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3

Fakta

Formålet med forebyggelsespakken på hygiejneområdet er at understøtte kommunens hygiejneindsats, herunder samarbejdet på tværs af kommunale forvaltninger samt med sygehuse og
praktiserende læger. Herudover at bidrage til en ledelsesmæssig forankring af hygiejnearbejdet.
Mangelfuld hygiejne bidrager til udbredelsen af smitsomme sygdomme. Spredningen af smitsomme sygdomme kan være en stor belastning for den enkelte borger og rammer også samfundet i
form af sygefravær og tabt arbejdsevne.
Øget forekomst af resistente mikroorganismer og flere børn pr. stue/klasse end tidligere er
eksempler på, at det er nødvendigt med en styrket hygiejneindsats 1.
Ligeledes er der et stort forebyggelsespotentiale i at undgå smittespredning generelt i befolkningen. For særligt sårbare borgere kan smittespredning og infektionssygdomme have alvorlige
konsekvenser.
Pakken omfatter ikke køkkenhygiejne, fødevarebårne og vandbårne sygdomme samt hygiejneindsatser forbundet med katastrofer, herunder oversvømmelser.

Anvendte definitioner, begreber, synonymer og forkortelser
	
Hygiejne beskriver en renhedstilstand, og begrebet hygiejne signalerer fremme af renhed,

π

forebyggelse af sygdom og forurening samt hindring af smitteoverførsel.
	
Håndhygiejne betyder håndvask med vand og sæbe eller hånddesinfektion med

π

håndsprit samt korrekt anvendelse af handsker.
	
Ved hoste-etikette forstås tildækning af mund og næse ved host og nys, samt at bruge

π

engangslommetørklæder, eller til nød ærmet, i stedet for hånden.
	
Værnemidler er udstyr, der bæres af sundhedspersonale, og som har til formål at be-

π

skytte sundhedspersonalet imod smitte med mikroorganismer og forhindre sundhedspersonalet i at videregive smitte.
π	
Ved audit forstås en metode til kvalitetsvurdering i sundhedsvæsenet, hvor kvaliteten af
sundhedsvæsenets ydelser vurderes på grundlag af konkrete patientforløb.
π	
Hygiejnekoordinator er det samme som en nøgleperson eller kontaktperson.
π	
MRSA er en forkortelse for Methicillinresistente Staphylococcus aureus. Infektion med
bakterien MRSA kan medføre alvorlig sygdom hos især i forvejen syge og svagelige personer. Da bakterien er resistent, kan sådanne infektioner være vanskelige at behandle.
π	
Ved resistent forstås modstandsdygtighed. Når en stafylokok er fundet resistent over for
methicillin, betyder det således, at den er modstandsdygtig over for penicillin samt de
fleste andre stafylokokantibiotika.
π	
IHE = Infektionshygiejnisk Enhed.
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Forekomst

	Infektionssygdomme er årsag til stor sygdomsforekomst i alle aldre og er en af de hyppigste årsager til akut sygdom hos børn.

π

	En epidemi med sæsoninfluenza skønnes at kunne ramme op til en femtedel af den
danske befolkning med øget dødelighed til følge.

π

	Overdødeligheden på grund af sæsoninfluenza forekommer overvejende hos borgere
over 65 år. Særligt borgere med kronisk lungesygdom, hjerte-kar-sygdom og/eller diabetes er i højrisikogruppe 2.

π

	1.000 - 2.000 danskere dør hvert år af følgevirkninger til influenza under en influenzasæson 3.

π

	Hos børn i alderen 0-15 år er infektioner, som fx forkølelse, influenza og mellemørebetændelse, den hyppigste årsag til akut sygdom (13 procent). Mave-tarm-infektion er den
næsthyppigste årsag til akut sygdom 4, 5.

π

	Der er en social ulighed i forekomsten af smitsomme sygdomme, hvor børn af mindre
velstillede/kortuddannede forældre har flere sygdomsepisoder end børn af mere velstillede forældre 5.

π

	I de seneste år er set en øget spredning af Methicillinresistente Staphylococcus aureus
(MRSA) primært udenfor hospitalerne med lokale udbrud på plejehjem og andre institutioner 6, 7.

π

	Smitsomme sygdomme og infektioner kan være hyppige og alvorlige hos borgere, der er
særligt sårbare, fx borgere med nedsat immunforsvar, børn, gravide, ældre, hjemløse, misbrugere og borgere med visse kroniske sygdomme 8, 9, 10, 7. Borgere med permanent anlagte
katetre er også særligt udsatte for infektion 11, 12.

π
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Brug af sundhedsvæsenet som mulig
følge af mangelfuld hygiejne
	
Af danske børn (0-15 år), der har været akut syge indenfor de seneste 14 dage, blev 14

π

procent af dem hjemme fra skole eller daginstitution, fem procent af dem besøgte eller
havde kontakt med læge, og knap en halv procent af dem blev indlagt på hospital 5.
	
Socialt udsatte (fx hjemløse eller misbrugere) har en markant overhyppighed af indlæg-

π

gelser ift. den generelle befolkning, også hvad angår infektionssygdomme. Socialt udsatte mænd indlægges seks gange så hyppigt med infektionssygdom end mænd i øvrigt,
og tilsvarende er overhyppigheden over 12 for socialt udsatte kvinder. Overhyppigheden
gælder også for ambulante besøg, hvor infektionssygdom er primær årsag til henvendelse for begge køn 8.

