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Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. revidering af rammeaftale for 

infektionshygiejnisk rådgivning  

 

Baggrund 
Siden 2015 har Rammeaftalen for infektionshygiejnisk rådgivning fra sygehusene til kommunerne dannet 
udgangspunkt for store dele af samarbejdet omkring infektionshygiejne i Region Syddanmark.   
 
I den nuværende rammeaftale fremgår det, at aftalen skal evalueres første gang primo 2021. Som drøftet på 
mødet i Følgegruppen for Forebyggelse i august 2020 er evalueringen accentueret af situationen med COVID-
19, der stiller nye og store krav til håndteringen af infektionshygiejniske problemstillinger på tværs af sygehuse 
og kommuner. Derfor blev evalueringen fremskyndet til november-december 2021 og forelagt Følgegruppen 
for Forebyggelse i februar 2021.  
 
Evalueringen er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af hygiejnesygeplejersker fra de enkelte sygehuse. 
Tværsektorielt Samarbejde i Region Syddanmark er tovholder på evalueringen.   
 
Evalueringen er bygget op omkring to elementer: 

1. Spørgeskemaundersøgelse, der er sendt ud til alle kommuner i Region Syddanmark. 14 ud af 22 
kommuner har besvaret spørgeskemaet. 

2. Udvalgte generiske spørgsmål, der er drøftet i regi af de lokale samordningsfora. 
 
I evalueringen, der er vedhæftet som bilag (bilag 1), fremgår det, at kommunerne vurderer, at rammeaftalen 
understøtter et godt tværsektorielt samarbejde omkring infektionshygiejne, og at indholdet i aftalen fortsat er 
relevant. I evalueringen fremgår en række konkrete forslag til revidering af rammeaftalen. Der henvises til 
evalueringen for en uddybning heraf.  
 
På baggrund af evalueringen har Følgegruppen for Forebyggelse vurderet, at der er behov for en nærmere 
afklaring vedr. revidering af rammeaftalen. Følgegruppen har derfor besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, 
der skal udarbejde oplæg til revidering af aftalen. I dette kommissorium beskrives nærmere vedr. formål, 
leverancer, organisering og tidsplan for denne opgave.  

 

Formål 
Arbejdsgruppen skal overordnet sikre, at rammeaftalen revideres, så den bedst muligt understøtter et tæt og 

virkningsfuldt samarbejde mellem sektorerne om infektionshygiejne. For at sikre dette skal arbejdsgruppen:   

1. Kvalificere den udarbejdede evaluering af rammeaftalen. Kvalificeringen skal sikre, at der i 

arbejdsgruppen er enighed om omfanget af revidering af rammeaftalen.  

2. Undersøge model(ler) for et tæt og virkningsfuldt samarbejde mellem sektorerne om 

infektionshygiejne.  

3. Udarbejde oplæg til revidering af rammeaftalen. 

Leverancer 
Med afsæt i ovenstående formålsbeskrivelse deles arbejdet op i følgende tre leverancer: 

Leverance 1: Kvalificering af evaluering af rammeaftalen   
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Arbejdsgruppen skal kvalificere den udarbejdede evaluering af rammeaftalen, så der sikres et fælles 
udgangspunkt for det videre arbejde. På baggrund af dette skal der udarbejdes et fælles tværsektorielt notat.  
Notatet forelægges Følgegruppen for Forebyggelse og Det Administrative Kontaktforum i august og 
september 2021. 
 
Leverance 2: Model for et tæt og virkningsfuldt samarbejde om infektionshygiejne 

Med afsæt i leverance 1 skal arbejdsgruppen undersøge, hvordan der i Region Syddanmark kan sikres et tæt 

og virkningsfuldt samarbejde omkring infektionshygiejne. Der kan i arbejdet eventuelt indhentes erfaringer fra 

de regioner.  

Følgegruppen for Forebyggelse inddrages ved behov.  

Leverance 3: Oplæg til revidering af rammeaftalen 

På baggrund af leverance 2 udarbejder arbejdsgruppen oplæg til revidering af rammeaftalen. Oplægget kan 

eventuelt indeholde forskellige (2-3) overordnede modeller for, hvordan rammeaftalen kan revideres.  

Leverance 2 forelægges til drøftelse i Følgegruppen for Forebyggelse, der skal tage stilling til den videre 

proces i forhold til revidering af rammeaftalen. Der kan i arbejdet eventuelt indhentes erfaringer fra de øvrige 

regioner.   

Organisering 
Arbejdsgruppen referer overordnet til Følgegruppen for Forebyggelse. Der skal udpeges én regional og én 

kommunal sekretær.  

 

Det er væsentligt, at der sikres en bred repræsentation i arbejdsgruppen. Derfor skal der udpeges 1-2 

regionale og kommunale repræsentanter fra hvert SOF. Det bemærkes, at deltagerne i arbejdsgruppen har 

ansvar for at repræsentere det lokale samordningsfora bredt set.  

 

Der udpeges én regional og én kommunal formand for arbejdsgruppen. Der lægges op til, at formandsskabet 

bemandes på chef- eller direktørniveau.  

Ressourcer og tidsplan 
Der planlægges fire møder i arbejdsgruppen. Møderne planlægges som udgangspunkt af 2-3 timers 

varighed. Det forventes, at det første møde afholdes fysisk, mens de øvrige møder kan afholdes via video.  

Der lægges op til følgende tidsplan: 

Ultimo maj/primo juni 2021 Første møde i arbejdsgruppen – leverance 1 
påbegyndes 

Ultimo juni 2021 Andet mødet i arbejdsgruppen – leverance 1 og 2 

August 2021 Leverance 1 forelægges Følgegruppen for 
Forebyggelse 

August 2021 Tredje møde i arbejdsgruppen – leverance 2 og 3 

September 2021 Leverance 1 forelægges Det Administrative 
Kontaktforum 

September 2021 Fjerde møde i arbejdsgruppen - leverance 3 

November 2021 Leverance 3 forelægges Følgegruppen for 
Forebyggelse  

 



 

13. april 2021 

Såfremt der opstår uenigheder eller uklarheder om opgaven rettes disse til Følgegruppen for Forebyggelse. 

Bilag 

 Evaluering af Rammeaftalen for infektionshygiejnisk rådgivning fra sygehusene til kommunerne 

 


