
 

 

                                                               
 
 
 
 
 
 
Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg  
 
 
Sundhedstjenesten har den 16. februar 2016 været på besøg i Pilegården (tidligere 
Spirehuset) institution Hestkøb. Ved besøget deltog daglig leder Charlotte Møller, 
teamleder Birgitte Hjortkjær og kommunallæge Tine Keiser-Nielsen. Ved besøget har 
vi haft særligt fokus på Ugleteamet med to ressourcepladser. 
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 
 
Charlotte Møller og Birgitte Hjortkjær oplyser: 
 
Normering:  
Børnehaven har aktuelt 140 børn, heraf 50 vuggestuebørn og 90 børnehavebørn.  
I Ugleteamet er 45 børnehavebørn fordelt på 3 grupperum. 
 
Børnetoiletter:  
Der er i alt 17 børnetoiletter i institutionen, 7 i vuggestuegruppen, 9 i 
børnehavegruppen og 1toilet i forbindelse med legepladsen.  
Ugleteamet har adgang til 5 børnetoiletter 
 
Sygefraværet: 
Er lavt blandt både børn og voksne,  
 
Indeklima: 
Ingen klager ud over træk fra vinduerne i vuggestuen. 



 

 

 
Rengøringsstandard 
Ikke tilfredsstillende. Særligt flader og dørkarme og lignende er snavsede. På trods af 
mange tilbagemeldinger om mangler, er niveauet ikke godt nok. Der bliver gjort rent 
om aftenen, så rengøringspersonale og pædagogisk personale møder ikke hinanden 
og det er svært at kommunikere. Rengøringen er pt i udbud. 
 
Hygiejne- og sundhedspolitik:  
Fokus på hygiejne, blandt andet med håndsprit ved indgangene og blå overtrækssko 
til forældrene og hygiejnetemaer i nyhedsbreve. Børnene opfordres til håndhygiejne 
også på ture ud af huset, hvor der medbringes engangsvaskeklude til børnene og 
håndsprit til de voksne. 
 
 
Rundvisning  
 
Vi har vurderet hygiejnen i opholdsrum, soverum, toiletrum, garderober 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: 
Ryddelige. Legetøjet opbevares dels på åbne hylder, dels i lukkede kasser med hjul. 
Lodrette flader, paneler m.m. er snavsede. Linoleumsgulvet er slidt og snavset, 
særligt i hjørner, langs paneler og under gulvtæpperne. Der er store specialsyede 
løse gulvtæpper, som støvsuges hver dag og fremstår rene. Ventilationsriste rene. 
Der er ikke gardiner 
 
Soverum til børnehavebørn: Ryddeligt og rummeligt. Hvert barn har egen madras og 
tæppe, som opbevares under tørre ventilerede forhold. Vaskes jævnligt.  
 
Toiletrum for Ugleteamet 
Håndvaske og toiletter rene. Der er fyldt op med toiletpapir, flydende sæbe og 
papirhåndklæder. Fra puslepladsen er let adgang til vaskeklude, handsker samt 
desinfektionsmiddel til hænder og til overflader. Puslemadrassen er slidt med små 
defekter. Der er spand med pedalbetjent låg til både affald og vasketøj. 
I rummet opbevares mange små, åbne kasser med børnenes private skiftetøj samt et 
lille depot med toiletpapir, plastposer m.m. samt kost og fejebakke. Rummet fremstår 
derfor overfyldt, selv om der er ryddeligt og hver ting har sin plads. 
 
Garderobe: 
Rummelig, ryddelig og velindrettet. Måtter på gulvene rengøres i ”måtteordning” 
 
Depot: 
Lille, men ryddeligt og velindrettet.  
 



 

 

 
Konklusion og anbefalinger  
 
Ved hygiejnebesøget i Pilegården fremstår lokalerne pæne og ryddelige med en 
indretning, der gør det let at overholde de hygiejniske retningslinjer. Gulvene er slidte 
og dermed vanskelige at rengøre og de fremstod ikke rene ved besøget. 
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. 
Pilegården overholder Sundhedsstyrelsens retningslinjer på de områder, der er 
vurderet ved besøget.  
 
Det anbefales: 
 
• At gennemgå rengøringsplaner, herunder rutiner for klargøring af lokaler til 

rengøring: for eksempel flytte løse tæpper inden gulvvask, så rengøringsniveauet 
kan højnes. Eventuelt kan overvejes synlig rengøring, så dialogen mellem 
rengøringspersonale og pædagogisk personale lettes  
 

• At overveje hensigtsmæssig organisering af opbevaring og depotplads, så 
opbevaring i toiletrum så vidt muligt undgås. I toiletrum sker en ophobning af virus 
og bakterier og dermed er der risiko for forurening af det, der opbevares i rummet. 
Det vil sige, at der skal være så få ting i rummet som muligt. De ting, det er 
nødvendigt at have i toiletrummene opbevares mest hensigtsmæssigt i lukkede 
skabe og kasser. 
 

• At slidte puslemadrasser udskiftes 
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Kommunallæge 
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Yderligere information 
 
Hygiejnerapport Pilegården 2013  
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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


