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3. Reduktion af smit-

tespredning på pleje-

hjem 

 

 

2.600 

 

 

2.600 

 

 

2.600 

 

 

2.600 

Nettodrift 3.200 3.450 4.100 4.300 

I alt kassefinansieret 3.200 3.450 4.100 4.300 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

 

SEN-S-02 Styrket hygiejne- og kvalitetsindsats på Seniorområdet: 

Både den aktuelle COVID-19-situation, demografien og opgaveglidning i det nære og sammen-

hængende sundhedsvæsen, øger nødvendigheden af en styrket hygiejne- og kvalitetsindsats 

på Seniorområdet. 

Hygiejne- og kvalitetsindsatsen foreslås styrket gennem forskellige indsatser. I det følgende 

beskrives 3 delelementer, som samlet vil styrke effekten, og som ikke er gensidigt afhængige. 

”I sikre hænder”: 

Seniorområdet i Kolding Kommune vurderer, at det er er hensigtsmæssigt at søge Sundheds-

og Ældreministeriet om at deltage i patientsikkerhedsprogrammet ”I sikre hænder”.  

Formålet med deltagelse i programmet er at sikre, at den kommunale hjemmehjælp, sygepleje 

og de kommunale plejehjem fortsat kan levere høj kvalitet, og sikker behandling og god pleje 

til borgerne. Demografien og opgaveglidning i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen 

medfører et endnu større behov for, at arbejde systematisk, datadrevet og metodisk for at fo-

rebygge alvorlige medicinfejl, infektioner, fald og underernæring hos de ældre borgere.     

”I sikre hænder” har fra 2013-2018 forbedret kvaliteten på en række danske plejehjem, i 

hjemmeplejen og sygeplejen i 18 kommuner. Programmet har vist, at det er muligt at udrydde 

tryksår og alvorlige medicinfejl, reducere fald og borgernes ernærings- og tandstatus.  

Regeringen har på baggrund af erfaringerne fra 1. og 2. bølge af ”I sikre hænder” afsat 16. 

mio. kr. til en 3. bølge til udbredelsen i yderligere 15 kommuner i perioden 2020-2022. Målet 



er, at alle borgere i landet skal modtage kommunale sundheds-og omsorgsydelser af samme 

høje kvalitet, samt at kommunerne opbygger en varig platform for forbedringsarbejdet. 

De deltagende kommuner vil blive bistået i at opnå kompetencer og kapacitet til at arbejde sy-

stematisk med forbedringsarbejde og datadrevet ledelse. Arbejdsmetoderne vil også kunne an-

vendes til opnå resultater på en række andre områder, hvor der er behov for forbedringer. 

Konkret vil kommunerne modtage implementeringsstøtte, implementering af de kliniske og or-

ganisatoriske interventioner, samt coaching og vejledning i forbedringsarbejde, kommunika-

tion, datahåndtering og støtte til fremdrift i arbejdet. 

Kommunens egenfinansiering forventes at udgøre: 

(1.000 kr., P/L 2021)   2021 2022 2023 2024 

”I sikre hænder” Drift 300 550 1.200 1.400 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Styrket hygiejneorganisation: 

Corona-situationen har tydeliggjort behovet for, at styrke hygiejneorganiseringen på tværs af 

Social-, Senior-, Sundheds- og Fritidsområdet. 

I den nuværende organisering af kvalitetsarbejdet er der nedsat en tværgående arbejdsgruppe 

for hygiejne. Gruppen er et vigtigt tiltag for at arbejde målrettet med hygiejne og indsatser til 

at fremme god hygiejne og mindske sygdom. Arbejdsgruppen indkaldes og faciliteres af en ud-

viklingssygeplejerske i afdelingen for Læring og Kvalitet. 

Viden om hygiejne er spredt ud på flere medarbejdere og ledere, men corona-situationen har 

vist, at der er behov for en yderligere styrkelse af viden og ressourcer til implementering af 

nye skiftende retningslinjer og vejledning på de borgernære områder. Denne styrkelse vil ske 

gennem ansættelse af en hygiejnesygeplejerske i sygeplejen på Seniorområdet. 

Blandt hygiejnesygeplejerskens vigtigste opgaver vil være at: 

 Styrke og udvikle den sygeplejefaglige indsats inden for hygiejneområdet, herunder 

kvalitetsudvikling og udarbejdelse af kliniske retningslinjer. 

 At være nøgleperson/samarbejdspartner i tværfaglige og tværsektorielle sammen-

hænge, relateret til hygiejne. 

 Bibringe og sikre ajourført viden og vidensdeling, relateret til hygiejne. 

 Medvirke til at sikre optimal ressourceudnyttelse i relation til bestilling af depotvarer til 

sygeplejedepotet. 

 

Finansieringen af stillingen deles mellem Socialforvaltningen og Senior-, Sundheds- og Fritids-

forvaltningen, hvoraf sygeplejens andel udgør ca. 300.000 kr. pr. år. 

(1.000 kr., P/L 2021)   2021 2022 2023 2024 

Hygiejnesygeplejerske Drift 300 300 300 300 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Reduktion af smittespredning på plejehjem: 

Reduktion af smittespredning på plejehjem er en afgørende indsats til at modvirke ikke bare 

covid-19, men også andre infektionssygdomme hos både borgere og plejepersonalet. De fore-

løbige opgørelser af sygefravær blandt plejepersonalet på plejehjemmene viser en markant 

nedgang i april og maj 2020. Reduktionen af smittespredning på plejehjemmene sker bl.a. 

gennem zoneopdeling, hyppig rengøring og afspritning af kontaktflader. 



Der er desuden behov for hurtigt at kunne opspore og identificere potentielt smittede beboere 

gennem podning med henblik på isolation. Denne opgave koordineres også af plejepersonalet 

på plejehjemmene.  

Samlet set betyder det, at en større del af plejepersonalets tid går med sikring af god hygi-

ejne, forhindring af smittespredning og evt. podning og opsporing af potentielt smittede bebo-

ere – tid som derved går fra den primære pleje og kontakt med borgerne. Den lejlighedsvise 

zoneopdeling af plejehjem sætter også nogle begrænsninger på smidig anvendelse af plejeper-

sonalet, som øger behovet for ressourcer. 

For at fastholde en delvis øget daglig rengøring foreslås afsat 2,6 mio. kr. årligt – svarende til 

en gennemsnitlig forøgelse af normeringen på alle plejehjem med ca. 0,5 fuldtidsstilling. En 

fuld opretholdelse af niveauet for rengøring og afspritning vurderes at koste ca. 4,7 mio. kr. 

årligt 

(1.000 kr., P/L 2021)   2021 2022 2023 2024 

Reduktion af smittespredning på 

plejehjem 

Drift 2.600 2.600 2.600 2.600 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 


