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Mine tanker /overvejelser for opbygning af en 
hygiejneorganisation i en kommune

• En god hygiejnekultur skal bidrage til sundhed og trivsel. 
For at dette kan lykkes, skal god hygiejnekultur udøves og 
udvikles af såvel borgere som medarbejdere i Hillerød 
Kommune. 

• Skabe relationer, vidensdeling og samarbejde.

• En indsats for bedre hygiejne drejer sig i praksis om alt fra 
adfærd, overflader, tøj, nybygning/ renovering, innovation 
og til fødevarer – fra ung til gammel, og fra hospital til 
borgerens hjem. Alle kan hjælpe med at forhindre smitte –
professionelt og privat – til gavn for dem selv og samfundet. 
Vis samfundssind.



Udfordringer i primærsektoren

• Større og større pres på  hele ”Det nære 
sundhedsvæsen”

O’Neill-rapport 2014:



Arbejde med opbygning/ fundamentet

Formål:

• At arbejde sundhedsfremmende og forebyggende 
for derigennem at reducere infektions- og 
smitterisiko for børn, unge og voksne, ansatte og 
øvrige samarbejdspartnere

• At fastholde et højt niveau for smitteforebyggelse

• Samarbejde og vidensdeling mellem kollegaer, 
bruge specialist funktionerne på tværs af 
organisationen



Mål for hygiejneorganisationen

• At der er interesserede hygiejnekontaktpersoner på 
alle relevante arbejdssteder. 
Hygiejnekontaktpersonerne skal have viden om og 
forståelse for de generelle infektionshygiejniske 
grundprincipper, herunder håndhygiejne samt 
nationale og lokale specifikke infektionshygiejniske 
instrukser om smitsom sygdom

• At øvrige relevante ansatte får viden om og forståelse 
for de generelle infektionshygiejniske grundprincipper, 
herunder håndhygiejne og vejledninger /VAR portalen.

• At ansatte efterlever de smitteforebyggende 
forholdsregler



Hvordan kan man opnå disse 
opstillede formål og mål

• At oprette en hygiejneorganisation, som er ledelsesmæssigt forankret i Ældre og 
Sundhed og Handicap samt Familie og Beskæftigelse samt Ejendom ( For Hillerød 
Kommune er 5 direktører repræsenteret)

• At der løbende udarbejdes lokale relevante generelle og specifikke 
infektionshygiejniske instrukser

• At der etableres hygiejnekontaktpersoner, der i samarbejde med den lokale ledelse 
medvirker til at implementere infektionshygiejniske instrukser/ vejledninger

• Tilgængelighed af værnemidler og lignende smitteforebyggende foranstaltninger

• Kompetenceudvikling

• Udbrudshåndtering og smitteopsporing

Netværk:

• I kommunen

• Erfagrupper på tværs af kommuners hygiejneorganisationer

• Tværsektorielt samarbejde 



Beskrivelse af hygiejneorganisationen

• Der er nedsat et tværgående Hygiejneudvalg på tværs af de 5 
direktørområder.

• Der er udarbejdet kommissorium for hygiejneudvalget.

• Hygiejnepolitik.

• Monitorering af hygiejneområdet.

• Målbare metoder ( dataindsamling fx ved audit)

• Hvert område udarbejder årlige handleplaner for varetagelse 
af hygiejneopgaverne.



Nationale retningslinjer og vejledninger
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Kommunale referencer

• Adgang til intranet –hygiejneside
• VAR portalen
• Vejledninger 
• Instrukser
• Pjecer
• Anbefalinger

» Korte, letforståelige, visuelle, meningsfulde, 
tilgængelige…….
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”Opnåelige mål”!
• Færre infektioner blandt borgerne (ung som gammel)!

• Færre indlæggelser pga. infektioner (især UVI)!

• Mindsket sygefravær blandt medarbejderne!

• Mer´ for pengene ved indkøb! Bedre brug af ressourcer!

• Forebygge smittespredning af resistente mikroorganismer!

• Højne det generelle vidensniveau!

• Og meget, meget mere………………….



Værnemidler mm.

• Tilgængelighed af relevante værnemidler
• Deltagelse i SKI´s arbejde med 

kravsspecifikationer til kommunale indkøbsaftaler 
på forbrugsvarer og sygeplejeartikler
– Sikre infektionshygiejniske krav og anbefalinger
– Udarbejdelse af favoritlister over anbefalede 

hygiejnerelaterede produkter

• Være nærværende og deltagende i driften, skabe 
relationer

• Sikre løbende justering, implementering og 
fortsat kvalitetssikring



Adfærd og kompetenceudvikling

• At arbejdet med hygiejnen systematiseres og 
ensrettes

• Borgeren skal opleve at modtage den samme 
høje kvalitet af infektionsforebyggelse på tværs af 
alle sektorer 

• Hygiejnesygeplejersken skal være rådgivende, 
deltagende og initiativtagende i forhold til 
forebyggelsesaktiviteter på hygiejneområdet 
for borgere og medarbejdere 

• Undervisning og tilstedeværelse er essentielt



Målbare Metoder og resultater

• Læringsprojekt
• HALT 3 deltagelse/ nationale prævalensundersøgelser
• UVI projekt, understøttet af Sundhedsministeriet
• Mundplejeprojekt 
• Overvågning af indkøbte værnemidler
• Audit på plejecentre
• ”Ren arbejdsdragt til alle hver dag”
• Vaskehandskeprojekt
• Overvågning og registrering af borgere med resistente 

mikroorganismer
• Vaccination ung som gammel
• Covid vaccine, test, smitteopsporing, implementere restriktioner



Ex. På udfordringer i primærsektoren

• Rengøring/desinfektion af udstyr

• Borgere skal selv indkøbe pleje og 
rengøringsartikler i hjemmeplejen

• Rotte- /uhygiejniske hjem

• Velfærdsteknologi

• Videns- /uddannelsesniveau

• Økonomi

• Adgang til arbejdsdragt og omklædning

• De fysiske rammer

• Lægefaglige kontakt og sparring
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En hygiejnesygeplejerskes arbejde 

Fokus på afbrydelse af smitteveje

• Systematisere, ensrette og kvalitetssikre hygiejnearbejdet.

– Efterlevelse af de nationale retningslinjer, standarder mm. 

• Undervisning, rådgivning og vejledning. 

• Sikre arbejdsgange i dagligdagen, ”det skal være let, at gøre det rigtigt”.

• Sikre brug og tilgængelighed af relevante værnemidler (favoritliste).

• Tryghed og arbejdsglæde i dagligdagen hos medarbejderne.

• Dokumentation og overvågning.

• Styrke samarbejdet på tværs af kommunale forvaltninger, Regionen og 
praktiserende læger. 

• Deltage i forskningsprojekter

• Økonomi ansvarlig.

• Opbygning af en hygiejneorganisation.



Tak for opmærksomheden


