Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg
Sundhedstjenesten har den 9. juli 2014 for anden gang været på besøg i Søvej, Institution
Skovkanten. Ved besøget deltog daglig leder Laila Ritzau og kommunallæge Tine KeiserNielsen.
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 Laila Ritzau oplyser
Normering:
Aktuelt er indskrevet 13 vuggestuebørn og 18 børnehavebørn. Der er i alt 4 børnetoiletter i
huset
Rengøringsstandard – personalets vurdering:
Huset er gammelt og slidt og i to etager, hvilket vanskeliggør rengøring. Niveauet er ikke
godt – af og til er man i tvivl om der er blevet gjort rent. Der er god og tæt kontakt med den
tilsynsførende, men det har ingen effekt.
Indeklima:
Et gammelt hus: utæt om vinteren og dejligt svalt om sommeren. Ingen væsentlige gener.
Sygefravær:
Er generelt lavt, men i vinter mange syge vuggestuebørn. Der er en tendens til at børnene
kommer i institution inden de er helt raske.

Hygiejnepolitik:
Der er fokus på håndhygiejne. Personalet lærer børnehavebørnene at vaske hænder og
vasker hænder med vuggestuebørnene. Nyt personale instrueres i korrekt håndvask.
Der er faste procedurer og ansvarsfordeling for rengøring af køleskabe, vask af sengetøj
m.m.
Søvej er tilknyttet måtteordning med jævnlig rengøring af måtter ved indgangsdøre.
Vasketøj håndteres efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
Opfølgning fra hygiejnebesøg i Søvej 2011
Ved hygiejnebesøget på Søvej i 2011fremstod lokalerne pæne og med en indretning, der gør
det let at overholde de hygiejniske retningslinjer, Der var ryddeligt og god orden i
institutionen, hvilket medfører højere kvalitet af den udførte rengøring, men huset er gammelt
og gulve, paneler og dørtrin er slidte, og dermed sværere at holde rene.
Ved besøget var rengøringsniveauet svingende og især gulvene var ikke tilfredsstillende
rengjort.
Det anbefaledes at
• Både barn og voksen vasker hænder efter bleskift.
• Puslemadrassen dækkes af engangsunderlag ved hvert bleskift og desinficeres efter
hvert bleskift
• Der ikke benyttes voksdug på bordene eller at bordet kun dækkes med voksdug i
forbindelse med spisning. Voksdugen skal være rengjort inden brug.
• Både børn og voksne efter håndvask benytter engangshåndklæder af papir eller frotte
• at madrasser og sengetøj fra krybberne opbevares under tørre og ventilerede forhold,
når de ikke er i brug.
• at gennemgå rengøringsplaner og procedurer for gulvvask, således at
rengøringsstandarden og hygiejneniveauet højnes.
Ved besøget i 2014 fulgte vi op på disse anbefalinger:
Børnene får ikke rutinemæssigt vasket hænder efter bleskift. Der benyttes papirunderlag på
puslemadrassen og den desinficeres efterfølgende ved bleskift med afføring, men ikke ved
”tissebleer”
Bordene i børnehaven er stadig dækket af voksdug.
Både børn og voksne bruger engangshåndklæder efter håndvask
Der er indkøbt nye madrasser, der kan vaskes og de opbevares under tørre, ventilerede
forhold, når de ikke er i brug.
Der er tæt kontakt med tilsynsførende angående rengøring, men det har ingen effekt.
Rundvisning
Vi har vurderet hygiejnen i udvalgte opholdsrum, toiletter, puslerum og krybberum.
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:
Lokalerne er ryddelige og indrettet, så de er lette at klargøre til rengøring. Legetøj opbevares
i kurve på åbne hylder. Betræk til puder og madrasser vaskes jævnligt. Bordene dækket af
voksdug. Den ene dug er slidt med revner. Ruder i dørene er meget fedtede/snavsede
Gulvene er ikke rene, specielt ikke i kroge, langs paneler og under møbler. De løse
gulvtæpper er slidte og snavsede.
Toiletter:
Fremstår ryddelige, men der er opbevares mange ting i rummet – blandt andet pynt i form af
børnetegninger, ophængte uroer m.m. Der er fyldt op med flydende sæbe og
engangshåndklæder og let adgang til handsker og håndsprit. Toiletkummerne meget
snavsede med brune kalkrande og rester af afføring. Gulvene ikke rene. Der ligger en måtte
på gulvet.
Puslerum:
Fremstår ryddeligt, men der er opbevares mange ting i rummet – blandt andet pynt i form af
børnetegninger, ophængte uroer m.m.
Der er fyldt op med flydende sæbe og let adgang til håndsprit, handsker og middel til
overfladedesinfektion. Der bruges papirunderlag på puslemadrassen ved bleskift med
afføring, men ikke ved "tissebleer”. Puslemadrassen desinficeres efter bleskift med afføring.
Der står potter på gulvet.
Der vaskes ikke rutinemæssigt hænder på børnene efter bleskift.
Børnene tørrer hænder i små frottevaskeklude, der lægges til vask efter brug. Der er
pedalbetjent affaldsspand med isat plastpose.
Toiletkummerne meget snavsede med sorte belægninger. Der ligger en måtte på gulvet.
Krybberum/soverum:
Hvert barn har sin dyne, pude og madras mærket med navn. Sengetøj og madras opbevares
særskilt under ventilerede forhold.
Konklusion og anbefalinger
Ved hygiejnebesøget på Søvej fremstår lokalerne pæne og med en indretning, der gør det let
at overholde de hygiejniske retningslinjer. Der er ryddeligt i institutionen, hvilket medfører
højere kvalitet af den udførte rengøring, men huset er gammelt og gulve, paneler og dørtrin
er slidte, og dermed sværere at holde rene.
Rengøringsniveauet var ikke acceptabelt, som det fremstod ved besøget, specielt ikke
niveauet i toiletter og puslerum.
• 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 pusle- og toiletrum inklusive
gulvmåtterne.
•

