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Hygiejnepolitik
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Den overordnede hygiejnepolitik          

Hygiejnepolitikken beskriver de overordnede rammer og vær-
disæt, der skal danne udgangspunkt for alt arbejde med den 
infektionshygiejniske indsats i Silkeborg Kommune. Politikken 
tager sit afsæt i Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakke om 
hygiejne, som blev udgivet i 2012, og retter blandt andet fokus 
på dagtilbud, skole, hjemmehjælp, nybyggeri og til indsatser 
hos udsatte grupper.

Hygiejne er en fælles betegnelse for metoder til at hindre 
smittespredning gennem renlighed, rutiner eller design, der 
forhindrer bakterier og vira i at forårsage sygdom. Ønsket med 
politikken er at sikre en fælles tilgang til arbejdet med hygiejne 
i kommunen på tværs af afdelinger og faggrupper. Der er i 
hygiejnepolitikken fastsat en række fælles mål, som bidrager 
til, at vi i kommunen arbejder i samme retning og mod de 
samme mål – både når vi arbejder sammen om en indsats og 
når vi arbejder hver for sig. 

Hygiejnepolitikken er et konkret arbejdsredskab for ledere og 
medarbejdere. For borgerne i Silkeborg kommune indeholder 
politikken nyttige informationer om, hvordan der bliver arbej-
det og prioriteret på området. 

I Silkeborg skal hygiejnepolitikken styrke forebyggelsen og 
forbedre håndteringen af den infektionshygiejniske indsats.

Ordet hygiejne er afledt af 

navnet på den græske gud 

Hygieia, som forbindes med 

sundhed. Men faktisk handler 

hygiejne først og fremmest 

om sund fornuft. Om ritualer 

som at vaske hænder, hoste 

og nyse i ærmet og huske at 

skifte karklud.
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Det handler om gode vaner 
som når du spænder sikkerhedsselen, 
eller ser dig for, før du går over vejen.

I Silkeborg Kommune har vi  rigtig mange sygdomsperioder på mellem 1-3 dage. Faktisk hele 13.500. Det er lidt rystende, men faktisk koster de korte sygdomsperioder hvert år ca. 40 mio. kroner. Det betyder også,  at 104 fuldtidsstillinger  er fraværende et helt år.

Hvis vi sammen 

arbejder for en bedre 

håndhygiejne, kan vi spare 

op mod 14 mio. kroner 

årligt, og vi kan få 

glæde af hele 56 ekstra 

medarbejdere hvert år! 

Vidste
 du, at de

t kan 

betale 
sig at 

stille 

skarpt
 på sy

gefravæ
ret? 

Sammen kan
 vi sæ

nke 

sygefr
aværet hv

is vi 

fokuserer 
på en 

bedre 

hygiejn
e.

I Silkebor
g Kom

mune  

bruger vi 
hvert 

år ca. 
5000 

dage p
å barn

ets fø
rste 

sygeda
g. Hvis vi a

lle sam
men 

gør en
 indsat

s for 
bedre 

hygiejn
e, kan 

vi sænke 

sygefr
aværet med min. 30 %. 

Det sva
rer fak

tisk ti
l 1500 

dage o
g 2.1 m

io.  

kroner
 årligt

!
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Formål med hygiejnepolitikken
Hygiejnepolitikkens formål er at forebygge sygdom blandt 
medarbejdere og borgere. Det gør vi ved at koordinere og 
styrke den fælles infektionshygiejniske indsats i Silkeborg 
Kommune samt ved at opbygge en hygiejneorganisation, der 
sikrer, at nyttig viden og erfaring deles og bruges på tværs. 
Hygiejnepolitikken og indsatser er kendetegnet ved, at vi i 
Silkeborg kommune vil:

• implementere løsninger og tiltag, der understøtter de 
opstillede mål, og hvor der er solid viden om virkningen

• systematisk dokumentere, opsamle og dele viden

Mål for hygiejnepolitikken
• Bedre hygiejne skal forhindre smittespredning og nedbrin-

ge den øgede forekomst af resistente bakterier. Resultatet 
forventes at give færre indlæggelser og sygefraværsdage 
og spare menneskeliv

• Større bevidsthed om infektionshygiejne og heraf nedsat 
infektionsrisiko efter en indlæggelse 

• Hygiejnepolitikken skal være tydelig på arbejdspladsen, 
blandt ledere, medarbejdere og borgere, så alle ved, hvor-
dan hygiejne håndteres i kommunen. Der skal ligeledes 
følges op på den og ændres efter behov.

• Medvirke til at sikre, at arbejdet med den gode hygiej-
ne bliver både let, attraktivt og en del af hverdagen. De 
steder, hvor borgerne møder Silkeborg Kommune, skal de 
også mødes af en fælles hygiejnepolitik. 

Hvem retter hygiejne-
politikken sig imod
• Borgere

• Medarbejdere

• Arbejdspladsen
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Hvert indsatsområde har hvert sit afsnit i politikken. Selvom de 
beskrives i separate afsnit skal hvert enkelt indsatsområde ses 
som en del af helheden. 

