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HALT 3-projektet (Healthcare Associated Infections in European Long Time Care 

Facilities 3)

 Audit af institutionserhvervede infektioner, antibiotikaforbrug, antibiotikaresistens 

og infektionshygiejniske resurser på plejehjem o.l. institutioner i Europa

 Videreførelse af HALT-projektet fra 2010 og HALT 2 fra 2013

 Europæisk projekt under ECDC (The European Centre for Disease Prevention

and Control) i Stockholm

 Centralt koordineret af en styregruppe (Bruxelles)  

HALT 2HVAD ER HALT 3



HALT 3 – FORMÅL OG METODE

Formål

 At sætte fokus på hygiejne, infektioner, multiresistente bakterier og forbrug af 

antibiotika på plejehjem

 At øge vores viden om disse forhold på vores plejehjem

 At belyst forholdene på plejehjem, både nationalt og internationalt, for at kunne 

målrette evt. fremtidig indsats på området



HVORFOR ER HALT 3 RELEVANT

 Demografien ændres i den danske befolkningen



HVORFOR ER HALT 3 RELEVANT

Nyt fra Danmarks Statistik, 20. juni 2016 - Nr. 274

Indlæggelser

Indlagte patienter

Ambulante patienter

Ambulante behandlinger

Sengedage

Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk/IND05 

 Den gennemsnitlige liggetid bliver kortere



HVORFOR ER HALT 3 RELEVANT

Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk/AED20 Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk/AED19 

 Den gennemsnitlige liggetid falder, mens antallet af akutte genindlæggelser stiger



HVORFOR ER HALT 3 RELEVANT

 Plejehjemsbeboere har generelt mere og stigende kontakt til sundhedsvæsnet 

end tilsvarende aldersgrupper



HALT 2 DATA

 Prævalensen for tegn/symptomer i DK: 3,4% (43 beboere ud af 1263 på 32 

plejehjem)

 Hyppigste infektioner i DK:

 Urinvejsinfektion 38,9%

 Hud/sårinfektion 30,6%

 Svampeinfektioner 16,7%

 Luftvejsinfektion 8,3%

 Øjeninfektion 0,2%

 Gastrointestinalinfektion 0,1%

 Uforklarlig feber 0,1%

 Prævalensen for antibiotikaforbrug i DK: 11,7% (148 beboere ud af 1263)

 48,6% terapeutisk behandling

 50,0% profylaktisk behandling (primært mod UVI) 

 1,4% terapeutisk og profylaktisk behandling



ÆLDRES FORBRUG AF ANTIBIOTIKA TIL UVI
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Solgt mængde antibiotika til ældre (>65 år) via primærsektoren primært til 
behandling/forebyggelse af UVI

Methenamin

Nitrofurantoin

Ciprofloxacin

Sulfamethizol

Trimethoprim

Pivmecillinam

 Forbruget af antibiotika til behandling af UVI blandt ældre (>65 år) er stigende



Hvem skal/kan udføre

 Nationalt koordineret af CEI

 Regionalt/lokalt – kontaktperson (regionale IHE/person i kommunen/person på 

plejehjem)

Hvem skal/kan deltage

 Frivillig deltagelse – plejehjem med fastboende beboere

Hvornår

 April-juni og/eller august-oktober 2017

Metode

 Prævalensaudit med registrering af plejehjemmets og beboernes karakteristika, 

samt beboernes evt. tegn/symptomer og/eller antibiotikabrug – samarbejde med 

lokalt personale og ved gennemgang af beboernes journal

 Registreringsskemaer fra ECDC/CEI

 Registrering af CEI i ECDC’s/HALT’s registreringsprogram

HALT 3 - METODE



HALT 3 - METODE

Institutionsskema til belysning af:

 Karakteristika for plejehjemmet

 Opsummeret forekomst af forskellige karakteristika hos plejehjemmets beboere 

– ”plejetyngden” samlet for plejehjemmet

 Forekomst af foranstaltninger på plejehjemmet vedr. forbrug af antibiotika og 

infektionshygiejne



HALT 3 - METODE

Beboerskema (indeholder ikke person identificerbare data) til belysning af:

 Karakteristika hos den enkelte beboere – ”plejetyngden” for den enkelte beboer

 Eventuelle tegn/symptomer på infektion

 Eventuelt behandling med antibiotika



 Institutions- og beboerskemaer indsendes til CEI

 CEI videreformidler summerede og anonymiserede data til den centrale 

europæiske database hos HALT 3-projektgruppen og ECDC

 CEI bearbejder lokale, evt. regionale og nationalt danske data 

 CEI afrapportere resultater lokalt i form af rapporter indeholdende egne data, 

evt. kommunale/regionale data og landsdata (lokale data er fortrolige)

 Landsdata bliver publiceret i en samlet rapport på CEI’s hjemmeside

 Landsresultat publiceres måske i Ugeskrift for Læger (afhænger af resultatet)

 ECDC publicere en samlet rapport med nationale- og europæiske data

DATABEHANDLING OG PUBLIKATION



Interesseret i at høre mere og/eller deltage i HALT 3, 

så kontakt:

Akademisk medarbejder Christian Stab Jensen, cand.sci., PhD

Central Enhed for Infektionshygiejne (CEI),

Statens Serum Institut

Tlf.: 32 68 38 26

e-mail: csj@ssi.dk



TAK FOR GOD RO OG ORDEN


