Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg
Sundhedstjenesten har den 10. februar 2014 for anden gang været på besøg i Troldehøj
områdeinstitution Skovkanten . Ved besøget deltog daglig leder Mariann Petersen og
kommunallæge Tine Keiser-Nielsen.
Første besøg fandt sted i 2010.
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 Mariann Petersen oplyser:
Normering:
Der er indskrevet 31 børnehavebørn og 26 vuggestuebørn i institutionen
Børnetoiletter:
Der er i alt 4 toiletter i vuggestuegruppen og 2 i børnehavegruppen. Børnehavebørnene har
lokaler på 1. sal. dhar lov til at benytte voksentoilettet i kælderen, når de er på legepladsen. Det
betyder, at de kan gå direkte fra legepladsen til toilettet i stedet for som tidligere, at gå ind på
vuggestuens toilet.
Sygefraværet:
Er generelt lavt blandt både børn og voksne.
Indeklima:
Ingen gener. Faste procedurer for udluftning. Af og til kloaklugt fra kælderen. Er tjekket af
bygningsforvaltningen, der er ikke grund til renovering. Det pædagogiske personale skyller afløbet
en gang om ugen, hvilket har mindsket generne. Korkgulvet i vuggestuen havde tidligere en
ubehagelig lugt. Det er nu blevet malet, ag lugtgenerne er forsvundet

Rengøringsstandard
Tilfredsstillende. Gennem længere tid har det været en fast person, der gør rent. Hun kender
huset, og det kan mærkes på niveauet.

Hygiejne- og sundhedspolitik:
Fokus på håndhygiejne, blandt andet med piktogrammer til børnene vedrørende korrekt håndvask.
Der er opsat håndsprit til forældrene ved indgangsdøren med opfordring til at benytte det ved
aflevering og afhentning.
Institutionen ønsker sig en drikkevandhane på legepladsen. Tidligere havde børnene drikkedune
med hjemmefra, men de kunne ikke holde en hel dag. Nu fylder personalet kander med vand og
børnene drikker af engangskrus.
Opfølgning fra hygiejnebesøg i Troldehøj i 2010
Ved hygiejnebesøget i Troldehøj 2010 fremstod lokalerne rene og ryddelige med en indretning,
der gør det let at overholde de hygiejniske retningslinjer.
Vi drøftede børnetallet i forhold til antallet af toiletter, især for børnehavebørnene, som har to
børnetoiletter på 1. sal. Det anbefaledes at sikre, at rutiner og procedurer er så hensigtsmæssige
som muligt, så faciliteterne udnyttes optimalt. Sundhedsstyrelsen anbefaler max 10 børn per
børnetoilet. Der bør således være minimum 3 toiletter til rådighed for Troldehøjs børnehavebørn.
På børnehavestuerne, specielt Bjergtroldestuen, opbevaredes mange ting, hvilket samler støv,
vanskeliggør rengøring og medfører et dårligere indeklima.
Det anbefales at have fokus på at mindske støvophobning og bedre indeklimaet på
børnehavestuerne ved at reducere bunker og fjerne overflødige genstande.
Ved besøget i 2014 fulgte vi op på disse anbefalinger: Der er indført nye procedurer og rutiner for
børnehavebørnenes adgang til toiletter. Der er ryddet op på stuerne, så støvophobning m.m.
mindskes.
Rundvisning
Vi har vurderet hygiejnen i opholdsrum, køkken, puslerum, toiletter, garderobe og soverum.
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 hyggelige og ryddelige. Personalet klargør lokalerne til rengøring ved at fjerne
madrasser, legetøj etc. Ingen løse gulvtæpper. Betræk på madrasser og puder vaskes ca. en
gang om ugen. Gulvene er slidte og nogle steder defekte, for eksempel ved samlingerne mellem
gulvpladerne.
Toiletter:
Fremstår ryddelige. Armaturet er tilkalket og ikke helt rent. Der er fyldt op med flydende sæbe og
engangshåndklæder. Handsker, vaskeklude og håndsprit er let tilgængeligt.
Køkkenet:
Lille og ryddeligt med adgang til sæbe, papirhåndklæder og hånddesinfektion.

Puslerum:
Rent. Benyttes også til opbevaring, hvilket giver et knap så ryddeligt indtryk. Handsker,
vaskeklude, overfladedesinfektion og håndsprit er let tilgængeligt. Der er affaldsspand med
pedalbetjent låg, som tømmes flere gange dagligt
Garderober:
Store og velindrettede. Måtter ved indgange er med i ”måtteservice” og vaskes jævnligt
Sove/krybberum:
Hvert barn har egen dyne og madras, som opbevares særskilt og under tørre, ventilerede forhold,
når de ikke er i brug. Sengetøjet vaskes jævnligt.
Konklusion og anbefalinger
Ved hygiejnebesøget i Troldehøj fremstår lokalerne pæne og ryddelige med en indretning, der gør
det let at overholde de hygiejniske retningslinjer. Huset er gammelt og ruminddelingen ikke helt
hensigtsmæssig. Blandt andet mangler depotplads. Personale og ledelse forsøger med
hensigtsmæssig indretning og rutiner at afhjælpe generne ved dette.
Troldehøj overholder Sundhedsstyrelsens retningslinjer på de områder, der er vurderet ved
besøget.
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