
 

Fagligt Selskab For Hygiejnesygeplejersker inviterer til temadag  
d. 9. maj 2017 på Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 

 

Infektionshygiejne så det batter! 
 

Program 

8.00-9.00 Registrering og udstillingsbesøg 
Kaffe/te m. morgenbrød og frugt 

9.00-9.05 Velkomst v/ hygiejnesygeplejerske Mette 
Detlefsen, formand for FSFH 

Hvordan omsættes de Nationale infektionshygiejniske Retningslinjer i praksis 

9.10-9.40 Generelle nationale infektionshygiejniske 
retningslinjer (NIR) og tilpasning til lokale 
forhold v./ hygiejnesygeplejerske Jette Holt 
SSI/Central Enhed for Infektionshygiejne 

Infektionshygiejnisk rådgivning med udgangspunkt i to forskellige modeller 

9.45- 10.10 Opbygning af hygiejneorganisation, i 
kommunalt regi, ved kommunal ansat 
hygiejnesygeplejerske Anita S. Rasmussen, 
Frederikssund kommune 

10.15-10.45 Sundhedsaftaler i Region Nord - 10 ud af 11 
kommuner er med – hvordan har processen 

været?  Regional ansat 
hygiejnesygeplejerske Birgitte Pedersen, 
Region Nord 

10.45-11.25 Udstillingsbesøg og kaffe/te m. frugt 

HALT- overvågning af sundhedssektorerhvervede infektioner og antibiotikaaudit. 

11.25- 11.40  Halt 3- projekt, (Healthcare-Associated 
infections at Long Term care facilities), 
informationsmøder v./Christian Stab Jensen, 
akademisk medarbejder, SSI/ Central Enhed for 
Infektionshygiejne   

Uddannelse og læring 

11.45- 12.15 Implementering af læringscafeer. Metode og 
opfølgning. Hvordan videregives 
læringsmodellen til nye kolleger v. 
hygiejnesygeplejerske/Bettina Slott, Gentofte 
kommune 

12.15-12.25 Uddeling af legat 

12.25-13.25 Frokost og udstillingsbesøg 

Engangsudstyr og genbehandling af flergangsudstyr 



 

 
 
 

Sted Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter, Østerøvej 2, 5800 Nyborg 
 

Formål med 
dagen 

Med afsæt i den generelle infektionshygiejne sætte fokus på forskellige aspekter i det 
infektionshygiejniske arbejde. 
Slides kan efterfølgende findes på DSR.dk/FSFH  

Målgruppe Alle med interesse for det infektionshygiejniske felt  

Tilmelding Temadagen er åben for tilmelding fra d. 27. februar til d. 1. maj 2017 
Tilmelding skal ske direkte til Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter på: 
http://www.conferencemanager.dk/FSFH2017    

Deltager- 
gebyr 

Ikke medlemmer af FSFH: 1650 kr. 
Medlemmer med personligt medlemskab af FSFH: 950 kr. 
 

 

Vel mødt… 

 

13.25- 13.55 De forskellige definitioner ved medicinsk udstyr, 
lovgivning, mærkning og økonomi v. 
hygiejnesygeplejerske/   Anni Juhl-Jørgensen 
 Klinisk rådgiver/advisor, RHO advice.  
 

Hvad koster det at lade være?  

14.00- 14.30 IV antibiotika i hjemmet – når opgaver flyttes 
fra sekundær til primær sektor! v/ Gunna 
Andersen, Kvalitetskonsulent for det 
tværsektorielle samarbejde, Hospitalsenheden 
Vest. 

14.30-15.00 Eftermiddagskaffe og udstilling 

15.00 -15.30 Risikovurdering ved infektionshygiejniske 

handlinger eller mangel på samme v./ 
hygiejnesygeplejerske Jette Holt SSI/Central 
Enhed for Infektionshygiejne 

15.30-15.45 Afrunding og lodtrækning om de 3 fripladser 

http://www.conferencemanager.dk/FSFH2017

