Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg

Sundhedstjenesten har den 3. juli 2014 for anden gang været på besøg i Børnehuset
Frederik Clausens Vænge, Institution Skovkanten. Ved besøget deltog daglig leder
Anders Kokkenborg og kommunallæge Tine Keiser-Nielsen.
Første besøg fandt sted i 2011.
Indeklima og -miljø har indflydelse på børns trivsel, læring, sundhed og sikkerhed og
det hygiejniske niveau har betydning for spredning af smitsomme sygdomme.
Infektioner er den hyppigste årsag til sygdom hos børn. Forkølelse, børnesår og
diarre er sygdomme, der kan spredes via hænderne til for eksempel vandhaner eller
legetøj og derfra videre til andre mennesker, eller virus og bakterier spredes ved
direkte kontakt som for eksempel håndtryk eller næsepudsning. Brud på de
hygiejniske principper er en væsentlig årsag til spredning af mange infektioner.
På den baggrund besøger Rudersdal Kommunale Sundhedstjeneste institutioner og
skoler i kommunen for at tilse og drøfte de hygiejniske forhold.

Indledende samtale
Den daglige leder Anders Kokkenborg oplyser:
Normering:
Der er pt indskrevet 36 vuggestuebørn og 64 børnehavebørn og der er i alt 9
børnetoiletter i huset.
Sygefravær:
Meget lavt både blandt børn og personale.
Rengøringsstandard:
Niveauet svinger, blandt andet på grund af hyppig udskiftning af rengøringspersonale
inklusive tilsynsførende. Det er nødvendigt med tæt opfølgning og tilbagemelding til
rengøringspersonalets tilsynsførende. Anders Kokkenborg fører logbog over
kommunikationen omkring manglende rengøring, men det har ringe effekt.

Indeklima:
Ingen gener.
Hygiejne- og sundhedspolitik:
I børnehuset er faste rutiner og procedurer på en række områder for at holde et højt
hygiejnisk niveau og der er særligt fokus på håndhygiejne. Der er opsat let
tilgængeligt hånddesinfektionsmiddel ved indgangene og flere andre steder i huset.
Der er skriftlig ansvarsfordeling for personalet med en klar plan for oprydning,
rengøring af køleskabe, vask af sengetøj m.m.
Der er fokus på at ændre/udskifte uhensigtsmæssige procedurer og materialer. For
eksempel opsættes nye, mere hygiejniske sæbedispensere og de gamle rulleborde
af træ erstattes af anretterborde i rustfri stål, som er lette at holde rene.
Der føres en intern statistik i børnehuset over fravær, blandt andet med registrering
af smitsomme sygdomme. I samarbejde med forældrerådet er indført en klar politik
om, at syge børn ikke skal være i institutionen. Dette er accepteret af forældrene.
Politikken har virket godt og er medvirkende til at sygeligheden er meget lav i
institutionen både blandt børn og voksne.

Opfølgning fra hygiejnebesøg i Frederik Clausens Vænge 2011
Ved hygiejnebesøget i Frederik Clausens Vænge i 2011 fremstod lokalerne pæne,
rene og ryddelige med en indretning, der gør det let at overholde de hygiejniske
retningslinjer. Frederik Clausens Vænge overholdt Sundhedsstyrelsens retningslinjer
på de fleste områder.
• Det anbefales, at håndsprit er let tilgængeligt, især på toiletter, men også gerne
på stuer og legeplads
• Det anbefales, at både barn og voksen vasker hænder efter bleskift.
• Det anbefales, at krybberne renses og efterses for skimmel.
Ved besøget i 2014 fulgte vi op på disse anbefalinger: Håndsprit er nu let tilgængeligt
for de voksne flere steder i huset og bruges også på legeplads og ture ud af huset.
Både barn og voksen vasker hænder efter bleskift.
Krybberne efterses og renses nu efter faste procedurer.
Rundvisning
Vi har vurderet hygiejnen i opholdsrum, garderober, entrérum, krybberum, toiletter,
puslerum, og rengøringsrum
I hvert lokale har vi vurderet helhedsindtrykket samt rengøringsstandarden på gulve,
vandrette flader, inventar og eventuelle håndvaske og toiletter.
De udendørs arealer er ikke vurderet ved besøget.