6
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tal på sundhed i kommunen
I en gennemsnitskommune med 50.000 indbyggere estimeres det, at:

Y

 er på en tilfældig dag vil være 1.100
D
personer, som har akut infektion med 
diarre og/eller opkastning 13

Y

 er vil forekomme 70.000 tilfælde af infektion
D
med diarre og/eller opkastning om året 13

Y

 ørn under fem år har ca. 7.000 tilfælde af
B
infektion med diarre og/eller opkastning
årligt, som medfører 40 hospitalsindlæggelser 14

Tilsvarende estimater på baggrund af udenlandske undersøgelser indikerer, at:

Y

Blandt hjemmeboende ældre over 60 år vil
der årligt være ca. 12.000 øvre luftvejsinfektioner, fx forkølelse, som medfører 180.000
sygedage hos de ældre, mere end 4.000 lægebesøg, og flere end 4.000 af de ældre kan
have behov for assistance til vask, indkøb
og madlavning 15

Y

 å en given dag vil i alt 14-32 borgere bosat
P
på plejecentre have en infektion, hyppigst en
urinvejsinfektion 16, 17, 18

Y

 vre luftvejsinfektioner hos voksne,
Ø
fx forkølelse, medfører ca. 29.000 tabte
arbejdsdage pr. år 19

FOREBYGGELSESPAKKE – Hygiejne
HYGIEJNE
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Kommunale omkostninger
forbundet med mangelfuld hygiejne
Det er vanskeligt at estimere, hvad mangelfuld håndhygiejne har af samfundsøkonomiske konsekvenser. Det er dog skønnet, at korrekt håndhygiejne i daginstitutionerne kan spare samfundet
for et trecifret millionbeløb 20.

Sygefravær på grund af infektioner
	Små børns infektioner er påvist som årsag til ca. 40 procent af forældres fravær fra
arbejde 21.

π

	Hver forkølelsesepisode resulterer i gennemsnitligt 8,7 tabte arbejdstimer, både pga.
egentligt sygefravær, nedsat ydeevne på arbejdet og pasning af syge børn 22.

π

	Amerikanske tal oversat til danske forhold svarer til ca. 3,3 millioner tabte arbejdsdage pr.
år pga. øvre luftvejsinfektioner hos voksne 19.

π

	Ved et mindre håndhygiejne-interventionsprojekt blandt danske skolebørn sparede hver
elev i interventionsperioden på tre måneder samfundet for 1.323 kr. på grund af færre
sygedage 23.

π
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Lovgivning på området

Bekæmpelse af smitsomme sygdomme:
	Epidemiloven § 26 (LBK nr. 814 af 27. august 2009): Sundhedsstyrelsen kan fastsætte
regler om lægers og andre autoriserede sundhedspersoners medvirken i bekæmpelse af
smitsomme og andre overførbare sygdomme. www.retsinformation.dk

π

	”Forebyggelse af spredning af MRSA. Vejledning”, Sundhedsstyrelsen, 2012. www.sst.dk

π

	”Vejledning om arbejdsdragt inden for sundheds- og plejesektoren”, Sundhedsstyrelsen,
2011. www.sst.dk

π

	”Smitsomme sygdomme hos børn og unge, Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner,
skoler m.v.”, Sundhedsstyrelsen 2011. www.sst.dk

π

	”Vejledning om forebyggelse mod viral hepatitis”, Sundhedsstyrelsen, 2002 (under revision). www.sst.dk

π

	Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
”Fælles antibiotika- og resistenshandlingsplan”. 26. maj 2010. Om hygiejne I kommunerne
§ 17 og § 20. www.sum.dk

π

Samarbejde mellem regioner og kommuner:
	”Regionernes forebyggelsesopgaver – en vejledning til sundhedslovens § 119, stk 3”,
Sundhedsstyrelsen 2009. Kapitel seks: Regionernes rådgivning til kommunerne,
Rådgivning om hygiejne side 35-36. www.sst.dk

π

Skoler og dagtilbud:
	BEK nr. 1344 af 03/12/2010 Bekendtgørelse om forebyggende sundhedsydelser for børn
og unge, kapitel 5, § 17, Kommunalbestyrelsen skal tilbyde bistand fra den kommunale
sundhedstjeneste herunder oplysning om hygiejne. www.retsinformation.dk

π

	Bekendtgørelse om forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge, BEK nr. 1515 af 13/12/2007

π

	”Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner”, VEJ nr. 10158 af
15/01/2009, Fødevareministeriet. www.retsinformation.dk

π

Plejeboliger, plejeboligbebyggelse og tilsvarende boenheder:
π	
”Vejledning om tilsyn med plejeboliger, plejeboligbebyggelse og tilsvarende boenheder”
nr. 10334 af 12. december 2007. www.retsinformation.dk
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Evidens og vidensgrundlag
Der er god videnskabelig dokumentation for effektive indsatser på hygiejneområdet. Effekten
øges, når flere indsatser supplerer hinanden, og indsatsen sker på tværs af sektorer og i kommunale netværk. Fokus på organisering, struktur og kompetencer er motiverende for det tværsektorielle samarbejde om hygiejne 24. Dette understøttes af WHO, der i deres anbefalinger desuden
lægger vægt på strategi og mål for hygiejneindsatsen lokalt 25.
Evidensen er opdelt på områderne håndhygiejne, pleje af syge og svækkede, syge- og raskmelding, hoste-etikette, rengøring og udluftning samt anvendelse af arbejdsdragt. Dokumentation
for håndtering af akutte udbrud (epidemier) er ikke medtaget her.

Håndhygiejne:
	
Korrekt udførelse af håndhygiejne kan forebygge kontaktsmitte til personen selv eller til

π

andre 26, 27 28, 29, 30, 31, 32, 33.
	
