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VELKOMMEN TIL  KURSUS OM 

INFEKTIONSHYGIEJNE I KOMMUNERNE
- HVORDAN SKABER VI SYSTEMATIK OG KVALITET I OPGAVELØSNINGEN?

KURSUS FOR NYE KOMMUNALE HYGIEJNEKOORDINATORER



TEMA 1: 
HVAD KOMMUNERNES OPGAVER PÅ 
HYGIEJNEOMRÅDET?

Lene Dørfler og Eva Michelle Burchard

Center for Forebyggelse i praksis, KL
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KURSUS FOR NYE KOMMUNALE HYGIEJNEKOORDINATORER



Center for Forebyggelses i praksis

• Formidle viden om vidensbaserede  

forebyggelsesindsatser 

• Understøtte implementering af vidensbaserede 

forebyggelsesindsatser 

• Brobygning mellem forskning og praksis

Lene Dørfler

ldf@kl.dk

Eva M. Burchard

ebu@kl.dk

www.kl.dk/forebyggelseipraksis
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KURSUS FOR NYE KOMMUNALE HYGIEJNEKOORDINATORER



HVAD ER GOD ALKOHOLFOREBYGGELSE? OG HVAD ER SUNDHEDSPLEJENS SÆRLIGE ROLLE? 
2
8
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0
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Kort om KL
KL er interesse- og medlemsorganisation for de 

98 kommuner i Danmark. 

KL består af en politisk ledelse og omkring 400 

medarbejdere.

I tæt samarbejde med kommunerne arbejder vi 

med at styrke og udvikle det danske 

kommunestyre.

Vi organiserer kommunerne – vi regulerer og 

styrer dem ikke



Hvordan understøtter KL kommunernes 
arbejde på hygiejneområdet?
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› Medlem af Det Nationale Antibiotikaråd

› Medlem af SSI’s Infektionshygiejniske Strategigruppe

› Svar på høringer mm

› Rådgivning til kommunerne

› Understøtter kommunernes arbejde med implementering af  Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker

› Monitorering af kommunernes implementering af forebygggelsespakkerne

› Udvikling af det nære sundhedsvæsen gennem bedre sundhedsuddannelser

› Styrket fokus på kvalitet og medarbejder kompetencer

› Øget fokus i sidste generation af sundhedsaftalerne- bla ift. den regionale rådgivningsforpligtigelse

› Øget fokus på forsknings- praksis samarbejde



Møder med baggrundsgruppe 

af kommunale ledere

Møder med SST, SSI LMST, DR, KL

Koordingsmøder i KL med chefer og direktører

Coronasekretariat

Samarbejde med LMST om indberetning af 
værnemidler, Minerva

Samarbejde med KVIk

Kommunalt værnemiddel indkøb

Møder i KL’s direktion

Møder med SST og SSI om vejledninger mm

Temadage, webinarer og rådgivninger med jer ☺

KURSUS FOR NYE KOMMUNALE HYGIEJNEKOORDINATORER
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Hvordan fik KL fingeren på coronapulsen?





Det overordnede formål med kurset

At kursusdeltageren får indsigt i de væsentligste opgaver, udfordringer, og 

udviklingsbehov i kommunale hygiejneindsats, mhp kapacitetsopbygning af 

området.

▪ Dvs. mere fokus på kapacitetsopbygning end på infektionshygiejne!

▪ KL får indblik i hvordan vi bedst kan understøtte hygiejne området

▪ I får et netværk
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KURSUS FOR NYE KOMMUNALE HYGIEJNEKOORDINATORER



Før-under-efter
-er limen i læring Før

Dagsorden med 
tydeligt formål og 

praktiske oplysninger

Deltager-

forberedelse

Materialer tilsendt før 
mødet

Under

Kursus

Temaer 1-4

Faglige oplæg og 
erfaringsudveksling 

Efter

Opsamling på pointer 
og videre proces

Netværk

Opfølgningsdag
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KURSUS FOR NYE KOMMUNALE HYGIEJNEKOORDINATORER



Dagens program
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KURSUS FOR NYE KOMMUNALE HYGIEJNEKOORDINATORER
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Opfølgningsdag d. 18.8.21.

