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Høring vedr. Vejledning om forebyggelse af spredning af CPO  
Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning, der skal medvirke til at bremse og forebygge 

spredningen af carbapenemase-producerende organismer (CPO). 

 

CPO er en særlig gruppe af multiresistente bakterier, der forårsager infektioner, som kan være 

vanskelige at behandle. Forekomsten af CPO-infektioner i Danmark har været stigende over de 

senere år, og formålet med vejledningen er således at begrænse den fortsatte spredning af bakte-

rierne – både af hensyn til den enkelte borger og patient og af hensyn til sundhedsvæsenets mu-

lighed for at kunne behandle alvorlige infektioner med antibiotika på længere sigt. 

 

CPO-vejledningen ligner MRSA-vejledningen i sin opbygning og fokuserer ligesom denne også 

på sundhedsvæsenets indsats i forhold til at begrænse sygdom og spredning af de pågældende 

bakterier på hospitaler, på plejehjem og andre steder, hvor syge og svækkede personer opholder 

sig. Det skyldes, at personer, der i forvejen er syge eller svækkede, er i størst risiko for at få al-

vorlig sygdom forårsaget af CPO. 

 

I forbindelse med udarbejdelse af vejledningen har der været nedsat en arbejdsgruppe med re-

præsentanter fra de regionale klinisk mikrobiologiske afdelinger, Statens Serum Institut, Dansk 

Selskab for Klinisk Mikrobiologi, Dansk Selskab for Infektionsmedicin, Fagligt Selskab for Hy-

giejnesygeplejersker og Danske Regioner. 
 

Ved endelig udgivelse udarbejdes en kort version af vejledningen indeholdende de væsentligste 

elementer. Desuden vil de skemaer, der indgår i vejledningen, og blandt andet beskriver risikosi-

tuationer, blive lagt separat på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. 

 

Udkastet til vejledningen er sendt i høring hos de organisationer, myndigheder mv., der er anført 

på høringslisten, men alle er velkomne til at sende et høringssvar. Dokumenterne forefindes på 

Høringsportalen https://hoeringsportalen.dk/ og kan ligeledes findes på Sundhedsstyrelsens 

hjemmeside www.sst.dk.  

 

Vejledningen er sendt i samtidig DUT-høring, ligesom en bekendtgørelse, der gør CPO anmel-

delsespligtigt, er sendt i høring. 

 

Sundhedsstyrelsen skal bede om bemærkninger og kommentarer til udkastet fremsendt elektro-

nisk til Sundhedsstyrelsen, Evidens, Uddannelse og Beredskab på enhedeub@sst.dk  

senest onsdag d. 11. april 2018 kl. 12.  
 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til specialkonsulent Stine Jacobsen på suja@sst.dk.  

 

Med venlig hilsen, 

 

Henrik Stig Jørgensen 

Enhedschef 

Evidens, Uddannelse og Beredskab 
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