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 Hygiejnebesøg  
 
 
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.  
 
Sundhedstjenesten har den 24. september 2012 for anden gang været på hygiejnebesøg i 
Fredsholm, Institution Ruderen. 
Første besøg fandt sted 15. juni 2010 
 
Indledende samtale  
 
Charlotte K. Wiitanen oplyser: 
 
Normering:  
Institutionen er en fusion af det gamle Fredsholm og børnehaven Solstrålen. Den nye 
institution åbnede i december 2011. I forbindelse med fusionen blev huset renoveret og 
ombygget.   
Institutionen er normeret til 60 børnehavebørn. Aktuelt er indskrevet 66. 
 
Børnetoiletter:  
Der er 4 børnetoiletter og 3 børnehåndvaske i den nye institution. De få toiletter og 
håndvaske giver problemer med kø og flere tisseuheld. Personalehåndvasken ved 
puslepladsen er inddraget som ekstra håndvask til børnene, der står på en skammel, når 
de benytter den. 
 
Rengøringsstandard – personalets vurdering:  
Niveauet er OK. Efter renoveringen er det nemmere at opnå et acceptabelt 
rengøringsniveau. Det pædagogiske personale gør en del selv, blandt andet rengøring af 
inventar og klargøring af lokaler til rengøring. 
 
Indeklima:  
Støjniveauet er sænket og generne mindsket ved pædagogiske tiltag samt 
støjabsorberende tavler på vægge og lofter. 
Temperaturen på 1. sal er meget høj om sommeren. Mindskes lidt ved gardiner, der 
skærmer for solen, men det er ikke nok. 
 
Sygefravær:  
Lavt både for børn og voksne 
 
 
 
 



 
 

Hygiejnepolitik:  
Der er fokus på håndhygiejne med håndvaskekursus for børnene og håndvaskesang. 
Personalet husker børnene på at vaske hænder inden spisning, efter toiletbesøg, 
næsepudsning osv. Der er håndsprit til forældre ved indgangen og til personalet på 
toiletter og i turtasker. Personalet bruger konsekvent handsker ved kontakt med 
kropsvæsker. Der er opsat berøringsfri sæbeautomater og planlægges berøringsfri 
vandhaner. 
Der er faste rutiner for udluftning, udeophold m.m. 
 
 
Opfølgning fra hygiejnebesøg i Fredsholm 2010 
 
Ved hygiejnebesøget i Fredsholm i 2010 fremstod lokalerne slidte, men pæne, rene og 
ryddelige. Institutionen er gammel og indretningen var i 2010 nogle steder 
uhensigtsmæssig, for eksempel i børnegarderoben. Personale og ledelse havde fokus på 
at ændre indretning og procedurer, så det bliver så hensigtsmæssigt som muligt for 
indeklima, miljø og hygiejneniveau.  
 
På enkelte områder var institutionens rutiner ikke hensigtsmæssige: og det anbefaledes: 

• at alle børnene benytter engangsvaskeklude, der også kan bruges til at lukke 
vandhanen med 

• at både barn og voksen vasker hænder efter bleskift.  
• at man følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af vasketøj 

 
Ved besøget i 2012 fulgte vi op på disse anbefalinger: 
Der benyttes udelukkende engangshåndklæder, både barn og voksen vasker hænder i 
forbindelse med bleskift og vasketøj håndteres efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer 
 
 
Rundvisning  
 
Vi har vurderet hygiejnen i udvalgte opholdsrum, garderobe, 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 små rum. Inventaret rent og velholdt. På bordene ligger voksdug for at regulere 
akustikken. Vaskes dagligt og udskiftes jævnligt. Der er få puder og madrasser, alle med 
vaskbart betræk, der vaskes ved behov.  
Legetøjet opbevares i åbne reoler og kurve. 
Linoleumsgulvet er helt og rent. Der ligger et enkelt løst tæppe som støvsuges jævnligt og 
udskiftes ved behov. 
Der er lille tekøkken med mulighed for at vaske hænder. 
 
Garderober: 
Placeret i kælderen og hensigtsmæssigt indrettet 
 



 
 

Toiletter: 
Fremstår ryddelige. Der er fyldt op med flydende sæbe og engangshåndklæder samt 
hånddesinfektionsmiddel til de voksne.  
Toiletrummet i stueetagen er nyrenoveret, pænt og rent. Toiletrummet på første sal er af 
ældre dato. Indretningen er ikke hensigtsmæssig, blandt andet på grund af rørføring, der 
besværliggør rengøring. Gulvet er slidt og ikke helt rent. Træk og slip-håndtaget er i 
stykker. 
 
Puslepladsen:  
Fremstår ren og ryddelig. Der er fyldt op med flydende sæbe og engangshåndklæder og 
let adgang til handsker, håndsprit og middel til overfladedesinfektion. Der står skammel 
ved voksenhåndvasken, så børnene kan benytte den. 
 
Konklusion og anbefalinger  
 
Ved hygiejnebesøget i Fredsholm fremstår lokalerne pæne, rene og ryddelige med en 
indretning, der gør det let at overholde de hygiejniske retningslinjer. Dog er der for få 
toiletter og håndvaske i forhold til antal børn. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der er 
minimum to toiletter og to håndvaske til 20 børn. Toiletrummet på første sal er gammelt og 
slidt og svært at holde rent. 
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.  
 
Fredsholm har fulgt op på anbefalinger fra hygiejnebesøg i 2010 og overholder 
Sundhedsstyrelsens retningslinjer på de områder, der er vurderet ved det aktuelle besøg.  
 
Dog er der følgende kommentar vedrørende brug af voksdug: 
Voksdug kan indeholde sundhedsskadelige stoffer og der kan være hygiejnemæssige 
problemer med borde dækket af voksdug. 
På den baggrund anbefales at: 
 

• der ikke benyttes voksdug på bordene eller at bordet kun dækkes med voksdug i 
forbindelse med spisning. Voksdugen skal være rengjort inden brug. 
(Hygiejne i daginstitutioner, side 113) 
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