
 

 

                                                              
 
 
 
 
 
 

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg  
 
 
Sundhedstjenesten har den 2. juni 2016 været på besøg i Elverhøj.  
Ved besøget deltog leder Rikke Munch Thomsen og kommunallæge Tine Keiser-
Nielsen. Sidste besøg fandt sted i 2013. 
 
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 
 
Rikke Munch Thomsen oplyser: 
 
Normering: Der er aktuelt 12 vuggestuebørn og 31 børnehavebørn og i alt 6 
børnetoiletter i institutionen.  
 
Sygefravær:I foråret mange sygdomsperioder med diarre, influenza og lignende både 
hos børn og voksne. 
 
Indeklima:Det er svært at lufte ud i puslerummene, så der er lugtgener, når der skal 
skiftes mange bleer. 
 
Rengøringsstandard: er Ikke tilfredsstillende. Særligt paneler, vægge og gulve langs 
paneler er meget snavsede. I toiletter og puslerum er niveauet OK. Der bliver gjort 
rent efter lukketid, så rengøringspersonale og pædagogisk personale møder ikke 
hinanden. Der er et fint samarbejde med den tilsynsførende, men det hjælper ikke. 



 

 

 
Hygiejnepolitik, faste hygiejneprocedurer m.m.: 
Der er faste procedurer vedrørende udluftning, rengøring og oprydning ved frokosttid, 
håndhygiejne, bleskift samt håndtering af vasketøj. Papirlommetørklæder samt 
hånddesinfektion er tilgængelig på stuerne og medbringes på ture ud af huset.  
Brugte bleer lægges i blespand, som tømmes 2 gange dagligt.  
Alle toiletter og puslerum tjekkes midt på dagen og vandhaner, dørhåndtag og træk 
og slipknap desinficeres. 
Ved ophobning af smitsomme sygdomme opgraderes hygiejnen. 
Børnene kan selv tage et rent glas og få vand i køkkenet. 
I det udendørs krybberum hænger beredskabsliste med børnenes navne og 
relevante nøgler. 
Om sommeren smøres børnene med solcreme hjemmefra plus et par gange i 
institutionen. Børnene har bøllehatte på og der er gode skyggemuligheder på 
legepladsen. 
 

Opfølgning fra hygiejnebesøg i Elverhøj i 2013 
 
Ved hygiejnebesøget i 2013 fremstod lokalerne ryddelige med en indretning, der gør 
det let at overholde de hygiejniske retningslinjer. Elverhøj overholdt 
Sundhedsstyrelsens retningslinjer på de fleste områder.  
Det anbefaledes at fjerne store løse tæpper for at lette rengøring. 
 
Ved besøget i 2016 fulgte vi op på disse anbefalinger: Der ligger stadig et stort 
gulvtæppe på den ene stue. 
 
 

Rundvisning 
Vi har vurderet hygiejnen i udvalgte opholdsrum, toiletter, puslerum, garderober 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: Ryddelige. Flere møbler er på hjul, hvilket letter rengøring. I et rum står 
en stor rund reol med åbning til hyggerum i midten dækket af en hynde. Hynden 
fjernes hver dag mhp. rengøring. I en niche står et akvarium på en kommode. Det er 
vanskeligt at komme til at gøre rent og der er meget snavset og støvet rundt om 
kommoden. Loftlamperne er støvede. Radiatorerne er snavsede. Der er en enkelt 
stor gulvpotteplante med hjul under. Væggene er fedtede og der er en del 
spindelvæv. Gulvet meget snavset i hjørner og langs paneler. På gulvet ligger et stort 
tæppe, der er svært at flytte. Korkgulvet i fællesrummet er slidt med defekter.  
 



 

 

Toiletter: Fremstår rummelige, rene, ryddelige og velindrettede, blandt andet med 
lukkede vægskabe til opbevaring. Der er let adgang til flydende sæbe og 
engangshåndklæder. 
 
Puslerum: Rummelige, rene og ryddelige med lukkede vægskabe til opbevaring. Der 
er let adgang til flydende sæbe, vaskeklude, engangshandsker og 
hånddesinfektionsmiddel. Som overfladedesinfektionsmiddel bruges Smart Cleaner  
på sprayflaske. Puslemadrassen er hel og uden revner. Der er særlige affaldsspande 
til bleer.  
 
Garderober: Velindrettede og ryddelige. Der er indrettet et særligt forrum til 
børnehavens garderobe med plads til flyverdragter og støvler. På den måde er våd 
og tør garderobe adskilt. 
 
Krybbe- og soverum: Hvert barn sin egen madras og sengetøj, som opbevares under 
tørre ventilerede forhold, når det ikke er i brug. Dog tages madras og sengetøj ikke 
ind fra krybberne om sommeren. 
 

Konklusion og anbefalinger 
 
Ledelse og personale i Elverhøj 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. Elverhøj overholder Sundhedsstyrelsens 
retningslinjer på de fleste områder. Dog var rengøringsniveauet ikke tilfredsstillende, 
som det fremstod ved besøget især ikke i opholdsrummene. 
 
Det anbefales at gennemgå rengøringsplaner, så rengøringsniveauet kan højnes. 
Eventuelt kan overvejes synlig rengøring, så dialogen mellem rengøringspersonale 
og pædagogisk personale lettes.  
 
Det anbefales at gennemgå indretning og møblement med henblik på at få så 
optimale forhold for rengøringsarbejdet som muligt.  
Der bør være så få ting på gulvene som muligt. Store potteplanter og gulvtæpper, der 
ikke kan flyttes er ikke hensigtsmæssige.  
Det skal være muligt at gøre rent rundt om møblerne. Det anbefales at flytte akvariet 
til anden placering, hvor det er muligt at vaske gulv rund om det.  
Slidte og defekte gulve er vanskelige at rengøre og det anbefales at lægge planer for 
udbedring af defekt korkgulv i fællesrummet.  
 
Sprayflaske med desinfektionsmiddel bør ikke benyttes af hensyn til arbejdsmiljøet. I 
stedet anbefales at hælde overfladedesinfektionsmidlet ud på en klud og aftørre 
puslemadrassen. 
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Anbefalinger om forebyggelse og sundhedsfremme for børn  
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Sundhedsstyrelsen 2013 
 
Smitsomme sygdomme hos børn og unge 
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