
Godkendelse af forslag vedr. revidering af rammeaftale for infek-
tionshygiejne. (DAK)

RESUMÉ
Følgegruppen for Forebyggelse har igangsat en evaluering og revidering af den nuværende ram-
meaftale for infektionshygiejnisk rådgivning. En tværsektoriel arbejdsgruppe har med udgangs-
punkt i evalueringen foretaget en revidering af rammeaftalen, der nu foreligger til endelig godken-
delse.

KOMMUNALE BEMÆRKNINGER
Der er i rettelserne i rammeaftalen lagt op til, at der skal være større fokus på erfa-grupper.

Der er fortsat mulighed for, at kommunerne kan tilkøbe pakker i regionen, hvis de ikke ønsker at 
etablere egne hygiejneorganisationer.

Mange kommuner har dog etableret, eller er ved at etablere, hygiejneorganisationer. Derfor vil et 
fokus på fælles erfagrupper på tværs af sektorer være væsentligt at få udbygget.

INDSTILLING
Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum 

 Godkender den reviderede Rammeaftale for Infektionshygiejnisk Rådgivning. 

INDSTILLING 
Følgegruppen for Forebyggelse indstiller, at Det Administrative Kontaktforum

 Godkender den reviderede Rammeaftale for Infektionshygiejnisk Rådgivning. 

SAGSFREMSTILLING

Baggrund
Siden 2015 har Rammeaftalen for Infektionshygiejnisk Rådgivning fra sygehusene til kommunerne 
dannet udgangspunkt for samarbejdet på det infektionshygiejniske område i Region Syddanmark. 

Som led i den løbende monitorering af rammeaftalen for infektionshygiejnisk rådgivning fremgår 
det, at rammeaftalen skulle evalueres primo 2021. Følgegruppen for Forebyggelse besluttede i 
august 2020 at fremskynde evalueringen på baggrund af situationen med COVID-19. Tværsektori-
elt Samarbejde i Region Syddanmark blev tovholder for at udarbejde en evaluering med involve-
ring af de regionale hygiejnesygeplejersker. Evalueringen blev udarbejdet i vinteren 2021 og be-
stod af et spørgeskema, der blev sendt til alle kommuner i Region Syddanmark samt en række 
generiske spørgsmål, der blev drøftet i de enkelte SOF’er. 

I evalueringen (bilag 1) fremgår forslag om mindre og større ændringer i rammeaftalen. På denne 
baggrund besluttede følgegruppen at iværksætte et arbejde med at revidere aftalen, så rammeaf-
talen imødekommer den udvikling, der har været i kommunerne de seneste år, og som er accentu-
eret af situationen med COVID-19. 



Der blev derfor nedsat en tværsektoriel arbejdsgruppe, der havde til formål at udarbejde et oplæg 
til revidering af rammeaftalen.

Oplæg til revidering af rammeaftalen

På baggrund af evalueringen er det arbejdsgruppens vurdering, at rammeaftalen danner et godt 
fundament for samarbejdet på det infektionshygiejniske område i forhold til aftalens nuværende 
indhold og opbygning. 

Det er vurderingen, at de konkrete ændringsforslag, der fremgår af evalueringen, kan indarbejdes i 
den nuværende rammeaftale med mindre ændringer.  Arbejdsgruppen og følgegruppen for fore-
byggelse har haft to fælles drøftelser vedr. ændringerne til rammeaftalen.

Med dette afsæt forelægges Det Administrative Kontaktforum følgende seks ændringsforslag til 
godkendelse.

1. Ny baggrundsbeskrivelse, der italesætter behov for netværk og sparring på SOF-niveau
2. Mulighed for tilkøb af abonnementsordning i forhold til telefonisk rådgivning
3. Tydeliggørelse af, hvad der menes med ”generel sparring”
4. Skiftevis regional og lokal temadag
5. Tilpasning af undervisning i basisaftalen
6. Basisuddannelse i infektionshygiejne og supplerende uddannelse som enkeltstående kon-

sulentydelse

Ændringsforslagene er uddybet i bilag 2. Med afsæt i ændringsforslagene er der udarbejdet et ud-
kast til en revideret rammeaftale i bilag 3. 

Følgegruppen for Forebyggelse godkendte ændringsforslagene d. 7. april 2022.

Økonomi 
I bilag 1 er der under hvert ændringsforslag indsat et afsnit om de økonomiske forhold. Det skal 
bemærkes, at størstedelen af ændringerne ikke kræver økonomi.

BILAG 
 Bilag 1: Evalueringsrapport
 Bilag 2: Ændringsforslag inkl. økonomi
 Bilag 3: Rammeaftale for Infektionshygiejnisk Rådgivning – Revideret 2022


