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RETNINGSLINJER - HVORFOR OG HVORDAN?

Når noget bliver ustyrligt – så må der styring til

Samfundets styringssystemer og – teknologier

- Strategiske måder at styre – andres – handlinger på

- Hænger sammen med politikker, mål, planer, økonomier og værdier 
(love, bekendtgørelser, strategipapir, handleplan, læseplan, læringsmål, retningslinjer, 

kanon, standarder, uddannelse, opdragelse, etik….) 

Sætter barren for

- hvad der er det rigtige (succes), og hvad der er det forkerte (fejl)

Retningslinjer er beskrivelse af 

- fælles handlinger, 

- der skal vælges og udføres af mange

- i et felt med stor kompleksitet



RETNINGSLINJER UDVIKLER SIG I TAKT MED 

SAMFUNDETS USTYRLIGHED

Epidemier

- Hygiejnen satte styr på det (ustyrlige) samfund (fødevarehygiejne, 

miljøhygiejne, byplanlægning, adskillelse af rent og urent, 

racehygiejne…(1844-65)

- Miasmatikere og contagionister

• 1859 påvisning af bakterier OG pavilloner ved RH

Forebyggelse af smitsomme sygdomme og dermed tab af liv ved

- Planlægning, tilrettelæggelse, og udførelse

Hygiejne som noget man var, OG noget man gjorde



ANTIBIOTIKA OG MODERNITET FÅR STYR PÅ DET…

Tidsskift i verdensbilledet - postmoderne samfund

Antibiotika (-resistens) 

Fra forebyggelse til behandling 

- Fra ”Guds Vilje/egen vilje”, ”Vi ser tiden an” og mirakler til

- Rationalitet – handling og behandling – og resultater

Hygiejne som noget man gør….

Der er styr på det……



…MEN SÅ BLIVER DET USTYRLIGT IGEN….

MRSA epidemier (1960érne, ´70)

- Central Afdeling for Sygehushygiejne (CAS 1977)

- Råd og anvisninger

- Informationsblade

Hygiejnesygeplejerskeuddannelsen /KMA

Carsten Koch og frit sygehusvalg (Lov om ændring af lov om sygehusvæsenet1998)

- § 4 c. Sundhedsministeren kan etablere et uafhængigt center til evaluering af 

virksomheden ved de danske sygehuse med henblik på at fremme 

kvalitetsudviklingen og en mere effektiv ressourceanvendelse i sygehussektoren.

- Infektionshygiejniske standarder (Puljeprojekt 1998-2002)

- Fokus på adfærd… Noget man er OG noget man gør

Sammenhængende forløb og nye styringsstrategier

- MRSA –Teams (midt 2000)

- Forebyggelsespakken (SST 2012)

- Nationale Infektionshygiejniske retningslinjer (NIR) (2012)



NIR´S UDFORDRING I RÅDGIVNING

Behandling er monofaktuel - synlig og målbart

Forebyggelse er multimodalt – multifaktuelt, (u-synligt) og svært målbart

”Hvad koster det, hvis vi lader være…?”

Fra folkesundhedsfokus på epidemier til KostRygningAlkoholMotion

Fra metode/instruksbøger til individuelt skøn til standarder og 

akkreditering til individuelt skøn

Det kliniske skøn danner baggrund for den kliniske beslutningstagen

NIR skal være overordnede, plastiske, tidsinkonsistente, …….



HVOR SÆTTES BARREN I SUNDHEDSVÆSENET?

Mål for det danske sundhedsvæsen

- Høj faglig standard

• Grunduddannelse, efter- og videreuddannelse

- Ensretning

• Evidens fremfor tradition

- Gennemsigtighed

• Proces og adgang

- Sammenhæng

• Primær og sekundær sektor

- Sikkerhed – tryghed

• ?

- Målbarhed

- Audit? HAIBA? Andet?

- Kvalitet – individualitet….

- NIR er infektionshygiejnens førerhund i et ustyrligt sundhedsvæsen…



HVORDAN SÆTTES BARREN I NIR?

