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Hygiejnesygeplejerske i Frederikssund 

Kommune pr. 1/8-2014 

• Ansat af ældrepuljemidler i en nyoprettet stilling. 

• Primære område – Ældre og Sundhedsområdet. 

• Har en fortid som hygiejnesygeplejerske i Region Sjælland i 7 år. 

• Adskillige år som operationssygeplejerske og afdelingssygepl. mm. 

• Specialuddannelsen fra Nordisk Højskole for Folkehelsevidenskab. 



Grundlæggende arbejdsopgaver: 
 

– Hygiejne organisationsopbygning.  

 - Styregruppe + netværk + ledelsesforankring. 

– Udarbejdelse af vejledninger, instrukser, pjecer, og anbefalinger. 

– Synlighed i dagligdagen med rådgivning, vejledning og undervisning. 

– Sikre tilgængelighed af værnemidler og lignende smitteforebyggende 
foranstaltninger. 

– Adfærd og kompetenceudvikling. 

– Dokumentation og overvågning. 

– ”Angribe” diverse udfordringer konstruktivt! 

 



Hvorfor ansætte en hygiejnesygeplejerske i 
Frederikssund Kommune? 

• Systematisere, ensrette og kvalitetssikre hygiejnearbejdet.  

• Efterlevelse af de nationale retningslinjer, standarder mm.  

• At løfte niveauet indenfor  hele hygiejneområdet.  

• Sikre en ledelsesmæssig forankring af hygiejnearbejdet.  

• Lettere arbejdsgange i dagligdagen, ”det skal være let, at gøre det rigtigt”. 

• Sikre brug og tilgængelighed af relevante værnemidler. 

• Tryghed og arbejdsglæde i dagligdagen hos medarbejderne. 

• Let adgang til infektionshygiejnisk vejledning og rådgivning. 

• Styrke samarbejdet på tværs af kommunale forvaltninger samt med sygehuse og praktiserende 
læger.  



Mit arbejdsområde dækker: 

Primært Ældre, Social og Sundhedsområdet i Frederikssund 
Kommune: 

– 5 plejecentre, inkl. midlertidige pladser 

– Et center med diverse dagsfunktioner 

– Døgnplejen 

– Sygeplejen 

– Rehabiliteringen  

– Træningen 

– Ældre tandplejen 

– Sundhedsplejen 

– Socialpædagogiske institutioner 

– Ældre psykiatrien 

– Børnehaver og vuggestuer 

– Specialinstitutioner 

– Skoler, efterskoler mm. 

 



Stræbe efter at Sundhedsstyrelsens anbefalinger 
og vejledninger efterleves! 
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Udarbejdelse af kommunale referencer 

• Vejledninger  

• Instrukser 

• Pjecer 

• Anbefalinger 

• Hygiejneside på intranettet 

 

 

 
 



Hygiejnebesøg (audit) i daginstitutioner, 
plejecentre og lignende. 

Skabelon udarbejdet med det formål at: 

• Være et gensidigt brugbart arbejdsredskab. 

• Kvalitetssikre og kvalitetsudvikle hygiejneaudit. 

• Skabe overblik og klare anbefalinger. 

• Kunne gøre status/statistik og kunne følge udviklingen i den pågældende institution. 

 



Formålet med etablering af en 
hygiejneorganisation i Frederikssund er: 
 
• At sætte fokus på 

infektionshygiejne i forhold til:  

– Generel forebyggelse af 
infektionssygdomme og 
smittespredning i organisationen. 

– Løsning af de 
infektionshygiejniske udfordringer  
i forhold til multiresistente 
bakterier og særligt smitsomme 
sygdomme. 

 

• At etablere et kontaktnetværk for 
videndeling, erfaringsudveksling, 
prioritering og implementering. 
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Målgruppen for hygiejneorganisationens 
indsats er: 

• Medarbejdere i Frederikssund kommune, der i den daglige 
opgavevaretagelse har direkte fysisk kontakt med borgerne, eller hvor 
arbejdet indirekte har infektionshygiejnisk betydning. 

 

• Borgere i Frederikssund Kommune, som bruger kommunens faciliteter eller 
modtager praktiske ydelser. 
 



Kort sagt! 

 

• Borgeren skal opleve at modtage den samme høje kvalitet 
af infektionsforebyggelse på tværs af alle sektorer i hele 
kommunen.  

 

https://www.jobindex.dk/jobannonce/259183/centersygeplejerske-til-omsorgscenteret-de-tre-ege


Organisationsopbygning 

• Styregruppe som er beslutningsdygtige. 

• Netværksdannelse i alle driftsdele. 

• Ledelsesforankring nødvendig over alt. 

• Overordnet hygiejnepolitik + organisation på tværs af alle 
sektorer/fagområder i kommunen er under udarbejdelse. 

