejneorganisation understøtter, at hygiejneindsatsen varetages som en løbende driftsindsats
i kommunen.

Anbefalingen om en hygiejneorganisation ligger i tråd med Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om
hygiejne. En kommunal tværgående, ledelsesforankret hygiejneorganisation består jf. forebyggelsespakken
af et strategisk og et udøvende niveau. På det strategiske niveau er opgaven at understøtte samarbejdet
mellem kommunens forvaltninger og kontakten til almen praksis samt at udarbejde kommunens hygiejnepolitik. På det udøvende niveau er opgaven at organisere, planlægge, udvikle og monitorere hygiejneområdet i kommunen samt at formidle hygiejnepolitikken i kommunen.

4.2 Kontaktpersoner i kommunen
Kommunen skal udpege to primære kontaktpersoner i den kommunale organisation. Kontaktpersonerne er
dem, der primært tager kontakt til sygehuset for at rekvirere rådgivning. Tilsvarende kan sygehuset formidle faglig, infektionshygiejnisk information, orientere om temadage, kurser mv. til kommunen gennem kontaktpersonerne.
Udpegning af kontaktpersoner gælder også for kommuner, der kun ønsker at benytte vederlagsfri rådgivning.

4.3 Sygehusenes prioritering af rådgivningsopgaven
Sygehuset anser rådgivningsopgaven som en del af den samlede opgaveportefølje i de infektionshygiejniske
enheder og prioriterer således rådgivningsopgaven på niveau med øvrige opgaver.

5. Vederlagsfri rådgivningsydelser
Sygehusene stiller nedenstående rådgivningsydelser vederlagsfrit til rådighed for kommunerne (tabel 1).
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Tabel 1. Vederlagsfrie rådgivningsydelser

Opgave

Ydelse

Form

Specifik rådgivning
på cpr.nr-niveau

Skriftlig rådgivning i forbindelse med
udskrivelse af patienter.

Via MedCom-korrespondancer og
plejeforløbsplaner (er knyttet til den
udskrivende afdeling).

Ved behov: Opfølgende sparring om
patientsagen

Ved behov: Opfølgende sparring per
telefon/e-mail/korrespondancemeddelelse

Specifik rådgivning
om MRSA på cpr.nrniveau

1

Sparring om MRSA (rådgivning om øvrige resistente mikroorganismer håndteres
mod vederlag eller vederlagsfrit i forbindelse med udskrivelser)

Ad hoc per telefon eller skriftligt

1
I Region Syddanmark varetages vejledningsopgaven vedrørende MRSA af de lokale infektionshygiejniske enheder i samarbejde med almen praksis

Vidensformidling

Faglig opdatering om infektionshygiejne

En årlig temadag for hver af de fire
geografiske SOF-områder. Sygehuset
har initiativet. Temadagenes længde
afhænger af tema og målgruppe.
Sygehusets infektionshygiejniske
enhed sender eller videresender ad
hoc skriftlig information til kommunerne, når det findes relevant.

Generel sparring

Kortfattet afklaring af afgrænsede problemstillinger, fx om håndhygiejne, rengøring og desinfektion, særlige forhold
ved resistente bakterier, værnemidler
etc.

Ad hoc per telefon eller e-mail

(NB: Mere dybdegående, faglig rådgivning kan leveres mod vederlag jf. tabel 2)

6. Rådgivningsydelser mod vederlag
Sygehusene tilbyder kommunerne en række rådgivningsydelser mod vederlag. Disse ydelser omfatter:
•

En basispakke, der kun kan købes samlet. Basispakken samler en række rådgivningsydelser, som
vurderes at være relevant for en stor del kommunerne i Region Syddanmark at benytte. Aftale om
basispakken indgås for en fireårig periode (tabel 2).

•

”Hyldevarer” – dvs. ydelser, der købes enkeltvis efter den enkelte kommunes behov. Aftaler om
disse ydelser indgås for en fireårig periode (tabel 3).

•

Enkeltstående konsulentydelser – dvs. ydelser, der er koblet op på enkeltsager, og som købes enkeltvis. Ydelserne aftales fra sag til sag (tabel 4).
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Basispakken, hyldevarer og enkeltstående konsulentydelser kan købes uafhængigt af hinanden. Det anbefales dog, at kommunerne køber basispakken for at sikre en løbende og stabil understøttelse af driftsindsatsen for infektionshygiejnisk forebyggelse.