Et dansk projekt med fokuseret håndhygiejneindsats i daginstitutioner har vist et fald i syge-

π

ligheden blandt børnene på 34 procent 34.
	
I 10 finske interventions-børneinstitutioner med intervention over for 785 børn, opnåede

π

man i alt en reduktion i forældrefravær pga. barns sygdom svarende til 2,5 årsværk i løbet af
et år 35.
	
Et dansk håndhygiejne-interventionsprojekt blandt 5-15-årige skolebørn har vist en gennem-

π

snitlig reduktion i sygefraværsdage på 0,70 dage i løbet af en tre måneders periode, svarende
til 2,8 dage/år per barn 23. Resultaterne svarede til, at fraværet blandt børnene på interventionsskolen kun var 69 procent af fraværet på kontrolskolen.
	
En stor engelsk gennemgang af flere studier har vist, at håndvask i institutioner reducerer

π

episoder med diarre med 30 procent 36.
	
Et håndhygiejne-interventionsprojekt på en almindelig (administrativ) arbejdsplads har påvist

π

signifikant fald i sygedage pga. forkølelse fra 2,78 til 2,0 sygedag pr. person pr. år 37.
	
Smittespredning af Methicillinresistente stafylokokbakterier (MRSA) udenfor hospitalerne har

π

med dokumenteret effekt kunnet minimeres ved bl.a. korrekt håndhygiejne 29, 38.

Pleje af syge og svækkede:
	
Undersøgelser viser, at borgere/patienter med nedsat modstandskraft undgår smitte ved, at

π

de generelle infektionshygiejniske retningslinjer (Statens Serum Institut www.ssi.dk) håndhæves i kombination med gode fysiske rammer og veltilrettelagte arbejdsgange 39, 40.
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Syge- og raskmelding:
	
Sygemelding ved smitsom sygdom mindsker kontakten til andre, og smittespredning

π

forebygges 9, 41, 42.

Hoste-etikette:
	
Hoste-etikette forebygger smittespredning ved dråber, der hostes eller nyses ud i luften,

π

fx i forbindelse med influenza 43, 42.

Rengøring og udluftning:
	
Betydningen af god rengøring er stor og størst i vinterhalvåret, hvor børn og voksne ophol-

π

der sig meget indendørs. God udluftning medvirker til at reducere luftbåren smitte 49. Særligt
fokus på rengøring har vist sig at reducere antallet af MRSA-infektioner på hospitaler 44.

Anvendelse af arbejdsdragt i pleje- og sundhedssektoren:
	
Flere studier har vist, at arbejdsdragter bliver forurenet med mikroorganismer i løbet af en

π

arbejdsdag i sundhedssektoren 45. Formålet med at anvende arbejdsdragt i sundheds- og
plejesektoren er at reducere forekomsten af infektioner hos både patienter/borgere og
personale i sundheds- og plejesektor.

FOREBYGGELSESPAKKE – hygiejne
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Kommunernes erfaringer og muligheder
for en styrket indsats
Kortere indlæggelser og accelererede patientforløb på sygehusene har betydet, at kommunerne
varetager flere opgaver, der tidligere har været varetaget af sygehusene og deres infektionshygiejniske beredskab. Samtidig øges populationen af ældre over 65 år, hvilket yderligere øger efterspørgslen på ydelser til ældre på fx plejehjem 7.
Nogle kommuner har oprettet en hygiejneorganisation og udarbejdet lokale hygiejnepolitikker 46.
Det har vist sig at være en fordel, at organisationen er ledelsesmæssigt forankret. Nogle kommuner har gode erfaringer med udarbejdelse af en hygiejnehåndbog som et fælles værktøj.
Det er erfaringen, at organisering af hygiejneområdet i kommunen på tværs af flere forvaltninger
løfter kvaliteten af den daglige generelle hygiejneindsats både hos borgere og hos medarbejdere
i alle kommunens tilbud. Organiseringen bidrager også til, at fx uddannelse af medarbejdere foregår ensartet og kvalificeret, hvilket bidrager til større effekt af indsatsen.
Flere kommuner har gode erfaringer med etablering af en samarbejdsaftale med sygehusets
hygiejneorganisation (den regionale IHE) i forhold til at løfte hygiejneniveauet i kommunen 24.
Samarbejdet kan indgås på forskellige niveauer, fx i forhold til udarbejdelse af strategier, overvågning, undervisning og generel faglig sparring.
For at styrke indsatsen på området kan samarbejdet med almen praksis prioriteres. Det er der
blandt andet mulighed for gennem praksiskonsulenterne og i det kommunalt-lægelige udvalg.
Det er de færreste kommuner, der har medarbejdere med infektionshygiejniske kompetencer i
det omfang, som denne forebyggelsespakke lægger op til. Arbejde med de enkle og veldokumenterede hygiejniske grundregler er en stor udfordring, som kræver kontinuerligt fokus på indlæring
og vedligeholdelse af gode vaner samt viden, motivation, opmærksomhed og accept blandt
borgere, ansatte og ledere.
Kompetenceudvikling udgør derfor, sammen med organisering og strategiudvikling, et væsentligt
element i at styrke hygiejnearbejdet i kommunerne.
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Anbefalinger

