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Bilag 9: Hygiejneorganisationen: Krisestab for 
hygiejneområdet  
 
Organisering 
Funktionen består af formand for hygiejnekoordineringsudvalget, hygiejnesygeplejersken og 
specialkonsulent fra Center Sundhed, Kultur og Fritid. Herudover hentes faglige sparring ved lederen af 
akut- og rehabiliteringscenteret og ved behov hos øvrige relevante. Gruppens deltagere repræsenterer 
ikke centre i Rebild Kommune, men deltager alene grundet deres faglighed på området.  
 
Gruppen skal forestå sparring og besvarelse af faglige spørgsmål. Gruppen skal tage stillingen til 
udsendelse af vejledninger, instrukser mv., hvor det er relevant. Det sker altid koordineret med de 
enkelte centre. Gruppen holder et kort statusmøde hver eftermiddag.  
 
Gruppen skal også være vejledende i forhold til brug og indkøb af værnemidler. Indkøb og logistik 
omkring værnemidler vil fremover blive organiseret i Indkøb under fællessekretariatet med hjælp fra 
hjælpemiddeldepotet, hvorfor relevante personer herfra tilknyttes krisestabsgruppen for hygiejne. 
 
Det sædvanlige Hygiejnekoordinationsudvalg vil fortsat bestå.  
 
Rådgivning om anvendelse af værnemidler 
Gruppen rådgiver om anvendelse af værnemidler i henhold til vejledninger fra de nationale myndigheder. 
 
I relationer til værnemidler kan der opstå periodiske mangler på bestemte produkter. I disse situationer 
vil gruppen rådgive om prioriteringen af fordelingen af værnemidlerne på tværs af centre/enheder. Denne 
rådgivning vil alene være baseret på en faglige vurdering. Ved behov for en ledelsesmæssig beslutning 
sker denne ved Direktøren for sundhed i samråd med direktionens krisestab.  
 
Al vejledning, rådgivning, faglige vurderinger bygger på udmeldinger fra myndighederne kombineret med 
faglighed fra Regions Nordjyllands hygiejnefunktion samt lokale faglige erfaringer – i nævnt rækkefølge. 
Gruppen bistår også med at indhente konkret vejledning hos relevante myndigheder.  
 
Ved periodiske mangler på værnemidler udarbejdes der anvisninger og retningslinier for alternative 
muligheder, så alle centre/enheder til enhver tid kan få rådgivning om, hvordan de fagligt forsvarligt 
håndterer drift ift. hygiejne og værnemidler.  
 
Hotline telefon 
Formanden for koordineringsudvalget vil være hotline telefon/mail indgang til besvarelse af spørgsmål, 
alene i akutte tilfælde ringes direkte til hygiejnesygeplejersken. Hotlinen er på telefon: 99889163.  En 
gang dagligt samles de spørgsmål, der er kommet ind til hotline telefonen og sendes til de personer i 
hygiejnekrisestabsgruppen, som forventes at kunne svare, hvis der ikke kan svares direkte fra hotline 
telefonen. En gang dagligt sendes der spørgsmål og svar ud, så alle får mulighed for at se hvilke 
spørgsmål, der er stillet og besvaret. Den daglige udsendelse sker til hygiejnekoordineringsudvalget samt 
til spørgerne. Hygiejnekoordineringsudvalget er ansvarlige for formidlingen i egen organisation. Det 
betyder, at der er op til et døgns svarfrist på de stillede spørgsmål, hvis besvarelsen kan ske hurtigere, 
gøres det, især hvis spørgsmål stilles om formiddagen, er det muligt, at de kan komme med i svarrunden 
om eftermiddagen.  
 
Forandringer i enkelte sektorer   
Når en sektor eller et område påvirkes særligt af krisen, og det findes relevant at sætte særlig fokus på 
hygiejne, vil krisestabsgruppen foranledige, at der afholdes et Skypemøde mellem repræsentanter fra 
gruppen og relevante ledere indenfor det pågældende område.  
 
Proceshjul for spørgsmål og svar:  

• Spørgsmål stilles til hotline-telefonen i tidsrummet 8-15.20. Hotline telefon 9988 9163.  
• Hotline svar på telefonen med det samme hvis muligt - ellers formidles til andre 
repræsentanter i krisestaben for hygiejne 
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• Ved middagstid sendes de spørgsmål videre der vurderes skal besvares direkte af hygiejne-
sygeplejersken 
• Ved 15-tiden udsendes en spørgsmål og svar mail samt eventuelle nye retningslinier mv. 
(Mailen vil primært indeholde besvarelser af spørgsmål fra dagen før og sekundært dem, der 
kan nås fra dagen)  

 
 
 
 
 