På opfølgningsdagen får deltagerne mulighed for at få sparring på udvikling af 

det infektionshygiejniske område i egen kommune, fx etablering af 

hygiejneorganisering, udvikling af hygiejnepolitik eller tilrettelæggelse af 

kompetenceudvikling og organisering af nøglepersonsordning.

Dagen indledes med et oplæg med afsæt i ønsker fra deltagerne på baggrund 

af de to første dage.

Deltagerne har på forhånd valgt sig ind på et af nedenstående 3 temaer fx:

A. Etablering af en hygiejneorganisation

B Udarbejdelse af en politik på området

C. Kompetenceudvikling og organisering af nøglepersonsordning

D. Der er mulighed for et 4. tema, hvis der er behov

Temaerne drøftes i grupper, og der samles op i plenum.

Der skal afsættes tid til deltagerforberedelse forud for opfølgningsdagen. 



der trækkes i billedets hjørner  
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Hvem er I?

KURSUS FOR NYE KOMMUNALE HYGIEJNEKOORDINATORER
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OVERORDNEDE STRUKTURER PÅ 
HYGIEJNEOMRÅDET – HVEM HAR 
HVILKE OPGAVER?
V/ ASJA KUNØE, AFDELINGSLÆGE, STATENS SERUM INSTITUT 

KURSUS FOR NYE KOMMUNALE HYGIEJNEKOORDINATORER



OVERORDNEDE STRUKTURER PÅ HYGIEJNEOMRÅDET –

HVEM HAR HVILKE OPGAVER?

Asja Kunøe, speciallæge, ph.d.

Central Enhed for Infektionshygiejne

Infektionsberedskabet

Statens Serum Institut



ORGANISERING

At forebygge spredning af infektioner er en opgave der sammen varetages af myndigheder, 

rådgivende institutioner og ledelsen af den enkelte institution

Nationalt fastlægger flere myndigheder krav til hygiejne og er myndighedsudøvende 

Regionalt er der for hver region en IHE (infektionshygiejnisk enhed) 

Lokalt er det ledelsen af den enkelte institution der fastlægger kvaliteten af det 

infektionshygiejniske arbejde ud fra gældende love, vejledninger, RTL osv.

Central Enhed for Infektionshygiejne (CEI) rådgiver og vejleder ministerier, styrelser, samt de lokale 

IHE´er



LOVE OG RETNINGSLINJER

Formål: at patienter, borgere, personale og pårørende beskyttes mod smitte under ophold og ved 

arbejde i sundheds- og plejesektoren

Ikke ét regelsæt

Primære myndigheder med love og regler der stiller krav til hygiejne:

- Arbejdstilsynet, Beredskabsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Fødevarestyrelsen, Miljøstyrelsen, 

Naturstyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsstyrelsen

- https://hygiejne.ssi.dk/organisering/myndigheder

Central Enhed for Infektionshygiejne (CEI) er rådgivende for disse myndigheder og har ansvaret for 

at udarbejde de nationale infektionshygiejniske retningslinjer (NIR)

https://hygiejne.ssi.dk/retningslinjer/nir

https://hygiejne.ssi.dk/organisering/myndigheder
https://hygiejne.ssi.dk/retningslinjer/nir


LOVE OG RETNINGSLINJER

I SSTs forebyggelsespakke om hygiejne findes en oversigt over lovgivning på hygiejneområdet 

relevant for kommunerne.

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2018/Forebyggelsespakke-Hygiejne

Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/903

• §124 Kommunalbestyrelsen bistår vederlagsfrit skoler, daginstitutioner for børn og unge og den 

kommunalt formidlede dagpleje med vejledning om almene sundhedsfremmende og 

sygdomsforebyggende foranstaltninger.

• Kapitel 66: SST, STPS og SDS

- §212a. STPS rådgiver statslige, regionale og kommunale myndigheder i hygiejniske, 

miljømæssige og socialmedicinske forhold.