NIR udarbejdes i et krydsfelt 

Af eksperter

- Sammensætning af arbejdsgruppen, udvælgelse af område/indhold

På baggrund af evidens

- Den bedste? Den eneste? Konsensus i fagkollektivet

- Høringsgruppe/høringssvar

- Skal/bør

Under hensyntagen til gældende…

- Lovgivning 

- Etik

- Økonomi

- Fagforeninger

- Politiske hensyn

- …….

Sjældent mikrobiologi og infektionshygiejne alene



OK – HVAD ER FORMÅLET MED DE NIR?!

Overordnede formål er at begrænse smitterisikoen

- Har fokus på forebyggelse af smitte og afbrydelse af smitteveje 

…kan anvendes i forbindelse med at uddannet personale skal tilpasse 

og ajourføre lokale infektionshygiejniske retningslinjer i 

sundhedssektoren 

Er systematisk udarbejdede udsagn, der kan anvendes af fagpersoner,

når de skal træffe beslutning om retningslinjer for passende og korrekt

sundhedsfaglig ydelse i specifikke infektionshygiejniske situationer. 

- Er ikke at betragte som en lærebog…



7 VÆRKTØJER ELLER INFEKTIONSHYGIEJNE FOR DUMMIES

Een smittekæde

To retningslinjer

4 brikker 

Rengøring

Desinfektion
Sterilisation



7 NIR BLIVER TIL 15 NIR!

15 (16) NIR

Fra 4 – 131 sider

I alt 1068 sider…

Som skal fortolkes og oversættes i klinikken…..



…OG HVAD SKETE DER LIGE HER??

Denne NIR er i højere grad end de øvrige NIR praktisk orientereret ….. 

(NIR Generelle 2017)

- mange ønsker om eksempler og uddybende forklaringer til alle 

kapitler i NIR Generelle

- 3!! eksempelbilag…..



FORDI DER ER MANGE KØKKENER…OG MANGE KOKKE

Hvad har frk. Jensen og NIR til fælles?

Hvordan kan det være, at boghylden skulle udvides?



FRK JENSEN I INFEKTIONSHYGIEJNE

Handlinger vælges på baggrund af 

- viden, erfaring og retningslinjer (intuition)

Hvis de ikke er tilstrækkelige – så duer koge (NIR)-bøger for Nørder 

måske ikke?

Uddannelse giver fælles fodslag

Uddannelsesgap?

- Bacheloruddannelsen i infektionshygiejne

- 3 – 20 lektioner

Efter/videreuddannelse i infektionshygiejne?



HVILKEN KONTEKST SKAL NIR IMPLEMENTERES I?

Otte nationale mål (SUM 2016) 

Bedre sammenhængende patientforløb 

Styrket indsats for kronikere og ældre patienter 

Forbedret overlevelse og patientsikkerhed 

Behandling af høj kvalitet 

Hurtig udredning og behandling 

Øget patientinddragelse 

Flere sunde leveår 

Mere effektivt sundhedsvæsen

Regionsplan

- Sygehusplan

• Afdelingsplan

• Afsnitsplan

- Individplan 



NIR HAR BRUG FOR EN LOKAL TECHNICAL WRITER

NIR skal tolkes og oversættes og tilpasses og  gøres operationelle –

lokalt

Centrale element i nationale mål :

- Lokal forankring på de enkelte sygehusafdelinger, i de kommunale 

sundhedsindsatser og i praksissektoren er et centralt element i den 

nye tilgang til kvalitet. 

- Nationale mål skal omsættes til lokale delmål og indsatser, der 

giver mening, hver dag sundhedspersonalet møder på arbejde. 

Fremover en større metodefrihed for personalet til at løfte kvaliteten 

for den enkelte patient. 



RETNINGSLINJER ER UDTRYK FOR RISIKOOPLEVELSE

Succesen ligger i at sætte barren for rent og urent og dermed smitte det 

rette sted - lokalt

- Økonomi/praktiske forhold osv styrer retningslinjerne!

- Sprog! Styrer sociale handlinger!

