
PATIENTEN OG FAMILIEN FLYTTER IND

AFHOSPITALISERING OG 

INFEKTIONSHYGIEJNE

Jette Holt

Hygiejnesygeplejerske, cand.pæd pæd

Central Enhed for Infektionshygiejne

Statens Serum Institut



HVAD SKAL VI SE NÆRMERE PÅ 

” Det infektionshygiejniske dilemma, når der sker en ”afhospitalisering” til 

hjemlige miljøer på fx dialyseafdelinger, neonatalafdelinger og lignende

Dilemma - situation hvor man skal træffe et vanskeligt valg, typisk mellem 

to lige dårlige eller gode muligheder

”Af-hospitalisering” /Hjemlighed og Faglighed 

Hvordan sikres infektionshygiejnen? 



HOTEL/HOSPITAL – SERVICE/FORLØB….

Ventet & Velkommen – Dit 

nærvær gør en forskel

Patienter og pårørende skal føle 

sig Ventet & Velkommen i mødet 

med regionens hospitaler. 

Fokus på servicekulturen skal 

bidrage til, at patienterne har en 

oplevelse af at blive mødt af 

imødekommenhed, nærvær, 

respekt og klar kommunikation.

at understøtte de politiske 

målsætninger om at patientens 

situation skal styre forløbet og 

om høj faglig kvalitet. 

Region H



HVILKE FORHOLD ER VIGTIGE FOR PATIENTEN

Fagligt god behandling uden fejl 

Hurtig udredning og igangsættelse af behandling 

Klar og enslydende information 

Inddragelse af patienten og pårørende i forløbet 

Tilknytning af en fast kontaktlæge 

Let adgang til en kontaktperson på sygehuset ved spørgsmål 

Ordentlig rengøring og hygiejne 

God og varieret mad 

Gode parkeringsforhold 

Danske Regioner 2015 

https://patientoplevelser.dk/sites/patientoplevelser.dk/files/dokumenter/arti

kel/hvad_er_vigtigt_for_borgerne_i_deres_moede_med_sundhedsvaese

net_marts_2015.pdf

https://patientoplevelser.dk/sites/patientoplevelser.dk/files/dokumenter/artikel/hvad_er_vigtigt_for_borgerne_i_deres_moede_med_sundhedsvaesenet_marts_2015.pdf


HVAD STILLER VI PATIENTERNE  I UDSIGT?

Vi gør vores bedste for, at dit ophold på sygehuset bliver så godt som 

muligt. Du er altid velkommen til at kontakte personalet, hvis du har 

spørgsmål eller brug for hjælp.

Hvis du skal være indlagt mere end to dage, tilknyttes du en 

sundhedsfaglig kontaktperson. Kontaktpersonen skal sikre, at der er 

sammenhæng i din behandling, og at du får den information, du ønsker 

og har behov for.

Bakterier og virus spredes ofte via hænderne, derfor er det vigtigt, at du 

som patient eller pårørende vasker dine hænder grundigt og hyppigt, 

eller benytter de beholdere med håndsprit, der er opsat.

Det er vigtigt, at vi har en høj hygiejnisk standard på sygehuset, da vores 

patienter kan være særligt modtagelige for infektion. Du og dine 

pårørende kan hjælpe med at holde en høj hygiejnisk standard.

(Nykøbing Falster Sygehus)



IDEOLOGIEN OM DEN KOMPETENTE PATIENT

Dansk Selskab for Patientsikkerhed

10 gode råd til, hvad du som patient med fordel selv kan huske på. 

På den måde kan både patienter, pårørende og personale samarbejde

om, at behandlingen bliver så sikker som mulig.



..STÅR  I KONTRAST TIL STUDIER, DER VISER….

at ca. hver femte dansker oplever problemer med at forstå 

sundhedsinformation og at indgå i dialog med sundhedspersonale. 

en klar social ulighed, 

- i visse sociale grupper er der langt flere, der har svært ved at 

kommunikere med de sundheds- professionelle om deres 

problemer eller 

• at forstå den nødvendige information.

A, Friis K, Osborne RH, Maindal HT. National indicators of health litera- cy: ability to understand health

infor- mation and to engage actively with healthcare providers – a population- based survey among

Danish adults. BMCPublic Health. 2014; 14: 1095.

Informationsniveau skal svare til 5-6 klasse….



HVAD ER DET, VI GERNE VIL MED PATIENTEN

Empowerment og sundhedsfremme

- Element i sundhedsfremme, der har til formål at bibringe patienter og 

andre borgere handleevne samt kontrol og ejerskab over beslutninger, 

der påvirker deres livsvilkår og sundhed

- empowerment dækker resultatet af, at handlekompetence tildeles 

(målet) samt udvikling af patienters og borgeres styrker og ressourcer 

(aktiviteten) 

- (http://begrebsbasen.sst.dk/forebyggelse/Begrebsprofil-

NBS_07_Forebyggelse.rtf).

