
Retning, ambition og organisation - og 
hygiejne

Politik drejer sig på mange måder om alle aspekter 
af livet. Og af samme grund spiller også politik en 
afgørende rolle for hygiejne. Hvor skal vi hen? 
Hvorfor? Og hvordan?

Retning og ambitioner - og måden vi vælger at løse 
opgaver på bestemmer af gode grunde næsten på 
forhånd hvor godt et resultat, der kommer ud af 
processen. Derfor er den politik, den retning, 
ambition og organisation vi vælger i samfundet, i 
hverdagen, på arbejdspladsen, i kommunen eller i 
institutionen også aførende for hygiejnen i vores 
hverdag.

Vi er derfor glade for at kunne invitere til Rådets 
traditionelle forårsseminar, hvor vi udover en serie 
spændende indlæg og hygiejne og de valg vi 
træffer omkring den også løfter sløret for 
aktiviteterne i Hygiejneugen 2014. 

Tilmeld dig nu
Sæt derfor kryds i kalenderen d. 3. april 2014 og 
tilmeld dig pr. mail til raad@bedrehygiejne.dk. 

Eller læs mere om os og om hygiejne på 
www.bedrehygiejne.dk, hvor man også vil kunne 
tilmelde sig.

God hygiejne er også dit valg

Program - 3. april 2014

12.00-12.30 Indskrivning - m. sandwich, kaffe, te og vand

12.30    Dagens program 
             Rådsmedlem og professor, Hans Jørn Kolmos
12.35    Sunde borgere gennem klare rammer
             Jørgen Thøgersen, formand Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid

Tema 1 - Fødevarehygiejne - fra politik til praksis
12.40    Rene fødevarer - fra systemer til hverdag
             Dean Maddock, Direktør/Lead Auditør, Deanfood
13.00    Ren innovation, bedre hygiejne
             Annette Baltzer Larsen, Konsulent, FORCE Technology
13.20    Spørgerunde

Tema 2 - Forebyggelse i samfundet - en indsats for livet
13.30    At skabe et samarbejde - og udvikle nye relationer i sin indsats  
             Nina Rasch, Ledende sundhedsplejerske, Egedal Kommune
13.50    Implementering af Forebyggelsespakken om hygiejne 
             Ulla Bjørn, Ledende sundhedsplejerske, Vejen Kommune
14.10    Spørgerunde

14.20    Pause

Tema 3 - Visioner i politik - udfordringer kræver viden og klare valg
14.40    Klæder skaber folk - viden skaber resultater!
             Annette Blok-Olesen, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland
15.00    Behovet for helhed i sundhedsindsatsen
             Hans Jørn Kolmos, Professor, Odense Universitetshospital
15.20    Spørgerunde   

Tema 4 - Indsatser i hverdagen - og om Hygiejneugen 2014
15.30    Hygiejne er også god medarbejderpleje
             Flemming Skov-Iversen, Direktør LM Windpower
15.50    Hygiejneugen 2014 - aktiviteter og indsatser
             Projektleder Lars Münter, Rådet for Bedre Hygiejne
 16.00   Afrunding

Deltagergebyr er 395,- ekskl. moms pr. person for medlemmer af Rådet 
for Bedre Hygiejne - 695,- for ikke-medlemmer.

Sted: Medius Holsted, Højmarksvej 18, 6670 Holsted
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