Forebyggelsespakken vedrørende: HYGIEJNE
Prioriteret rækkefølge af anbefalingerne på grundniveau som Herning Kommune endnu ikke opfylder eller kun delvist opfylder.
Prioriteringen er foretaget ud fra kriterierne fra Forebyggelsesudvalget om; lavthængende frugter, væsentlighed, en sammenhængende offentlig forebyggelsesindsats og aktiviteter er vigtigere end papir (politikker).
Prioritet: Niveau:

Anbefalingen vedrører:

Målgruppe:

Mulighed for implementering:

Konkrete indsatser

Ressourcer:

1

Information og
undervisning

Information til borgere om
håndhygiejne, raskmelding
mv. (s.21)

Alle borgere

Borgere informeres om håndhygiejnes betydning for smittespredning og om hensigtsmæssig syge og raskmelding ved smitsom sygdom via lokale opmærksomhedsskabende aktiviteter, fx ved at kommunen
støtter op om den landsdækkende hygiejneuge, uge 38. Almen praksis inddrages i forebyggelse af smittespredning blandt patienter.

Opdatering af hjemmeside,
brug af sociale medier,
samt annoncer i dagspressen
Personaletimer

50.000,- er bevilget den
23.april 2013

1

Information og
undervisning

Information til nye familier
og ældre (s. 21)

Alle borgere

Kommunen informerer ældre om god hygiejne ved forebyggende hjemmebesøg.

50.000,- er bevilget den
23.april 2013

2

Løbende opgaver

Rengøring og håndhygiejne (s. 18)

Alle borgere

Kommunen sikrer god rengøringsstandard
og håndhygiejne på kommunale arbejdspladser og institutioner, inkl. bosteder, ved
at opsætte informationsmateriale ved håndvaske, spritdispensere, i køkkener mv.

Opdatering af hjemmeside,
brug af sociale medier,
samt annoncer i dagspressen
Personaletimer
Informationsmateriale
Personaletimer
udstyr

2

Løbende opgaver

Forebyggelse af smitte (s.
20)

Alle borgere

Alle borgere, der lejer eller låner et af kommunens lokaler, opfordres til at forebygge
infektioner gennem korrekt og konsekvent
håndhygiejne og hoste-etikette.

Personaletimer samt
udgifter til informationsplakater der kan
hænge i de respektive
lokaler

Vil indgå i alm. drift +
funktion af hygiejnesygeplejerske.

Vil indgå i alm. drift +
funktion af hygiejnesygeplejerske

Dog ekstra 10.000,-

1

3

Rammer

Samarbejdsaftale mellem
region og kommune (s. 15)

Alle borgere

Region Midtjylland og Herning Kommune
Personaletimer
indgår samarbejdsaftaler om hygiejnerådgivningen til kommunen. Hygiejneområdet
anbefales at blive taget op i forbindelse med
den lokale sundhedsaftale mellem Herning
Kommune og Region Midtjylland.

0,-

3

Rammer

Hygiejnepolitik (s. 14)

Alle borgere

Kommunen udarbejder, vedtager og følger
løbende op på en hygiejnepolitik, som en
del af kommunens sundhedspolitik. En hygiejnepolitik anbefales som minimum at omfatte: Organiseringen af hygiejne i kommunen og samarbejdsrelationer. Overordnede
mål og ansvarsfordeling. Prioriterede indsatsområder (målgrupper og arenaer, herunder særligt sårbare borgere). Henvisning
til generelle infektionshygiejniske retningslinjer. Forebyggelse og håndtering af spredning af resistente eller særligt alvorlige og
smitsomme mikroorganismer i samarbejde
med den regionale Infektionshygiejniske
Enhed (IHE) - Hospitalsenheden Vest.
Kompetenceudvikling. Formidling af politikken til kommunale institutioner og arbejdspladser.

Personaletimer til udar- 75.000,bejdelse af hygiejnepolitik, samt en konkret
opfølgende handleplan.
Udgifter til mødevirksomhed.
Informationsmateriale.

3

Rammer

Handleplan for kommunale
institutioner og arbejdspladser (s. 15)

Alle borgere

Med afsæt i hygiejnepolitikken udarbejdes
handleplaner for kommunens arbejdspladser og institutioner, herunder skoler, i forhold til at sikre god hygiejne

Se ovenstående

3

Rammer

Organisering af infektionshygiejnen (s. 15)

Alle borgere

Herning kommune skal have organisering af Personaletimer
infektionshygiejne.
I samarbejde med almen praksis og region
Midtjylland, sikres et organisation af infektionshygiejnen i Herning Kommune, som både kan håndtere løbende vejledning og infektionsudbrud.

Se ovenstående

0,-

2

3

Løbende opgaver

Rådgivning vedr. god hygiejne (s. 20)

Alle borgere

Kommunen bistår egne virksomheder og
institutioner, herunder bosteder med information og rådgivning om implementering af
god hygiejne, herunder korrekt udført håndhygiejne og syge-/raskmelding efter udarbejdet vejledning i pjeceform. Endvidere
skal der tilbydes besøg af kompetenceudviklet medarbejder efter behov.

Hygiejnesygeplejerske 75.000,ansættes i samarbejde
med fx kommunerne i
Funktionen kunne deles
Vestklyngen. Interesaf flere kommuner
sen hos disse er dog
ikke undersøgt.
Hygiejnesygeplejersken
yder rådgivning og vejledning til alle relevante
aktører på tværs i Herning Kommune

3

Rammer

Gode fysiske rammer i
kommunale institutioner (s.
15)

Alle borgere

Kommunen etablerer fysiske rammer, der
fremmer god hygiejne, herunder gode og et
tilstrækkeligt antal håndvaske- og toiletfaciliteter, herunder håndvaske med betjeningsfrit armatur, flydende sæbe, håndsprit og
engangshåndklæder. Gode rammer kan
med fordel indgå i institutionernes handleplaner og kan hensigtsmæssigt medtænkes
ved renovering og nybygning. Alene på børnehaveområdet mangler 70 % af børnehaverne i Herning Kommune at få installeret
betjeningsfrit armatur.

Personaletimer

I alt

Skal vurderes udfra behov

Materiale og apparatur
(ex. betjeningsfrit armatur)

160.000,(50.000,- er allerede
bevilget)

Ressourceforbruget er et skøn, der ville skulle kvalificeres nærmere.

3

