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Samarbejde om infektionshygiejnen 

i sektorovergangene

Temadag Fagligt Selskab for Hygiejnesygeplejersker

31. maj 2016

Bente Bloch

Hygiejnesygeplejerske, MPH

Udfordringer?

Regioner

• Patienter

• Smitteveje/- måder

• Mikroorganismer

• Resistensproblematik

• Antibiotika forbrug

• Faglige kompetencer

• Infektionshygiejniske 

enheder

Kommuner

• Borgere

• Smitteveje/- måder

• Mikroorganismer

• Resistensproblematik

• Antibiotika forbrug

• Faglige kompetencer?

• Hygiejneorganisation??
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Udfordringer fordi:

• Infektion skal tillægges samme vægt på både 

sygehuse, plejehjem og i hjemmeplejen CEI, SSI 2011

• Uddannelse af personalet og overvågning af 

infektioner kan reducere infektionsraten med 

32% SENIC Studie, Haley et al 1985

• Mellem 10-50% af infektioner kan forebygges 

hvis personalet har viden om og følger de 

generelle hygiejniske retningslinjer Pedersen og Kolmos 2007
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Sophie Løhde,
sundheds- og ældreminister

”Derfor giver det rigtig god mening at 

styrke det borgernære sundhedsvæsen 

ved eksempelvis at øge kompetencerne 

hos sundhedsmedarbejderne ude i 

kommunerne”.

Ref.: Nyhederne DR 1 den 6. maj 2016

Historik

• Før 2007 samarbejde mellem kommuner og 

amter

• Herefter blev samarbejde omkring hygiejne 

nedtonet

• De nye sundhedsaftaler omhandlede ikke 

hygiejne direkte 

• Sundhedsaftaler 2015-2018 forhandles stadig
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Sundhedsloven

• § 119. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for ved 

varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til 

borgerne at skabe rammer for en sund levevis.

• Stk. 2. Kommunalbestyrelsen etablerer 

forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til 

borgerne.

• Stk. 3. Regionsrådet tilbyder patientrettet 

forebyggelse i sygehusvæsenet og i 

praksissektoren samt rådgivning m.v. i forhold til 

kommunernes indsats efter stk. 1 og 2.

Regionernes forebyggelsesopgaver – en 

vejledning til § 119 stk.3  (2009)

• Hygiejne er et væsentligt element i forebyggelse af 
smitsomme sygdomme

• Kommunerne har ansvar for opgaver i relation til 
almen hygiejne og smitsomme sygdomme i egne 
driftsområder, herunder hjemmeplejen og 
hjemmesygeplejen

• Regionen har tilsvarende ansvar for egne dag- og 
døgntilbud samt sygehuse
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Vejledning fortsat

• Svært at fastholde kompetencer på 
hygiejneområdet pga. kommunens størrelse

• Det vil være relevant at arbejde videre med at 
sikre kommunerne adgang til rådgivning om 
generel hygiejne fx

– via lokale aftaler indgået mellem region og 
kommuner. 

– kompetenceudvikling af kommunernes personale 
og håndtering af konkrete hygiejniske 
problemstillinger

Hygiejnepakkens formål

At understøtte kommunernes hygiejneindsats.

• Herunder samarbejdet på tværs af kommunale

forvaltninger samt med sygehuse og

praktiserende læger. 

• Herudover at bidrage til en ledelsesmæssig

forankring i hygiejnearbejdet

Sundhedsstyrelsen 2012
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Anbefalinger

• Rammer Hygiejnepolitik, organisering af 

infektionshygiejnen, samarbejdsaftaler 

mellem kommuner og regioner om 

rådgivning

• Akut beredskab

• Løbende opgaver

• Information og undervisning

Sikrer at der arbejdes efter SSI`s

generelle hygiejniske retningslinjer

Kortlægning. Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 

2015. Statens Institut for Folkesundhed SDU
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Viden og kompetencer inden for 

hygiejne

Kortlægning. Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2015. 

Statens Institut for Folkesundhed SDU.

Sokrates

"Jo mere man ved, jo mere ved man, at 

man ikke ved”.
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Status i de 5 regioner/98 kommuner

”All inclusive” – 14 kommuner

Undervisning + netværk – 29 kommuner

Organisering + MRSA – 19 kommuner

Kun MRSA – 17 kommuner

Ca. 20 kommuner uden nogen form for aftale

Har vi nogle infektioner?

• 8-10 % af indlagte patienter får en 

sundhedssektorerhvervet infektion

• 6,1 % får en SSE infektion på plejehjem i Norge

• På plejehjem i DK ??
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Norge - SSE infektioner på plejehjem
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Udvikling i korttidsindlæggelser pr. 1000 borgere 

over 65 år

Det Nære Sundhedsvæsen KL 2012
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