- Brugerinddragelse er indbegrebet af empowerment…

http://begrebsbasen.sst.dk/forebyggelse/Begrebsprofil-NBS_07_Forebyggelse.rtf


ER BRUGER INDDRAGELSE…

en social reaktion på en paternalistisk tradition i sundhedsvæsenet?

en forvandling fra passive brugere af sundhedssystemet til aktører, der 

ønsker indflydelse på eget behandlingsforløb?

Næ, det er 

- en del af den offentlige Diskurs,

- tilskynder borgeren til selvforvaltning, selvledelse og personligt 

ansvar overfor egen sundhed

- Kronikere (DM, KOL, psykiatri…)  

..som sårbare og svage grupper ikke kan deltage i pga. fysiske, psykiske 

eller sociale begrænsninger

patienter….. 

Omsorg og egenomsorg – om igen?



BRUGERINDDRAGELSE ER OGSÅ ELLER MÅSKE PRIMÆRT KR OG 

ØRER

…”brugerinddragelse muligvis kan være med til at spare ressourcer på 

grund af mere effektiv behandling, fordi patienter, der føler sig mere 

inddraget er mere tilfredse, følger behandlingsanvisningerne bedre, 

oplever færre bivirkninger og bruger sundhedssystemet mindre” 

(Coulter 2012; Stacey et al. 2014).



BRUGERINDDRAGELSE OG INFEKTIONSHYGIEJNE

involvering i beslutningsprocesser angående sundhedsydelser er en basal og 

essentiel ret for borgerne i alle demokratiske samfund

- at informere patienter bedre

- at patienter skal være bedre klædt på til at forstå, hvad der foregår i mødet med 

sundhedsvæsenet

- selve relationen mellem sundhedsprofessionelle og patienter, og rettigheder og 

pligter der er knyttet til de respektive roller i denne relation.

Ansvar for eget helbred og egen pleje og behandling….

Patientrollen

- akut – kronisk? 

Hvor kommer infektionshygiejnen i klemme her?

- Når man bliver indlagt drejer det sig om mig OG dig

- Akut – kronisk?



HVILKE ROLLER HAR EN PATIENT OG BRUGER

Patient 

Patiens – den der lider/tåler

Ufrivilligt – ikke et reelt valg eller 

fravalg

Magt/afmagt – kan ikke fravælge 

uden konsekvenser

Ressourcestærke og 

ressourcesvage patienter

24/7

?-information

Bruger

vælger rationelt eller fravælger en 

given vare eller en 

(standardiseret) ydelse

Frivilligt – et valg 

Magt – kan fravælge ydelsen

Ressourcestærke og 

(ressourcesvage) brugere

Afgrænset tid

Produktbeskrivelse



AT FOREBYGGE KRÆVER FAGLIGHED...

Infektionshygiejnisk faglighed:

viden, forudsætninger og kompetencer som man besidder inden for et 
bestemt fag, fagområde, håndværk eller erhverv

Opmærksomhed på infektioner - epidemiologi

Viden om mikroorganismer

Viden om smitteveje

Viden om smitterisiko

Erfaring med smitte

Egen afklaring omkring såvel som privat holdning til hygiejne og faglige 
ansvar

Viden om metoder og valg af disse



FOR VI SMITTER OGSÅ DEM, VI ELSKER



KVALITET I SYGEHUSET SIKRES GENNEM…

Infektionshygiejne

Uddannelse

Oplæring

Audit

Indretning

Adfærd

Fagprofessionelle



DELEGATION AF HYGIEJNEOPGAVER – TIL ANDRE

Kort overdragelse af en opgave til en anden person

Autoriserede sundhedspersoner, som er tildelt et område, som kun de er 

autoriserede til, kan delegere opgaver til andre personer i 

sundhedsvæsenet.

Rammedelegation

Rammedelegation er, når en læge delegerer en opgave inden for et 

præcist aftalt område.

Konkret delegation

Konkret delegation er, når en læge delegerer en konkret opgave, der 

vedrører en bestemt patient.

Videredelegation

Der er tale om videredelegation, når fx en sygeplejerske, der har fået 

delegeret en opgave fra en læge, delegerer den videre til fx en social- og 

sundhedsassistent.

Videredelegation til patienten = empoverment? Eller personaleerstatning?



HVEM ER ANSVARLIG

Ledelsen der uddelegerer – instrueret, oplært, tilsyn

Den der får ansvaret er ansvarligt for at udføre denne opgave efter instrukserne. 

- Man kan sige fra, hvis man ikke føler sig oplært eller kompetent til at varetage 

opgaven.

- Ved videredelegation er den der delegerer ansvarlig for, at den person, som 

modtager opgaven er kvalificeret og instrueret til at udføre opgaven.  

- Og hvis det går galt?

• Hvis man har fået delegeret en opgave og nøje følger den givne instruktion, 

vil ansvaret for udførelsen af opgaven påhvile ledelsen.

• Hvis man ikke følger den givne instruktion, vil man selv have ansvaret for at 

opgaven kan udføres fagligt korrekt samt at føre tilsyn.

• Hvor står patienten her?

