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Høringssvar fra KL vedr. forebyggelse af spredning af CPO
KL takker for muligheden for at afgive høringssvar til Sundhedsstyrelsens
vejledning om forebyggelse af spredning af carbapenemaseproducerende organismer (CPO).
KL er enig i behovet for kontinuerligt at have fokus på at undgå spredning
af multiresistente bakterier. Derfor hilser KL også vejledningen
velkommen.
Vejledningen vurderes grundlæggende god og beskrivende. Ligeledes er
det en fordel, at den læner sig op af Sundhedsstyrelsens MRSAvejledning. KL finder det vigtigt, at der er parallelitet mellem de to
vejledninger af hensyn til implementeringen i praksis.
I afsnit 5.4 er reglerne for videregivelse af oplysninger om CPO
beskrevet. Det fremgår at personer med CPO opfordres som
udgangspunkt til selv at informere sundheds- og plejepersonalet.
Derudover fremgår det, hvilke muligheder den behandlende læge har for
at informere relevant sundheds- og plejepersonale på plejehjem og i
hjemmeplejen.
KL ønsker at det i afsnit 5.4 indskrevet, at den behandlende læge bør
orientere relevant sundheds- og plejepersonale, naturligvis inden for
rammerne af de muligheder der findes i lovgivningen. Afgræsningen til, at
det er plejehjem og hjemmepleje, som skal orienteres, er ikke
nødvendigvis hensigtsmæssig, idet borgere på botilbud og
specialinstitutioner også er i risiko for CPO. Det er afgørende, at det
kommunale personale får besked om påvist CPO for at kunne tage de
nødvendige forholdsregler.
I afsnit 6.1. fremgår lægens ansvar for at informere patienten om det
videre forløb. KL anbefaler, at det kommer til at fremgå, om der skal
foretages kontrolpodninger og med hvilke intervaller. Dette af hensyn til
hvor længe der skal tages særlige forholdsregler på plejecentre mv.
Det foreslås, at overskriften i afsnit 9.6 bliver "Plejeboliger og andre
døgninstitutioner, hvor der bor personer med behov for pleje", idet
indholdet i afsnittet omhandler mere end plejeboliger. Yderligere vil det
være en fordel at præcisere, hvad et "egnet desinfektionsmiddel" er,
herunder særligt om sprit er tilstrækkeligt. I forlængelse heraf kan det
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med fordel præciseres om der både skal vaskes og desinficeres hænder
eller om desinfektion på synligt rene og tørre hænder er tilstrækkeligt.
Det anbefales flere steder i vejledningen, at der indgås aftaler at tilbyde
undersøgelse og test til personer, fx i plejebolig, specialinstitutioner mv.
KL forudsætter i den forbindelse, at det er regionernes ansvar at
diagnosticere og teste borgere for CPO samt orientere kommunerne om
eventuelle påviste tilfælde af CPO.
KL hæfter sig ved at vejledningen er handlingsanvisende og at fravigelse
fra vejledningen bør dokumenteres i journalen. KL gør opmærksom på, at
implementering af Sundhedsstyrelsen forebyggelsespakker har status af
anbefalinger og ikke forpligtelser for kommunerne. Yderligere gør KL
opmærksom på, at det generelle forebyggelsesarbejde på kommunale
institutioner ikke vil være dokumenteret i konkrete patienters journaler.
Indledende i afsnit 10.1.4 bør det indskrives, "Det anbefales, at
kommunerne…"
Det har ikke været muligt at få høringssvaret politisk behandlet inden for
fristen, hvorfor der tages forbehold herfor. Yderligere tager KL forbehold
for de økonomiske konsekvenser af vejledningen.

Med venlig hilsen
Hanne Agerbak
Kontorchef i Center for Social og Sundhed
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