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Hygiejnegruppen ved Sønderborg Kommunale Tandpleje skal have Årets Hygiejnepris 2014 for 
sin særlige indsats for den gode hygiejne 

 

Sønderborg Kommune igangsatte i foråret 2013 en strukturændring, hvor antallet af 

tandklinikker skulle reduceres fra 12 til 3. Det var en stor udfordring både at omstrukturere og 

samtidig fastholde den gode kvalitet i kerneopgaverne og den gode hygiejne i det daglige 

arbejde. 

 

Klinik Humlehøj 

Sønderborg Kommunale Tandpleje lægger vægt på at holde et højt hygiejneniveau, og derfor 

blev der nedsat en hygiejnegruppe, der skulle arbejde målrettet med at skabe den gode 
hygiejne.  

Hygiejnegruppen skulle ensarte og sikre den fælles retning for hygiejnen på de 3 klinikker, 

både for at sikre den fornødne sikkerhed for patienterne og at give et sikkert arbejdsmiljø for 
personalet. 

Hygiejnegruppens medlemmer: En leder fra Tandplejen, en ledende tandlæge, 4 klinik-

assistenter(inkl. indkøber, arbejdsmiljørepræsentant), administrativ medarbejder og 
kommunens hygiejnekonsulent.  

Hygiejnegruppen skulle: 

 Skabe overblik 

 Få styr på hygiejnen i alle arbejdsprocesser 

 Udarbejde ensartede hygiejneretningslinjer og opdatere eksisterende 

hygiejneretningslinjer 

 Udarbejde en implementeringsplan 
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 Skabe en elektronisk hygiejneplan, hvor alle retningslinjer og dokumenter kan tilgås på 
kommunens intranet 

Hygiejnegruppen tog udgangspunkt i: 

 Sundhedsstyrelsens anbefalinger 

 Dansk Standard 2451-Del 12: Krav til procedurer på tandklinikker 
 Hygiejneforskrifter for klinikkerne på Aarhus Tandlægeskole 

Hygiejnegruppen valgte også at: 

 Netværke med fagpersoner i andre kommuner 

 Optimere arbejdsgange og optimere økonomi ved indkøb 
 Bruge sin sunde fornuft 

 

Og så gik hygiejnegruppen ellers i gang med at arbejde Og jeg skulle hilse og sige, at det var 
en stor mundfuld.  

Hvordan spiser man en elefant? 

 

Man tager én mundfuld ad gangen! 

Der blev afholdt hygiejnegruppemøder jævnligt ca. én gang om måneden eller oftere, hvis der 

var behov for det, med dagsorden og referat. Struktureret og systematisk blev opgaverne 

beskrevet, og hvert medlem af gruppen fik løbende sine egne opgaver, som skulle løses til det 
næste møde.  
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Uddrag fra Hygiejnegruppens Dagbog:  

Marts 2013: Besøg på de forskellige klinikker 

 Vi så på hvilke midler, der blev brugt til rengøring, desinfektion og på anvendelse af 

værnemidler. Vi har meget brug for en beskrivelse af anvendelse af midler og for 

ensartethed.  

 Vi så på lokalers indretning og på ”maskinparken”. Nogle maskiner skulle flyttes og 

genbruges og andre skulle kasseres. 

Marts 2013: Hygiejnegruppen nedsættes 

 Brugen af rengørings- og desinfektionsmidler drøftedes.  

 Vi vil have gode rutiner for, hvad der skal rengøres og hvad der skal desinficeres.  

 Vi vil kun bruge godkendte midler, der er egnet til opgaven, og vi vil beskytte 

personalet og patienten. 

 Vi har brug for ”Hygiejneretningslinjer” i punktform med beskrivelse af arbejdsgangen 

”mellem hver patient” 

 Vi har brug for ”Hygiejneretningslinjer”, der viser os hvornår og hvordan værnemidler 

skal anvendes. 

15.04.13: Den ny klinik i Humlehøj tages i brug og de 2 klinikker i Nordborg og 
Gråsten ”indvies”.  

 ”Hygiejneretningslinje for Sønderborg Kommunale Tandpleje” er udarbejdet, lamineret 

og ophængt: Håndhygiejne - Personlige værnemidler - Rengøring og desinfektion af 
overflader. NU er vi i gang! 

  

Gitte T. Christensen - Gråsten 

Juni 2013: Elektronisk Hygiejneplan 

 Vi har brug for et sted, hvor der er let adgang til alle vores dokumenter i elektronisk 

form. Skal samles på vores intranet med en fælles indgang. 
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 Her vil vi have retningslinjer, leverandør- og arbejdspladsbrugsanvisninger, referater 

fra vores møder m.m.  

 Det er rigtig smart med en fælles hygiejneportal for de 3 klinikker. Hvor det er 

hensigtsmæssigt bliver man linket videre til vores Hygienebog, der indeholder alle 
fælles instrukser, der gælder for hele Sønderborg Kommune. 

September 2014: Rengøringsplanen opdateres og justeres på alle 3 klinikker 

 Vi får revurderet klinikkernes hygiejneniveauer, rengøringsmetoder og -frekvenser 

Januar 2014: Vi skal have genindrettet et rum til vores operationer 

 Vi vil have 2 håndvaske til kirurgisk håndvask og hånddesinfektion. Vi skal bl.a. have 
opsat nye dispensere og nye skraldespande. Ombygges i uge 7 2014 

Marts 2014: Hygiejneretningslinjer til operation udarbejdes 

 Vi har brug for arbejdsgangsbeskrivelse til ”Opdækning til operation” og instruks for 
”Kirurgisk håndvask og hånddesinfektion”. Skal være godkendt senest i juni 2014. 

 

Helle Petersen - Humlehøj 

April 2014: Hygiejneplanen struktureres 

 Skal indeholde emnerne: Rengøring, Affaldshåndtering, Generelle retningslinjer og 

Personale. Opgaver med at skrive de næste dokumenter fordeles mellem medlemmerne 
i gruppen. 

Juni 2014: Hygiejneplanen tager form og de første dokumenter lægges ind 

Juni-august 2014: Proceskontrol til rengøring, desinfektion og sterilisation 

 Vi skal have styr på vores proceskontroller. Vi udarbejder et oversigtskema med alle 

vores instrumenter, hvilken procesindikator, hvilken frekvens og med 

dokumentationsskemaer, hvor hvert instrument har sin egen farve. 
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September 2014: Næste møde 

 Hvor langt er vi kommet og hvad mangler vi? 

Hygiejnegruppen har vedholdende arbejdet sig gennem opgaverne, og ”elefanten er næste 

spist”. Hygiejnegruppen har udvist mod, udholdenhed, styrke, sejhed, stædighed, 

opfindsomhed, dygtighed og vilje. Sønderborg Kommunale Tandpleje har skabt den gode 

hygiejne, der giver sikkerhed i den forebyggende og behandlende tandpleje. Samtidig har 

personalet fået et sikkert arbejdsmiljø.  

Jeg beundrer deres vilje til at ville og deres evne til at kunne. 

Venlig hilsen Hygiejnekonsulent Joan Clausen 

 

 

Hygsi – Sønderborg Kommunes hygiejnesymbol 