• Kapitel 67: SSI

- §222 SSI er et institut under sundheds-. Og ældreministeriet hvis formål er at bekæmpe 

smitsomme sygdomme…………

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2018/Forebyggelsespakke-Hygiejne
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/903


LOVE OG RETNINGSLINIER

Autorisationsloven: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/731

• Vejledning om MRSA og CPO, SST er bl.a. skrevet i medfør af autorisationsloven: autoriserede 

sundhedspersoner er forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed……

Epidemiloven: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/285

• Formål: at beskytte samfundet og enkeltpersoner mod de sygdomme der er nævnt i §2, ved at 

udrydde eller forebygge, forhindre, inddæmme og begrænse udbredelsen og indførelsen her i 

landet. 

• Vejledning om arbejdsdragt, SST, er skrevet i medfør af BKT af lov om foranstaltninger og andre 

overførbare sygdomme (Epidemiloven).

❖Serviceloven: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/798

• Formål bl.a. at tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende sigte –

kunne fx være rengøring

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/731
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/285
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/798


NATIONALE SUNDHEDSAKTØRER

Sundhedsstyrelsen https://www.sst.dk/da/Viden/Hygiejne

Statens Serum Instituts Centrale Enhed for Infektionshygiejne

https://hygiejne.ssi.dk/

Styrelsen for Patientsikkerhed https://stps.dk/

Disse sundhedsmyndigheder rådgiver Sundheds- og 

Ældreministeriet https://sum.dk/

https://www.sst.dk/da/Viden/Hygiejne
https://hygiejne.ssi.dk/
https://stps.dk/
https://sum.dk/


SUNDHEDSSTYRELSEN

Sundhedsstyrelsens rolle på hygiejneområdet:

- Udarbejder overordnede nationale retningslinjer om hygiejne i 

sundhedsvæsenet ifm. særligt smitsomme sygdomme, fx MRSA, 

CPO, vejledning om arbejdsdragt, og nu vejledninger om COVID-19

- Rammesættende for organiseringen af hygiejnen i kommunerne: 

forebyggelsespakken om hygiejne

- Vejledninger om smitsomme sygdomme

- Anbefalinger om hygiejne for dagtilbud

- Rådgiver andre myndigheder om hygiejne ud fra SST´s retningslinjer 

og anbefalinger

- Fortsættes….



SUNDHEDSSTYRELSEN

- Medlem af Det Nationale Antibiotikaråd https://sum.dk/temaer/antibiotikaresistens

- Udarbejder den nationale epidemiplan der udstikker opgaver og retningslinjer for beredskabet 

(myndigheder og sundhedsvæsenet) https://www.sst.dk/da/Viden/Beredskab

- Vejledning om hygiejne ved langvarig, midlertidig indkvartering (2015)

- NY temaside om hygiejne bl.a. med råd og anbefalinger til borgerne

- Nationale kampagner

https://sum.dk/temaer/antibiotikaresistens
https://www.sst.dk/da/Viden/Beredskab


SUNDHEDSSTYRELSEN

Sundhedsstyrelsens AMR vejledninger:

https://www.sst.dk/da/Viden/Antibiotikaresistens

Vejledning om forebyggelses af MRSA, 2016

Vejledning om forebyggelses af spredning af CPO, 2018

Sundhedsstyrelsens vejledninger indenfor hygiejne:

https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Infektionshygiejne

Forebyggelsespakke om hygiejne, 2018

Håndbog om hygiejne og miljø i dagtilbud, 2019

Vejledning om arbejdsdragt, 2011

Vejledning om hygiejne ved langvarig, midlertidig indkvartering af mange personer, 2017 

https://www.sst.dk/da/Viden/Beredskab/Beredskab-for-epidemier/Hygiejne-ved-langvarig_-

midlertidig-indkvartering--_fx-asylcentre_

https://www.sst.dk/da/Viden/Antibiotikaresistens
https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Infektionshygiejne
https://www.sst.dk/da/Viden/Beredskab/Beredskab-for-epidemier/Hygiejne-ved-langvarig_-midlertidig-indkvartering--_fx-asylcentre_


Sundhedsstyrelsens vejledninger om smitsomme sygdomme:

https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme

Smitsomme sygdomme hos børn og unge, Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler 

mv., 2013 

Vejledning om forebyggelse af hepatitis A, 2014

Vejledning om forebyggelse af HIV, hepatitis B og C, 2013

https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme


SUNDHEDSSTYRELSEN

COVID-19 https://www.sst.dk/da/corona

SSTs seks generelle råd:

https://www.sst.dk/da/corona/Forebyg-smitte

Hovedprioriter i forebyggelse af 

smittespredning: 

