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OVERSIGT

Infektionshygiejniske retningslinjer i DK

Specifikt om Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer

- Udvikling

- Gyldighed

- Evidens

Grundlaget for andre retningslinjer

Et eksempel – NIR UVI
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INFEKTIONSHYGIEJNISKE GUIDELINES I DK

Statens Serum Institut, Central Afdeling for Sygehushygiejne

- Siden 1980: Råd og Anvisninger, Informationsmateriale

Dansk Standard

- Siden 1999: Infektionshygiejniske specifikke standarder

Statens Serum Institut, Central Enhed for Infektionshygiejne

- Siden 2012: Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer

Sundhedsstyrelsen

- Bekendtgørelser, vejledninger, forebyggelsespakke, MTV (opr.stuer)

Dansk Selskab for Patientsikkerhed

- Kirurgi-pakke, urinvejspakke, etc.

Center for kliniske retningslinjer

- Kliniske retningslinjer

Vejledninger fra selskaber, fx 

- Dansk Selskab for Infektionsmedicin: Retningslinjer om håndtering af 

(sæson)influenza

- FSTA: Ventilation i rum med invasive indgreb, herunder opr.stuer
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Styrelsen for Patientsikkerhed 2017-

Målepunkter i forbindelse 

med risikobaserede tilsyn

IKAS (stiftet 2005), 2009-

Akkrediteringsstandarder



TILKENDEGIVELSE FRA SUNDHEDSMINISTERIET, 12. MAJ 2012

VEDR. NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER

• Retningslinjerne skal være frit tilgængelige for alle interessenter i 

sundhedssektoren på www.ssi.dk

• Retningslinjerne skal være på samme høje faglige niveau som de 

nuværende standarder (evidensbaserede)

• Retningslinjerne skal være læsbare for såvel almindeligt 

sundhedspersonale som infektionshygiejniske eksperter, og derfor uden 

behov for væsentlig omskrivning for at kunne anvendes lokalt

• Retningslinjerne skal være anvendelige som fagligt grundlag i relation 

til Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM)

• SSI vil styre produktion og fortsat udvikling afstemt med 

samarbejdspartnere i regioner

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12

SUU alm. del , endeligt svar på spørgsmål 477
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FRA DS TIL NIR: FRA FORMALISME TIL PROSA

Inf.hyg. specifikke standarder Nationale Inf.hyg. Retningslinjer

Udarbejdet af fagspecialister Udarbejdet af fagspecialister

Meget kort tekst om problemfeltet Gennemgang af problemfeltet med 

uddybning af underemner

Annekser med uddybning (detaljer),

eksempler, dvs. prosa om nogle emner

Bilag med uddybning (detaljer), 

eksempler

Skarp opdeling af risikopunkter, kritiske 

styringspunkter og kritiske grænser

Korte præcise statements

Anbefalinger med evidensstyrke Anbefalinger med evidensstyrke

Skal – samme formelle gyldighed Skal – samme formelle gyldighed

Skarp skelnen mellem gyldighed og 

forslag

Revision hver 4.-5. år Revision hver 4.-5. år

Begrænset adgang Let tilgængelighed

One size fits all – samme skabelon 

(DK/int. – infektionshygiejne/produkter)

CEI tilstræber større ensartethed
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NIR ARBEJDSPROCES

Arbejdsgruppen 
udvælges

• Ankerpersoner – 2 fra CEI

• Repræsentanter fra Regioner (max 2 pr. region)

Arbejdsproces

max 18 måneder

• Indkaldelse, korrespondance, referat, skriveri og udgivelse 
varetages af ankerpersoner

Høring

• I høringsprocessen (6 uger) inddrages:

• IHE’er, faglige selskaber, driftsherrer: Regioner og kommuner, 
SST og producenter (brancheforeninger)

Endelig udgave 
udarbejdes

• PDF version er frit tilgængelig på nettet

Revision hvert 4.-5. år
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NIR – STATUS MAJ 2019