 



Hygiejneorganisationen består af: 
 
• Styregruppe i hygiejne  

– Lederen for døgnplejen og plejecentrene (formand) 

– Lederen for døgnplejen 

– Lederen fra et plejecenter 

– Lederen fra rehabiliteringsafdelingen 

– Hygiejnesygeplejersken (koordinator)  

 

• Netværk af decentralt placerede medarbejderne (udpeget af ledelsen) 

     i Ældre og Sundheds området.  

   Der er udpeget 30 hygiejnekontaktpersoner. 

 

 

 



Udpluk af aktuelle hygiejne-interventioner: 
Kvalitetsløft indenfor overholdelse af de nationale infektionshygiejniske retningslinjer.  

Højne vidensniveauet og implementering af håndhygiejne, smitteforebyggelse, brug af korrekte 

værnemidler mm. 

Favoritindkøbslister over hygiejnerelaterede produkter. 

Hygiejne-audit på plejecentre, dagtilbud og sociale institutioner. 

”Vaskehandske projekt” i hele Døgnplejen. 

Nyt udbud af arbejdsbeklædning i samarbejde med Nordklyngen. 

HALT 3 (Healthcare-Associated infections at Long Term care). 

”Projekt om UVI forebyggelse og nedbringelse af antibiotika forbruget”. 

Oprydning i diverse depoter.  

Løbende overvågning af resistente bakterier + statistisk opgørsel hvert kvartal. 

Er ansvarlig for opbygning af en hygiejneorganisation med styregruppe og netværk af 

hygiejnekontaktpersoner. 

Rådgivning ved ombygning, indkøb af møbler, apparater og andet. 

Ombygning af sygeplejeklinik + skyllerum med adfærdsregulerende design. 

Undervisning af alle nyansatte, elever og studerende. 



Eksempler fra hverdagen 
 

• Registrering og dokumentation 

• Håndhygiejne og undervisning 

• Oprydning og tilgængelighed! 



Mobiwatch: Rum desinfektion 
  

  
• Desinfektionsmaskine, som anvender luftbåren desinfektion 

•Brintoverilte H₂O₂ 8% 

•Pereddikesyre CH₃CO₃H0,2% 

 

• Producerer tør tåge som lægger sig på tilgængelige  overflader. 

 

• Frederikssund kommune har købt en.  

 

• Bruges  til at ”nulstille” 

  boligen, inden ny borger flytter ind,  

 efter en resistent udfordring. 

 

 

 
 

 

  



Er den grundlæggende håndhygiejne på plads? 



Hånddesinfektion i alle plejeboliger ved 
udgangsdøren 



Tilgængelighed af værnemidler – en proces……… 



Konkurrence i uge 38 
(Hygiejnespørgsmål) 
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Undervisning i korrekt aftagning af 
værnemidler på netværksmøde 



Tilgængelighed af værnemidler er vigtig! 

 

• Sikre let adgang til relevante værnemidler, håndsprit mm. til  den 
bedste pris. 

• Deltagelse i SKI´s arbejde med kravsspecifikationer til kommunale 

indkøbsaftaler på forbrugsvarer og sygeplejeartikler. 

– Udarbejde infektionshygiejniske krav og anbefalinger 

– Udarbejdelse af favoritlister over anbefalede hygiejnerelaterede 
produkter 

• Sikre løbende justering, implementering og fortsat kvalitetssikring. 

 

 



Før og efter oprydning 



 Før og efter oprydning 



Før og efter oprydning 



Værnemiddelkasser  



Kommende store projekter 

• ”UVI projekt” på alle plejecentre. 

 

• Deltagelse i landsprævalensundersøgelsen, ”HALT 3”  

    på alle plejecentre. 

 

• ”Rent tøj til alle hver dag”. 

 

• ”Vaskehandske projekt” i døgnplejen. 

 



 

• UVI hyppigst forekommende bakterielle infektion hos plejehjemsbeboere i DK. 

• UVI hyppigste årsag til behandling med antibiotika i Danmark. 
        UVI = Urinvejs infektion 

 

”UVI projekt”, et interventionsprojekt på plejecentrene. 
”Mindre antibiotika og færre urinvejsinfektioner gennem vidensopbygning blandt plejepersonale”. 

 

http://www.pathophys.org/uti/uti-patho/


Tidsplanen  

1. maj 2017 – 30. sept 2018 

Oktober & november 2017 

December 2017 

September 2017 

Registreringsperiode. 

 Spørgeskema til ansatte – baseline. 

Antibiotika- og infektionsseminar for 

ansatte. 

Spørgeskema til ansatte – follow-up. 