6.1 Basispakke
Kommuner, der ønsker adgang til at benytte rådgivningsydelserne i basispakken, indgår en fireårig aftale
med den lokale sygehusenhed og betaler herefter et samlet årligt rammebeløb for adgang til alle ydelser i
pakken. Basispakken koster årligt 2,71 kr. per borger + 4.242,05 kr. (2016-tal). Taksterne pristalsreguleres.
Af bilag 2 fremgår prisen på basispakken for hver af de 22 kommuner i Region Syddanmark.

Basispakke (fireårig aftale)

Tabel 2. Basispakke af rådgivningsydelser mod vederlag

Opgave

Ydelse

Form

Omfang

Basisuddannelse

Uddannelse af hygiejnenøglepersoner

Sygehuset afholder 2
dages basiskursus for
nye hygiejnenøglepersoner. Kurset
afholdes som udgangspunkt hvert andet år for
hvert geografisk SOFområde.

1 kursusdeltager
per år per 10.000
indbyggere

Implementering og
vedligeholdelse af
hygiejneorganisation

Faglig sparring mhp. at implementere og vedligeholde hygiejneorganisationen

Sygehuset deltager i
møder i den kommunale
hygiejneorganisation

2 årlige møder á 2
timers varighed

Audits/hygiejnetilsyn i
institutioner

Gennemførelse, afrapportering,
dialog og handleplan

Efter audit-metode

1 audit per år per
10.000 indbyggere,
dog mindst 1 audit
årligt per kommune

Rådgivning

Faglig rådgivning på cpr.nr.niveau og generelle problemstillinger, fx om konkrete patientsager eller ved udbrud, om
håndhygiejne, uniformshygiejne,
rengøring og desinfektion, særlige forhold ved resistente bakterier, værnemidler, instrumenthåndtering etc.

E-mail-/telefonisk rådgivning eller ved fysisk
fremmøde i kommunen
(på institutioner mv.)

Ad hoc

6.2 Hyldevarer
Kommuner, der ønsker at benytte rådgivningsydelser i form af hyldevarer, indgår en fireårig aftale med den
lokale sygehusenhed og betaler herefter et årlig beløb for de aftalte ydelser. Prisen for en audit er 6.975,81
kr. De øvrige ydelser afregnes efter en fast timetakst på 471,34 kr. per time. Priser og takster er 2016-tal og
pristalsreguleres.
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Hyldevarer (fireårig aftale)

Tabel 3. Hyldevarer mod vederlag

Opgave

Ydelse

Form

Omfang

Audits/hygiejnetilsyn i institutioner

Gennemførelse, afrapportering,
dialog og handleplan

Efter audit-metode

Udarbejdelse af årsrapport
for indsatser og handleplan
på det infektionshygiejniske
felt i kommunen

Faglig sparring på kommunalt
udkast til årsrapport, evt. møde
herom.

E-mail-/telefonisk
rådgivning

Antal audits besluttes ved indgåelse
af aftale
Timetal besluttes
ved indgåelse af
aftale

Ajourføring af retningslinjer

Faglig sparring, fx gennemlæsning
og kvalitetssikring i henhold til
nationale retningslinjer.

E-mail-/telefonisk
rådgivning

Timetal besluttes
ved indgåelse af
aftale

6.3 Enkeltstående konsulentydelser
Kommuner, som ønsker at benytte sig af enkeltstående konsulentydelser, indgår aftale med den lokale
sygehusenhed ved behov. Ydelserne afregnes efter en fast timetakst på 1.500,00 kr. (2016-tal). Taksten
pristalsreguleres.

Enkeltstående konsulentydelser

Tabel 4. Enkeltstående konsulentydelser mod vederlag

Opgave

Ydelse

Form

Omfang

Kompetenceudvikling

Uddannelse af kommunale medarbejdere, der arbejder med hygiejne. Fx
temabaseret (håndhygiejne, uniformshygiejne mv.)

Aftales med den
enkelte kommune,
fx temadage, kurser
mv.

