
Hvad kan MRSA betyde for fremtidens bosætning i kommunen?

Svineproduktion har historisk set altid spillet en stor rolle i Als og Sundeved-området. Det betyder 
også, at der i det daglige arbejde i Sønderborg Kommune lægges stor vægt på hygiejne, og 
Embedslægefunktionens anvisninger og de infektionshygiejniske retningslinjer følges altid. Der er 
ansat en hygiejnekonsulent, der støtter op omkring området. Hygiejnekonsulenten betjener alle 
kommunens forvaltninger.  Herudover er der i forvaltningen Social og Sundhed udarbejdet en 
MRSA-smitteinstruks, der sikrer korrekt og ensartet pleje af borgere med MRSA. Sønderborg 
Kommune har med sin status som studieby, sit fokus på grøn vækst og sin natur og historie gode 
forudsætninger for at tiltrække nye borgere – både studerende og erhvervsaktive. Der arbejdes p.t 
med en bosætningsstrategi, og det er kommunens ambition, at man også fremover vil fremstå som 
et godt sted at bo, studere og arbejde og herigennem kan tiltrække nye borgere til kommunen. 

Hvad kan MRSA betyde for fremtidens turisme i kommunen?

 Som tidligere beskrevet gøres der et stort arbejde i Sønderborg Kommune i forhold til at træffe alle 
forholdsregler mod MRSA. Sønderborg Kommune har en stærk position i forhold til at tiltrække 
turister, blandt andet på grund af byens historie, natur og de mange kulturtilbud der findes i 
kommunen. Byrådet i Sønderborg Kommune har på sit seneste byrådsmøde således enstemmigt 
besluttet, at turisme skal være et af byens primære fokusområder i forhold til at skabe nye 
arbejdspladser og vækst i kommunen. 

Hvad kan MRSA betyde for fremtidens erhvervsudvikling i kommunen?

Udover de fire største danske byer, så oplever danske provinsbyer generelt en udfordring med at 
fastholde og tiltrække arbejdspladser. Med sin status som universitetsby, sit fokus på grøn vækst 
og med kraftcentre som Danfoss og Linak placeret på Als, står Sønderborg dog godt rustet i 
forhold til at styrke erhvervsudviklingen i området. Landbrugsproduktion – herunder 
svineproduktion – har historisk stået stærkt i Als- og Sundeved-området. Det betyder, at 
kommunen er meget opmærksom på, at der bliver lagt stor vægt på hygiejne, samt at 
embedlægefunktionens anvisninger og de infektionshygiejniske retningslinjer altid følges
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