
 

 

      
 
 
 
 
 
 
Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg  
 
 
Sundhedstjenesten har den 24. februar 2014 for anden gang været på besøg i 
Børnehuset Sjælsø, Institution Birkehaven. Ved besøget deltog daglig leder Bettina 
Hede Jensen og kommunallæge Tine Keiser-Nielsen. 
Første besøg fandt sted i 2009. 
 
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 Bettina Hede Jensen oplyser: 
 
Normering:  
Frem til 1. maj 2014 er der overbelægning, så der aktuelt er indskrevet 26 
vuggestuebørn, 39 børnehavebørn, 8 børn på Zebrastuen og midlertidig ordning med 
18 førskolebørn i Uglebo. 
 
Børnetoiletter:   
Der er i alt 9 børnetoiletter i institutionen. 
 
Sygefravær: 
Generelt lavt, både for børn og personale 
 
Rengøringsstandard 
Er blevet væsentlig bedre den sidste tid og niveauet er rimeligt. Der er løbende 
kontakt med den tilsynsførende. 



 

 

Indeklima: 
Er OK ud over lette trækgener. Der har tidligere været problemer med ubehagelig 
lugt, men det er afhjulpet efter udskiftning af udsugning 
 
Hygiejne- og sundhedspolitik/tiltag:  
Børnehaven har gennemgået en grundig oprydning med sortering og udsmidning. Alt 
har nu faste pladser og det betyder, at det er lettere at gøre rent. Det er planlagt, at 
der skal ryddes op og smides ud på samme måde i vuggestuen. 
Der er kommet ny udsugning ved alle puslepladser 
Vasketøj håndteres helt efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer. 
Dørhåndtag, træk- og slipknapper m.m. desinficeres minimum en gang om dagen. 
 
 
 
Opfølgning fra hygiejnebesøg i Børnehuset Sjælsø 20 09 
 
Ved hygiejnebesøget i Børnehuset Sjælsø i 2009 fremstod lokalerne pæne, rene og 
ryddelige med en indretning, der gør det let at overholde de hygiejniske retningslinjer. 
Børnehuset Sjælsø overholdt Sundhedsstyrelsens retningslinjer på de fleste 
områder.  
Det anbefaledes: 
 

• at handsker og håndsprit er let tilgængelige også på legeplads og ture ud af 
huset. 

•  at både barn og voksen vasker hænder efter bleskift.  
• at der opsættes spand med pedalbetjent låg til vasketøj. 
• Det anbefales, at klarlægge hvem der har ansvar for rengøring og 

vedligeholdelse af ventilationssystemet.  
 
Ved besøget i 2014 fulgte vi op på disse anbefalinger: Handsker og 
hånddesinfektionsmiddel er let tilgængelige. Der er vasketøjskurve, men uden låg. 
Både børn og voksne vasker hænder efter bleskift. Udsugningssystemet er udskiftet. 
 
Rundvisning  
 
Vi har vurderet hygiejnen i opholdsrum, soverum, toiletter og puslerum 
 
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 og rummelige. Inventaret pænt og velholdt. Møblerne forsynet med hjul, 
der gør dem lette at flytte, for eksempel ifm. rengøring. Sofaer er kasseret, erstattet 
af sækkestole, der kan vaskes af. De små løse gulvtæpper fjerens og støvsuges 
dagligt. Den mekaniske ventilation er ren. 
 



 

 

Soverum: Hvert barn har sin egen dyne og madras, som opbevares adskilt og under 
tørre ventilerede forhold, når det ikke er i brug. Sengetøjet vaskes jævnligt. 
 
Toiletter: 
Ryddelige. Der er flydende sæbe, engangshåndklæder. Der opbevares koste og 
overtøj i toiletrummet. På Zebrastuens toilet er drikkekrus med børnenes mærke. 
 
Puslerum: Ryddeligt. Der er flydende sæbe, engangshåndklæder og adgang til 
handsker og desinfektionsmidler til hænder og overflader. Puslemadrassen 
desinficeres efter hvert bleskift. Der er affaldsspand med pedalbetjent låg.  
Der opbevares overtøj og koste i puslerummene. 
 
 
Konklusion og anbefalinger  
 
Ved hygiejnebesøget i Børnehuset Sjælsø fremstår lokalerne pæne og 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. 
 
Børnehuset Sjælsø overholder Sundhedsstyrelsens retningslinjer på de områder, der 
er vurderet ved besøget.  
 
Dog anbefales at toilet- og puslerum ikke benyttes til opbevaring. I toiletrum sker en 
ophobning af virus og bakterier og dermed er der risiko for forurening af inventar i 
rummet.  
 
Drikkevand skal som hovedregel hentes i køkkenet, hvor der er mindre risiko for 
smittespredning end ved håndvasken på toilettet. Krus, der genbruges i løbet af 
dagen, giver mulighed for, at børnene forveksler krusene og dermed øget risiko for 
smittespredning. 
Det anbefales, at der er adgang til rene krus på stuerne, når børnene har brug for at 
drikke vand.  
 
 
 
Rudersdal april 2014 
 
 
 
Tine Keiser-Nielsen 
 
Kommunallæge 
Den Kommunale Sundhedstjeneste 
Rudersdal Kommune 
tkn@rudersdal.dk     
7268 4044  



 

 

Yderligere information 
 
Hygiejnerapport Børnehuset Sjælsø 2009.  
Den Kommunale Sundhedstjeneste i Rudersdal Kommune 
 
Hygiejne i daginstitutioner 
Anbefalinger om forebyggelse og sundhedsfremme for børn  
inden for hygiejne, miljø og sikkerhed.  
Sundhedsstyrelsen 2013 
 
Smitsomme sygdomme hos børn og unge 
Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. 
Sundhedsstyrelsen 2013 
 
Forebyggelsespakke om hygiejne. Sundhedsstyrelsen 2012 
 
Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner  
Fødevarestyrelsen 2009 
 
Desinfektion af puslemadrasser i daginstitutioner 
Sundhedsstyrelsen juli 2009 
 
Sundhedsstyrelsens hjemmeside (www.sundhedsstyrelsen.dk) 
 
Fødevarestyrelsens hjemmeside (www.fvst.dk) 
 
Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside (www.ebst.dk) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