1. Isolation af smittede og opsporing af nære 

kontakter

2. Hygiejne

3. Reduktion af tæt kontakt

https://www.sst.dk/da/corona
https://www.sst.dk/da/corona/Forebyg-smitte


NY TEMASIDE OM HYGIEJNE  

https://www.sst.dk/da/Viden/Hygiejne

Nyt fokus på hygiejne ifm. COVID-19 

pandemien 

Generelle anbefalinger med råd og 

information til borgerne: håndhygiejne, 

rengøring, film, quiz mm. 

For sundhedsprofessionelle henvises der

til CEI´s hjemmeside

https://www.sst.dk/da/Viden/Hygiejne


SSI, CEI 

https://hygiejne.ssi.dk/

CEI har siden årsskiftet 2016/2017 været en afsnit i Afdeling for Infektionsepidemiologi og 

Forebyggelse på SSI

CEIs rolle:

- central koordinering af det infektionshygiejniske arbejde i Danmark via rådgivning og vejledning 

af ministerier, styrelser, samt de lokale IHE´er

- udarbejder og vedligeholder NIR:https://hygiejne.ssi.dk/retningslinjer/nir

- overvåger sundhedssektorerhvervede infektioner som CPO og MRSA

- varetager Rådgivningstjenesten vedr. MRSA i dyr:

https://antibiotika.ssi.dk/raadgivning-og-kontakt/raadgivning-om-mrsa398

- varetager infektionshygiejniske undervisning- og formidlingsopgaver

- rådgiver om rationel anvendelse af desinfektionsmidler i sundhedssektoren og vurderer 

produkter fx desinfektionsmidler

https://hygiejne.ssi.dk/ydelser-og-vurderinger

https://hygiejne.ssi.dk/
https://hygiejne.ssi.dk/retningslinjer/nir
https://antibiotika.ssi.dk/raadgivning-og-kontakt/raadgivning-om-mrsa398
https://hygiejne.ssi.dk/ydelser-og-vurderinger


SSI, CEI ………

- udsender faglige informationer via CEI nyhedsbrev https://hygiejne.ssi.dk/ceinyt

- CEI inviterer til Fagligt Forum og arrangerer temadage

- CEI arrangerer møder ca. to gange årligt i den infektionshygiejniske strategigruppe

- yder bistand til lokale udbrud efter ønske

- yder konsulentbistand til plejehjem, privathospitaler o.l. efter aftale

- deltager i internationalt forsknings- og udviklingsarbejde

- rådgiver Grønland og Færøerne om infektionshygiejne

https://hygiejne.ssi.dk/ceinyt


STYRELSEN FOR PATIENTSIKKERHED

Styrelsen for Patientsikkerheds rolle på hygiejneområdet:

• Rådgiver den kommunale sundhedstjeneste om hygiejne ifm. 

udbrud af særlige smitsomme sygdomme i dagtilbud og på plejehjem

• Den kommunale sundhedstjeneste kan kontakte STPS ved behov for rådgivning om hygiejne i 

dagtilbud og på skoler 

• Under covid-19 har STPS haft en central rolle i bl.a. smitteopsporingen og STPS bistår kommuner i 

dette arbejde bl.a. via en ”kommuneaftale”. Som følge af den nye Epidemilov er det fx også STPS 

der beslutter om fx en skole skal lukkes pga covid-19 

• https://stps.dk/

https://stps.dk/


ØVRIGE MYNDIGHEDER

Arbejdstilsynet https://at.dk/

Beredskabsstyrelsen https://brs.dk/da/

Erhvervsstyrelsen https://erhvervsstyrelsen.dk/

Fødevarestyrelsen https://www.foedevarestyrelsen.dk/Sider/forside.aspx

Miljøstyrelsen https://mst.dk/

Naturstyrelsen https://naturstyrelsen.dk/

Sikkerhedsstyrelsen https://www.sik.dk/

Styrelsen for Forsyningssikkerhed https://sfos.dk/

https://at.dk/
https://brs.dk/da/
https://erhvervsstyrelsen.dk/
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Sider/forside.aspx
https://mst.dk/
https://naturstyrelsen.dk/
https://www.sik.dk/
https://sfos.dk/


REGIONER OG KOMMUNER

Regioner:

• Infektionshygiejne er organiseret på hhv. regions - og hospitalsniveau

• Den infektionshygiejniske enhed (IHE):

• Varetager det infektionshygiejniske arbejde i regionen 

• Udarbejder regionale samt tværregionale infektionshygiejniske retningslinjer

• Bistår kommunerne ifm. rådgivning, undervisning og overvågning efter aftale.

