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• Forebyggelse og tidlig indsats 

• Styrket inddragelse og 

deltagelse af borgerne 

• Styrket sammenhæng – på 

tværs i kommunen, mellem 

kommuner, og mellem 

kommuner og regioner, 

frivillige, erhvervsliv osv. 

• Fokus på kvalitet og 

evidensbaserede indsatser 

 

 

Den brede dagsorden på velfærdsområderne 
-kommunale pejlemærker 



Kommunernes sundhedsopgaver 

- mindre tid på hospitalet, mere tid i hjemmet 





 

 Er faglige anbefalinger, der bygger på den aktuelt bedste viden, 

og som kan understøtte en systematisk sundhedsfremme- og 

forebyggelses indsats af høj kvalitet 

 

 

 

 

 

 

• og dermed bidrage til at styrke 

borgernes sundhed 

 

• retter sig mod alle borgere i 

kommunen, - raske og syge  

 

 

 

 

 

 

 

Forebyggelse der virker 

Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker 



Hvorfor en hygiejnepakke? 

• Kortere indlæggelser og accelererede behandlingsforløb    

 

• Kommunerne varetager mere specialiserede sygeplejefaglige 

funktioner i borgernes eget hjem/plejecenter 

 

• Udbrud af bl.a. MRSA har skærpet opmærksomheden 

 

• Behov for større fokus på betydningen af hygiejne generelt – fx 

forebyggelse af infektioner hos børn 

 

• Behov for mere ensartethed og bedre kvalitet i 

opgaveløsningen 

 

 

 

 

 



Formålet med hygiejnepakken 

”at understøtte kommunens hygiejneindsats, herunder 

samarbejdet på tværs af kommunale forvaltninger samt 

med sygehuse og praktiserende læger. Herudover at 

bidrage til en ledelsesmæssig forankring af 

hygiejnearbejdet.” 



Det særlige ved hygiejnepakken 

• Indeholder både borger- og  patientrettet forebyggelse  

 

• Et andet rationale – ikke forebyggelse af folkesygdomme, men 

af smitte og smittespredning  

 

• Hygiejne indgår kun i få kommunale sundhedspolitikker p.t. 

 

• Den faglige viden findes ikke kun hos sundhedskonsulenterne, 

     men i kommunernes ældreområde, børneområde, tandplejen   

 

• Vi har stor viden om hvad der virker! 



Hvad er der i hygiejnepakken? 

• Rammer - hygiejnepolitik, organisering af infektionshygiejnen, 

samarbejdsaftaler mellem kommuner og regioner om 

rådgivning 

 

• Akut beredskab – rådgivning ved infektionsudbrud, 

overvågning 

 

• Løbende opgaver - i forhold til sårbare/svækkede borgere, 

dagtilbud/skoler, mv., arbejdspladser, kommunale lokaler 

 

• Information og undervisning – borgere, børn og unge, 

nybagte familier, ældre 

 

• Kompetencer, samarbejde, monitorering 
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Formål med 
Center for 
Forebyggelse i 
praksis 

• Center for Forebyggelse i praksis skal 

hjælpe kommunerne med at implementere 

Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 

 

• Det sker i samarbejde med 

Sundhedsstyrelsen og en lang række 

organisationer og netværk, herunder Sund 

By netværket 

 

• KL forventer, at alle kommuner i løbet af 

2014 justerer egen indsats og iværksætter 

konkrete tiltag for at leve op til 

anbefalingerne på grundniveau. 

 

 



Center for Forebyggelse i praksis 

 

• Understøtter kommunernes 

arbejde med at implementere 

forebyggelsespakkerne 

 

• Rådgiver og sparrer med 

kommuner, afholder temadage 

og holder oplæg om det faglige 

indhold i pakkerne og om 

implementeringsprocesser 

 

• Etableret i KL for en 3- årig 

periode med en bevilling fra 

Ministeriet for Sundhed og 

Forebyggelse 

 



• Alle kommuner bør på nuværende tidspunkt have 

gennemgået deres eksisterende borgerrettede 

forebyggelsesindsatser med udgangspunkt i de 

udsendte forebyggelsespakker og have udarbejdet en 

strategi og handleplan for den videre implementering af 

anbefalingerne 

• KL anbefaler, at alle kommuner i løbet af 2015 har 

implementeret en betydelig del af anbefalingerne på 
grundniveau 

KLs budgetvejledning 2015 



Sundhedsaftalerne som løftestang 

”At aftalen fastlægger udmøntningen af 

regionens forpligtelse til at tilbyde rådgivning i 

forhold til kommunernes forebyggelsesindsats, 

herunder indholdet af rådgivningen. I den 

forbindelse kan aftaler om rådgivning vedr. 

hygiejne hensigtsmæssigt indgå”. 

 
I: Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler,  

(Indsatsområde 1: Forebyggelse), Sundhedsstyrelsen 2014 



Monitoreringen af kommunernes 

implementering af anbefalingerne 

• Gennemføres af Center for Interventions-

forskning, SIF/SDU 

• Spørgeskemaundersøgelse i sommeren 2013. 

Rapport udgivet i november 2013. 

• Mindre spørgeskema og kvalitative interviews i 

10 kommuner i efteråret 2014. Rapport udgivet i 

januar 2015 

• Spørgeskemaundersøgelsen i 2015 

• Evaluering af Center for Forebyggelses i praksis 

indgår monitoreringen. 



Tværgående organisering for det 

infektionshygiejniske område 

 

Monitorering af forebyggelsespakkernes implementering 2013, SIF. 



Viden og kompetencer inden for hygiejne 

 

Monitorering af forebyggelsespakkernes implementering 2013, SIF. 





kl.dk/forebyggelseipraksis 

Implementerings- 

kapacitet 

Medarbejdere 

•Engagement 

•Viden 

•Kompetencer 

Målgruppe 

•Motivation 

•Ressourcer 

Ledelse 

• Synlig, støttende 

• Interesser 

Organisations 

adfærd 

Værdier 

incitamenter 

Fokus 

•Politisk 

•Medier 

•Trends 

•Mål / middel 

Ressourcer 

•Penge 

•Timer 

McLean: Kapacitetsopbygning 

Francke et al. 2008: Implementeringsfaktorer 

Implement: Change & Effect, 2010 



Værktøjer til forandring 

-summa summarum 

• Forebyggelsespakkerne er blevet taget godt i mod- også 

hygiejnepakken 

• Udviklingen af det nære sundhedsvæsen skubber på 

processen 

• KL Budgetmål 

• Rådgivning om hygiejne i alle 5 Sundhedsaftaler 2015-

2018 

• Fokus i SUMs ‘Jo før- jo bedre’ 

 



Tak for 

opmærksomheden 


