Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg
Sundhedstjenesten har den 18. december 2014 for anden gang været på besøg i
Gøngehuset, Område Bøllemosen. Ved besøget deltog daglig leder Mette Hulkvist
og kommunallæge Tine Keiser-Nielsen.
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 Mette Hulkvist oplyser:
Normering:
Der er pt indskrevet 12 vuggestuebørn og 18 børnehavebørn og der er i alt 3
børnetoiletter i huset.
Sygefravær:
Er generelt lavt
Rengøringsstandard:
Huset er gammelt og dermed sværere at holde rent, men rengøringsniveauet er ikke
OK. Der er tæt kontakt med tilsynsførende, men det hjælper kun kortvarigt. Især
gulvene er meget snavsede. Der er ofte madrester fra dagen før og indtørrede
mælkepletter på gulvet under spisebordet og i puslerum og køkken er gulvene også
snavsede.
Indeklima:
Er ok, men i børnehavedelen er vinduerne gamle og slidte og der mangler en del
forsatsvinduer. Det betyder træk og kulde om vinteren. I vuggestuen er der nye
vinduer og indeklimaet er fint.
Hygiejne- og sundhedspolitik:
I institutionen er særligt fokus på håndhygiejne. Dette er drøftet i forældrerådet.
Forældrene opfordres til at vaske hænder med deres barn om morgenen. Alle børn
vasker hænder inden spisning, borddækning m.m og efter toiletbesøg. Personalet
bruger engangshandsker, blandt andet ved bleskift og når de hjælper børn på

toilettet. Der er opsat let tilgængeligt hånddesinfektionsmiddel til de voksne ved
indgangen, ved køkkenet og ved puslepladser og toiletter. Der er for nylig opsat
automatisk e sæbedispensere ved alle håndvaske.
Der luftes ud hver morgen og jævnligt i løbet af dagen.
I kælderen er indrettet depot med lagerplads til cirka tre måneders forbrug. Der er
udpeget en ansvarlig for, at depotet indeholder relevante varer og at der ikke er
noget, der mangler.
Rengøringsrum er flyttet fra stueetagen til kælderen, så det ikke er tilgængeligt for
børnene.

Opfølgning fra hygiejnebesøg i Gøngehuset 2011
Ved hygiejnebesøget i Gøngehuset i 2011 fremstod lokalerne pæne og ryddelige
med en indretning, der gør det let at overholde de hygiejniske retningslinjer.
Gøngehuset overholdt Sundhedsstyrelsens retningslinjer på de fleste områder.
Det anbefaledes, at både barn og voksen vasker hænder efter bleskift samt at
indføre faste rutiner for vask af betræk på hynder og puder.
Ved besøget i 2014 fulgte vi op på disse anbefalinger:
De voksne bruger handsker og vasker hænder efter bleskift. Børnene får ikke
rutinemæssigt vasket hænder efter bleskift.
Der er nu faste rutiner for vask af betræk på hynder og puder.

Rundvisning
Vi har vurderet hygiejnen i opholdsrum, garderobe, toiletter og puslerum, soverum og
depot
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 børnehave:
Luften tung og varm. Der opbevares mange ting på åbne hylder og i vindueskarme
og vindueskarmene er ikke rene. Trægulvet er meget slidt med defekter flere steder.
Gulvet er ikke rent. Der er to snavsede, løse tæpper, som er så store, at de er svære
at flytte og vaske. Dørtrin og paneler er slidte.
Opholdsrum vuggestue:
Ryddeligt. Linoleumsgulvet er meget snavset blandt andet med gamle
mælkeskjolder. Ingen løse tæpper.

Køkken-alrum:
Ryddeligt. Linoleumsgulvet let slidt, men nogenlunde rent – dog ret snavset i
køkkendelen.
Garderobe:
Rummelig og hensigtsmæssigt indrettet, så det er let at gøre rent. Måtter med i
måtteordning, med jævnlig rengøring
Toiletter børnehave:
Der er automatisk sæbedispenser og engangshåndklæder og let adgang til handsker
og håndsprit. Håndvaske og armaturer er ikke helt rene. Ventilationsrist er meget
støvet og snavset. Over toiletterne er lang hylde, hvor der opbevares mange ting,
blandt andet handsker, desinfektionsmiddel, et frottehåndklæde, en spand og nogle
krukker.
Puslerum:
Rummeligt og ryddeligt. Puslemadrassen er hel og uden revner og vasken ved
puslepladsen er ren. Der er fyldt op med flydende sæbe og let adgang til håndsprit,
handsker og middel til overfladedesinfektion. Der er særlig affaldsspand til bleer.
Gulvet er snavset, særligt under børnehåndvaskene og i kroge og langs kanter..
Over puslepladsen hænger legetøj, som barnet kan gribe efter, når det bliver puslet.
Der vaskes ikke rutinemæssigt hænder på børnene efter bleskift
Soverum/krybberum:
Hvert barn har sin dyne, pude og madras mærket med navn. Sengetøj og madrasser
opbevares særskilt og under ventilerede forhold. Sengetøjet vaskes jævnligt. Der er
nye krybber med dobbelt bund og mulighed for ventilation, så fugt og skimmel
undgås.
Depotrum i kælder:
Ryddeligt, overskueligt og let tilgængeligt, med varerne placeret i kasser på åbne
hylder. Nogle varer står på gulvet. Uden for rummet ligger pap og papiraffald på
gulvet.

Konklusion og anbefalinger
Huset er gammelt og slidt, hvilket vanskeliggør rengøring. Rengøringsniveauet var
ikke tilfredsstillende som det fremstod ved besøget. Især gulvene var meget
snavsede og også slidte og defekte. Den daglige leder har tæt kontakt med
tilsynsførende for rengøringen, men det hjælper kun kortvarigt.
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.

•

Børn opholder sig ofte på gulvet og det er vigtigt, at det er rent og
behageligt at opholde sig på. Gøngehusets slidte gulve med defekter og
brede fuger er vanskelige at rengøre. Det anbefales at gennemgå
rengøringsplaner for gulvene, så rengøringsstandarden kan øges.

•

Det anbefales at vurdere, om trægulvet i børnehaven kan renoveres, så
overfladen bliver jævn og defekterne udbedres. Ligeledes anbefales at
gennemgå de gamle vinduer og udbedre utætheder og mangler.

•

For at mindske støvophobning, bedre indeklimaet og lette rengøringen,
anbefales det at fjerne unødvendigt inventar fra stuer og garderober.

•

Det anbefales, at erstatte de løse tæpper i børnehavens opholdsrum med
mindre tæpper eller hynder, der er lette at flytte og kan vaskes

•

I toilet- og puslerum sker en ophobning af virus og bakterier og dermed er
der risiko for forurening af det, der opbevares i rummet. Det vil sige, at
inventaret skal kunne tåle overfladedesinfektion og at der skal være så få
ting i rummet som muligt.
Det anbefales derfor, at fjerne alt unødvendigt inventar fra disse rum og
særligt at fjerne legetøj og andre genstande, som børnene kan nå fra
puslepladsen

•

Det anbefales, at både børn og voksne vasker hænder efter bleskift

•

I følge Sundhedsstyrelsens vejledning bør depotrum være udstyret med
hylder, så gulvet kan gøres rent og depotvarerne ikke placeres direkte på
gulvet. Det er ikke hensigtsmæssigt at have affald liggende på gulvet ved
depotrummet.
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