Kommuner:

• SSTs forebyggelsespakke om hygiejne har til formål at understøtte kommunens hygiejneindsats, 

inklusiv samarbejdet med sygehusene og de praktiserende læger

• Kommunen udarbejder lokale retningslinjer om hygiejne for fx skoler, intuitioner, plejecentre og 

botilbud

• Flere kommuner har indgået samarbejdsaftaler med regionen om hygiejnerådgivning og evt. 

undervisning og overvågning



FAGLIGE SELSKABER

DSKM - Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi https://dskm.dk/

• Formål: at fremme udviklingen indenfor udviklingen af human klinisk mikrobiologi

• Planlægger Sundhedsstyrelsens specialespecifikke obligatoriske kurser, der indgår i uddannelsen 

af kliniske mikrobiologer – herunder infektionshygiejne

FSFH – Fagligt Selskab for Hygiejnesygeplejersker https://dsr.dk/fs/fs36

• Fagligt forum for hygiejnesygeplejersker

• Indgår aktivt i udvikling af de infektionshygiejniske område

DS CS – Dansk Selskab for Centralisering og Sygehushygiejne https://www.ds-cs.dk/

• Forum for personer der arbejder med eller har ansvar for sygehushygiejniske opgaver

https://dskm.dk/
https://dsr.dk/fs/fs36
https://www.ds-cs.dk/


INTERNATIONALT

Nordiske aktører:

https://www.fhi.no/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/

https://thl.fi/fi/

Internationale aktører:

https://www.fhi.no/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/
https://thl.fi/fi/


TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN



Supplerende slides om  vejledninger fra SST



SUNDHEDSSTYRELSENS AMR VEJLEDNINGER

Formål:

At fastholde en lav forekomst 

af sygdom forårsaget af hhv. 

MRSA og CPO og at begrænse 

udbredelsen af disse infektioner        

Strategi:

- Infektionshygiejne (NIR generelle, evt. supplerende)

- Reduktion af antibiotikaforbruget

I praksis:

- Udspørge alle patienter om bestemte risikofaktorer

- Behandle MRSA bærer tilstand

Vigtigt at undgå stigmatisering



SUNHEDSSTYRELSEN

Vejledning om Arbejdsdragt:

Formål: 

- at reducere forekomsten af infektioner 

hos både patienter/borgerer og personale 

i sundheds- og plejesektoren

SSTs ønske med vejledningen:

- At sikre et ensartet sundhedsfagligt 

grundlag for sundheds- og plejesektorens 

brug af arbejdstøj og i hvilke situationer en 

egentligt arbejdsdragt (kittel, uniform) bør 

benyttes.



SUNDHEDSSTYRELSEN

Forebyggelsespakke om hygiejne:

Formål: At understøtte kommunens hygiejneindsats

Hvor: Daginstitutioner, skoler, arbejdspladser, plejesektoren

Centrale anbefalinger:

- Etablering af en hygiejneorganisation (på tværs af forvaltninger – især sundheds-, skole- og dagtilbudsområderne) 

- Samarbejdsaftaler mellem region og kommune om hygiejnerådgivning

- Lokale retningslinjer for hygiejne på kommunens skoler, institutioner, plejecentre, botilbud mv. 

- Adgang til rådgivning ved infektionsudbrud (fra kommunens egen hygiejneorganisation og Styrelsen for Patientsikkerhed)



SUNDHEDSSTYRELSEN

Vejledning om HIV, og hepatitis B og C-virus:

• Formål: at samle rådgivning og handlingsanvisninger vedrørende håndtering af forebyggelsestiltag 

mod blodbåren smitte i hjem og institutioner samt i sundhedsvæsnet og på andre arbejdspladser. 

