
Ændringsforslag 

 

SEN-S-03 – Hygiejnesygeplejerske 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde:  ........................ Seniorpolitik 

Vedtaget:  ............................... Seniorudvalget den 6. maj 2021, sag nr. 3   

 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn: ...................................... Annette Lund 

Tlf. nr.:  .................................... 29251940 

E-mail: ..................................... anlup@kolding.dk 

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 310 310 310 310 

I alt kassefinansieret 310 310 310 310 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

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. 310.000 kr. pr. år. 

Vedtages forslaget ikke vil udviklingen af ældreplejen med de konkrete initiativer ikke blive 

gennemført. Alternativt vil de blive gennemført, hvis der træffes politisk beslutning om, at 

midlerne skal findes ved omprioritering inden for udvalgets egen ramme. Eventuelle ompriori-

teringer vil påvirke den generelle driftsøkonomi på seniorområdet. 



Ændringsforslag 

 

Ændringsforslaget tager udgangspunkt i Borgerens Centrum, der i praksis udmøntes gennem 

Selvværd og Sammenhæng i Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen. Borgerens behov og 

borgerens situation er altid udgangspunktet for det konkrete indhold i ændringsforslaget. 

 

 


