
INVITATION OG PROGRAM

Temadag om

infektionshygiejne for kommuner

24. april 2023 kl. 9.30-15.00

MESSE C Fredericia
Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia



Region Syddanmark inviterer til 

temadag om infektionshygiejne. 

Ifølge Rammeaftale om Infek

tionshygiejnisk rådgivning fra  

sygehusene til kommunerne  

afholdes der hvert andet år en  

fælles dag for alle kommuner  

i Region Syddanmark.

Statens Serum Institut samt 

kommunernes og regionens egne 

specialister vil på dagen formidle 

aktuel viden på infektionshygi

ejneområdet for kommunerne.

På temadagen vil der være 
fokus på:

 ❚ Rammer for og fokuspunkter  

i hygiejneindsatsen, når 

behand lingen foregår i  

borgerens eget hjem.

 ❚ Forebyggelse af urinvejs

infektioner.

 ❚ Håndtering af beboernes  

vasketøj efter de nationale  

infektionshygiejniske retnings

linjer.

 ❚ Forebyggelse af sundheds

sektorerhvervede infektioner  

i forbindelse med hjemme

behandling.

 ❚ Forebyggelse af resistente  

mikroorganismer.

Den forebyggende hygiejne-
indsats i kommunerne bliver 
stadig mere vigtig på grund 
af accelererede patientfor-
løb og en stigende andel af 
ældre borgere. 

Desuden er der i de senere år 

set en øget forekomst af resi

stente mikroorganismer, hvilket 

udgør en særlig risiko for syge 

og svage borgere.

Målgruppe:

 ❚ Ledere eller medarbejdere, 

der har en arbejdsfunktion i 

forhold til hygiejne. Det kan fx 

være nøglepersoner som har 

en ledende, superviserende 

eller undervisende funktion 

over for kolleger vedr. hygi

ejne.

 ❚ Hver kommune har et antal 

pladser, der med tilpasning 

svarer forholdsmæssigt til 

kommunens størrelse: 

Assens 10, FaaborgMidtfyn 10, 

Kerteminde 5, Langeland 5,  

Middelfart 10, Nordfyns 5,  

Nyborg 5, Odense 25,  

Svendborg 10, Ærø 3, Billund 5, 

Esbjerg 15, Fanø 2, Fredericia 10, 

Haderslev 10, Kolding 10,  

Sønderborg10, Tønder 8,  

Varde 10, Vejen 8, Vejle 15 og  

Aabenraa 10. 

INVITATION

Kom til temadag om infektionshygiejne 
for kommunerne i Region Syddanmark 

TID OG STED
24. april 2023,  
kl. 9.30-15.00.  
Messe C, Fredericia.  

Der er indtjekning og  

morgenkaffe fra 9.3010.00.  

Der serveres frokost og  

eftermiddagskaffe.

TILMELDING
Du kan tilmelde dig temadagen  

i Plan2learn – klik her!

Det er gratis at deltage.  

Sidste frist for tilmelding er  

fredag den 10. marts 2023. 

KONTAKT
Har du spørgsmål, er du  

velkommen til at kontakte  

konsulent i Tværsektorielt  

Samarbejde Lars Schubert  
mobil 4020 7948, email:  

lars.kunz.schubert@rsyd.dk

https://rsd.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=97926


KOM OG VÆR MED!
24.03.2023

kl. 9.30
Indtjekning og morgenkaffe

kl. 10.00
Velkomst

kl. 10.10
Når behandlingen foregår i borgerens  
eget hjem 
Ved Jette Holt, Statens Serum Institut.

kl. 11.00
100 dage uden urinvejsinfektioner 
Ved Marlene Lundemand, Guldborgsund  
Kommune.

kl. 11.30
Forebyggelse af urinvejsinfektioner under  
indlæggelse samt ved udskrivelse af  
patienten 
Ved Lone Bojsen, Louise Enemark Jessen, 
Henriette Steen Andersen, Sygehus Sønder
jylland, Diabetes, Hormon og Nyresygdomme, 
Sønderborg.

kl. 12.00
Frokost

kl. 12.50
Håndtering af beboernes vasketøj efter  
de nationale infektionshygiejniske  
retningslinjer (NIR) 
Et kommunalt eksempel ved specialkonsulent 
Sara Møller Olesen, Varde kommune.

kl. 13.15
Forebyggelse af sundhedssektorerhvervede 
infektioner i forbindelse med intravenøs 
behandling i hjemmet 
Ved akutsygeplejerske Kamilla Høll Christiansen 
Fredericia Kommune og hygiejnesygeplejerske 
Helle Pries Kristiansen, Odense Universitets
hospital. Fokus er bl.a. på relevante infektions
hygiejniske rammer og principper aftalt med 
primærsektor, herunder basal håndtering af 
katetre, korrekte indikationer, rettidig sepone
ring, daglig observation af indstikssted og for
binding for det sundhedsfaglige personale der 
kommer i borgerens hjem.

kl. 14.00
Kaffepause
    

kl. 14.20
Forebyggelse af resistente mikroorganismer
Fokus på brugen af antibiotika og antibiotikas 
betydning for resistente mikroorganismer.  
Ved cheflæge Anette Holm, Odense 
Universitets  hospital.
               

kl. 14.50
Opsamling, afslutning og tjek ud

kl. 15.00
Tak for i dag

Temadag om infektionshygiejne 

Program 24. april 2023 i Messe C, Fredericia


