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Sundhedstjenestens Hygiejnegruppe vil gerne indstille Slagelse Kommunes Sundhedstjeneste 
til Hygiejneprisen for året 2015.  
 
I nedenstående har vi beskrevet de tiltag, som vi i fællesskab har udarbejdet og udført på 
hygiejneområdet. Vi synes, at alle vore dejlige kollegaer har gjort et rigtig stort og flot stykke 
arbejde på området, hvilket vi er meget stolte af.  
 

I 2010 nedsatte leder af Sundhedstjenesten en hygiejnegruppe bestående af 4 
sundhedsplejersker; Birgit Johansen, Anna Grønkjær, Annette Jørgensen og Lise 
Mattesen samt faglig leder; Ulla Graff.  
Vi var og er optaget af, at forebygge udbredelsen af smitsomme sygdomme og 
medvirke til, at nedsætte sygefravær både i daginstitutioner og skoler.  
 
Vi planlagde en temadag med hygiejnesundhedsplejerske Inge Nandrup–Bus. 
Det indgik i vores overvejelser om der skulle etableres en ”task force” på 
hygiejneområdet, men med begrundelsen, at alle sundhedsplejersker har kontakt til 
alle daginstitutioner og skoler valgte ledelsen, at alle sundhedsplejersker skulle 
opkvalificeres på hygiejneområdet.  
 
Hygiejnegruppen startede med, at gennemgå vores egne hygiejniske retningslinjer. 
Disse omhandlede blandt andet hygiejnen i forhold til vores målebånd og vægte, 
bærbare pc´er, mobiltelefoner og boelsæt. Vi gennemgik også egne forudsætninger i 
forhold til f.eks. håndhygiejne, ikke at bære smykker eller ure, lange ærmer smøges 
op, ingen lange halskæder osv. I 2014 reviderede vi retningslinjerne i forbindelse med 
det store fokus på MRSA. 
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I 2010-2011 tilbød Sundhedstjenesten hygiejnebesøg til samtlige 46 daginstitutioner i 
Slagelse Kommune. Vi sendte daginstitutionerne et brev på forhånd med et 
auditskema. Daginstitutionerne skulle så udpege en hygiejneansvarlig i institutionen, 
som sammen med sundhedsplejersken gennemgik institutionens køkkener, toiletter, 
puslepladser, spisepladser, legeområder mm. 
 
I 2012-13 besøgte vi alle daginstitutioner igen med fokus på tidligere gennemgåede 
skemaer, samt tilføjelser.  
 
Vi oplevede allerede under og i tiden efter vores første besøg, en stor opmærksomhed 
på hygiejnen blandt personalet. Både i forhold til rengøring samt håndhygiejnen hos 
børn og voksne. Der kom nogle aha-oplevelser blandt personalet, f.eks. at kende til 
forskellen på sprit til afspritning af overflader og sprit til afspritning af hænder.  
Besøgene blev gentaget dels for at se en effekt af de anbefalinger vi gav under første 
besøg, og dels for at følge op på om der var kommet ændringer i daginstitutionernes 
arbejdsgange. En daginstitution kunne fortælle om en markant nedgang i antallet af 
”dårlige maver” hos deres børn efter institutionen indførte, at alle børn fik vasket 
hænder ved ankomst og inden de forlod institutionen.  

 
I december 2011 afholdt vi endnu en temadag for alle sundhedsplejerskerne med fokus 
på hygiejnen på skolerne, underviser Inge Nandrup-Bus. 

 
I 2012-2013 tilbød vi også hygiejnebesøg på skolerne i kommunen med tilhørende 
auditskema. Vi så på køkken- /toilet forhold på lærerværelser samt toiletforhold blandt 
eleverne. 
 
I sammenhæng med hygiejnebesøgene tilbød vi samme år hygiejneundervisning i 2. 
klasse med fokus på håndvask. Det tilbud er nu en fast del af det samlede tilbud til 
skolerne. 

 
I 2014-2015 tilbød Sundhedstjenesten også hygiejneundervisning til førskolegrupperne 
i daginstitutionerne samt opfølgning på tidligere hygiejnebesøg.  
 
Sundhedstjenesten har fokus på kontinuitet fra børnehaver til skoler. Gennem 
hygiejneundervisningen får førskolegrupperne en forståelse for og viden om 
håndhygiejne. En viden som de så har med sig når de starter i skole, og som vi 
repeterer for dem i 2. klasse. Dette gør at eleverne er opmærksomme på god 
håndhygiejne i skolen – men også derhjemme. 
 
I uge 38 i 2014 deltog Sundhedstjenesten i den nationale Hygiejneuge, hvor vi satte 
spot på netop håndhygiejne på skoler og daginstitutioner i hele Slagelse Kommune. 

  
Sjællandske og Ugeavisen var med på besøg i en daginstitution og bragte artikler og 
billeder fra vores undervisninger med børnene. Ligeledes deltog en sundhedsplejerske 
fra hygiejnegruppen i et indslag på P4. Pressemeddelelse om håndhygiejne blev 
annonceret på Slagelse Kommunes hjemmeside og interne kommunikationskanal.  

  
Sundhedstjenesten i Slagelse Kommune deltager igen i år i Hygiejneugen i uge 38.  
Temaet er i år hjemmezonen med sloganet: ”Er hygiejnen hjemme?”  

 
Vores fokus vil her være på, hvordan vi får hygiejnen endnu mere i spil sammen med 
forældrene i hjemmebesøget. F.eks. at få vasket fingre på barnet, når det kommer 
hjem fra vuggestue, at familien vasker fingre efter at have været ude at handle m.m.  
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Herudover skal alle 30 skoler i Slagelse Kommune tilbydes håndhygiejne-undervisning i 
2. klasse igen i skoleåret 2015/2016. Dette vil være oplagt at integrere som en del af 
hygiejneugen 2015. 
 
Alle førskolebørn tilbydes ligeledes håndhygiejneundervisning i daginstitutionerne. Dette 
vil også være oplagt at integrere som en del af hygiejneugen 2015. 

 
Sundhedstjenesten er hele tiden på beatet med den nyeste viden på området, bl.a. 
gennem oplæg fra hygiejnegruppen, som et tilbagevendende punkt på fælles 
gruppemøder/personalemøder. Hygiejnegruppen inspireres af Rådet for bedre Hygiejne og 
Forebyggelsespakken om hygiejne fra Sundhedsstyrelsen.   

 

 
Besøg på P4 Radio Vestsjælland i Hygiejneugen 2014 
Studieværter og sundhedsplejerske Lise. 
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Børnene i førskolegruppen i daginstitutionerne får undervisning i håndhygiejne. Her har vi lige 
sunget en sang om at vaske hænder. 
 

 
 
Her har 2 friske drenge i børnehaven fået udleveret et diplom for håndvask. 
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Sundhedsplejersker hænger plakater op og sætter små bordopslag op på skolernes 
lærerværelser og i daginstitutionerne. Hygiejneuge 2014 
 
 

 
 
 
Hygiejnegruppens 
Lise bagte 
”hygiejnekage” til 
sundhedsplejer-
skerne.  
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Hygiejnegruppen laver plancher om vores arbejde i Hygiejneugen, så vi kan hænge det op på 
vores arbejdsplads til inspiration til alle sundhedsplejerskerne. Sundhedsplejerske Annette. 

 
Fra en undervisning i en førskolegruppe i børnehaven. 