Risikooplevelse – risikovurdering – risikohåndtering –

risikokommunikation

Risikovurdering ved infektionshygiejniske handlinger eller 
mangel på samme kl 15-15.30



RISIKOVURDERING VED 

INFEKTIONSHYGIEJNISKE HANDLINGER ELLER 

MANGEL PÅ SAMME



RISIKO…

Risiko er en handling eller en situation, hvor der er : 

- mulighed for et negativt resultat

- mulighed for skade, tab, fare el.lign.

Risiko er noget man undgår – noget man tager, noget man løber

- kalkuleret risiko

- egen/nogens regning…..

Risiko er overvejende det modsatte af en chance – der er muligheden for et positivt 

resultat

Opleves, vurderes, håndteres og lægges ind i vores handlinger og sprog

Retningslinjer er et udtryk for risikooplevelse, -vurdering, og -håndtering

Risikovillighed….og personlighed?



STYRING AF (RISIKO-) ADFÆRD

Indre styring eller ydre styring?

- Synlig eller usynlig risiko/trussel?

- Individ og fællesskab

- Alle individer er aktører i et system

Udvælgelse af data/observationer af det risikable sker på baggrund af 

menneskesyn og systemet man er aktør i

Hvert fællesskab sin diskurs – sin risikovillighed



DET ER MÅDEN VI KOMMUNIKERER OM RISIKO PÅ….

Framing

- Er den (associative) ramme, der sættes for en kommunikation 

- sættes for eksempel ved hjælp af ordvalg og grammatiske valg

- fungerer som en slags underlægningsmusik

- påvirker ubevidst vores opfattelse af verdenen og den specifikke 

situation

- påvirker dermed også vores holdninger

- ….og vores beslutninger/handlinger.



UDFORDRINGEN LIGGER I PLANLÆGNINGEN AF FOREBYGGELSE AF 

SPREDNING AF DET U-DIAGNOSTICEREDE OG DET U-SYNLIGE

Smitte sker usynligt – dvs ingen sikker erfaringsdannelse

1. Møde med patienten/borgeren     Diagnose stilles  UPS!                                     

Generelle infektionshygiejniske retningslinjer har sin funktion fra 1.ste 

møde 

- Alle er potentielt smittede/koloniserede

» Inkubationstid, ”vindue”, smitsomhed

- Alle kan blive smittet – sprede smitte

» Uanset resistens eller virulensmønster

» Både i primær og sekundærsektor!



REN(T) ER…EN SUCCES

En momentan tilstand

Sætter vi barren i forhold til:

Æstetik (hvordan ser det ud?)

Etikette (hvordan ser vi ud?)

Infektionshygiejne (er der smitterisiko?)

Frekvens…..

Hvor rent skal (kan) det være??

Rent Urent



RISIKO - ET SPØRGSMÅL OM KULTUR OG 

FÆLLESSKAB
Kultur er ”Her hos os….”

Kultur skabes gennem læreprocesser, der

- former kulturelle vidensforbindelser og 

• dermed skaber motivation for at gøre det samme

Kulturel kode er den adfærd, holdning og værdier, der tilsammen skaber 

sammenhæng i vores liv: 

- Værdierne styrer holdningerne, som igen styrer vores adfærd

Og sprog er det kit der binder adfærd, holdninger og værdier sammen  



RISIKO, POLITIK OG MRSA

Må skolebørn besøge en svinestald?

Risikooplevelse og –kommunikation – kan- skabe stigmatisering



RISIKO, KULTUR OG ERFARING

Risikooplevelse og risikovillighed baserer sig på erfaring med smitte

Påmindelsesbreve 



RISIKO OG HÅNDTERING AF VIDEN

Håndhygiejnedispensere

- Betjenes med hånd eller med albue?