Vejledning om forebyggelses af hepatitis A:

• Formål: at samle rådgivning og handlingsanvisning vedrørende forebyggelsestiltag mod smitte på 

rejse, i hjem og institutioner.

Hygiejniske forholdsregler mod eksposition via blod og sekreter i hjem og dagtilbud: Basisgrundlag 

for al kontaktsmitte er de generelle infektionshygiejniske retningslinjer.



SUNDHEDSSTYRELSEN

Grundlæggende regler på området –

hvem gør hvad?

Målgruppe: institutioner, skoler, forældre 

og sundhedsvæsen

Oplysning og råd til det daglige arbejde 

med forebyggelse og forhindre smitte

Strategi: God hygiejne og holde syge 

børn hjemme

Viden om de enkelte sygdomme

Indhold: Håndhygiejne, indeklima, udeklima, rengøring

Målgruppe: Sundhedspersonale og pædagoger i 

kommuner.

Supplerende materiale: tre små film om håndvask med 

børn, korrekt hygiejne ved puslepladsen og hygiejne 

ved bleskift +  grafisk materiale til udprint
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INFEKTIONSHYGIEJNE I KOMMUNERNE

Jette Holt

Hygiejnesygeplerske, cand pæd pæd, phd

Central Enhed for Infektionshygiejne

Statens Serum Institut



FREMTIDENS SAMMENHÆNGENDE SHV

Sundhedsvæsenet - globalt præget af en økonomisk incitamentsstruktur 

Kortere indlæggelser

Endnu - flere – komplekse- plejeopgaver overgår til primærsektor

Patient og pårørende forventes i højere grad inddraget i plejen

Epidemier

Accelereret patientforløb

Brugerstyret behandling - fælles beslutningstagen – patientinddragelse

- Uddannelse og partnerskab 

Evidens – og kvalitetssikring 

Kl 2015, Vinge, Kilsmark 2009, Sommer 2015, Martin et al 2017



COVID-19 SATTE FOKUS PÅ ORGANISERING AF ”BEHOVET”

Uge 1 2021: 121 plejehjem landet over ramt af corona.

Blandt de tiltag, der er gjort på plejehjemmet, er blandt andet isolation af 

beboerne på deres værelser, brug af værnemidler i alle situationer og en 

hygiejnesygeplejerske, som sørger for, at alle forholdsregler og 

procedurer bliver overholdt.

Behov…

En infektionshygiejnisk indsats = Forebyggelse :

- at se fremad – at forudse problematikker og udvikling af disse



SENIC – EN MÅDE AT ORGANISERE INFEKTIONSHYGIEJNEN

32% reduction i HAI if their infection surveillance and control program included four components: 

1) overvågning og retningsliner/auditering 2) fuldtidsansat hygiejnesygeplejerske per 250 senge, 3) 

en epidemiolog 4) feedback til klinikerne.

https://www.cdc.gov/Mmwr/preview/mmwrhtml/00017800.htm

Feedback, undervisning, forbedring, kvalitetssikring etc sker i lyset af

- Erfaring med…

- Viden om….

- Risikovurdering

• Klinisk beslutningstagning

- Organisationens rammer og muligheder

47

https://www.cdc.gov/Mmwr/preview/mmwrhtml/00017800.htm


HERUDE HOS OS – DER FØLER VI…

Hjemmesygeplejersker

7/9 hjemmesygeplejersker anvender ikke værnemidler fordi:

- de oplevede en barriere i relationsdannelsen samt manglede viden på området. Sankey-Olsen C & 

Hertzum Nielsen S 2020

Socialpædagoger

- at vi i det daglige samvær møder borgerne som individuelle personer med det personlige

udtryk, som vi hver især har. Vi ser derfor ikke fælles og ens arbejdsbeklædning som 

acceptabelt i forhold til vores arbejde, hvor det er det individuelle og relationen, som bærer 

vores arbejde. (Nej tak til uniform (sl.dk) 2018)

https://nordjylland.sl.dk/seneste-nyt/presse-og-udtalelser/nej-tak-til-uniform


EGET HJEM DISKURSEN OG ”BEHOV” FOR FOREBYGGELSE…

”Herude er jo kun borgerens egne mikroorganismer….”