1. Supplerende forholdsregler (2016)

2. Nøglepersoner (2019)

3. Genbehandling fleksible endoskoper (2018) 

4. Nybygning og renovering (2013, R)

5. Håndhygiejne (2018)

6. Desinfektion (2014 – udg. 1.3 2018)

7. Tandklinikker (2014 – udg. 1.2 2018, R)

8. Forebyggelse af UVI (2014 – udg. 1.1 2015)

9. Intravaskulære katetre (2015 – udg. 1.1 2016)

10. Respirationsudstyr (2015)

11. Operativ infektionsprofylakse (2015, R)

12. Rengøring (2015)

13. Tekstiler til flergangsbrug (2015)

14. Almen praksis (2015)

15. Præhospital (2016)

16. Generelle forholdsregler (2017)

17. Genbehandling af med. ster. udstyr (2019)

18. Vand
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NIR DÆKKER FLERE OMRÅDER

De basale NIR

- Generelle og Supplerende

De emne-relaterede NIR

- Udstyr: Desinfektion, Endoskoper, Ventilationsudstyr, Nybygning, 

Steriliserbart udstyr 

- Procedurer: Håndhygiejne, Urinkateter, Intravenøse katetre, 

Rengøring, Operativ, Tekstiler

- Personale: Nøglepersoner/hygiejnekontaktpersoner

NIR i forhold til sundhedsmæssige brancher

- Almen praksis

- Tandlæger

- Præhospital
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NIR: STATUS OG FREMTID

NIR i forhold til infektionshygiejniske standarder (DS)

- Lægger vægt på den regionale og andre interessenters involvering

- Mere baggrundsinformation i relation til de enkelte emner

- Større fokus på, at målgruppen også er klinikere

- Løbende opdatering (ny viden og lovgivning, spørgsmål, fejl 

udgave 1.1, 1.2…)

Fremtid

- Nye krav til formidling – e-læring

- Brugerønske om specifikke fagområder

- Fundament ved tilsyn/kontrol
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NIR ER IKKE ALENE

FSFH temadag 8. maj 2019

Arbejdsdragtvejledning, SST

MRSA-vejledning, SST

Pandemiplan, SST

Dansk Selskab for 

patientsikkerhed

Biocidforordning, EU

og ……………….

Direktiv om Medicinsk udstyr

og ……………….
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CPO-vejledning, SST

Lovgivning, fx

1. Arbejdsmiljø

2. Bygningsreglementet



SPØRGSMÅL OM AFLØB OG HÅNDVASKE

?

Nyt hospitalsbyggeri: Bygningsrådgiver mener, at der skal være overløbshul i 

håndvaske på sengestuer (da der ikke er afløb i gulvet)

Lovgivningen, der henvises til 

BR18 § 70 Stk. 3. §§ 69-81 kan opfyldes ved at følge DS 432 Norm for 

afløbsinstallationer.

BR18 § 75. Vandinstallationer med aftapning samt tekniske installationer med f.eks. 

aftræk og køleflader, som kan afgive skadelige mængder kondensvand og overløb fra 

sikkerhedsventiler, skal forsynes med afløbsmulighed.

DS 432 Norm for afløbsinstallationer, kapitel 4.10.1. Sanitetsgenstande med 

afspærreligt udløb skal være forsynet med overløb. Det samme gælder, hvor risikoen 

for tilstopning af udløbet er stor, og hvor sanitetsgenstande er opstillet i rum uden 

vandtæt gulv og gulvafløb.

vs. 

Anbefaling i NIR Nybygning: Håndvasken skal være uden overløbshul og uden 

afsætningsmulighed (tabel 8.9).

Vi har ikke skrevet noget om brug af bundprop (forudsætter at vasken bruges uden…)
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SVAR FRA TRAFIK-, BYGGE- OG BOLIGSTYRELSEN

Bygningsreglementet er bygget op omkring en serie funktionskrav, 

herunder bl.a. at der ikke må opstå risiko for personers sundhed eller 

komfortmæssige gener, og at der ikke sker skader på personer, 

installationer og bygningsdele. 

Heraf følger, at hvis en specifik løsning medfører en risiko for personers 

sundhed (f.eks. med begrundelse i disses nedsatte immunforsvar), så 

kan den ikke anvendes.

Tilbage vil så bl.a. stå hensynet til, at der ikke må opstå skader på 

personer, installation eller bygningsdele. 