Det anbefales, at kommunen iværksætter indsatser, der involverer følgende fire områder på
hygiejneområdet: Rammer, akut beredskab, løbende opgaver samt information og undervisning. Denne opdeling af anbefalingerne adskiller sig fra de andre forebyggelsespakker.
De anbefalede indsatser er beskrevet i et grundniveau (G) og et udviklingsniveau (U). Grundniveauet indeholder basale indsatser baseret på den aktuelt bedste viden, og udviklingsniveauet
anviser indsatser, der typisk bygger videre på indsatser i grundniveauet, og som i højere grad
forudsætter mere opsøgende arbejde samt udvikling af ny viden og kompetencer.
Anbefalingerne for hhv. grund- og udviklingsniveau er så vidt muligt placeret i sammenhæng.
Det skal tydeliggøre, hvilke indsatser i udviklingsniveauet der er en videreudvikling af indsatserne i grundniveauet. Læs mere om idéen bag opbygningen af anbefalingerne i publikationen
”Introduktion til Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker”.
Politisk og ledelsesmæssig opbakning vil i høj grad styrke muligheden for at få det fulde
udbytte af indsatserne.
Som udgangspunkt opnås den bedste effekt, når de anbefalede indsatser indenfor alle fire
områder iværksættes. Er man nødt til at prioritere, anbefales det, ud fra den foreliggende
viden, at prioritere rammer, herunder den generelle hygiejne-indsats samt det akutte beredskab. Udvikling af en hygiejneorganisation kan forbedre grundlaget for hygiejnearbejdet i
kommunen. I forhold til løbende opgaver anbefales det at prioritere pleje af særligt sårbare
og svækkede borgere og fornuftige hygiejnerutiner i kommunens institutioner.

RAMMER
Hygiejnepolitik
Kommunen udarbejder, vedtager og følger løbende op på en hygiejnepolitik, som en del af kommunens sundhedspolitik.
Inspiration til handling: Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) for sygehuse har en hygiejnestandard
(afsnit 1.5.1.), der bl.a. beskriver, hvad en hygiejnepolitik kan indeholde. Se også DDKM for kommunernes standard (afsnit 2.6.1.) om infektionshygiejne www.ikas.dk
En hygiejnepolitik anbefales som minimum at omfatte:
π Organiseringen af hygiejne i kommunen og samarbejdsrelationer.
π Overordnede mål og ansvarsfordeling.
π Prioriterede indsatsområder (målgrupper og arenaer, herunder særligt sårbare borgere).
π Henvisning til generelle infektionshygiejniske retningslinjer.
π	
Forebyggelse og håndtering af spredning af resistente eller særligt alvorlige og smitsomme
mikroorganismer i samarbejde med den regionale IHE.
π Kompetenceudvikling.
π Formidling af politikken til kommunale institutioner og arbejdspladser.
Grundniveau
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Handleplaner for kommunale institutioner og arbejdspladser
Med afsæt i hygiejnepolitikken udarbejdes handleplaner for kommunens arbejdspladser og
institutioner, herunder skoler, i forhold til at sikre god hygiejne.

Organisering af infektionshygiejnen
Store kommuner kan have deres egen organisering af infektionshygiejne, og mindre kommuner
kan samarbejde om en fælles organisering.
Inspiration til handling: Inspiration kan søges hos kommuner, der allerede har organiseret
infektionshygiejnen og på www.ssi.dk/hygiejne (organisering, primærsektor). Den årlige
hygiejneuge kan benyttes til netværksdannelse www.hygiejneugen.dk

Samarbejdsaftaler mellem region og kommune
Region og kommune indgår samarbejdsaftaler om hygiejnerådgivningen til kommunen.
Inspiration til handling: ”Regionernes forebyggelsesopgaver – en vejledning til sundhedslovens § 119, stk. 3” www.sst.dk 47 hvor regionernes rådgivningsforpligtigelse er beskrevet.

Nødvendig viden om hygiejne hos personale i kommunale institutioner
Personalet i kommunens institutioner, herunder hjemmepleje, plejecentre, dagtilbud/skoler,
bosteder m.m. har den nødvendige viden indenfor hygiejne, herunder viden om håndhygiejne,
uniformshygiejne og generelle infektionshygiejniske retningslinjer med henblik på god
hygiejne i institutionerne.
Inspiration til handling: Publikationerne ”Værd at vide om hygiejne i primærsektoren”, ”Værd
at vide om håndhygiejne” og ”Værd at vide om urinvejsinfektioner”, www.ssi.dk/hygiejne.
”Forebyggelse af infektioner og smittespredning i kommunalt regi” fra Lægeforeningens
Sundhedskomité 2007, www.laeger.dk Sundhedsstyrelsens ”Vejledning om arbejdsdragt inden
for sundheds- og plejesektoren”, www.sst.dk
For kompetenceudvikling til hygiejnesygeplejerske og hygiejnekoordinator se side 22.

Gode fysiske rammer i kommunale institutioner
Kommunen etablerer fysiske rammer, der fremmer god hygiejne, herunder gode og et tilstrækkeligt antal håndvaske- og toiletfaciliteter, herunder håndvaske med betjeningsfrit armatur,
flydende sæbe, håndsprit og engangshåndklæder. Gode rammer kan med fordel indgå i institutionernes handleplaner og kan hensigtsmæssigt medtænkes ved renovering og nybygning.
Inspiration til handling: ”Hygiejne I daginstitutioner – Anbefalinger om forebyggelse og
sundhedsfremme for børn inden for hygiejne, miljø og sikkerhed”, www.sst.dk ”Nationale
Infektionshygiejniske Retningslinjer – Nybygning og Renovering” (forventes i slutningen 2012),
www.ssi.dk/hygiejne ”Smitsomme sygdomme hos børn og unge – Vejledning om forebyggelse
i daginstitutioner, skoler m.v.”, www.sst.dk
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Eksempel på organisering af infektionshygiejnen i region og kommune

Region

Kommune

Hygiejnekomité
(Strategisk niveau)

Hygiejnekoordinationsudvalg
(Strategisk niveau)

Infektionshygiejnisk(e) enhed(er)
(Udøvende niveau)

Hygiejneorganisation
(Udøvende niveau)

Organiseringen af infektionshygiejnen i region og kommune varierer, men har typisk to
niveauer: Et strategisk niveau og et udøvende niveau.
I regionen kaldes det strategiske niveau ofte en hygiejnekomité og det udøvende niveau en
infektionshygiejnisk enhed, men navnene varierer.
I kommunen kan det strategiske niveau kaldes et hygiejnekoordinationsudvalg og det udøvende niveau en hygiejneorganisation (nogle steder et hygiejnenetværk).