”Vi kommer jo som gæster i borgerens eget hjem – vi kan da ikke….”

”Dette er jo ikke et sygehus/operationsgang”

”Skal vi nu til at koge ryapuderne?”

”Har du måske en bækkenkoger i dit hjem!”

”Skal man ikke have 7 pund skidt om året?”

”Vi ser ingen infektioner – her hos os!”

Et spørgsmål om farlighed og ufarlighed?

Et spørgsmål om ”dem og os”?

Det varme, trygge hyggelig hjem kontra det kolde, utrygge, kliniske 

sygehus?

Faglighed eller personlighed…..Viden om eller følelser for….



FORFORSTÅELSE AF RELATIONEN

Hygiejne skiller og adskiller

Hygiejne påvirker relationen

- Hygiejne er en negativ, relationsforstyrrende faktor?

Hygiejne er noget, man vurderer, om man har behov for….

Politisk, ledelsesmæssigt, økonomisk fokus, ….

- Sundhedsloven, Serviceloven, Arbejdstilsynet, Miljøstyrelsen, Dansk Selskab for 

Patientsikkerhed, etc etc



EN INFEKTION ER EN INFEKTION ER EN INFEKTION….

Nosokomielle

- Sygehuserhvervede

- Hospitalserhvervede

- Sundhedssektorerverhvede

- Sundhedssektorrelaterede

…..

Community acquired

- Samfundserhvervet 

Nosohusial

- hjemmeplejeerhvervet

Utilsigtet hændelse eller komplikation?



NOSOHUSIAL INFECTIONS RHINEHART, FRIEDMAN 1999, 2005

Infektionsrate 16 % ved hjemmepleje( 5,148 patienter) CDC 2000, Jarvis 2001

- I/v terapi i eget hjem har en samlet forekomst på 2 

bakteriæmier(bakterier i blodet) / 1000 kateterdage Graham et al 1991, 2000, 

Brown et al 1994, Darouiche, Musher, 1996 

4 hjemmeplejebureauer

4.5 symptomatiske kateterrelaterede urinvejsinfektioner pr /1000 

kateterdage

1.1 bakteriæmier(bakterier I blodet) /1000 kateterdage Rosenheimer et 

al 1998



NOSOHUSIAL INFECTIONS FORTSAT

• 59 udbrud (to eller flere tilfælde) af smitsom leverbetændelse i 

forbindelse med pleje (CDC during 2008-2015 

https://www.cdc.gov/hepatitis/outbreaks/healthcarehepoutbreaktable.htm)

• 55 (93%) skete i primærsektor.

• BS måling, genbrug af sprøjter, plejeprocedure omkring I/V, 

tilberedning af medicin

• Ingen adskillelse mellem rene og urene procedurer

• Fod og neglepleje

• Håndhygiejne og handskebrug, rengøring og desinfektion

https://www.cdc.gov/hepatitis/outbreaks/healthcarehepoutbreaktable.htm


SMITTE VED HUDKONTAKT

MRSA smitte fra 1. patient til negative personer skete i 27 (40%) tilfælde af de 68 personer i 

husstanden

- Risikofaktorer: 

• Ældre

• Efterlever ikke de infektionshygieniske retningslinjer

• Behov for hjælp til personlig hygiejne

• Deler badehåndklæder

• Partner til en person med MRSA, 

• Eksem

• Kæledyr? 

- Forurening af omgivelserne blev fundet i 78 (79%) af 99 husstandene

• NG W et al Infect Control Hosp Epidemiol 2016;1-7.



ER HJEMMET EGNET TIL HJEMMEBEHANDLING?

Indretning

- Krav til materialer 

Værnemidler

- Opbevaring af handsker, forklæde, etc.

Genbehandling af udstyr

Rengøring

- Frekvens – før og efter?

- Husdyr ?

Opbevaring

- Lukkede kasser/skabe?



ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KRAV TIL INDRETNING

ArbejdsPladsVurdering (APV)

Løft, uhensigtsmæssige vrid, indånding af aerosoler, hudbelastninger 

- Plejeseng

- Lift

Infektionshygiejne APV?



HVEM SKAL RÅDGIVES?