I forbindelse med disse og andre funktionskrav angiver 

bygningsreglementet, at DS 432 Norm for afløbsinstallationer er en måde 

at efterleve kravene på. Det er altså muligt at efterleve kravene på en 

anden måde, men det vil typisk stille større krav til dokumentation af de 

overvejelser, der er blevet gjort, og typisk en dialog med kommunen. 
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NIR: BRUG OG IMPACT

Styrelsen for Patientsikkerhed

Institut for Kvalitet og Akkreditering i 

Sundhedsvæsenet (IKAS)
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NIR OG DEN FORMELLE GYLDIGHED

NIR er retningsanvisende og består af ”…et sæt af 

minimumsanbefalinger..  som har til formål at understøtte forebyggelse af 

smitte…”

NIR kan anvendes til at ajourføre lokale infektionshygiejniske instrukser i 

alle dele af sundhedssektoren

NIR kan anvendes til udarbejdelsen af kravspecifikationer over for 

eksterne leverandører

NIR er ikke udtryk for et myndighedsområde

…men…

Betragtes som best-practice
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NIR OG DEN INTERNE (LOKALE) GYLDIGHED

NIR er et sæt af minimumsanbefalinger, dette forhindrer ikke nogen i at 

øge kravene lokalt

- BØR kan lokalt blive til SKAL

Den interne gyldighed kan øges ved at harmonisere den praktiske 

udmøntning

NIR indeholder generiske anbefalinger

- dvs. NIR angiver rammer og principper, som med fordel kan udnyttes, 

såfremt der opstår en problemstillinger, som ikke specifikt er beskrevet 
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EVIDENS - DEFINITION
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EVIDENS: GRUNDLAG OG KATEGORISERING

NIR baseres overvejende på guidelines

- Engelsk-sprogede

- Skandinaviske

Første versioner af NIR vil anvende kategorisering som angivet via SST 

2004 (baseret på SIGN):

- Evidenskategorisering

- Styrke af anbefaling

Både SIGN og GRADE skelner imellem evidenskategorisering og styrke 

af anbefaling
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EVIDENS: KATEGORISERING

FSFH temadag 8. maj 2019

Publikationstype/studiedesign Evidens Styrke

Metaanalyse
Systematisk oversigt
Randomiseret kontrolleret studie

Ia
Ia
Ib

A Stærkt anbefalede foranstaltninger, som ved gode,
kontrollerede kliniske studier har vist effektivt at
kunne reducere risikoen for nosokomielle infektioner

Ikke randomiseret kontrolleret studie
Kohorteundersøgelse
Diagnostisk test1)

IIa
IIb
IIc

B Anbefalede foranstaltninger, som af logiske eller
teoretiske grunde betragtes som effektive og
sandsynligvis reducerer risikoen nosokomielle
infektioner.

Case-kontrol undersøgelse
Diagnostisk test2)

Beslutningsanalyse
Deskriptiv undersøgelse

III
III
III
III

C Foranstaltninger anerkendt, som god klinisk praksis.
Der findes ikke videnskabelig dokumentation for, at
risikoen for nosokomielle infektioner reduceres.

Mindre serier
Oversigtsartikler
Ekspertvurderinger
Ledende artikler

IV
IV
IV
IV

D

Guidelines
Lovgrundlag

D√ Stærkt anbefalede foranstaltninger.
Rammer som skal opfyldes

1) Er den direkte diagnostisk test, der beregner diagnostiske sandsynligheder

2) Er den indirekte nosografiske test, der beregner hvor ofte en person med en sygdom fanges

af en test (sensitivitet), og hvor ofte en rask person korrekt frikendes for en sygdom (specificitet).
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SIGN – ET SYSTEM TIL EVIDENSVURDERING OG 

UDARBEJDELSE AF ANBEFALINGER

SIGN: Scottish Intercollegiate Guidelines Network

- http://www.sign.ac.uk/

Sundhedsstyrelsens vejledning i udarbejdelse af referenceprogrammer 

2004

- https://sundhedsstyrelsen.dk/da/udgivelser/2004/vejledning-i-

udarbejdelse-af-referenceprogrammer-2004

Checklister og noter til de forskellige artikeltyper

- http://cfkr.dk/manualer-og-skabeloner/checklister.aspx
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FORORDSTEKST 
NIR GENERELLE FORHOLDSREGLER

NIR er systematisk udarbejdede udsagn, der kan anvendes af fagpersoner, når de skal træffe beslutning 

om retningslinjer for passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse i specifikke infektionshygiejniske 

situationer. NIR er ikke at betragte som en lærebog men kan anvendes i forbindelse med, at uddannet 

personale skal tilpasse og ajourføre lokale infektionshygiejniske retningslinjer i sundhedssektoren. 