Regionen
Hygiejnekomitéen i regionen arbejder på strategisk niveau og oftest for flere sygehuse.
Erfaringer fra hygiejnekomitéerne kan med fordel inddrages i det strategiske arbejde med at
udvikle og implementere infektionshygiejnen i kommunerne.
Infektionshygiejniske enheder. En eller flere Infektionshygiejniske Enheder i regionen (IHE)
fører hygiejneopgaverne ud i livet (udøvende niveau).

Grundniveau
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Kommunen
Koordinationsudvalget i kommunen, det strategiske niveau, kan bestå af en repræsentant fra
hver forvaltning, en politisk repræsentant, en sundhedsperson med hygiejnekompetencer og
en repræsentant for hygiejnekoordinatorerne.
Koordinationsudvalgets opgave er at understøtte samarbejdet mellem de forvaltninger i
kommunen, der har med hygiejneområdet at gøre, og have kontakt til almen praksis. Udvalget
rådgives af den regionale IHE. Udvalget har ansvaret for at udarbejde kommunens hygiejnepolitik og for at tilrettelægge lokale indsatser.
Hygiejneorganisationen i kommunen, det udøvende niveau, består af en hygiejnesygeplejerske
samt hygiejnekoordinatorer fra de forskellige forvaltninger i kommunen. Dertil en læge, fx en
kommunallæge eller en læge fra den regionale infektionshygiejniske enhed (IHE) på det
hospital, som har kommunen som optageområde. Desuden inddrages embedslægen i særlige
tilfælde, fx ved udbrud af alvorlige smitsomme sygdomme.
Kommunens hygiejneorganisation har til formål at organisere, planlægge, udvikle og monitorere hygiejneområdet i kommunen. Hygiejneorganisationen er ansvarlig for at formidle
hygiejnepolitikken i kommunen, for samarbejdet med de lokale institutioner og for opfølgning
på lokale indsatser og monitorering.
Hygiejnesygeplejersker. I et tværsektorielt samarbejde kan det være en regional opgave at
ansætte hygiejnesygeplejersker og evt. en læge uddannet i hygiejne. Hygiejnesygeplejerskerne
kan have en rådgivende rolle i forhold til kommunens koordinationsudvalg.
Hygiejnekoordinatorer er medarbejdere i kommunale institutioner og virksomheder. Hygiejnekoordinatoren har særlige kompetencer for at varetage hygiejneindsatsen og arbejde systematisk med denne i egne rammer, men er ikke nødvendigvis sundhedsuddannet. Hygiejnekoordinatorerne refererer til hygiejnesygeplejersken/den lokale kontaktperson på området og kan
hente rådgivning hos denne.

Grundniveau
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Akut beredskab
Adgang til rådgivning ved infektionsudbrud
Institutioner, herunder døgninstitutioner samt plejecentre og andre botilbud har adgang til
hygiejnisk rådgivning i kommunen i forbindelse med infektionsudbrud og smitte med resistente eller særligt smitsomme mikroorganismer. Embedslægerne iværksætter forholdsregler mod
de særligt alvorlige smitsomme sygdomme og kontaktes ved udbrud gennem sundhedsfaglige
medarbejdere, fx fra den kommunale sundhedstjeneste. Almen praksis informerer patienter
om forholdsregler for at undgå smittespredning.
Inspiration til handling: ”Smitsomme sygdomme hos børn og unge – Vejledning om forebyggelse
i daginstitutioner, skoler m.v.” og “Forebyggelse af spredning af MRSA. Vejledning”, www.sst.dk

Lokal overvågning af udbrud
Udbrud af alvorlige smitsomme sygdomme eller særligt smitsomme sygdomme, som fx
Roskildesyge (Noro-virus), i kommunens institutioner overvåges i samarbejde med embedslægerne, fødevareregionerne, den regionale IHE og evt. Statens Serum Institut.

Løbende opgaver
Rengøring og håndhygiejne
Kommunen sikrer god rengøringsstandard og håndhygiejne på kommunale arbejdspladser og
institutioner, inkl. bosteder.
Inspiration til handling: ”Hygiejne i daginstitutioner – Anbefalinger om forebyggelse og
sundhedsfremme for børn inde for hygiejne, miljø og sikkerhed”, www.sst.dk Gode råd på
www.bedrehygiejne.dk Informationer om korrekt håndhygiejne www.ssi.dk ”Smitterisiko ved
rengøring” (BAR-service materiale 2011) www.bar-service.dk

