
 
 

Nominering til Hygiejneprisen 2019 
 
Jeg vil som hygiejnesygeplejerske i Lolland kommune gerne nominere Ældre & 
Sundheds sektorens hygiejnenøglepersoner i Lolland Kommune, som er til stor 
inspiration for deres indsats omkring hygiejnen. 
  
Ældre & Sundhed er en Sektor der har arbejdet med en hygiejneorganisation siden år 
2014.  Vi i Lolland Kommune har valgt at prioritere hygiejnen højt og har derfor 
uddannet hygiejne nøglepersoner i alle teams inden for Træning & Rehabilitering, 
Personlig Pleje og Praktisk Hjælp, samt Sygeplejen. De undervises og superviseres i 
alle de hygiejniske retningslinjer, der ligger til grund for vores arbejdsgange, for at der 
sættes ind på forebyggelsen af smitte og spredning af infektioner. 
  
En sund hygiejne strategi er videns deling til alle, både kommunalt, regionalt og til 
samfundet. 
Derfor viden deles der også til de andre sektorer i Lolland Kommune med rådgivning 
og undervisning, samt andre sparrings partnere. 
  
Vi kan se, at det har stor effekt i Ældre og Sundhed, hvor vi stort set ingen spredning 
har mellem borgerne, af helt almindelige infektioner og af de resistente bakterier.  
  
Der er sammen med hygiejne nøglepersonerne, på deres to årlige Hygiejne temadage, 
udviklet værktøjer inden for alle NIR retningslinjerne til hygiejne audit i de forskellige 
teams, trænings centre og plejecentre. 
Hygiejne nøglepersonerne har deltaget i et stort projekt, i forhold til afprøvning af en 
miljø venlig desinfektions maskine og ikke mindst implementeringen af det. 
  
Hygiejnenøglepersonerne i de forskellige teams i Ældre og Sundhed er, selv om de er 
presset i deres hverdag, opmærksomme og forsøger så vidt det er muligt i de 
forskellige teams, at efterleve de hygiejniske principper i dagligdagen og inddrager 
resten af hygiejne organisationen ved spørgsmål eller ved problematikker. 
  
En af de største udfordringer, også for hygiejne nøglepersonerne er, at 
mikroorganismer ikke kan ses med det blotte øje og dermed er de, som alle andre 
udfordret på forståelsen af, at der skal gøres en ekstra indsats for noget du ikke kan 
se. 
Udfordringen er også, at alt ikke er optimalt i en kommune. 
Medarbejdere i Lolland Kommune arbejder med inventar, udstyr og under forhold som 
ikke ses på regionens sygehuse. 
  
På baggrund af ovenstående er der efter en Hygiejne Temadag kommet denne lille film 
ud af det. 
Budskabet er ” Spred viden ikke bakterier” 
  



 
Vi håber at filmen kan være med til at visualisere nogle de steder, hvor vi i hverdagen 
spreder bakterier. 
 

 
 
Link til video: 
https://dreambroker.com/channel/sdduarme/d2dsj3gx 
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