Anbefalingerne gives på baggrund af litteraturstudier fortrinsvis baseret på nyere internationale og 

nationale guidelines samt strukturerede reviews og metaanalyser om emnet. Den anvendte litteratur er 

evidensklassificeret i henhold til Sekretariat for Referenceprogrammer. Styrken af de enkelte anbefalinger 

i disse NIR er baseret på den tilgrundliggende litteratur, hvor ”skal” er baseret på styrke A og B og ”bør” 

er baseret på styrke C og D af referencerne. 

På områder, hvor der ikke har kunnet findes dokumentation for en hensigtsmæssig fremgangsmåde for et 

givent udstyr eller en given procedure, har arbejdsgruppen udarbejdet konsensusbeslutning baseret på 

principper for god klinisk infektionshygiejnisk praksis. Disse anbefalinger udtrykkes typisk med et ”bør” og 

er angivet med rekommandationsstyrke D. 

I tilfælde, hvor anbefalinger er baseret på: 1) gældende lovgivning, eller 2) andre NIR-publikationer eller 

der er konsensusbeslutning om, at dette er god klinisk praksis eller 3) de anvendte vurderede guidelines, 

er rekommandationsstyrken suppleret med et ”flueben” (D√). Anbefalingerne er dermed ophævet til et 

”skal” jf. Sekretariat for Referenceprogrammer, og i teksten anvendes ordet ”skal”. 
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FRA EVIDENS TIL ANBEFALING

SKAL

SKAL

BØR

BØR
Konsensusbeslutning baseret på 

principper for god klinisk 

infektionshygiejnisk praksis  D
BØR

Baseret på: 1) gældende lovgivning, eller 

2) er konsensusbeslutning om, at dette er god 

klinisk praksis og baseret på fx andre NIR-publ. eller 

3) baseret på de anvendte vurderede 

guidelines, er rekommandationsstyrken suppl. 

med et ”flueben” (D√). SKAL
FSFH temadag 8. maj 2019
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Publikationstype/st
udiedesign

Evi-
dens

Styr-
ke

Metaanalyse
Systematisk 
oversigt
Randomiseret
kontrolleret studie

Ia
Ia
Ib

A Stærkt anbefalede 
foranstaltninger, som ved 
gode, kontrollerede 
kliniske studier har vist 
effektivt at kunne 
reducere risikoen for 
nosokomielle infektioner

Ikke randomiseret
kontrolleret studie
Kohorteundersøgel
se
Diagnostisk test1)

IIa
IIb
IIc

B Anbefalede 
foranstaltninger, som af 
logiske eller teoretiske 
grunde betragtes som 
effektive og 
sandsynligvis reducerer 
risikoen nosokomielle 
infektioner.

Case-kontrol 
undersøgelse
Diagnostisk test2)

Beslutningsanalyse
Deskriptiv
undersøgelse

III
III
III
III

C Foranstaltninger 
anerkendt, som god 
klinisk praksis. Der findes 
ikke videnskabelig 
dokumentation for, at 
risikoen for nosokomielle
infektioner reduceres.

Mindre serier
Oversigtsartikler
Ekspertvurderinger
Ledende artikler

IV
IV
IV
IV

D

Guidelines
Lovgrundlag

D√ Stærkt anbefalede 
foranstaltninger.
Rammer som skal 
opfyldes

1) Er den direkte diagnostisk test, der beregner diagnostiske sandsynligheder

2) Er den indirekte nosografiske test, der beregner hvor ofte en person med en sygdom fanges

af en test (sensitivitet), og hvor ofte en rask person korrekt frikendes for en sygdom (specificitet).