Politikken skal suppleres af handleplaner, som udarbejdes fælles 
eller i de enkelte afdelinger. Der udarbejdes en fælles skabelon 
for handleplanen.

1. Organisering af hygiejne i Silkeborg 
Kommune på tværs af afdelinger

2. Generelle infektionshygiejniske 
retningslinjer

3. Forebyggelse og håndtering af 
spredning af resistente eller 
særligt alvorlige og smitsomme 
mikroorganismer 

4. Kompetenceudvikling

5. Gode fysiske rammer i dagtilbud, 
skoler, institutioner og afdelinger

6. Rengøring

Indsatsområder 
Hygiejnepolitikken har 6 indsatsområder:

Kompetenceudvikling

Forebyggelse og 
håndtering af spred

ning af resistente eller 
særligt alvorlige og 
smitsomme mikro

organismer

Generelle 
infektionshygiejniske  

retningslinjer

Organisering

Rengøring

Fysiske rammer
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Oprettelse af hygiejneorganisation
Målet med hygiejneorganisation er:
• at styrke organisationens kompetencer, ressourcer og net-

værk for at øge effekten og forankringen af de hygiejneind-
satser, der gennemføres 

• at sikre, at den viden og erfaring vi får kommer alle til gavn.

Der er ansat en kommunal Hygiejnekon-
sulent, som er ansvarlig for driften af hy-
giejneorganisationen og for implemen-
tering af hygiejnepolitikken.

Der er udpeget hygiejnekoordinatorer i 
hver afdeling, som har særlige kompe-
tencer for at varetage hygiejneindsatsen 
og arbejde systematisk med hygiejne i 
egne rammer og derved sikre, at hygiej-
nepolitikken når bredt ud til alle borgere 
og medarbejdere.Hygiejneorganisationen 

er opbygget således:
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Generelle infektionshygiejniske 
 retningslinjer
Målet med de generelle infektionshygiejniske retningslinjer er:

• At sikre, der i hjemmeplejen, på plejecentre, dagtilbud/skoler, 
bosteder m.m. er den nødvendige viden med henblik på god 
hygiejne. De generelle infektionshygiejniske retningslinjer 
omfatter retningslinjer for affaldshåndtering, forhold for med-
arbejdere og borgere, håndhygiejne, planlægning, stik, snit og 
skæreuheld, vasketøj og værnemidler  

• At udforme og implementere infektionshygiejniske retningslin-
jer for at forebygge smittespredning 

• At målrette indsatsen for god hygiejne for at komme en lang 
række unødvendige sygdomsforløb i forkøbet

• At undervise, vejlede, rådgive og fungerer som sparringspart-
ner for borgere og medarbejdere.

• At tilbyde adgang til rådgivning ved infektionsudbrud og smitte 
med resistente eller særligt smitsomme mikro organismer i 
samarbejde med Region Midt og den  infektionshygiejniske 
enhed på Silkeborg sygehus.

God hån
dhygiej

ne  

er det 
absolu

t mest 

effekt
ive middel t

il at 

foreby
gge inf

ektion
er 

og syg
dom både 

hjem-

me, på a
rbejde

 og på
 

institu
tioner.

 

Go’ hygiejne for din  
og min  

sundhed.
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Fakta

Fakta

Ordet h
ygiejne

 er afl
edt  

af navn
et på 

den græ
ske 

gud Hygieia, 
som forbi

ndes 

med sundhed.
 Men fak

tisk 

handle
r hygie
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-
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år man 

 hoster
 og sk

ifte  
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Forebygge og håndtere af spredning 
af resistente eller særligt alvorlige og 
smitsomme mikroorganismer 
Målet er, at der ved forekomst af resistente eller særligt alvorlige og 
smitsomme mikroorganismer er udarbejdet et sæt af supplerende 
infektionshygiejniske retningslinjer, som skal begrænse smitterisiko-
en for medarbejdere og borgere.
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Ingen kæde er stærkere end sit svageste led, og det gælder også med hygiejnen: Det gør ikke meget nyt-te, at du vasker hænderne grundigt efter toiletbesøg, hvis dørhåndtaget er fuld af bakterier, når du skal ud.

Kompetenceudvikling
Målet er, at alle hygiejnekoordinatorer og nøglepersoner deltager i 
en kollektiv og individuel kompetenceudvikling. 

Fysiske rammer i dagtilbud, skoler, 
bo- og aktivitetstilbud,  plejecentre og 
afdelinger
Målet er, at sætte fokus på betydningen af gode fysiske rammer, 
herunder indeklima, rengøring og udluftning i skoler, dagtilbud,    
bo- og aktivitetstilbud, plejecentre og afdelinger.

Rengøring
Målet er, at skabe de nødvendige rammer for, at det  
personale, der gør rent, ikke smittes med alvorlige  
infektioner på grund af arbejdet, men også på, hvordan  
rengøringen kan medvirke til at forebygge infektioner.
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