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Resume
Introduktion: For at imødekomme kravene om monitorering af 
hospitalserhvervede infektioner (HEI) i den kommende Danske 
Kvalitets Model, for at skabe oversigt over niveauet af HEI og for 
at sætte fokus på infektionshygiejnen, har vi indført halvårlige 
prævalensundersøgelser af HEI i Region Nordjylland (RN).
Materiale og metoder: Prævalensundersøgelserne blev udført på 
samtlige somatiske hospitalsafdelinger i RN fra marts 2006. De 
fire vigtigste infektioner, urinvejsinfektion (UVI), pneumoni, post-
operativ dyb infektion og septikæmi, blev registreret. Derudover 
blev der registreret brug af kateter à demeure (KAD) og intermitte-
rende urinvejskateter. 
Resultater: Prævalensraten af HEI i de tre undersøgelser varierede 
fra 5,2% til 7,1%. Antallet af patienter, der var inkluderet, i for-
hold til antal senge, der var til rådighed, lå mellem 93,7 og 98,9%. 
Prævalensraten for postoperative dybe infektioner steg fra første til 
anden undersøgelse, dog ikke signifikant. I første undersøgelse var 
der signifikant flere UVI hos patienter med KAD end hos patienter 
uden KAD. De sidste to undersøgelser viste kun en tendens til flere 
UVI hos patienter med KAD end hos patienter uden.
Konklusion: Prævalensundersøgelserne har vist sig at være et nyt-
tigt redskab til registrering af HEI. Antallet af patienter, der var in-
kluderet i undersøgelserne, tydede på en høj grad af komplians 
hos det personale, der gennemførte registreringen. Stigningen i 
prævalensraten for postoperative dybe infektioner kan hjælpe os 
til at finde indikation for videre udredning ved hjælp af en tidsbe-
grænset incidensundersøgelse. Ligeledes får den øgede præva-
lensrate af UVI hos patienter med KAD os til at se nærmere på de 
indikationer, der anvendes for anlæggelse af KAD.

De danske hospitaler begynder akkrediteringsprocessen ef-
ter Den Danske Kvalitetsmodel i 2009. Dette sker ved at følge 
modelbeskrivelsen [1]. Formålet er kontinuerligt at udføre 
kvalitetsforbedring af sundhedsvæsnets ydelser og dermed 
at fremme det gode patientforløb. For at dette formål kan 
opfyldes, må der foretages en måling af kvaliteten, og sam-
menlignelige informationer om kvalitet må synliggøres. Den 
Danske Kvalitetsmodel er inddelt i et antal organisatoriske 
standarder, hvoraf fire er standarder for hygiejne. Hygiejne-
standarderne omfatter infektionskontrol og aktiviteter som 
rådgivning, uddannelse og monitorering for at minimere an-
tallet af hospitalserhvervede infektioner (HEI). Monitorering 
kan udføres ved at registrere, analysere og vurdere forekom-
sten af HEI, enten som incidens-  eller som prævalensunder-
søgelser [2]. Incidensundersøgelser er de mest nøjagtige, idet 
de indbefatter antal nye tilfælde af HEI i en given periode. 
Prævalensundersøgelser indbefatter alle tilfælde af HEI på et 
givet tidspunkt. 

For at imødekomme kravene om monitorering af HEI i 
den kommende Danske Kvalitets Model, for at skabe oversigt 
over niveauet af HEI og for at sætte fokus på infektionshygiej-
nen har vi valgt halvårlige prævalensundersøgelser i Region 
Nordjylland (RN). Prævalensundersøgelser kræver langt færre 
resurser end incidensundersøgelser, og dette har været vigtigt 
at tage udgangspunkt i for at opnå en bedre komplians hos 
det personale, der skal udføre undersøgelsen. 

Med henblik på et bredt referencepunkt til de kommende 
prævalensundersøgelser har vi valgt at inkludere indlagte pa-
tienter på samtlige somatiske afsnit i RN. Samtidig har vi valgt, 
at undersøgelsen kun skal omfatte de fire vigtigste HEI [3], 
fordi disse umiddelbart kan forebygges [1]. Får et afsnit en 
forhøjet prævalensrate i forhold til, hvad afsnittet tidligere har 
haft, og hvad der skønnes rimeligt for området, er det relevant 
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at se på afsnittets forskellige procedurer i relation til de fire 
HEI. Prævalensundersøgelserne i RN blev påbegyndt allerede 
for et år siden, fordi vores mål er, at de halvårlige prævalens-
undersøgelser bliver rutine, inden den kommende lovpligtige 
akkreditering er et faktum.

Vi bringer her resultaterne af de tre første prævalensunder-
søgelser i RN. 

Materiale og metoder
De to første prævalensundersøgelser blev udført på samtlige 
hospitaler på de somatiske sengeafsnit i Nordjyllands Amt 
den 8. marts og den 3. oktober 2006. Den tredje prævalens-
undersøgelse fandt sted den 8. marts 2007 og inkluderede 
Sygehus Thy-Mors i den nye RN. 