Hjemmepleje, plejecentre, ældreboliger og bosteder mv.:
Pleje af særligt sårbare og svækkede borgere
I pleje- og omsorgsopgaver over for svækkede borgere arbejder personalet efter Statens
Serum Instituts generelle infektionshygiejniske retningslinjer i forhold til svækkede borgere.
Dette gælder for opgaverne såvel i i borgerens hjem som på institution. Det kan fx dreje sig
om ældre, kronisk syge børn, for tidligt fødte børn, misbrugere, hjemløse og borgere med
udviklingsforstyrrelser, borgere med multiple funktionsnedsættelser eller psykisk sygdom.
Inspiration til handling: Statens Serum Instituts generelle infektionshygiejniske retningslinjer,
www.ssi.dk (Smitteberedskab, Infektionshygiejne). Sundhedsstyrelsens ”Vejledning om
arbejdsdragt inden for sundheds- og plejesektoren”, www.sst.dk

Grundniveau
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Hjælpemidler og udstyr
I forbindelse med genbrug af hjælpemidler, fx hospitalssenge, trykaflastende madrasser og
kørestole, arbejder kommunerne med udgangspunkt i de generelle infektionshygiejniske
retningslinjer, når det gælder transport og genbehandling. Kommunens udstyr, som fx vaskeog opvaskemaskiner, er hygiejnisk forsvarlige, og relevant personale er i stand til at rengøre og
desinficere udstyret.
Inspiration til handling: “Forebyggelse af spredning af MRSA. Vejledning”, www.sst.dk og
”Desinfektion i sundhedssektoren”, www.ssi.dk/hygiejne

Dagtilbud, skoler mv.:
Tilsyn med hygiejne i dagtilbud og skoler
Den kommunale sundhedstjeneste tilbyder rådgivning om hygiejniske forhold og fører tilsyn
med hygiejnen i kommunens institutioner for børn og unge, herunder dagtilbud og skoler.
Inspiration til handling: ”Hygiejne i daginstitutioner – Anbefalinger om forebyggelse og sundhedsfremme for børn inden for hygiejne, miljø og sikkerhed”, www.sst.dk ”Vejledning om forebyggende
sundhedsydelser til børn og unge”, og ”Forebyggelsespakke om indeklima i skoler”, www.sst.dk

Hygiejnerutiner i dagtilbud og skoler
Alle dagtilbud og skoler har hygiejnerutiner, der er udarbejdet på baggrund af kommunens
hygiejnepolitik med henblik på at reducere sygeligheden.
Inspiration til handling: ”Hygiejne i daginstitutioner – Anbefalinger om forebyggelse og
sundhedsfremme for børn inden for hygiejne, miljø og sikkerhed”, www.sst.dk

Rådgivning om fysiske rammer i dagtilbud og skoler
Den kommunale sundhedstjeneste (kommunallæge og sundhedsplejerske) rådgiver, ofte i samarbejde med teknisk forvaltning, løbende om gode fysiske rammer, herunder indeklima, rengøring og
udluftning i skoler og dagtilbud. Ved nybyggeri og renovering rådgiver teknisk forvaltning ofte i
samarbejde med den kommunale sundhedstjeneste (sundhedsplejersker og kommunallæge).
Inspiration til handling: ”Forebyggelsespakke om indeklima i skoler”,
www.sst.dk ”Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer – Nybygning og Renovering”, der
forventes at udkomme i slutningen af 2012, www.ssi.dk/hygiejne ”Smitsomme sygdomme hos
børn og unge – Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v.”, www.sst.dk
Arbejdstilsynets regler for nybygning og renovering, www.at.dk

Inddragelse af forældre og personale i dagtilbud og skoler
Dagtilbud og skoler inddrager forældre og personale i gode håndhygiejnerutiner for børn og
unge, fx kan emnet tages op på personale-, bestyrelses- og forældremøder. Hygiejne og
sygefravær kan være fast punkt på dagsorden, og der kan arrangeres temauge(r) om emnet.
Inspiration til handling: E-bug er et undervisningsmateriale til skoler om mikroorganismer,
hygiejne og brug af antibiotika til mellem – og udskolingstrinet, www.e-bug.eu/dk
Grundniveau
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Arbejdspladser:
Rådgivning vedr. god hygiejne
Kommunen bistår egne virksomheder og institutioner, herunder bosteder med information og
rådgivning om implementering af god hygiejne, herunder korrekt udført håndhygiejne og
syge- og raskmelding efter udarbejdet vejledning.
Inspiration til handling: Gode råd på www.bedrehygiejne.dk

Fleksible arbejdspladser
Kommunen kan med fordel have en arbejdspladspolitik, der muliggør, at forældrene kan tage
sig af pasningen af deres syge børn med infektioner hjemme, fx ved at tilbyde mulighed for
fleksible arbejdspladser og arbejdstider, hjemmearbejdspladser mv.

Vejledning om tilrettelæggelsen af hygiejne i private virksomheder
Kommunen kan tilbyde private virksomheder råd og vejledning i tilrettelæggelsen af hygiejnen
på virksomheden. Kommunen kan tilbyde disse at indgå i kampagner, hvor der fokuseres på et
særligt område på tværs af hele kommunens geografiske område.
Inspiration til handling: www.hygiejneugen.dk

Ungdomsuddannelser:
Rådgivning til ungdomsuddannelser
Kommunen kan tilbyde ungdomsuddannelser råd og vejledning til udarbejdelse af hygiejnepolitik og syge/raskmeldingspolitik under sundhedspolitikken. Der kan desuden rådgives med
henblik på at reducere smitte ved at opfordre til korrekt og konsekvent håndhygiejne og
hoste-etikette.
Inspiration til handling: www.sst.dk Inspiration til undervisning, www.ssi.dk/hygiejne og
www.e-bug.eu Gode råd på www.bedrehygiejne.dk