IKAS’ FORTOLKNING VED AKKREDITERING

Hvor NIR-anbefalinger med ”SKAL” ikke er opfyldt:

 Anmærkning, og der kræves opfølgning 

Hvor NIR-anbefalinger med ”BØR” ikke er opfyldt:

 Der informeres og diskuteres, hvordan det bør være, men det har ikke 

indflydelse på om institutionen/klinikken bliver akkrediteret
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ANVENDELSE AF NIR VED DE RISIKOBASEREDE TILSYN

STYRELSEN FOR PATIENTSIKKERHED 2017-

I alt 24 punkter, heraf 5 om hygiejne: 

16: Interview og gennemgang af dokumentation vedrørende kemiske 

multivariable indikatorer til brug for kontrol af autoklave 

17: Interview og gennemgang af dokumentation vedrørende biologiske 

sporeprøver til brug for kontrol af autoklave 

18: Observation og interview vedrørende vandkvalitetsprøver af unitvand

20: Observation og interview vedrørende sterile pakninger af instrumenter 

til flergangsbrug 

21: Interview vedrørende daglig rengøring på klinikken 
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AGREE II – TIL VURDERING AF GUIDELINES

http://www.agreetrust.org/agree-ii/
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AGREE II – INSTRUMENTET

TIL VURDERING AF GUIDELINES

1. Opbygning og indhold – her vurderes 6 hovedområder:

• Afgrænsning og formål

• Inddragelse af interessenter

• Stringens i udarbejdelsen

• Klarhed og præsentation

• Anvendelighed

• Redaktionel uafhængighed

2. Dokumentation

3. Antal bedømmere (mindst 2, helst 4)

4. Svarskala (pointskala – 7: Strongly agree – 1: Strongly disagree)

5. Brugervejledning

6. Kommentar

7. Beregning af hovedområdets score (de 6 områder er uafhængige)

8. Samlet vurdering (kan denne guideline anvendes?)
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ANDRE EKS.: CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

http://www.cfkr.dk

DASYS/Aalborg Universitet

Anvender

- SIGN indtil ca. 2015; herefter  GRADE

- AGREE II til guidelines

- Vurdering af kvalitativ litteratur – samarbejde med australsk universitet (Joanna Briggs Institute, 

Adelaide)

Man undersøger i en retningslinje nogle få, meget specifikke spørgsmål – fokuserede spørgsmål – PICO

- population, intervention, comparison, outcome
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EKSEMPEL PÅ KLINISK RETNINGSLINJE, 1

FOKUSEREDE SPØRGSMÅL - PICO

1. Hvilken effekt har brug af sterilt saltvand eller sterilt vand 

sammenlignet med postevand og sæbe til vask af meatusområdet hos 

den voksne (18 år eller derover) indlagte patient før anlæggelse af KAD

med henblik på reducering af kateterrelaterede infektioner? 

PICO: population, intervention, comparison, outcome
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EKSEMPEL PÅ KLINISK RETNINGSLINJE, 2

2. Hvilke afvaskningsmidler kan anbefales til rengøring af meatusområdet, og hvor ofte bør 

meatusområdet rengøres i kateteriseringsperioden med henblik på reducering af kateterrelaterede 

infektioner hos den voksne (18 år eller derover) indlagte eller ambulante patient, der bærer permanent 

kateter? 

3. A) Hvilken uretral, permanent katetertype og størrelse kan anbefales til korttidsbrug hos den voksne 

(18 år eller derover) indlagte eller ambulante patient med henblik på at reducere forekomsten af 

kateterrelaterede infektioner? B) Hvilken uretral, permanent katetertype og størrelse kan anbefales til 

langtidsbrug hos den voksne (18 år eller derover) indlagte eller ambulante patient med henblik på at 

reducere forekomsten af kateterrelaterede infektioner? 

4. Hvilken væske kan anbefales til opfyldning af ballonen i det permanente kateter hos voksne (18 år eller 

derover) indlagte eller ambulante patienter med henblik på at minimere behovet for genopfyldning i 

kateteriseringsperioden? 
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ANDRE EKS.: NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

https://www.sst.dk/da/nkr
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GRADE (GRADING OF RECOMMENDATIONS ASSESSMENT, 

DEVELOPMENT AND EVALUATION SYSTEM) 

Se SST – NKR – metodehåndbog eller 

http://www.gradeworkinggroup.org/

Britta Tendal, SST konference om NKR 2013
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ANDRE SYSTEMER TIL EVIDENSVURDERING

Anvendt i forbindelse med Nationale Kliniske Retningslinjer
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EKSEMPEL: CLIMBING THE EVIDENTIARY HIERARCHY 

FOR ENVIRONMENTAL INFECTION CONTROL

FSFH temadag 8. maj 2019
McDonald 2013
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EKSEMPEL PÅ HØRINGS-KOMMENTARER OG -SVAR

NIR Genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr: Tænker I 

at speciallægepraksis er en "genbehandlingsenhed" eller en 

"lægepraksis"? og hvordan er de forpligtet i forhold til indholdet? Er der i 

retningslinjen taget højde for mindre enheder eller er der ens krav til alle 

uanset størrelse, aktivitet og risikoprofil. Det er mere for at høre, om der 

overordnet har været nogle drøftelser omkring dette?