Timetal besluttes ved
indgåelse af aftale

Rådgivning om
enkeltsager
(ikke personsager)

Faglig sparring om konkrete opgaver,
fx om indkøbsaftaler og kravspecifikationer, om ny- og ombygning

E-mail-/telefonisk
rådgivning

Timetal besluttes ved
indgåelse af aftale

Opbygning af
tværgående hygiejneorganisation

Rådgivning om kommissorium, proces,
infektionshygiejniske retningslinjer mv.

Møder og e-mail/telefonisk rådgivning

Timetal besluttes ved
indgåelse af aftale

Uddannelse af hygiejnenøglepersoner

Kursus

7. Indgåelse og opsigelse af lokal aftale mellem kommune og sygehus
Den enkelte kommune kan når som helst i løbet af et kalenderår indgå en aftale med den lokale sygehusenhed om levering af infektionshygiejnisk rådgivning. Aftaleparterne går i dialog om, hvornår levering af
rådgivningen konkret kan påbegyndes.
Aftalerne om infektionshygiejnisk rådgivning indgås for en fireårig periode med undtagelse af de enkeltstående konsulentydelser, som typisk afvikles inden for en kortere, tidsafgrænset periode. Enhver aftale om
levering af infektionshygiejnisk rådgivning er uopsigelig i aftaleperioden.
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Den enkelte kommune kan indgå flere samtidige aftaler med den lokale sygehusenhed, hvis der opstår behov for rådgivning, som ikke dækkes af den først indgåede aftale. Det kan eksempelvis dreje sig om en
kommune, der indgår en fireårig aftale om levering af basispakken, og som på et senere tidspunkt har behov for at supplere med en fireårig aftale om hyldevarer.
Kommuner kan kun indgå aftale om levering af infektionshygiejnisk rådgivning med den somatiske sygehusenhed, der er placeret i det Lokale Samordningsforums geografiske område og ikke med andre sygehusenheder i regionen.

8. Fortolkning af den regionale rammeaftale
Spørgsmål om fortolkning af den regionale rammeaftale rejses i Følgegruppen for Forebyggelse på indstilling fra det Lokale Samordningsforum.

9. Ændring af den regionale rammeaftale
Ændringer i den regionale rammeaftale skal godkendes i Sundhedskoordinationsudvalget.
Almindelig opdatering af aftalen og ændringer af redaktionel karakter (pristalsregulering af takster, justering af skabelon for lokal aftale mellemkommune og sygehus mv.) igangsættes og godkendes af Følgegruppen for Forebyggelse.
Ændringer i den regionale rammeaftale påvirker ikke allerede indgåede lokale aftaler om infektionshygiejnisk rådgivning. Således fortsætter allerede indgåede lokale aftaler aftaleperioden ud, medmindre aftaleparterne er enige om at tilpasse aftalen til ændringer i den regionale rammeaftale.

10. Monitorering og evaluering af den regionale rammeaftale
Følgegruppen for Forebyggelse følger op på aftalen via følgende aktiviteter:
1. Hvert år indhentes status for, hvor mange kommuner, der har indgået aftale med den lokale sygehusenhed om levering af infektionshygiejnisk rådgivning, herunder hvilke ydelser, der købes. Første
status leveres primo 2018 og herefter på følgegruppens første møde i hvert kalenderår.
2. Hvert andet år indhentes en kort status fra de fire sygehusenheder og de kommuner, der har en aftale om levering af rådgivning, omhandlende:
a. Oplevelsen af det lokale samarbejde om rådgivningen
b. Muligheder for videreudvikling af den infektionshygiejniske rådgivning
Status indhentes via nogle få standardiserede spørgsmål og sammenfattes på tværs af sygehusenhederne og kommunerne. Første status leveres primo 2019 og herefter på følgegruppens første
møde i hvert andet kalenderår.
3. Hvert fjerde år evalueres den regionale rammeaftale vedrørende bl.a.:
a. Sammensætning af ydelser i basispakken
b. Omfanget af ydelser i basispakken
c. Det samlede udbud af rådgivningsydelser
Evalueringen dagsordenssættes i Det Administrative Kontaktforum og Sundhedskoordinationsudvalget. Første evaluering foretages primo 2021.
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11. Ikrafttræden
Den regionale rammeaftale er gældende fra den 1. januar 2017 efter godkendelse i Sundhedskoordinationsudvalget den 20. december 2016.

