
Bilag 1:

Sundhedsfaglige ansvarlige:

Udvælges af tilbudsleder på baggrund af kompetencer og interesser.

• Tilbydes introducerende undervisning til sundhedsfagligt arbejde på det sociale område.
Deltagelse afstemmes med nærmeste leder.

• Tilbydes deltagelse på 2 årlige temadage om aktuelle sundhedsfaglige emner.

• Mulighed for sparring med sundhedsfaglig koordinator for Handicap og Socialpsykiatri.

Opgaver:

• Særlig viden og kompetencer til sundhedsfaglig dokumentation i journalsystemet.

• Kan fremsøge og anvende instrukser og vejledninger inden for relevante arbejdsopgaver på
eget tilbud.

• Modtagere af relevant viden, information om reviderede instrukser, nye arbejdsgange,
tekniske ændringer i journalsystemet og lignende.

• I samarbejde med nærmeste leder udbrede viden og understøtte implementering af nye
tiltag.

• Understøtte og vejlede kollegaer i korrekt journalføring, medicinhåndtering og optimale

a rb ejd sga n ge.

Medicinansvarlige medarbejdere:
Oplæres af autoriseret sundhedsperson (Social- og sundhedsassistent eller sygeplejerske)

Opgaver:

• Særlig viden og kompetencer til FMK-opdatering.

• Kompetencer til modtagelse af ordinationer samt udførelse heraf.

• Dispensering af medicin.

• Mærkning og opbevaring af medicin.

• Kendskab til instrukser samt procedurer i VAR vedr. medicinhåndtering.
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Beskrivetse at opgaver tiL Hygiejnenøglepersoner

FormåL

Udnævnelse af bygiejnenøgleperson, er et led i hygiejneorganisationens forankring i alle fagområder i Voksen

og Sundhed samt Børn og KuLtur. Samtidig er det overordnede formål at bidrage tiL kompetenceudvikling af

flere faggrupper indenfor det hygiejniske område.

At sikre de respektive forvaltninger får adgang til nyeste viden om hygiejniske tittag gennem en

hygejnenogleoerson tilknyttet egen afdeling. Nogleperson refererer tl nærmeste leder.

Det tværfaglige hygiejnske samaroejde styrkes og synliggores.

Anvendelse

Hygiejnenoglecersonen er uopeget at den tokale ledelse og har en særlig rteresse for hygiejneomradet.

Nøgepersonens arbejde tilrettelægges i samaroejde med nærmeste teder, Det er til enhver tide:

ledelsesmæssigt ansvar at følge op på manoel’ulo oveholdelse a’ hyg ein’s.<e retningslinjer, både lokale og

nationale retningslinjer.

Arbejdsopgaver viL som minimum kunne indehoLde følgende områder:
o Indgå i et lokalt nøgtepersonsnetværk

o Formidle viden om infektionshygiejne og varetage introduktionsopgaver

o Være rollemodel

o Være opmærksom på infektionshygiejniske problemområder og formidle dette til nærmeste leder

o Medvirke til implemenlering af lokale retningslinjer (fx håndhygiejne. brug af handsker, rengøring)

o Være opmærksom på. at rammer og faciliteter er til rådighed, så håndhygiejne kan udføres korrekt

o Udføre audit i håndhygiejne for medarbejdere på eget område n gang årligt (se instruks for audit på

‘åndhygiejne)

o MeovHke ‘ evauering af områdets hygiejne status ved hygejne audit

o I samarbede med arbejdsmiljoreoræsen:ant. forebygge spredning af sm’tsomme sygdomme

o Være opdateret inoenfor de: infektionshygiejnisKe felt og form’dte/cele viden med

sama-bejdspartnere i og udenfor egen afdeling. Tage uocangspurk: i de nationale retningslinjer (NIR)

på www.ssi.dk

Uddannetsesmutigheder

Hygiejnenøgleperson kan eventuelt deltage i vederlagsfri temaeftermiddag eLler hygiejne kursus efter aftale

med nærmeste leder Der tiLstræbes at hygiejnenøgleperson tilbydes undervisning 2 x årligt af hygiejne



HadersLev
‘- Rommune

konsulent fra Kommunen, Hygiejnenøgleperson vit tøbende modtage information omkring hygiejne af

hygiejne Konsutent.

Ansvar

Ledetsen har ansvar for at hygiejnepotitikker bhver imptementeret, kvatitetsovervàget, og at der prioriteres og

iværksættes tittag, der sikrer kvalitetsforbedringer. Medtemmerne Den Tværgående Hygiejnegruppe

(hygiejneorganisationen) har ansvaret for at informere ledere og afdetingstedere samt videreformidte at

væsenttig og nødvendig information tit sit eget bagtand. Såtedes at hete organisationen er dækket. De enkeLte

områder ptacerer opgaven under de fagtige organ isationers overenskomst og områder

Børn og kuLtur

Sundhedsptejen har ifLg. Sundhedsloven konsutentfunktionen i forhotd tit skoLer og dagtitbud og varetager i

den sammenhæng også rotten som hygiejnenøgteperson. Nøglepersonen udpeges af den tokate LedeLse,

Hygiejneogtepersonens arbejde titrettetægges i samarbejde med nærmeste teder. Hygiejnenøgtepersonen

har ansvaret for at formidte relevant information tit hygiejneambassadører på tværs af Børn og Kultur.

Der stræbes efter at der på atle skoter, institutioner mm er hygiejneambassadører, dette som en naturlig det af

arbejdsmiljøopgaven.

Hygiejnenøgtepersonen fra Sundhedsptejen tiLbydes temaeftermiddage og hygiejne kursus på tige fod med

resten af Voksen og Sundhed.
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