Kommunale lokaler, der lejes/lånes ud:
Forebyggelse af smitte
Alle borgere, der lejer eller låner et af kommunens lokaler, opfordres til at forebygge infektioner gennem korrekt og konsekvent håndhygiejne og hoste-etikette
Inspiration til handling: www.sst.dk Smitteberedskab, infektionshygiejne og undervisning,
www.ssi.dk Gode råd på www.bedrehygiejne.dk

Grundniveau

20

Udviklingsniveau

SUNDHEDSSTYRELSEN 2012

Information og undervisning
Information til borgerne om håndhygiejne, raskmelding mv.
Borgerne informeres om håndhygiejnens betydning for smittespredning og om hensigtsmæssig syge- og raskmelding ved smitsom sygdom via lokale opmærksomhedsskabende aktiviteter, fx ved at støtte op om nationale initiativer som den landsdækkende hygiejneuge, uge 38.
Almen praksis kan med fordel inddrages i forebyggelse af smittespredning blandt patienter.
Inspiration til handling: www.sst.dk og www.ssi.dk Gode råd om hygiejne på kontoret, i det
offentlige rum, om hygiejne og sygefravær mv., www.bedrehygiejne.dk

Undervisning af børn og unge
Børn i dagtilbud og skoler får undervisning i korrekt håndhygiejne og forebyggelse af infektioner. Indsatsen kan med fordel følges op af årlig selvkontrol.
Inspiration til handling:
π Ideer til at arbejde med håndhygiejne i dagplejen, www.sst.dk søg på hygiejne.
π	
e-bug, et undervisningsmateriale til skoler om mikroorganismer, hygiejne og brug af
antibiotika til mellem – og udskolingstrinet, www.e-bug.eu/dk
π	
”Hvad er der på dine fingre?” En undervisnings-dvd om håndhygiejne, www.sst.dk søg på
hygiejne.
π	
”Miljø og sundhed for børn og unge. Inspirationskatalog til kommunerne 2007” fra
Sundhedsstyrelsen, www.sst.dk
π	
”Faghæfte 21. Fælles mål. Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab”,
www.uvm.dk

Nye familier og ældre informeres om god hygiejne ved henholdsvis sundhedspleje og
forebyggende hjemmebesøg.
Inspiration til handling: Publikationen ”Sunde Børn. Til forældre med børn i alderen 0-3
år”, www.sst.dk

Grundniveau
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Implementering OG opfølgning
kompetencer
Det er hensigtsmæssigt, at kommunen har adgang til hygiejnekompetencer svarende til en special- eller diplomuddannet hygiejnesygeplejerske. Denne person kan bistå med udarbejdelse af
hygiejnepolitikker, retningslinjer og uddannelse af hygiejnekoordinatorer.
Ikke sundhedsfagligt uddannet personale har behov for viden om hygiejne på forskellige
niveauer:
Personale, der udfører plejeopgaver, fx i hjemmeplejen, på plejecentre og bosteder kan kommunen
med fordel have uddannelsesfokus på. Det er hensigtsmæssigt, at denne gruppe medarbejdere
har viden om:
π	
Generelle infektionshygiejniske retningslinjer
π	
Håndhygiejne
π	
Værnemidler
π	
Håndtering af mad
π	
Snavsetøj
π	
Hoste-etikette
π	
At blive hjemme ved sygdom
π	
Rengøring kontra desinfektion
π	
Retningslinjer ved særlige problemer/sygdomme.
Dertil kommer kendskab til kommunens hygiejnepolitik.
Andre ikke sundhedsfagligt uddannede som fx pædagoger og rengøringspersonale har ligeledes
behov for viden om hygiejne.
Personale, som fungerer som hygiejnekoordinatorer, fx pædagoger og dagplejepædagoger kan
kommunen med fordel også have uddannelsesfokus på.
En oversigt over uddannelse indenfor infektionshygiejne og inspiration til uddannelse af kommunens hygiejnekoordinatorer kan findes på Statens Serum Instituts hjemmeside www.ssi.dk Her
findes bl.a. ”Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om nøglepersoner/kontaktpersoner/
koordinatorer i infektionshygiejne inden for det sundhedsfaglige område.”
Inspiration til uddannelse i infektionshygiejne, kan findes på: www.nhv.se (Diplomprogram i infektionshygiejne på Nordic School of Public Health, Göteborg).
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samarbejde og partnerskaber
I forhold til hygiejneindsatser rettet mod børn og unge samarbejder ledelser i dagtilbud og skoler
med den kommunale sundhedstjeneste (sundhedsplejersker og kommunallæge) og inddrager
den kommunale tandpleje og hygiejneorganisationen, når det er relevant. Almen praksis kan med
fordel inddrages, da de bl.a. formidler regler for fremmøde ved smitsomme sygdom, fx ved øjenbetændelse, og har kontakt til hovedparten af befolkningen.
Handleplaner for dagtilbud og skoler er relevant at udarbejde i et samarbejde mellem ledelser,
teknisk servicepersonale, arbejdsmiljørepræsentant, den kommunale sundhedstjeneste (kommunallæge og sundhedsplejersker i aftalt samarbejde) og evt. andre relevante parter i kommunen.
Overvågning og registrering af sygefravær kan ske i et samarbejde mellem dagtilbud- og skoleområdet og den kommunale sundhedstjeneste (sundhedsplejersker og kommunallæge). Embedslægen inddrages ved ophobning af infektionssygdomme.
Ved udbrud, fx Roskildesyge, aftales det konkrete samarbejde nærmere blandt aktørerne på området, herunder registrering og dokumentering. I øvrigt følges de almindelige regelsæt (se under
afsnittet “Lovgivning på området”).
Forældreinddragelse i dagtilbud og skoler sker fx gennem samarbejde med den kommunale sundhedstjeneste og forældrebestyrelser samt evt. forældreorganisationer, som fx Skole og Forældre
– landsorganisationen for forældre i folkeskolen.
Kommunen kan indgå partnerskaber med de lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner om at sikre
de hygiejniske forhold og styrke forebyggelse af smitte.
I forhold til indsatser målrettet de kommunale mødesteder, kan kommunen hensigtsmæssigt
indgå aftaler med de kommunale og evt. private aktører, der er involveret i driften af disse.
Indsatsen overfor særligt sårbare borgere kan fx etableres i et samarbejde mellem hjemmeplejen,
sundhedsplejen, hjælpemiddelenheder, socialpsykiatrien og IHE. Desuden kan almen praksis med
fordel inddrages.
Udvikling af flexible arbejdspladser kan ske i partnerskab og samarbejde med lokale faglige organisationer og medarbejderindflydelsesorganer på arbejdspladserne.
For så vidt angår det akutte beredskab samarbejder kommunen i relevant omfang med embedslæger og private aktører, som fx kan håndtere kloaknedbrud og oversvømmelser. Overvågning af
alvorlige smitsomme sygdomme (jf. Epidemiloven § 26) varetages i samarbejde med embedslægerne, evt. fødevareregionerne og Statens Serum Institut.
Ved nybygning og renovering af kommunens ejendomme vil teknisk forvaltning ofte rådgive i et
samarbejde med den kommunale sundhedstjeneste (sundhedsplejersker og kommunallæge). Herudover kan kommunen indgår partnerskab med eksterne entreprenører og firmaer om at bygge
og renovere hensigtsmæssigt i forhold til at understøtte muligheder for god hygiejne.
I arbejdsmiljøspørgsmål er Arbejdstilsynet den danske myndighed på området, fx vedrørende
brug af personlige værnemidler.
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Monitorering og indikatorer
I dette afsnit præsenteres monitoreringsmuligheder og udvalgte indikatorer, som kommunerne
kan anvende i opfølgningen på arbejdet med hygiejne. Det er relevant, at opfølgning og evaluering
planlægges, når indsatser påbegyndes.
Kommunens hygiejnepolitik kan med fordel jævnligt følges op af selvkontrol, fx i form af en årlig
audit. Hygiejneorganisationen planlægger omfanget af selvkontroller og audits i de kommunale
institutioner i samarbejde med den regionale IHE. Inspiration til opfølgning i ”Skolesundhedsarbejde” på www.sst.dk
Den Danske Kvalitetsmodel for kommunerne omfatter akkrediteringsstandarder for hygiejne med
procesindikatorer for henholdsvis infektionshygiejne (afsnit 2.6.1.) og håndhygiejne (afsnit 2.6.2.).
Se www.ikas.dk – søg på kommuner.

