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Baggrund  

Sundhedsstyrelsen (SST) anbefaler i forebyggelsespakke om hygiejne (2018) at kommunerne udarbejder, 

vedtager og løbende følger op på en hygiejnepolitik som en del af kommunens sundhedspolitik. En 

hygiejnepolitik anbefales som minimum at omfatte:  

• Organiseringen af hygiejne i kommunen og samarbejdsrelationer  

• Overordnede mål og ansvarsfordeling  

• Prioriterede indsatsområder (målgrupper og arenaer, herunder særligt sårbare borgere)  

• Henvisning til generelle infektionshygiejniske retningslinjer  

• Forebyggelse og håndtering af spredning af resistente eller særligt alvorlige og smitsomme 

mikroorganismer fx i samarbejde med den regionale infektionshygiejniske enhed  

• Kompetenceudvikling  

• Formidling af politikken i kommunen  

Det anbefales desuden, at kommunen etablerer en tværgående hygiejneorganisation med inddragelse af 

regionen.   

En tværgående, ledelsesforankret hygiejneorganisation består jf. forebyggelsespakke af et strategisk og et 

udøvende niveau. På det strategiske niveau er opgaven at understøtte samarbejdet mellem kommunens 

forvaltninger og kontakten til almen praksis samt at udarbejde kommunens hygiejnepolitik. På det 

udøvende niveau er opgaven at organisere, planlægge, udvikle og monitorere hygiejneområdet i 

kommunen samt at formidle hygiejnepolitikken i kommunen.  

 

Hygiejnepolitik  

Hygiejnepolitikken består af de overordnede rammer og værdisæt, der skal danne udgangspunkt for alt 

arbejde med den infektionshygiejniske indsats i Langeland Kommune. Politikken tager sit afsæt i 

Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om hygiejne, som beskrevet ovenfor.   

Hygiejne er en fælles betegnelse for metoder til at forhindre smittespredning gennem renlighed, rutiner 

eller design, der forhindrer bakterier og vira i at forårsage sygdom. Ønsket med politikken er at sikre en 

fælles tilgang til arbejdet med hygiejne i kommunen på tværs af afdelinger og faggrupper. Der er i 

hygiejnepolitikken fastsat en række fælles mål, som bidrager til, at vi i kommunen arbejder i samme 

retning og mod de samme mål – både når vi arbejder sammen om en indsats, og når vi arbejder hver for 

sig.   

Hygiejnepolitikken er et konkret arbejdsredskab for ledere og medarbejdere. For borgerne i Langeland 

Kommune indeholder politikken nyttige informationer om, hvordan der bliver arbejdet og prioriteret på 

området.  

Formål med hygiejnepolitikken  

Hygiejnepolitikkens formål er at forebygge sygdom blandt medarbejdere og borgere. Det gøres ved at 

koordinere og styrke den fælles infektionshygiejniske indsats i Langeland Kommune samt ved at opbygge 

en hygiejneorganisation, der sikrer, at nyttig viden og erfaring deles og bruges på tværs.  
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Hygiejnepolitikken og dens indsatser er kendetegnet ved, at vi vil:  

• implementere løsninger og tiltag, der understøtter de opstillede mål, og hvor der er solid viden om 

virkningen   

• systematisk dokumentere, opsamle og dele viden  

 

Mål for hygiejnepolitikken  

• At bedre hygiejne skal forebygge sygdom og smitte blandt borgere og medarbejdere samt 

nedbringe den øgede forekomst af resistente bakterier 

• At fastholde fokus og skabe større bevidsthed om infektionshygiejne og heraf mindske 

infektionsrisiko og stoppe smittespredning 

• At hygiejne skal være et tydeligt og varigt indsatsområde på arbejdspladsen, blandt ledere, 

medarbejdere og borgere, så alle har kendskab til, hvordan hygiejne håndteres og/eller at alle ved 

hvor man kan søge råd og vejledning 

• At sikre samarbejdet med hygiejne bliver både let, attraktivt og en del af hverdagen, hvor alle 

medarbejder samarbejder og medvirker til implementering af fælles procedurer og 

infektionshygiejniske retningslinjer 

• At alle medarbejderne skal møde borgerne med en fælles tilgang og ensrettet adfærd omkring 

hygiejne. 

 

Indsatsområder  

Hygiejnepolitikken har 8 indsatsområder: 

1. Organisering af hygiejne i Langeland Kommune på tværs af afdelinger  

2. Generelle infektionshygiejniske retningslinjer  

3. Forebyggelse og håndtering af spredning af resistente eller særligt alvorlige og smitsomme  

mikroorganismer  

4. Kompetenceudvikling  

5. Gode fysiske rammer i dagtilbud, skoler, plejecentre og kommunale enheder  

6. Rengøring  

7. Værnemidler  

8. Arbejdsmiljø  
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Hvert indsatsområde har hvert sit afsnit i politikken.   

Politikken skal suppleres af handleplaner, som udarbejdes fælles eller i de enkelte afdelinger. Der 

udarbejdes en fælles skabelon for handleplaner.  

 

1. Hygiejneorganisation  
Målet for hygiejneorganisationen er at:  

• styrke organisationens kompetencer, ressourcer og netværk for at øge effekten og 

forankringen af de hygiejneindsatser, der gennemføres  

• sikre, at den viden og erfaring vi får, kommer alle til gavn  

• udarbejde og implementere lokale og nationale retningslinjer for hygiejne  

Hygiejneorganisationen er opbygget i henhold til anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsens 

forebyggelsespakke om hygiejne (2018). Der er således et strategisk og et udøvende niveau i 

organisationen, og hvert niveau har selvstændige, tydelige opgaver.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den strategiske hygiejnegruppe  

Det strategiske niveau i hygiejneorganisationen udgøres af Chefforum.   

