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Side 2

Sundhedsstyrelsens kommunikation 



Hygiejne i corona-pandemiens lys 

− Øget opmærksomhed og lydhørhed i forhold til hygiejne 
fra:

− Den brede befolkning

− Primærsektoren

− Øvrige brancher

− Politikere 

− Mulighed for at rykke ved hygiejne og indeklima i flere 
sektorer, hvor der er kommet opmærksomhed omkring 
vigtigheden af hygiejneindsatser

Side 3



− I Sundhedsstyrelsen har der været behov for at finde en balance: 

− Simple, korte og let forståelige råd 

− Samtidig specifikke nok til at være praktisk tilgængelige 

− Råd som ikke indirekte opfordrer til uforholdsmæssigt meget rengøring, 
håndhygiejne og bekymring – fx borgere med angstlidelser og OCD

− Råd som har kunnet fungere bredt til flere sektorer – særligt de, hvor 
hygiejne normalt ikke har centralt fokus

Side 4

National kommunikation om 
smitteforebyggelse 0g hygiejne

Hvor meget, 
hvordan og 
hvor ofte?



Side 5

Materialer til kommuner



Side 6

Og gensyn med de gode gamle 

Genopfriskning af kernepublikationer i kommunerne



− Behov for fortsat fokus på hygiejne på nationalt, regionalt og kommunalt plan

− Sundhedsstyrelsen vil søge at fastholde fokus på hygiejne gennem 
befolkningsoplysning, anbefalinger og netværk med relevante interessenter

− Særligt fokus på primærsektoren, herunder behov for fortsat forbedret 
organisering og kompetenceudvikling, samt den brede befolkning

− Covid-19 giver fortsat aktualitet til smitteforebyggende indsatser bredt i 
samfundet, men behov for gradvist at skifte fokus til andre sygdomme

Side 7

Hvordan holder vi fast fremover?



Hygiejne/smitteforebyggelse

Side 8

”Samfundshygiejne”Infektionshygiejne

Forebyggende 
foranstaltninger 

(konkrete 
tilfælde/udbrud)

(Fødevarehygiejne – FVST)



Samfundshygiejne:
− Har været nedprioriteret i mange år blandt befolkningen og politisk
− SARS-CoV-2 pandemien har vist vigtigheden af højt niveau af smitteforebyggelse i 

samfundet (også relevant for andre sygdomme)
− Svagt ejerskab

Infektionshygiejne:
− Ligeledes ikke højt prioriteret ledelsesmæssigt i sundhedsvæsenet eller politisk
− SARS-CoV-2 pandemien har vist vigtigheden af højt niveau af infektionshygiejne (også 

relevant for andre sygdomme)
− Også helt nødvendigt for at bremse spredning af AMR
− Svagt ejerskab

Side 9

Udfordringer og perspektiver



− Bekendtgørelse om håndtering af infektioner
− Bekendtgørelse om forholdsregler børn og unge

− Vejledning om arbejdsdragt i sundhedssektoren
− Vejledninger om forebyggelse af smittespredning af specifikke infektioner (MRSA og CPO)
− Vejledning om smitsomme sygdomme hos børn og unge
− Vejledning om håndtering af covid-19 på plejehjem mv.

− Retningslinjer for håndtering af covid-19 i sundhedsvæsenet

− Forebyggelsespakke om hygiejne
− Forebyggelsespakke om indeklima i skoler
− COVID-19: Forebyggelse af smittespredning

Side 10

SST vejledninger og anbefalinger mv.



Samfundshygiejne:
− Forslag til SUM om udarbejdelse af ”National handleplan for smitteforebyggelse” juni 2020 

og april 2021 (nedsættelse af tværsektorielle udvalg, oprettelse af videncenter i SST, 
anbefalinger om smitteforebyggelse på arbejdspladser, offentlige bygninger)

− Influenzakampagne (handler traditionelt om vaccination, men kan gøres bredere)
− Kampagner til skoler/dagtilbud?

Infektionshygiejne:
− Indspil til lovprogram 2021-22 om bemyndigelse til at SST kan stille krav til kommuners og 

regioners hygiejneindsats og organisering på hygiejneområdet (også hygiejne i 
skoler/dagtilbud)

Side 11

Hvad kan SST gøre?



− Temaside om hygiejne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside skal understøttes 
af en borgerrettet kampagne i dette efterår 

− Kampagnen skal have et bredt fokus og indeholder borgerkommunikation 
samt kommunikation til børne- og ungesektoren 

Side 12

Hygiejnekampagne efteråret 2022



− Pandemien har vist vigtigheden af hygiejnesygeplejerskernes fagområde –
også i forhold til andre sygdomme end covid-19

− Hygiejnesygeplejersker er centrale nøglepersoner og autoriteter på det 
enkelte sygehus og i den enkelte kommune

− Opfordring til at bruge erfaringer fra pandemien og jeres viden og autoritet til 
at fastholde fokus på hygiejne i jeres organisation og udadtil

− Fra Sundhedsstyrelsens side vil vi gerne i dialog med jer og andre relevante 
aktører om udvikling af hygiejneområdet fremover

Side 13

Hygiejnesygeplejerskernes rolle 





− https://www.sst.dk/da/corona/Forebyg-smitte/Saadan-smitter-ny-coronavirus

− https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Film_vask-haender-rap

− https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Film-Vask-haender-sang
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https://www.sst.dk/da/corona/Forebyg-smitte/Saadan-smitter-ny-coronavirus
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Film_vask-haender-rap
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Film-Vask-haender-sang