Region Syddanmark og de 22 kommuner

7

Bilag 1: Skabelon for aftale mellem kommune og sygehusenhed om levering af
infektionshygiejnisk rådgivning
Denne skabelon anvendes, når kommuner indgår aftale med den lokale sygehusenhed om infektionshygiejnisk rådgivning.

Aftaleparter
Følgende aftale om infektionshygiejnisk rådgivning indgås mellem:
[Indsæt sygehusets navn]

[Indsæt kommunens navn]

[Indsæt sygehusafdelingens navn]

[Indsæt kommuneafdelingens navn]

[Indsæt afdelingens adresse]

og

[Indsæt afdelingens adresse]

[Indsæt navn på aftaleansvarlig]

[Indsæt navn på aftaleansvarlig]

[Indsæt e-mail og tlf.-oplysninger]

[Indsæt e-mail og tlf.-oplysninger]

Ydelser i aftalen
Aftaleparterne indgår aftale om:
Rådgivningsydelse

Sæt X

Omfang

Basispakke (fireårig aftale)
Hyldevarer (fireårige ydelser)
Audits/hygiejnetilsyn i institutioner

Antal audits pr. år:

Udarbejdelse af årsrapport

Antal timer pr. år:

Ajourføring af retningslinjer

Antal timer pr. år:

Enkeltstående konsulentydelser
Kompetenceudvikling

Antal timer:

Rådgivning om enkeltsager

Antal timer:

Opbygning af hygiejneorganisation

Antal timer:

Se ”Rammeaftale om infektionshygiejnisk rådgivning fra sygehusene til kommunerne” for specifikation af rådgivningsydelsernes indhold, form, omfang og pris.

Aftalens løbetid
Aftale om basispakke og hyldevarer indgås for en fireårig periode. Enkeltstående konsulentydelser leveres
efter aftale mellem aftaleparterne.

Aftalen gælder fra _____________________til ____________________(indsæt periode)
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Afregning
For basispakken og hyldevarer fakturerer sygehuset én gang årligt for aftalens ydelser.
For enkeltstående konsulentydelser fakturer sygehuset efter levering af ydelsen.

Udfordringer i samarbejdet
Opleves der udfordringer i samarbejdet om aftalen, søges det løst i dialog lokalt mellem sygehus og kommune. Uenighed om, hvordan aftalen tolkes, søges ligeledes løst i lokal dialog.

Ændringer
Ændringer i aftalen kan foretages ved enighed mellem aftaleparterne og inden for rammerne af ”Rammeaftale om infektionshygiejnisk rådgivning fra sygehusene til kommunerne”.

Opsigelse
Aftalen er uopsigelig i aftaleperioden.

Underskrift
Med underskrift fra aftaleansvarlig indgår aftaleparterne hermed aftale om infektionshygiejnisk rådgivning
som beskrevet af ovenstående og i ”Rammeaftale for infektionshygiejnisk rådgivning fra sygehusene til
kommunerne”

Dato

Dato

________________________________

___________________________________

For

For

[Indsæt sygehusets navn]

[Indsæt kommunens navn]
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Bilag 2: Pris for basispakken i de 22 syddanske kommuner
Nedenfor fremgår den årlige pris for basispakken for hver af de 22 syddanske kommuner. Basispakken koster 2,71 kr. per borger i kommunen + 4.242,05 kr. (2016-tal).

Kommune

Indbyggertal

Pris (kr.)

Assens

41.413

116.471

Billund

26.562

76.225

Esbjerg

115.987

318.567

3.337

13.285

Fredericia

50.844

142.029

Faaborg-Midtfyn

51.329

143.344

Haderslev

56.082

156.224

Kerteminde

23.834

68.832

Kolding

91.745

252.871

Langeland

12.592

38.366

Middelfart

38.041

107.333

Nordfyn

29.374

83.846

Nyborg

32.036

91.060

Odense

199.235

544.169

Svendborg

58.393

162.487

Sønderborg

74.804

206.961

Tønder

37.981

107.171

Varde

50.449

140.959

Vejen

42.945

120.623

Vejle

112.494

309.101

6.231

21.128

59.077

164.341

Fanø

Ærø
Aabenraa

2016-pris beregnet ud fra indbyggertallet den 1. juni 2016.
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Bilag 3: Baggrund for prisfastsættelse af rådgivningsydelserne
Nedenfor gennemgås baggrunden for prisfastsættelsen af de rådgivningsydelser, der leveres mod vederlag.