Chefforum har til opgave at understøtte samarbejdet mellem kommunens afdelinger, sikre at kontakten til 

almen praksis opretholdes gennem Kommunalt-Lægeligt Udvalg (KLU) samt sikre udarbejdelsen og 

opdateringen af kommunens hygiejnepolitik.  

Det operationelle niveau    

Det operationelle niveau udgøres af hygiejnekonsulenten og konsulent fra Ældre-og Sundhedssekretariatet. 

Hygiejnekonsulentens opgaver 

• Implementere myndighedernes retningslinjer i organisationen  

• Rådgive og vejledere de lokalt udpegede nøglepersoner 

Chefforum 

Hygiejnekonsulent og 

konsulent i 

Sundhedssekretariatet 

Regionale 

samarbejdspartnere 

Nøglepersoner 
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• Informere almen praksis via praksislægen   

• Sikre styring af centralt værnemiddeldepot   

• Rådgive og vejlede til korrekt brug af værnemidler   

• I samarbejde med konsulent fra ældre-og sundhedssekretariatet at være rådgivende overfor 

Chefforum  

• I samarbejde med konsulent fra ældre-og sundhed at samarbejde med regionens 

hygiejnekonsulent   

• I samarbejde med konsulent fra ældre-og sundhedssekretariatet at udarbejde lokale retningslinjer 

samt årligt at afrapportere hygiejne indsatser 

 

Konsulent fra Ældre-og Sundhedssekretariatets opgaver 

• Udarbejde strategisk materiale 

• Udarbejde sagsfremstillinger til det politiske sundhedsudvalg og chefforum 

 

Decentrale hygiejneansvarlige nøglepersoner  

Alle afdelinger (både kommunale og private) skal udpege en og/eller fælles hygiejneansvarlig nøgleperson.  

Nøglepersoner behøver ikke på forhånd at have særlige kompetencer, men skal have særligt ansvar for at 

sætte sig ind i basal grundviden om hygiejne inden for eget fagområde og holde sig opdateret om 

retningslinjer, instruere andre medarbejdere og fungere som lokal kontaktperson for den kommunale 

hygiejneorganisation.   

Nøgleperson opgaver 

• Implementere retningslinjer   

• Kommunikere til kollegaer om, hvad vi gør, hvordan og hvorfor 

• Sikre overblik over eget lager og forbrug af værnemidler 

• Bestille værnemidler 

• Fungere som bindeled mellem egen afdeling og hygiejneorganisationen, herunder være 

medansvarlig for at identificere nye behov 

 

Ekstern samarbejdspartner  

Langeland Kommune har sammen med de 22 andre kommuner i Region Syddanmark indgået en aftale med 

regionen ved OUH om rådgivning og vejledning i forhold til infektionshygiejniske spørgsmål: ” Rammeaftale 

om infektionshygiejnisk rådgivning fra sygehusene til kommunerne”. 

 

2. Generelle infektionshygiejniske retningslinjer  
Målet med de generelle infektionshygiejniske retningslinjer er at:  

• Sikre, at der i hjemmeplejen, på plejecentre, dagtilbud/skoler, bosteder m.m. er den nødvendige 

viden med henblik på god hygiejne. De generelle infektionshygiejniske retningslinjer omfatter 

retningslinjer for affaldshåndtering, forhold for medarbejdere og borgere, håndhygiejne, 

planlægning, stik, snit og skæreuheld, vasketøj og værnemidler  

• Udforme og implementere infektionshygiejniske retningslinjer for at forebygge smittespredning  
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• Målrette indsatsen for god hygiejne for at komme en lang række unødvendige sygdomsforløb i 

forkøbet  

• Undervise, vejlede, rådgive og fungere som sparringspartner for borgere og medarbejdere  

• Tilbyde adgang til rådgivning ved infektionsudbrud og smitte med resistente eller særligt 

smitsomme mikroorganismer i samarbejde med Region Syddanmark og den infektionshygiejniske 

enhed på OUH.  

 

3. Forebyggelse og håndtering af spredning af resistente eller særligt alvorlige og 

smitsomme mikroorganismer  
Målet er, at der ved forekomst af resistente eller særligt alvorlige og smitsomme mikroorganismer er 

udarbejdet et sæt af supplerende infektionshygiejniske retningslinjer, som skal begrænse smitterisikoen for 

medarbejdere og borgere.  

 

 4. Kompetenceudvikling  
Målet er, at alle hygiejnekoordinatorer og nøglepersoner deltager i både fælles og individuel 

kompetenceudvikling inden for hygiejne.  

 

5. Fysiske rammer i dagtilbud, skoler, bo- og aktivitetstilbud, plejecentre og afdelinger  
Målet er at sætte fokus på betydningen af gode fysiske rammer, herunder indeklima, rengøring og 

udluftning i skoler, dagtilbud, bo- og aktivitetstilbud, plejecentre og afdelinger.  

 

6. Rengøring  
Målet er at skabe de nødvendige rammer for, at det personale, der gør rent, ikke smittes med alvorlige 

infektioner på grund af arbejdet, men også på, hvordan rengøringen kan medvirke til at forebygge 

infektioner.  

 

7. Værnemidler  
Målet er at sikre klare retningslinjer og arbejdsgange for indkøb, lagerstyring og distribution af værnemidler, 

da værnemidler er en af de kritiske opgaver for hygiejneorganisationen, særligt under smitteudbrud.  

 

8. Arbejdsmiljø  
Målet er, at lokale og nationale retningslinjer forelægges MED organisationen til orientering som en del af 

arbejdsmiljøarbejdet.  