Inklusionskriteriet for deltagelse i undersøgelsen var pa-
tienter, der var indlagt de pågældende datoer kl. 08.00. Re-
gistreringen blev foretaget af afdelingens læger, eksempelvis 
i forbindelse med stuegang. Forud for den første prævalens-
undersøgelse fik samtlige afsnit tilbudt gennemgang af og vej-
ledning til udfyldelse af registreringsskemaet, ligesom der ved 
udsendelse af registreringsskemaet blev medsendt skriftlige 
definitioner og en vejledning til udfyldelse af skemaet. I for-
bindelse med den tredje prævalensundersøgelse fik Sygehus 
Thy-Mors i den nye RN tilbudt samme gennemgang og vej-
ledning som ovenstående.

Kun de fire vigtigste infektioner skulle registreres, disse var: 
1) urinvejsinfektion (UVI), 2) pneumoni, 3) postoperativ dyb 
infektion og 4) septikæmi. Statens Serum Instituts definitioner 
af HEI [4] blev anvendt i en modificeret udgave. Definitionen 
for HEI fik tilføjet en tidsangivelse for inkubationstiden, der 

anses for at være ≥ 48 timer, medmindre der er foretaget et 
invasivt indgreb. 

I registreringsskemaet blev der spurgt om antal patienter 
indlagt på afsnittet, antal patienter, der var blevet opereret 
under den aktuelle indlæggelse, antal patienter med KAD og 
anvendelse af steril intermitterende kateterisation (SIK). Hos 
patienter med UVI blev der yderligere registreret anvendelse 
af KAD/SIK. 

Regionens seks hygiejnesygeplejersker og hygiejneover-
lægen fordelte sig på de enkelte hospitaler, samlede skemaer 
sammen og bistod til at løse opståede problemer bl.a. om 
tolkning af definitionerne. Resultaterne blev derefter lagt ind 
i et Excel- regneark, og statistiske analyser blev foretaget ved 
hjælp af χ2- test med 5% signifikansniveau. Hvor tallene var for 
små til χ2- test, blev Fishers eksakte test benyttet. 

Resultater
Tabel 1 viser antal senge til rådighed, antal patienter inklude-
ret i undersøgelsen, antal patienter med HEI og det samlede 
antal HEI. Andelen af patienter, der indgik i undersøgelsen, 
udgjorde henholdsvis 93,7%, 97,5% og 98,9% af antal senge, der 
var til rådighed. Endvidere viser tabellen, at enkelte patienter 
havde flere HEI, således at det samlede antal af HEI oversteg 
antallet af patienter. 

Tabel 2 viser prævalensraten af de fire forskellige HEI og 
den samlede prævalensrate i de tre undersøgelser. Prævalens-
raten steg fra 5,2% til 7,1% (ikke signifikant) i de to første un-
dersøgelser og endte på 6,0% i den tredje undersøgelse. For 
postoperativ dyb infektion viser tallene i parentes en præva-
lensrate udregnet på baggrund af antal opererede patienter 
under den pågældende indlæggelse. Der var en stigning i an-
tallet af postoperative dybe infektioner fra første til anden un-
dersøgelse, men den var ikke signifikant (0,05 < p < 0,1). 

Der er ingen signifikante forskelle på fordelingen af de fire 
HEI i de tre gennemførte undersøgelser. I den første under-
søgelse var prævalensraten af UVI hos patienter med KAD 
signifikant højere (p < 0,01) end hos patienter, der ikke havde 
fået anlagt KAD. Imidlertid kunne denne signifikante forskel 
ikke genfindes i anden og tredje undersøgelse (0,05 < p < 0,1). 

Da brug af SIK har vist sig at give færre UVI end brug af 
KAD [5], har vi i den tredje undersøgelse valgt at udvide regi-

Tabel 1. Antal senge og antal patienter med og uden hospitalserhvervede 
infektioner (HEI). 

Marts Oktober Marts
2007 2006 2006

Antal senge til rådighed . . . . . . . . . . . . . . . .  1.505 1.370 1.370
Antal patienter inkluderet  . . . . . . . . . . . . . .  1.488 1.336 1.284
Antal patienter med HEI . . . . . . . . . . . . . . .     81    82    57
Samlede antal HEI . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     90    95    67

For marts 2007 gælder tallene for den nye Region Nordjylland, som inklu-
derer Sygehus Thy-Mors med 141 patienter.

Tabel 2. Prævalensraterne af de fire forskel-
lige hospitalserhvervede infektioner.   Prævalens marts Prævalens oktober  Prævalens marts

  2007 i Region 2006 i Nord- 2006 i Nord-
Infektionstype  Nordjylland, % jyllands Amt, % jyllands Amt, %

Urinvejsinfektion  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,6 1,6 1,7
Pneumoni  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,2 2,4 1,9
Postoperativ dyb infektion . . . . . . . . . . . .  1,5 (6,7)a 2,0 (8,1)b 1,2 (4,5)c

Septikæmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,8 1,1 0,5

Total  6,0 7,1 5,2

a) Toogtyve patienter med dyb postoperativ infektion ud af 326 opererede patienter.
b) Seksogtyve patienter med dyb postoperativ infektion ud af 321 opererede patienter.
c) Femten patienter med dyb postoperativ infektion ud af 334 opererede patienter.
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streringsskemaet og inkludere oplysninger om SIK. I den 
tredje undersøgelse blev der i alt registreret 17 patienter, der 
havde fået anlagt SIK. Ud af de 17 patienter var der en patient, 
der havde UVI, hvilket ikke var signifikant i forhold til patien-
ter, der havde UVI, men ikke havde fået anlagt SIK (p = 0,21). 