(Bevilling fra Sundheds- og Ældreministeriets 

antibiotika og resistenspulje 2016) 



”HALT 3”. Infektionstælling, hvor alle plejecentre deltager. 
(HALT: Healthcare Associated Infections in European Long Time Care Facilities 3) 
 



Resultater fra prævalensundersøgelse på plejehjem 
”HALT 2”, 2013 
 
 
 
 
Risikofaktorer for infektion: 
• Beboer med urinvejskateter: 8,4% 
• Beboer med urin/fækal inkontinens: 60,1% 
• Beboer med sår: 14,9% 
• Konfuse beboer: 45,5% 
• Beboer i kørestol eller sengeliggende: 35,5% 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

            
   Beboer i antibiotika behandling: 11,8% (halvdelen profylaktisk) 
 

   Infektionsprævalens: 5,9% (har en igangværende infektion) 
 
 
 

   

 



Tilgængelighed af arbejdsbeklædning…….. 
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Ny beklædning til alle i plejesektoren i 2018 
”Puljetøj med ind og ud scanning og alarm” 



”Vaskehandskeprojekt” 
Pilotprojekt starter op i et distrikt fra d. 22/5 og i hele døgnplejen efter sommer. 

• Brugen af vaskehandske erstatter ikke bad.  

• Den kan opvarmes i mikroovn.  

• Vaskehandsken er ”ren”. 

• Forbedre arbejdsmiljøet for medarbejderne. 

• Rehabiliteringspotentiale. 

• Sparer tid. 

 



Ex. på udfordrende udfordringer i primærsektoren  

• Rengøring/desinfektion af udstyr. 

• Rengøring generelt. 

• Sårplejeinstrumenthåndtering. 

• Borgere skal selv indkøbe pleje og 
rengøringsartikler i døgnplejen. 

• Rotte- /uhygiejniske hjem. 

• Velfærdsteknologi. 

• Videns- /uddannelsesniveau. 

• Økonomi. 

• Adgang til arbejdsdragt og omklædning. 

• De fysiske rammer. 

• Lægefaglige kontakt og sparring. 
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Gør en kommunal hygiejnesygeplejerske en forskel? 

                        Ja! 
• Men vigtigt er det, at hygiejnesygeplejersken er kendt, synlig, tilgængelig og 

deltagende på alle niveauer samt kreativ, indlevende og innovativ. Er styrmand! 

 

• Grundlæggende er der sket et væsentligt kvalitetsløft indenfor overholdelse af de 
generelle infektionshygiejniske forholdsregler. 

  

• I den kommende periode vil der derfor være fokus på at etablere en 
hygiejneorganisation, der understøtter og styrker det hygiejnestrategiske arbejde på 
tværs af  alle kommunens fagområder.  

 

 

 



”Opnåelige mål”! 
 

• Færre infektioner blandt borgerne (ung som gammel)! 

• Færre indlæggelser pga. infektioner (især UVI)! 

• Mindsket sygefravær blandt medarbejderne! 

• Mer´ for pengene ved indkøb! 

• Forebygge smittespredning af resistente mikroorganismer! 

• Vi bliver alle meget klogere! 

• Og meget, meget mere…………………. 

 



Udtalelse fra afdelingsleder  
Hanne Larsen, Ældre og Social service Stab 
(Formand for hygiejne styregruppen):  

• ”Hvis nogen havde spurgt mig, for år tilbage, om jeg havde styr på hygiejnen og de hygiejniske principper i mit 
ansvarsområde, så havde jeg da med klar stemme svaret – naturligvis.  

• Ikke desto mindre er jeg blevet klogere efter ansættelsen af en ægte hygiejnesygeplejerske.   

• At få en hygiejnesygeplejerske i ”folden” er en øjenåbner.    

• Således fik jeg på relativt kort tid efter ansættelsen en ”diasserie”,  som viste niveauet for orden og hygiejnen i 
de diverse depoter rundt på centrene. Med billedmaterialet fulgte blot et forslag til, hvad der kunne forbedres. 
Det blev så gjort og medspiller var Anita, for foruden teorierne, så er hun også en knag til oprydning og 
etablering af nye systemer.   

• Derudover så vil jeg påstår, at vi har fået implementeret nødvendige retningslinjer således, at der er tryghed for 
alle, når vi skal hindre spredning af multiresistente bakterier.   

• En erfaring er, at uanset hvilke nye initiativer og projekter vi arbejdere med, er der altid en del som 
omhandler hygiejne.  Jeg kan nævne:  

 o    Når vi skal have leverandør på tøjvask  

 o    Nye uniformer  

 o    Laver om i sygeplejeklinikkerne  

 o    Håndhygiejne projekter  

 o    Udbud på indkøb af hygiejneprodukter  

 o    Projekter om forebyggelse af urinvejsinfektioner og dermed forebyggelse af indlæggelser  

  

          - At forebygge koster  

          - Når vi forebygger efter faglige anvisninger   

          - Så spare vi igen! ” 

 



Tak for nu! 

Tak for nu! 
Hygiejnesygeplejerske 

Anita Schlippe Rasmussen 

 

Frederikssund Kommune 

Email: ansra@frederikssund 

Mobil: 21 51 01 15 
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