
INFEKTIONSHYGIEJNE I 
KOMMUNERNE I REGION 
NORDJYLLAND



REGION NORDJYLLAND

• Infektionshygiejnisk enhed (IH) i Region Nordjylland er tilknyttet Klinisk Mikrobiologisk 
Afdeling på Aalborg Universitetshospital

• IH består af:

• 1 leder

• 14 hygiejnesygeplejersker 

• Syv er tilknyttet sygehusene 

• Fire arbejder med problematikker omkring antibiotikaresistente bakterier herunder MRSA

• Tre arbejder med infektionshygiejne i kommunerne (primærteamet)

• 3 sekretærer 

• Adgang til lægefaglig bistand via KMA



REGION NORDJYLLAND

• Befolkningstal er 587.335

• 11 kommuner

• Største kommune er Aalborg

• 212.000 indbyggere

• Mindste kommune er Læsø

• 1.806 indbyggere



PRIMÆRTEAMET

• Dækker 9 kommuner i Region Nordjylland

• Dækker ikke

• Morsø kommune

• Jammerbugt kommune, som selv har en hygiejnesygeplejerske ansat

• Nyeste kommune er Mariagerfjord kommune, hvor der er ansat en hygiejnesygeplejerske på 
30 timer, som vi yder oplæring og konsulentbistand til.



HVEM ER PRIMÆRTEAMET?

Jan er konsulent i: 
Brønderslev, Hjørring 
og Frederikshavn 
kommune

Ingeborg er konsulent i: Rebild, 
Vesthimmerland, Læsø, Thisted 
og Mariagerfjord kommune

Birgitte er konsulent i Aalborg 
kommune



HVORDAN ER VI  NÅET HERTIL?

• Opstart 2009 med 2 kommuner

• Sundhedsaftalen 2011-2015

• Kommunerne får mulighed for at tilkøbe infektionshygiejnisk bistand fra Regionen

• Sundhedsaftalen 2015-2018

• Region Nordjylland og kommunerne i regionen har aftalt, at:

• Alle kommuner har adgang til infektionshygiejnisk rådgivning inden 2017

• Vi sikrer, at de forskellige modeller for samarbejdsaftaler om rådgivning omkring 
infektionshygiejne er opdaterede og i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens 
forebyggelsespakke om hygiejne. Samtidig revideres bilaget ”Infektionshygiejnisk 
rådgivning og vejledning i Region Nordjylland” i Den Tværsektorielle Grundaftale.

• Vi genforhandler samarbejdsaftaler vedr. infektionshygiejne mellem kommunerne og 
Region Nordjylland senest 2016.



MODELLER FOR INFEKTIONSHYGIEJNISKE BISTAND

• Vi har gennem tiden udbudt flere forskellige kontrakter og modeller for infektionshygiejnisk 
bistand

• Efter en høring i kommunerne er vi endt på 5 modeller



MODELLER

• Model 1 dækker alle kommunens områder

• Model 2 dækker ældreområdet (hjemmepleje og ældrecentre)

• Model 3 dækker handicapområdet (institutioner og bosteder)

• Model 4 dækker socialpsykiatrien (institutioner og bosteder)

• Model 5 dækker børne- og unge området 



MODELLER

• Otte kommuner har valgt den fulde model, hvor vi dækker alle de kommunale institutioner

• Ældre

• Handicap

• Børn (børnehaver, skoler, sundhedspleje)

• Psykiatri

• Døgn- og daginstitutioner for udsatte børn og voksne

• M.fl. (f.eks.  kommunale håndværkere)

• En kommune har valgt kun at medtage ældreområdet



KONTRAKTEN

• Kontrakten omfatter følgende ydelser:

• Dækning for alle  eller enkelte områder af de kommunale områder (ældre, handicap, socialpsykiatri samt børne-
og unge området)

• Deltagelse i implementering af forebyggelsespakken for hygiejne fra Sundhedsstyrelsen

• Uddannelse  og kompetenceudvikling af hygiejnekontaktpersoner og andet personale efter behov

• Mulighed for kontakt ved fremmøde, telefonisk og pr. mail i hverdagen



KONTRAKTEN

• Gennemgang/audit af institutioner/bosteder

• Udarbejdelse af og bistand til implementering af forholdsregler ved smittefarlige sygdomme

• Udarbejdelse af og bistand til implementering af hygiejnestandarderne

• Konsulentbistand ved ombygning og nybygning

• Udarbejdelse af specifik handlingsplan for det kommende år (fx uvi)



FINANSIERING

• Ved den fulde model betales 3,00 kr. pr, borger pr. år. 

• Det betyder, at den enkelt kommune får en ydelse, der svarer til udgiften

• Fx betaler en kommune med 30.000 indbyggere ca. 100.000 kr. pr år, hvilket svarer til, at 
vi yder konsulentbistand til kommunen ca. 4 dage pr. måned.