Diskussion
I Danmark er der blevet foretaget landsomfattende præva-
lensundersøgelser i 1980, 1999 og 2003 [6-8]. Der var ingen sig-
nifikant forskel på prævalensraten i disse tre undersøgelser. 
Det ville også være svært at vurdere en eventuel forskel på 
undersøgelser taget med så store mellemrum, især da faktorer 
som indlæggelsestid og antibiotikaforbrugsmønster har æn-
dret sig betydeligt i denne periode [9]. Weinstein et al [10] har 
foretaget årlige prævalensundersøgelser i ti år og konkluderer, 
at selv prævalensundersøgelser med et års interval medfører 
store variationer i prævalensraten. 

I Norge trådte der i 1996 en bekendtgørelse i kraft [11], 
som pålagde alle hospitaler at registrere HEI, hvorefter det 
blev besluttet at fortage obligatoriske prævalensundersøgelser 
halvårligt. På flere norske hospitaler har man valgt at gen-
nemføre undersøgelsen fire gange årligt for at få et mere nøj-
agtigt resultat [12]. Selv om en undersøgelsesfrekvens på fire 
gange årligt synes at være bedre, har vi foreløbigt valgt en un-
dersøgelsesfrekvens på to gange årligt, for ikke at belaste de 
enkelte afsnit mere end nødvendigt. 

Der er bred enighed om, at incidensundersøgelser giver et 
mere nøjagtigt billede af forekomsten af HEI, end prævalens-
undersøgelser gør [9, 10, 13]. Der er ligeledes enighed om, at 
incidensundersøgelser er særdeles resursekrævende i forhold 
til prævalensundersøgelser. Eksempelvis er de årlige omkost-
ninger til incidensundersøgelser på hele Yale-New Haven 
Hospital i USA med 900 senge i 1995 opregnet til 210.000 US$ 
[10].  Stigningen af den samlede prævalensrate fra 5,2% til 7,1% 
(Tabel 2) fra første til anden undersøgelse ledte os til at for-
mode, at den første prævalensrate var lav på grund af mang-
lende erfaring med at registrere HEI hos personalet. Den 
tredje undersøgelse viste imidlertid en prævalensrate på 6,0%, 
hvilket sandsynliggjorde, at det blot drejede sig om normal 
fluktuation. Det er derfor vigtigt at foretage regelmæssige 
prævalensundersøgelser.

I vores undersøgelser var antallet af inkluderede patienter i 
forhold til antal senge til rådighed på 93,7-98,9%, hvilket tyder 
på en høj komplians blandt personalet, der udførte registre-
ringen. Stigningen af antallet af postoperative dybe infektio-
ner fra første til anden undersøgelse var ikke signifikant, men 
gav dog alligevel anledning til at undersøge, om der var en 
evt. ophobning af postoperative dybe infektioner på bestemte 
afsnit. Dette viste sig ikke at være tilfældet, men sådanne stig-
ninger, som ikke umiddelbart kan forklares, kan være egnet til 
at iværksætte en incidensundersøgelse [14].

Den signifikant øgede prævalensrate af UVI hos patienter 
med KAD i forhold til patienter uden KAD i første under-

søgelse, foranlediger os til at vurdere på de indikationer der 
anvendes til anlæggelse af KAD. Dette lægges der også vægt 
på i den danske kvalitetsmodel [1].

Fordelingen af HEI i vores undersøgelser svarer til forde-
lingen i den landsomfattende prævalensundersøgelse i 2003 
og fordelingen i internationale undersøgelser [3, 15, 16]. Des-
uden viser disse undersøgelser, at de fire HEI, vi har inkluderet 
i vores undersøgelser, tilsammen udgør den største andel af 
HEI. 

Konklusion
Prævalensundersøgelserne har vist sig at være et nyttigt og 
resurseøkonomisk redskab til registrering af HEI. Resultaterne 
af registreringen pegede på en høj grad af komplians hos per-
sonalet, der gennemførte undersøgelserne. Stigningen i an-
tallet af postoperative dybe infektioner fra første til anden 
undersøgelse kan hjælpe os til at finde indikation for videre 
udredning ved hjælp af en tidsbegrænset incidensundersø-
gelse. Den signifikant øgede prævalens af UVI hos patienter 
med KAD i første undersøgelse foranlediger os til nærmere at 
vurdere de indikationer, der for nærværende anvendes til an-
læggelse af KAD.
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