Dullerfiks
-‐ hygiejne på den innovative
måde
Sundhedsstyrelsens skriver i deres Forebyggelsespakke Hygiejne fra 2012, at:
”Korrekt håndhygiejne i daginstitutionerne kan spare samfundet
for et trecifret millionbeløb”
Samtidig mener man, at mangelfuld hygiejne forårsager langt
over en million sygedage der koster samfundet en milliard krone (Rådet for bedre hygiejne).
Set ud fra et økonomisk aspekt er der således et stort potentiale i at udvikle nye produkter, anden service samt udvikling af
pædagogiske aktiviteter, der fremme bedre hygiejne indenfor
daginstitutionsområdet.
Et andet væsentligt aspekt inden for hygiejne er at ”rapporter
og undersøgelser viser, at vi ikke bruger al den viden vi har”
(Rådet for bedre Hygiejne).
Netop ovennævnte faktum er noget, som Kolding Kommunes
børneområde har taget initiativ til at ændre indenfor daginstitutionsområdet.
Projekt ”Dullerfiks – hygiejne på den innovative måde” er et hygiejne initiativ der som mål har haft at bruge allerede eksisterende viden på nye måder og samtidig udvikle ny viden i samarbejde med andre faggrupper gennem anvendelse af innovative metoder.
Vender vi blikket mod daginstitutionsområdet, så er det interessant at konkludere at allarede eksisterende hygiejne-materiale
er udviklet af enten læger eller sundhedsplejersker.
Der er i Danmark således ikke eksempler på, at pædagoger selv
– eller andre faggrupper i et samarbejde - har deltaget i udviklingen af hygiejneviden og materialer m.v. Overordnet kan man
sige, at der er tale om at én faggruppe funderet i et naturvidenskabelig mindset formidler hygiejne viden til én anden faggruppe, der er funderet i et pædagogisk mindset.
Omvendt kan man måske også sige, at den pædagogiske faggruppe i en lang årrække ikke selv har haft interesse i at udvikle praksis indenfor hygiejne området. Dette er der i hvert fald
ændret på nu i Kolding Kommune!

Projekt ”Dullerfiks – hygiejne på den innovative måde” er et
stort hygiejne koncept, der tog sig begyndelse i 2014 og har
taget fart i 2015 og skal yderligere udrulles og udvikles i 2016.
Børneområdet i Kolding Kommune ansøger om ”Årets Hygiejnepris”, da vi mener, at vi gennem mange forskellige initiativer
har gjort en særlig indsats for at fremme hygiejne på daginstitutionsområdet. En indsats vi med fordel mener også kan anvendes indenfor eksempelvis skole og ældre området i Kolding
Kommune og i landets øvrige kommuner på sigt.
I forbindelse med konkurrencen har vi sendt mange forskellige
materialer med – eksempelvis film, plakater, pixibøger m.v. Alt
sammen materialer der forhåbentlig giver dommerkomiteen et
indblik i Dullerfiks konceptets mangfoldighed og styrke.
Alle initiativerne er blevet udfoldet i den tilsendte plakat der
gerne skal give dommerkomiteen et overordnet indblik i projektets nyskabende karakter.
Vi håber også at dommerkomiteen vil tillægge plakatens røde
rum ”fremtidens mulighedsrum” værdi, da dette område er noget som vi på sigt også ønsker at udvikle på i en naturlig forlængelse af eksisterende initiativer.
Overordnet mener vi at projektets styrke ligger i følgende områder:
•

Børneområdet i Kolding Kommune har taget initiativ til at
der er udformet er et kommissorium mellem lederen af
sundhedsplejen og lederen af børneområdet, således at
det sikres, at de to faggrupper samarbejder om at fremme hygiejnen indenfor daginstitutionsområdet. Eksempelvis er ”Hygiejneugen” et konkret eksempel på dette tværfaglige samarbejde – et tværfagligt samarbejde der har et
stort uudnyttet potentiale.

•

Børneområdet i Kolding har i samarbejde med tre udvalgte daginstitutioner arbejdet med udviklingen af både
Dullerfiks konceptet, den pædagogiske sundhedsportal,
udvikling af nyt tilbehør til en rengøringsmaskine m.v.
Disse initiativer er senere blevet udrullet til alle daginstitutioner i kommunen.

•

Børneområdet har gennem flere hygiejne initiativer inddraget børnehavernes forældre med henblik på at fremme ”institution og hjem” samarbejdet indenfor hygiejne

•

Børneområdet har etableret kontakt med Rengøringstjenesten i kommunen. Gennem samarbejdet eksperiSide 2

menteres der med en ”dampmaskine” fra virksomheden
Kärcher med henblik på i fremtiden at medvirke til udvikling af teknologi, der fremmer hygiejnen indenfor daginstitutionsområdet
•

Børneområdet har etableret kontakt til afdelingen for
Teknik og miljø i kommunen, hvor virksomhederne DEB
og ORAS har talt med afdelingen med henblik på, at indtænke hygiejne i fremtidens daginstitutions byggeri.

•

Børneområdet samarbejder med fire private virksomheder (SIMI, DEB, ORAS, Kärcher) med henblik på at
hjælpe med udviklingen af nye produkter og services til at
fremme hygiejnen indenfor daginstitutionsområdet.

•

Børneområdet samarbejder med uddannelsesinstitutionerne Erhvervsakademi Kolding og University College
Syddanmark, hvor både konsulenter, undervisere og studerende fra de to institutioner deltager i innovationsprocesser i samarbejde med børneområdet.

•

Ud over ovenstående initiativer i forbindelse med
VIP/Dullerfiks projektet deltager børneområdet sammen
med sundhedsplejen i Hygiejneugen.
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