Viden om 

- Forurenede hænder/albue? på dispenser

- Metode og tid til håndhygiejne ikke tilstrækkelig

• Brug af handsker

- Forurening af kittel

• Forside, lommer, ærmekanter 

• Brug af forklæde

Risikovurdering:

- Albue anbefales

• Forureningsgrad af albue er initialt mindre end hænder

• Albuer indgår ikke i den direkte patientpleje

• Kittel beskyttes af forklæde



RISIKOOPLEVELSE OG MØNSTERGENKENDELSE

Infektionshygiejniske retningslinjer angiver handlinger, der skal iagttages, 

hvor der er en infektionshygiejnisk risiko

Det kræver, at man kan identificere en risiko, et mønster, kan sætte det 

ind i en kontekst …. 

Også selvom noget af mønsteret mangler…

Ved implementering skal 

transferværdien trænes og vægtlægges



RISIKO, KULTUR, ERFARING OG VIDEN..SKABER SPROG

Organisationer er sprog

Sproglige strukturer og udfordringer for sammenhængen

- Stammesprog (”eget hjem, respekt, hjemlighed, ufarlighed…ikke 

”hvidkitlet”….)

- Kontra ………?

Bestemmer vores individuelle rolle i en bestemt organisation og vores 

sociale muligheder.

Bestemmer hvordan vi anskuer en (infektionshygiejnisk risiko) – og 

dermed også, hvordan vi handler

…. Og om vi følger retningslinjen 



UDE I PRAKSIS… DER HAR VI VORES EGNE 

KOGEBØGER….SKREVET I ET SPROG VI FORSTÅR

Så det er her, I skal stikke næsen i gryden og smage på kollegaens ret!

Kogebogen er udvalgte, tilpassede, nedarvede opskrifter på handlinger, 

der giver den bedste ret 

- Risikooplevelsen og – villigheden, tilsat erfaringen og viden omsat til 

daglige handlinger  i den specifikke kultur…..



HVER MODTAGER SIN YNDLINGSRET I SIN KOGEBOG

Hvis vi ønsker en ændring i opskriften skal den, der ændres

- Røres

- Rammes eller

- Rystes

Administratorer vil høre om noget

Plejepersonalet om noget andet

Patienten/borgeren/pårørende om noget helt tredje

Men de vil alle kun være villige til ændring - hvis det der siges - skaber 

rum for refleksion – giver mening – er håndterbart og begribeligt

Sprog….. Igen…. 



AFDÆK DERES OPLEVELSE AF RISIKO..

Spørg om opskriften på håndtering af risiko

- Oplevelsen, vurderingen og håndteringen

Rejs spørgsmålet fx

- ”Fortæl mig, hvordan du gør..”

- ”Hvad tænker du om det?”

- ”Hvor ser du risikoen?”

- ”Hvordan ser du, at smitte kan forebygges?”

……

Lyt til hvad de siger!



HVAD HJERTET ER FULDT AF.. LØBER MUNDEN OVER MED 

I en samtale vover man sig frem

- (ens værdier og holdninger kommer til syne)

Sprog er begreber – hvordan vi (be-)griber verdenen

- ”Smittefarlig, smitsom, besmittet, forurenet, bærer, rask bærer”….

Afkod intentionen

Genkend mønsteret 

Fordringen ligger i at kommunikere tillidsfuldt, nærværende, tage den 

andens tone op – at skabe et tillidsfuldt rum for refleksionen – for at 

kunne ændre

KE Løgstrup 1958



SAMTALE FREMMER FORSTÅELSEN OG 

EFTERLEVELSEN….

Autoritære organisationer skaber forsigtige typer

- ”Hvordan?” ”Sådan!”

Demokrati skaber risikovillige typer

- ”Hvorfor?” ”Nå – derfor?” 

• (kontinuerlig faglig dialog om, hvordan man forholder sig til 

komplekse kliniske situationer)

At tænke over:

Hvordan påvirker retningslinjer (autoritære systemer) den individuelle 

kliniske beslutningstagen?

Kan dialogen om handlinger (demokrati) kvalificere den individuelle 

kliniske beslutningstagen i situationer, hvor der er risiko for smitte ?

Gå hjem og tal om det!



GOD ARBEJDSLYST

https://www.youtube.com/watch?v=aGcxU

hXxsII

https://www.youtube.com/watch?v=aGcxUhXxsII