Timetakst
Prisen på rådgivningsydelserne er baseret på en fast timetakst for en hygiejnesygeplejerske. Timetaksten i
aftalen er 471,34 kr. (2016-tal), hvilket bygger på:
•
•

•

En gennemsnitlig årsløn inkl. pension og ferie for de hygiejnesygeplejersker, der arbejder med rådgivningen
En effektiv timepris, dvs. at fravær af alle årsager (ferie, sygefravær, kursusdage mv.) fratrækkes
årsværket inden beregning af timeprisen. Kommunerne bidrager derfor til at betale for sygehusenes samlede udgift til det personale, der er involveret i rådgivningen. Fra et årsværk på 1924 timer
trækkes 577 timer, hvilket giver en effektivitet på 70 %
Et overhead på 15 %

Basispakke
Basispakken koster 2,71 kr. per borger i kommunen + 4.242,05 kr. (2016-tal). Prisen på 2,71 kr. per borger
gælder for basisuddannelse, audits/hygiejnetilsyn og rådgivning. Prisen for rådgivningsydelsen ”implementering og vedligeholdelse af hygiejneorganisationen” er ens for alle kommuner uanset indbyggertal og udgør 4.242,05 kr. Prisen følger timetaksten nævnt ovenfor og inkluderer overhead og transport. Bag udregningen af prisen for basispakken ligger følgende forudsætninger:

Opgave

Forudsætninger for prisfastsættelse

Basisuddannelse

•
•
•
•
•

Implementering og
vedligeholdelse af
hygiejneorganisation

• 1 medarbejder fra sygehusenheden deltager på 2 årlige møder
• Til hvert møde beregnes 1 times forberedelse og 1½ times transport

Audits/hygiejnetilsyn

• Kommunen har adgang til 1 audit per år per 10.000 indbyggere*, dog mindst én audit
årligt per kommune
• Der er to medarbejdere tilknyttet hver audit
• Hver audit består af ½ dag til besøg (inkl. transporttid) og ½ dag til afrapportering

Rådgivning

• Det forventes, at kommunerne benytter rådgivningen ad hoc i et omfang, så sygehusenhederne bruger 0,75 time per uge per 10.000 indbyggere**

Kommunen har adgang til 1 kursusplads per år per 10.000 indbyggere
Kurset varer 2 arbejdsdage
Der er 2 undervisere på kurset, der hver bruger 2 dage til forberedelse af kurset
Der er gennemsnitligt 25 deltagere på et kursus
Udgifter til lokale og forplejning er indeholdt i prisen for basispakken og afholdes derfor
af sygehuset

* Ekstra audits kan tilkøbes jf. tabel 3 i den regionale rammeaftale.
** Sygehusenhederne fører ikke regnskab over den forbrugte tid. Der er tale om sygehusenes samlede forbrugte tid på
rådgivningen (inkl. transport, forberedelse, involvering af mikrobiologer mv.) – ikke kun den tid, hvor en kommunal
medarbejder er i konkret kontakt med sygehusenheden fx per telefon eller ved besøg på institutioner i kommunen.
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Hyldevarer
Prisfastsættelsen for hyldevarerne følger de samme forudsætninger, som gælder priserne i basispakken.
Prisen for en audit er 6.975,81 kr. De øvrige hyldevarer afregnes efter en timetakst på 471,34 kr. per time
som nævnt ovenfor (effektiv timepris inkl. overhead og transportudgifter).
Antal audits og timetallet til de øvrige rådgivningsydelser besluttes ved indgåelse af aftalen.

Enkeltstående konsulentydelser
Ydelserne afregnes efter en fast timetakst på 1.500,00 kr. (inkl. overhead og transportudgifter). Taksten er
højere end den takst, der anvendes i basispakken og hyldevarerne, idet ydelserne er enkeltstående og derfor udfordrer sygehusenes kapacitet til rådgivningsopgaven.
Timetallet til rådgivningsydelserne besluttes ved indgåelse af aftalen.
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