• https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=129064

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=129064


UDDANNET PERSONALE GØR EN FORSKEL

Jo flere og jo mere veluddannet personale – jo færre utilsigtede

hændelser



TRE DIMENSIONER I ET PRAKSISFÆLLESSKAB

- gensidigt engagement

• opstår, når individer er engageret i handlinger, hvis mening de 
sammen forhandler. 

• De enkeltes individers rolle eller gensidige relationer er ligeledes 
løbende til forhandling gennem det gensidige engagement 
medlemmerne imellem.

- fælles virksomhed 

• indbefatter, at vi foretager os noget sammen. Det er under 
udøvelsen af selve virksomheden eller handlingen, at denne fælles 
virksomhed defineres. 

• Det er altså noget, vi forhandler.

- fælles repertoire. 

• dækker over fælles måder at tænke, handle og tale på. Det er med 
andre ord et fællesskabs fælles ressourcer. 

• Centralt for fælles repertoire er, at det enkelte individ definerer og 
opfatter sig som værende en del af fællesskaber.



ROLLEMODSÆTNINGERNE I ET INFEKTIONSHYGIEJNISK 

PRAKSISFÆLLESKABET

Magt – afmagt

- Professionelt - Privat ansvar

- Faglig kompetence – privat erfaring

- Personale Patient

Hospital – hjem

- Infektionshygiejne og hygiejne

Arbejdsplads – indlæggelsessted

Autoritet og rettigheder…

Lidelse…

Omsorg…..

Sygepleje…



NÅR PATIENTEN FLYTTER IND..

Hvilket praksisfælleskab skal der etableres?

Hvilken fælles virksomhed? 

Hvilket fælles repertoire?

Ansvarlig for eget helbred

- Håndhygiejne, personlig hygiejne, holde orden på eget bord

- Snavsetøj

- Adskille rent og urent… 

Ansvarlig for andres helbred

- Håndhygiejne

- Genbehandling mellem hver procedure – rengøring af fælles områder

- Snavsetøj

- Adskille rent og urent… 



STIL AFKLARENDE SPØRGSMÅL TIL PRAKSIS

Hvor sker der forurening?

Hvor sker der opformering?

- Hvad skyldes indretning? 

- Hvad skyldes adfærd?

Hvad/hvem skal indsatsen rettes mod?

Hvem skal gøre hvad – hvornår og hvordan og hvor ofte?



VI STARTER MED GULVET

Er dette et problem i forhold til den indflyttede patient:



JA, NU ER DET!



RUNDKØRSEL FOR RENGØRINGSASSISTENTER…

5. december 2013  - SiB  - DGI-byen 25



OG SÅ GIVES GULVFLORAEN I/V…



PATIENTEN FLYTTER IND – VI MANGLER ET WALK-IN…



ÅBNE HYLDER – KRÆVER REN OMTANKE OG OPLÆRING



OG HAR VI RULLEBORDE NOK TIL ALLE?



FORURENING AF FÆLLES UDSTYR VIA 

PATIENTKONTAKTER 



OG HANDSKER SKAL HÅNDTERES RENT….



FORDI DE ANVENDES TIL RENE PROCEDURER



VI SKRIVER EN INFORMATIONSPJECE….

 Begræns indholdet til en eller to nøgleformål. 

Begræns informationsmængden 

Dæk ikke alle områder på en gang.

 Begræns indholdet til det som er nødvendigt for patienten at vide. 

 Brug kun ord som er velkendte for personer som ikke er medicinsk 

uddannede.

 Vær sikker på, at indholdet er passende i forhold til målgruppens alder 

og kultur….. 5-6 klasse niveau….

- Hygiejne

- Rent og urent

- Håndhygiejne

- Smitte/fare/risiko

- Hvem appellerer I til – dit barn/sikkerhed – den andens 

barn/sikkerhed?



INDRETNING 

Hvordan signalerer vi rene og urene områder til folk uden viden om 

forebyggelse af spredning af mikroorganismer?

- Skabe til opbevaring?

- Hver sit? 

- Fælles skab?

- Eget udstyr

- Fælles udstyr

Signaler

- Farver?

- Skilte ?

- Striber i gulvet?

- Andet



HVAD KAN VI FAGLIGT FORSVARE AT UDDELEGERE?

- Hvem kan? Selv? Med støtte?

- Stille frem til egen behandling?

• Udføre håndhygiejne

- Ure, ringe, smykker, korte ærmer?

• Hente rene utensilier

• Sikre renhed i omgivelserne

• Bortskaffe skarpt, spidst og skærende udstyr

• Eget tøj/overtræk?

• Opsat hår?



SÅ…FOR AT SIKRE HYGIEJNEN MÅ MAN…..

Afveje hjemlighed og faglighed

Definere rollerne, praksisfællesskabet og formulere 

forventningsafstemningen – skriftligt som mundtligt

- Sprog, risiko, etik

Se på procedurerne

Indret afdelingen, så alle kan se forebyggelsen

Oplære/opdrage, kontrollere, og håndhævde

Evaluere 