HYGIEJNE I PRIMÆRSEKTOREN

VAVP

Online frit tilgængelige undervisningsprogrammer

https://hygiejne.ssi.dk/formidling/undervisning

https://hygiejne.ssi.dk/formidling/undervisning
http://test.moch.dk/ssi/ilias.php?ref_id=76&obj_id=687&obj_type=PageObject&cmd=layout&cmdClass=illmpresentationgui&cmdNode=1&baseClass=ilLMPresentationGUI


MAGISTERPROGRAM I SMITTSKYDD/VÅRDHYGIEN

Nordisk – Gøteborg

Flerfaglig

- Læger, sygeplejersker og andre med interesse for infektionshygiejne

Magisterniveau

60 ECTS

Selvstudie/internat

- 4 campusuger /termin

- 4 terminer

- 45.000 skr/33.000 dkr/pr termin

- Ex kost/logi/transport

”Så svært at komme ind…”

- Høst 2019: 16 DK ansøgere/15 optaget

- Høst 2020: 8 DK ansøgere/7 optaget



GØR SOM KOLLEGERNE PÅ HOSPITALET

Infektionshygiejne på hospitalet

IHE

IFKP

Strategi 

- overvågning 

Retningslinjer 

- Design 

- Hånd hygiejne

- Rengøring 

- Desinfektion

- Opbevaring

Kvalitetssikring 

- Audit

- Uddannelse  – vejledning 

24/7

……

Infektionshygiejne i hjemmet

….

…..

……

……..

……….

…………

…………..

…………….

Same same – but different…



Kapiteldias anvendes 

som skilleark i forhold til 

Skriv kapitelnummer i 0X / 

8
. 
A

P
R

IL
 2

0
2
1

INTRODUKTION TIL 
KAPACITETSCIRKELEN
V LENE

KURSUS FOR NYE KOMMUNALE HYGIEJNEKOORDINATORER



der trækkes i billedets hjørner  

KURSUS FOR NYE KOMMUNALE HYGIEJNEKOORDINATORER
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Implementeringskapaciet

Implementeringskapaciet beskriver de muligheder og 
betingelser kommunen har for at sikre vellykket 
implementering. 

En organisations implementeringskapaciet kan 
defineres på baggrund af 6 elementer - opbakning fra 
politikere og ledelse et velfungerende tværgående 
samarbejde, ressourcer, og medarbejdere med de 
rette kompetencer og engagement.

Implementeringsprocesser har de bedste chancer for 
at lykkes, hvis man forstår at vurdere og anvende 
organisationens kapacitet bedst muligt

Modellen er udarbejdet af Center for Forebyggelse i praksis med inspiration fra Sundhedsstyrelsens 

Inspiration til implementering (2011), McLean model om Kapacitetsopbygning (2011) og Franckes 

Implementeringsfaktorer (2008)



Hvad fremmer implementering og opbygning af kapacitet?

❑ En samlet ledelse, der bakker op om indsatsen, og 

sikrer de rette ressourcer

❑ Tværgående organisering - med fælles mål og  

pejlemærker 

❑ Politisk fokus og prioritering - mediebevågenhed

❑ Ressourcer - kompetencer, udviklingskraft og 

økonomi og de rette samarbejdspartnere

❑ Dedikerede og motiverede medarbejdere der 

inddrages tidlig

❑ Indsigt i målgruppens motivation og ressourcer
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Brug af kapacitet, øger kapacitet

Implementering handler i høj grad 

om at bruge eksisterende ressourcer 

bedst muligt.

I skal nu lave en analyse af jeres 

organisations 

implementeringskapaciet.
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Gruppearbejde i virtuelle grupperum

Find jeres gruppe i Outlook

Brug de første 2 minutter til, individuelt, at reflektere over 

spindelvævet – hvordan ser det ud hos dig?

1 betyder, at her har vi i meget høj grad behov for at styrke 

kapaciteten 

5 betyder at her går det rigtig godt

❑ På hvilke områder er der behov for kapacitetsopbygning i 

min kommune? 

❑ Del derefter jeres refleksioner med gruppen 

Vi ‘ses’ i plenum hvor bordformanden kort opsummerer
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VI SES!
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