På stuerne anbefales kun at benytte løse tæpper, som er vaskbare.

Vedrørende håndhygiejne og desinfektion anbefaler Sundhedsstyrelsens blandt andet at:
• Både barn og voksen vasker hænder efter bleskift.
• Puslemadrassen dækkes af engangsunderlag ved hvert bleskift og overfladen
desinficeres efter hvert bleskift
Voksdug kan indeholde sundhedsskadelige stoffer og der kan være hygiejnemæssige
problemer med borde dækket af voksdug.
På den baggrund anbefales at:
• Man ikke benytter voksdug på bordene eller kun dækker bordet med voksdug i
forbindelse med spisning. Voksdugen skal være rengjort inden brug.
• Defekt voksdug bør kasseres, da den ikke kan holdes ren
Angående potter:
Sundhedsstyrelsen anbefaler minitoiletter med træk og slip frem for potter.
Hvis institutionen vælger at anvende potter, skal potterne tømmes og rengøres med vand og
et universelt rengøringsmiddel efter brug og i øvrigt efter behov. Potter rengøres altid med
brug af engangshandsker og efterfølgende håndvask eller hånddesinfektion.
I særlige situationer, som for eksempel ophobning af diarre-tilfælde, bør potterne
desinficeres efter hvert brug.
Bruges pottebørste, skal den opbevares forsvarligt. Den må kun bruges til potter og ikke til
andre formål, ligesom den dagligt vaskes i vaskemaskine ved mindst 90 o C.
Se ”Hygiejne i daginstitutioner” side 108 og 135.

Tilføjelse:
Efter hygiejnebesøget har den daglige leder Laila Ritzau fulgt op på anbefalingerne:
Alle løse gulvtæpper er nu vasket, og alt ”pynt” i puslerummet er blevet fjernet.
På personalemøde i august vil der være fokus på hygiejnerutiner og -procedurer, for
eksempel angående håndvask og afspritning af puslemadrasser ligesom brug af måtter på
toiletter og puslerum og voksdug på bordene vil blive drøftet.
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