NIR Rengøring, fra leverandører: NIR er ikke lige så anvendelige som 

standarder i forbindelse med udbud og kontrol

NIR Rengøring, KL: Positiv indstilling, også til evidens – men endnu ikke 

politisk behandlet 
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OVERVEJELSER OG UDFORDRINGER

Generelt ved bedømmelse af litteraturen

Understøtter den (gode) artikel præcis den 

anbefaling, der er under udarbejdelse?

Generaliserbarhed?

Peer reviewed?

Open access – dårligere artikler?

Er der noget, der ikke står der?

Grå litteratur – rapporter, konference-

proceedings etc. (ofte ny viden) - kan vi bruge 

dem?

Publikationsbias: Resultater, der ikke er 

publiceret, fx fordi det ikke har givet ”positive” 

resultater, eller fordi det ikke er nye resultater –

dem kan vi godt savne! 

Infektionshygiejne

Nogle studier kan ikke laves blindet

Studier som skal sammenligne to 

forebyggelsesmetoder, hvor infektionsraten er 

meget lille – kræver meget stort antal ptt. i us.

- Multicenter, lang varighed  øget variation, 

ændring i andre parametre undervejs

Etik

- Operation uden antibiotikaprofylakse 

(hoftealloplastik)?

- Operation med ikke-sterile instrumenter?

- Operation uden brug af handsker?

Multifaktorielle årsager til infektion – og det 

faktum, at infektionen ikke optræder med det 

samme

Er mangel på evidens = evidens for det modsatte?
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EKSEMPLER FRA NIR FOR FOREBYGGELSE AF 

URINVEJSINFEKTION I FORBINDELSE MED 

URINVEJSDRÆNAGE OG 

INKONTINENSHJÆLPEMIDLER



OPBYGNING AF ANBEFALINGERNE

Overordnede anbefalinger til organisationen

Generelle anbefalinger for 

inkontinenshjælpemidler

Specifikke anbefalinger for hhv.

- Transurethralt KAD

- Suprapubisk KAD

- SIK/RIK

- Nefrostomi

- Uridom

- Ble
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VÆSENTLIGHEDSKRITERIER

Meget væsentligt med relativ god evidens

Anvendelse af KAD

- 15-25 % af de indlagte patienter kateteriseres under indlæggelsen

- KAD er hyppigste årsag til No-UVI - op mod 80 % af 

sundhedssektorerhvervede UVI er forbundet med kateterisation af urinvejene

- Kateterrelateret UVI fører til øget morbiditet og dødelighed, forlænget 

indlæggelse og højere omkostninger

- Anbefalinger bygger primært på internationale guidelines, som dog i de fleste 

tilfælde refererer til kliniske studier

Mindre væsentligt med relativ dårlig evidens

Inkontinens

Anvendelse af ble

Nedre toilette
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ANBEFALINGER OG EVIDENS

Guidelines – som oftest bygger på kliniske studier

- Hvornår anvendes KAD

- Er anlæggelse og håndtering korrekt

- Seponeres KAD når man skal

- Dokumenteres anlæggelse/seponering af KAD

Metaanalyser

- Intermitterende kateterisation vs. KAD

Kliniske studier

- Brud på det lukkede system

- Anvendelse af uridom vs. KAD

Konsensusbeslutninger uden egentlig evidens

- SIK/RIK

- nedre toilette

- skiftefrekvens af ble
A B C D D(√)

21 24 22 23 31
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TAK FOR NU

Tak til

- Brian Kristensen, overlæge, CEI

- Christian Stab Jensen, cand. scient., CEI

SPØRGSMÅL?

Stil dem til jeres lokale hygiejneorganisation 

- eller til

Ceimail@ssi.dk eller etj@ssi.dk
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