
Sykepleier- hygienekontakt Liv Hovind Frøysedal 



Bakgrunn – mine oppgaver som 

hygienekontakt 

 Veldig kjekt med andres 

tilbakemeldinger fra kommunene 

 Vært hygienekontakt i ca 10 år 

 Spesielle utfordringer ved riving 

/utbygging 

 

 Bindeledd mellom 

hygienesykepleier og kommunen 

 Kvalitetslosen / hygieneperm 

 Undervisning / rådgiving 

 Små innlegg hjemmespl., 

sykepleiemøte, ukeslutt 

 Opplæringsdager med nyansatte 

 « fugleskremsel» 

 Lister - dokumentasjon 

 



 De daglige utfordringene 

 Jobben aldri gjort  

 Vanskelig å få ting til å bli en del 
av praksis, sklir stadig ut 

 Sterke personligheter som mener 
man ikke må være hysterisk, 
hjemmet til beboeren o.s.v 

 Stadig ta av ringer/ 
festivalarmbånd 

 Basale smitteverntiltak 

 Nye bad 1978 bygget 

 

 

 Har vært stor bedring 

 Skyllerom reint-ureint 

 Godt samarbeid med ledelse 

 Blir mye brukt også fra 
utetjenesten, spesielt ved 
smitteutfordringer ESBL, VRE og 
MRSA 

 Kunnskap, smitteverndager, tilsyn. 

 

 



RIVING AV BYGG FRA 1954 

NYBYGG 

 Mai 2014 oppussing oppholdsrom, 
kjøkken og skyllerom 1978 bygget 

 Des. 2014 flytter 10 beboere over , 3 
til demensavd. + noen til Vikane 

 Mange på dobbeltrom, 6 enerom 
blir dobbeltrom 

 Opp til 4 pr bad 

 Støy og støv, hørselsvern til beboere 
og personalet 

 Sprenging av tomt, flytting av 
beboere 

 Kjøkken, Stryn videregående 

 God bemanning 

 Alle sto på og gjord det beste ut av 
situasjonen. 



NYBYGGET  ferdig februar- juni 2016 

 

 40 omsorgsleiligheter med 
heldøgns pleie og omsorg 

 Bad med hev/ senk toalett, 
servant og dusjsete. 

 Kjølerom for skittentøy og søppel 

 Fotpleie og frisørsalong 

 Dagsenter for hjemmeboende 
demente 

 Arbeidsstue med verksted, lager, 
kontor, treningskjøkken. 

 Store lager for lintøy, reinhold …. 

 Min kjepphest !!!! 

 Nye bad !978 bygget (avvik siden 
2006 ?) 

 Spekker, toalett i hjørnet, 
toalettforhøyere, lagringsplass … 

 Avvik, hjelp fra hygiene sykepleier, 
verneombud og vaktmester. 

 Allerede brukt mye penger! 




