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Budget/finansieringsforslag: 
7.5 Brugerdreven synlighed omkring rengøringsstandarden  

Fremsat af:  
Enhedslisten 
Formål og indhold  
Forsøg med brugerfeedback (personale, patienter og pårørende) på rengøringsstandarder på udvalgte 

afdelinger. 

 

Brugerfeedback leveres ved QR koder og smartphones, som man kender det fra eksempler i 

hotelbranchen, hvor QR koderne henviser til en bestemt lokalitet. 

Alle forsøg skal koordineres og godkendes af personalet og de faglige repræsentanter.  

  

Formålet med forsøget er at få et input på den oplevede rengøringsstandard fremfor den politisk og 

administrativt fastsatte rengøringsstandard. Der er løbende historier i pressen om dårlig rengøring på 

hospitalerne, men enkelttilfældene dukker kun vilkårligt op i takt med at journalister bliver indlagt. 

Historierne i pressen vidner om en rengøringsstandard under de politisk og administrativt vedtagende, 

men kunne være blevet stoppet tidligere, hvis andre brugere end journalisterne kunne give deres 

oplevelse til kende.  

 

Forslaget sigter således både på et forebyggende sundhedsmæssigt perspektiv, og på at vise at 

standarden generelt er god på Regionens hospitaler. 

Ydermere sigter forslaget på at give et input til debatten om de politiske og administrativt vedtagne 

standarder. Det bringer oplevelserne frem til den politiske debat fremfor at vi som politikere skal stille 

spørgsmål til det enkelte hospitals / afdelings driftsbudget. 

  

Forsøgene skal sigte på at afdække behov og må ikke fungere som overvågning af personalets arbejde. 

Vi forestiller os derfor at feedback gives ved udgangen af eksempel vis hele afdelinger eller sektioner 

på hospitalerne. 

  

Det skal undersøges, hvilket system der kan anvendes. Det skal købes eller tilpasses. 

Det skal afprøves, og der skal afholdes møder med personalet og faglige repræsentanter om metoden, 

så der ikke indføres overvågning.  
 

Sammenhæng til de politiske målsætninger  
Beskrivelse af, hvordan forslaget forholder sig til regionsrådets politiske målsætninger. 

 



Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal) 

 
 2018 2019 2020 2021 

Løn til evt. nye årsværk     

Øvrig drift 1,0    

Etableringsudgifter     

Årsværk (hvis der skal ansættes nye) 

Angiv antal 
    

Samlet udgift     

 

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget 

finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional 

udvikling 2/3). 
                         

Sundhedskassen x 

Den regionale udviklingskasse  

Det sociale område  
                    

 
 