FOREBYGGELSESPAKKEN OM HYGIEJNE

• I alle kommuner arbejdes der efter forebyggelsespakken om hygiejne i forhold til oprettelse af 
hygiejneorganisation, udarbejdelse af hygiejnepolitik, og uddannelse af  
hygiejnekontaktpersoner

• Indsatsområder første år, udover oprettelse af hygiejneorganisation og udarbejdelse af 
hygiejnepolitik

• Udarbejdelse af infektionshygiejniske forholdsregler 

• Uddannelse af hygiejnekontaktpersoner (ældre, handicap, psykiatri, sundhedsplejersker, 
børnehaver)

• Vejledning om problemstillinger



FORHOLDSREGLER

• Der er i alle kommuner udarbejdet forholdsregler for de smitsomme sygdomme

• Udarbejdes ud fra de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) og er ens i hele 
regionen

• Ligger tæt op ad de forholdsregler, der er på sygehuset (bortset fra isolationen), så 
borgeren oplever sammenhæng i forholdsregler på sygehuset og hjemme

• I nogle kommuner er der også udarbejdet infektionshygiejniske forholdsregler for andre 
problemstillinger fx rengøring og desinfektion, håndtering af vasketøj, håndtering af PEG 
sonder, urinvejskatetre, IV behandling 



FORHOLDSREGLER

• Der er en del af vores kommuner, der har købt adgang til forholdsregler via PPS-nett., og det 
giver udfordringer i forhold til hvilke forholdsregler, vi skal udarbejde og implementere og 
hvilke der skal følges via PPS-nett.

• PPS nett stiller ofte højere krav om fx brug af steril teknik og brug forklæder/kitler



KONTAKTPERSONER

• Der er udpegede hygiejnekontaktpersoner i hjemmeplejen, inkl. sygeplejen, plejehjem, 
handicapinstitutioner, socialpsykiatrien, børnehaver og dagpleje

• Sundhedsplejerskerne fungerer de fleste steder som kontaktpersoner for børnehaver og 
skoler

• Kontaktpersonerne inden for pleje- og behandlingsområdet uddannes efter Nationale 
Infektionshygiejniske Retningslinjer om nøglepersoner/kontaktpersoner/koordinatorer i 
infektionshygiejne indenfor det sundhedsfaglige område (1.udgave marts 2012)

• Hvis der er kontaktpersoner på børneområdet, får de en ”light” version, der er tilpasset deres 
arbejdsfelt



ÅRSRAPPORT OG HANDLINGSPLANER

• I samarbejde med den kommunale hygiejneorganisationen udarbejdes der årligt lokal 
handleplan og efterfølgende årsrapport 

• Handleplanen tilrettelægges ud fra det timetal, der er aftalt i kontrakten, men kan godt være 
fleksibelt, hvis vi vurderer, at en kommune har behov for en ekstra indsats i en kortere 
periode



ROLLEN SOM KONSULENT

Fordele ved ikke at være ansat i kommunen:

• Fagfællesskab i regionen (sparring)

• Kan tage flere ud og undervise

• Læring og erfaring fra flere kommuner

• Viden om, hvad der sker på hospitalet 

• Viden om udbrud/udvikling af antibiotikaresistente mikroorganismer

• Viden om nyeste litteratur

• Ikke en del af det kommunale system

• Udelukkende vejledning/konsulentbistand

• Ikke bundet af økonomi og det politiske system



ROLLEN SOM KONSULENT

Ulemper ved ikke at være ansat i kommunen

• Ikke dybdegående kendskab til den enkelte kommune – store forskelle i hvilken organisering 
der er valgt i de enkelte kommuner

• Kontrakt skal genforhandles hvert 4 år. Skaber usikkerhed i vores ansættelse

• Skal overholde den tid, der er aftalt i kontrakten med kommunen, som skal deles med de 
forskellige forvaltninger (de ønsker jo valuta for pengene)



HAR DET SÅ GJORT EN FORSKEL?

• Ja, vi oplever at det har gjort en forskel

• Vi får rigtig mange gode faglige spørgsmål og vores kalendere er altid fyldt med aftaler 
både med hygiejneudvalgene og med personale

• Ved infektionshygiejniske gennemgange på fx plejecentre og handicapinstitutioner, er der 
generelt kommet større fokus på de generelle infektionshygiejniske forholdsregler, f.eks.

• Håndhygiejne – forståelse for vigtigheden/nødvendigheden af korrekt håndhygiejne

• Rengøring og desinfektion f.eks. af hjælpemidler, der anvendes hos flere borgere

• Adskillelse af rent og urent f.eks. depotrum og indretning af disse

• Håndtering af vasketøj

• Infektionshygiejnisk bistand ved om- og nybygning, f.eks. indretning af sygplejeklinikker



• Uddannelse af hygiejnekontaktpersoner – ny viden – implementering i egen organisation –
ansvar for hygiejne er placeret/ejerskab

• Fysisk tilstedeværelse af hygiejnesygeplejerske, (f.eks. hygiejnegennemgang sammen 
med hygiejnekontaktperson/leder/personale), øger forståelsen for nødvendigheden af stort 
fokus på hygiejne

• Medvirker til at skabe tryghed ”derude”

• Forebygger formodentlig indlæggelser, fordi personalet er i stand til at håndtere borgere 
med smitsomme sygdomme via retningslinjer (værnemidler, rengøring og desinfektion)



HVIS DU VIL VIDE MERE

• Birgitte.Pedersen@rn.dk

• Jako@rn.dk

• I.buus@rn.dk