Opholdsrum:
Ryddelige med god gulvplads. Enkelte hynder og madrasser med rent vaskbart
betræk. Linoleumsgulve ikke rene. Ved spisepladsen er gulvet særlig snavset med
blandt andet en stor indtørret mælkeplet og mange mindre fedtpletter. Inventaret er
slidt men rent. På de fleste stuer er et enkelt løst gulvtæppe/legetæppe, som
støvsuges dagligt og kasseres, når det er slidt. På en stue ligger et stort rundt rødt
tæppe, som er ret nusset.
Garderober og entrérum:
Garderoberne er ryddelige og hensigtsmæssigt indrettet, så rengøring lettes. I
entrérum ligger store kokosmåtter, slidte, men rimeligt rene. Ved børnehavens
udgang til legeplads ligger en fast måtte, som er snavset. Måtterne støvsuges dagligt
og udskiftes når de er slidte eller for snavsede.
Soverum/krybberum:
Hvert barn har sin dyne, pude og madras mærket med navn. Sengetøjet vaskes efter
faste procedurer. Krybberne velholdte. Madras og sengetøj opbevares under tørre
ventilerede forhold, når det ikke er i brug.
Toiletter:
Fremstår ryddelige. Rengøringsniveauet ikke i orden. Håndvaske og armatur er
snavset. Fliser bag håndvask og toiletter er snavsede. Spejlet meget plettet.
Toiletkummer snavsede med brune kalkrande. Sæbedispenseren nusset. Der er fyldt
op med flydende sæbe og engangshåndklæder og let adgang til handsker og
håndsprit.
Puslerum:
Ryddeligt. Der er fyldt op med flydende sæbe og engangshåndklæder og let adgang
til handsker, håndsprit, middel til overfladedesinfektion og engangsforklæde. På høje
hylder opbevares lager af bleer, engangshåndklæder m.m. Over puslepladserne
hænger træ-uro. Gulvet ikke rent. Toiletkumme snavset med kalkrande.
Lys og ventilation tænder og slukker automatisk i alle puslerum.
Rengøringsrum/skab:
Rodet med ubehagelig fugtlugt. Udslagsvasken fuld af snavs. Linoleumsgulvet
jordslået og opbulet med revner, formentlig fordi der har stået våde mopper på det.
Låsen til rummet er i stykker, så rummet kan ikke aflåses.

Konklusion og anbefalinger
Ved hygiejnebesøget i Børnehuset Frederik Clausens Vænge fremstår lokalerne
ryddelige med en indretning, der gør det let at overholde de hygiejniske retningslinjer.
Ledelse og personale er opmærksomme på, at hensigtsmæssige rutiner er vigtige for
at opretholde et godt hygiejnisk niveau og at det er særligt vigtigt at opretholde en
god håndhygiejne.
Rengøringsniveauet var ikke acceptabelt, som det fremstod ved besøget, specielt
ikke niveauet i toiletter og puslerum samt rengøringsrummet.

Det anbefales at gennemgå planer og procedurer for rengøring, således at
rengøringsstandarden og hygiejneniveauet højnes. Der bør være særligt fokus på
rengøring af gulve, toiletter og puslerum.
I toiletrum/puslerum sker en ophobning af bakterier og virus og dermed stor risiko for
smittespredning. Denne risiko øges, hvis toiletrummene bruges til opbevaring.
Derfor anbefales, at alt unødigt inventar m.m. fjernes fra puslerummet. For eksempel
kan man fjerne de ophængte træuroer.
I perioder med mange indskrevne børn eller ophobning af smitsomme sygdomme
anbefales det at prioritere ekstra rengøring midt på dagen af smitteknudepunkter som
træk- og slipknap, armatur, dørhåndtag m.m.
Det anbefales, at rengøringsrummet/skabet ryddes og derefter rengøres grundigt.
Skaden i gulvet bør udbedres og rutiner og procedurer for brug af rummet strammes
op. I følge Sundhedsstyrelsen skal rengøringsrum i daginstitutioner aflåses af
sikkerhedsmæssige grunde.
Det anbefales kun at benytte løse tæpper, som er vaskbare.
Ved indgangspartierne anbefales skraberist udendørs og grovluvet måtte inden for
døren. Måtten bør være i håndterlig størrelse, så den kan tages udenfor og bankes.
Se Sundhedsstyrelsens bog ”Hygiejne i daginstitutioner” vedrørende hensigtsmæssig
indretning af garderober og indgangspartier.
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