Følgende effekt- og procesindikatorer kan anvendes i det opfølgende arbejde:
	
Sygefravær blandt de ansatte
	
Sygefravær blandt elever på de enkelte skoler/institutioner
π	
Antal gennemførte hygiejneindsatser på skoler og institutioner på et år
π	
Antal af institutioner med handleplaner på hygiejneområdet
π	
Antal af hygiejnekoordinatorer i kommunen
π	
Antal kompetenceudviklingsforløb
π	
Antal hygiejne audits i kommunale institutioner
π	
Antal medarbejdere, der kender til institutionens hygiejnehandleplan.
π
π

Med henblik på at dokumentere området yderligere foreslås:
	
Registrering af årsagen til sygefravær på udvalgte skoler/institutioner blandt

π

børn/elever/personale.
	
At undersøge forekomsten (punktprævalensundersøgelse) af sundhedssektorerhvervede

π

infektioner på udvalgte kommunale plejehjem.
	
Registrering af udbrud af Roskildesyge (Noro-virus), MRSA og andre resistente bakterier i fx

π

daginstitutioner, skoler og plejehjem.
Ved registrering af sygefravær blandt ansatte kan regler for indhentning af helbredsoplysninger
læses i Helbredsloven (LOV nr. 286 af 24/04/1996) www.retsinformation.dk Ved registrering af
sygefravær blandt elever kan regler for videregivelse af informationer læses i ”Vejledning om smitsomme sygdomme hos børn og unge”, Sundhedsstyrelsen 2011 www.sst.dk
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Sundhedsstyrelsen har udviklet en række forebyggelsespakker, som indeholder
faglige anbefalinger til en kommunal sundhedsfremmende og forebyggende
indsats af høj kvalitet. Forebyggelsespakkerne kan bruges til at prioritere og
planlægge indsatsen i kommunerne.
Serien af forebyggelsespakker omhandler følgende temaer:

Alkohol
Fysisk Aktivitet

Hygiejne

Indeklima i skoler
Mad & måltider
Mental sundhed
Overvægt
Seksuel sundhed
Solbeskyttelse
Stoffer
Tobak
Som en introduktion til arbejdet med forebyggelsespakkerne har Sundhedsstyrelsen udarbejdet publikationen ”Introduktion til Sundhedsstyrelsens
forebyggelsespakker”.
På www. sst.dk/forebyggelsespakker kan du bl.a. se introduktionspublikationen, samtlige forebyggelsespakker og anbefalinger fordelt på målgrupperne
børn, unge, voksne, ældre og særlige målgrupper.
Publikationerne kan bestilles hos Sundhedsstyrelsens publikationer,
c/o Rosendahls-Schultz Grafisk på tlf. 70 26 26 36.

Sundhedsstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S
Telefon 72 22 74 00
Telefax 72 22 74 11
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