
Hygiejne på arbejde 
 
Simple grundregler kan holde sygdom fra døren – både hjemme og på arbejde. Det 
kræver lidt ekstra fokus, men ofte mindre end mange tror. Lær mere om hvordan man 
med gode rutiner kan komme langt, når XX er en del af Hygiejneugen 2017 d. 18.-22. 
september. 
 
Lidt hoste og et par dages feber er nærmest en del af livet. Og sandheden er da også, at især 
bakterier normalt er vores gode mikrohjælpere, der er med til at holde os sunde og friske. Men 
man skal være opmærksom – på rette sted er bakterier en mægtig hjælp – på det forkerte er de 
noget mægtig møg. Men heldigvis kan man jo lære at færdes sikkert i trafikken og også i 
mikrotrafikken.  
 
XX Kommune er derfor en aktiv del af den landsdækkende kampagne, Hygiejneugen 2017, hvor 
man med en række aktiviteter sætter fokus på, at man også med fordel skal huske god hygiejne I 
arbejdet og på arbejdspladsen, hvis man vil holde smitte fra kroppen, familien og hverdagen. 
 
”Det mest kendte værktøj er jo håndhygiejne. Men det viser sig, at uheldige vaner betyder, at 
mange springer håndvasken over efter fx toiletbesøg – og også før frokost. Og så kan man jo 
godt regne ud, hvorfor man på kontoret nogle gange deler andet end bageopskrifter og faktisk 
bliver syge på stribe,” fortæller YY fra XX Kommune. “Det lyder måske pudsigt, men også på 
almindelige arbejdspladser skal man som i skolen og derhjemme få husket fokus på hænder og 
andre smitteveje, hvis man godt vil passé på sig selv og andre; det kan hurtigt spare 
arbejdspladsen for rigtig mange penge og rigtig meget stress, hvis man får taget toppen af 
sygdomskurven.” 
 
Og løfter vi i flok kan de simple grundregler betyder meget mere end en vej til færre sygedage. 
Det kan også være en vej til et samlet set mindre forbrug af antibiotika, som vil være en stor 
fordel for samfundet og den enkelte. 
 
”Antibiotika er en af de bedste opfindelser vi har i moderne medicin, men vi skal passe godt på 
det – dels saver vi lidt i den gren vi sidder på, hvis vi bruger for meget og dels slår en 
antibiotikakur som regel også en masse gode bakterier ihjel, så man skal huske balancen.” påpeger 
YY. 
 
Kom og vær med 
I uge 38 kan man derfor i XX Kommune opleve NN NN og NN på  NN, hvor man bl.a. kan 
prøve at…./prøve at konkurrere om…. 
 
Hygiejneugen 2017 arrangeres af Rådet for Bedre Hygiejne, der også har informationsark 
om ”Gode Råd til…” om hygiejnen, fx når man skal ud at rejse, om hygiejne i skolen, på 
arbejdspladsen, når man får børn og mange flere. De kan både findes på hygiejneugen.dk eller på 
Rådets hjemmeside på bedrehygiejne.dk. 
 
-------------------------- 
For mere information 
Kontakt venligst YY på 88 88 88 88 – og man er naturligvis også velkommen til at tage billeder 
fra aktiviteterne. 
 



For mere information om Hygiejneugen 2017 se www.hygiejneugen.dk. Dér kan man også finde 
diverse plakater til illustration eller selv at arbejde med hygiejne i sin institution, skole eller 
arbejdsplads. 
 
 
 
 
--------------------------- 
 
Bud på faktaboks 1 

1. Vask hænder efter alle toiletbesøg – både ude & hjemme 
2. Vask hænder før du laver mad – og undervejs, hvis du fx håndterer råt kød 
3. Vask hænder før du spiser – også i kantinen på arbejde 
4. Nys i ærmet – ikke i hånden 

  
Bud på faktaboks 2 

1. God håndvask skal gerne tage ca. 30 sekunder 
2. God håndvask skal hele vejen rundt og der skal skrubbes – opvask er jo fx også mere end 

bare at skylle 
3. Gør hænder våde før sæben – og husk sæben! (vand virker ikke alene) 
4. Tør hænderne grundigt – lufttørring eller buksebenet er dårlige alternativer 
5. Håndcreme er en god måde at holde huden sund – og gør håndvask meget lettere 

  
Bud på faktaboks 3 
Husk i hjemmet 

1. Vis børn, hvordan man vasker hænder. Det tager jo tid at lære og de ved det jo ikke af sig 
selv. 

2. Vær opmærksom på køkkenhygiejnen, herunder nedkøling af mad og udløbsdatoer 
3. Rette temperatur og sortering til vasketøjet – og håndvask efter håndtering af beskidt 

vasketøj 
4. Overvej rengøringen – hvor, hvor ofte og hvordan? 


