Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg
Sundhedstjenesten har den 6. august 2013 for anden gang været på besøg i Børnehuset
Stenhøjgårdsvej, Institution Birkehaven. Ved besøget deltog daglig leder Charlotte Sørensen og
kommunallæge Tine Keiser-Nielsen.
Første besøg fandt sted i 2010.
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 Charlotte Sørensen oplyser:
Normering:
Kaninstuen har tolv 0-2 årige børn, Muldvarpestuen har op til tyve 2-4 årige børn og Rævestuen
har op til femogtyve 4-6 årige børn
Børnetoiletter:
Der er i alt 6 børnetoiletter i institutionen, 2 på hver stue.
Køkken:
Mad leveres fra Kastaniebakken og Sjælsøhuset. Børnene deltager ved bage- og maddage og
dækker borde. Alle vasker hænder inden.
Sygefravær:
Er lavt, bortset fra forkølede børn

Rengøringsstandard – personalets vurdering:
Huset er gammelt og slidt og dermed sværere at holde rent, men standarden er generelt høj. Der
er et godt forhold til det faste rengøringspersonale og kommunikationen er god. Det kan mærkes,
når der er vikarer for det faste personale
Indeklima:
Der er et gammelt hus med et godt indeklima. Der er træk fra dør på Rævestuen. Derudover ingen
problemer.
Hygiejnepolitik:
Der er fokus på hygiejne, specielt håndhygiejne. De voksne er med, når børnene vasker hænder.
Der er hånddesinfektionsmiddel på stuer og legeplads og det medbringes på ture ud af huset. De
voksne bruger konsekvent engangshandsker. Forældrerådet har fokus på at mindske
smittespredning og har blandt andet opsat håndsprit ved indgangen med opfordring til at huske
hånddesinfektion.
Der luftes ud på faste tidspunkter samt ved behov.
Vasketøj håndteres efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
Nyt personale instrueres i de hygiejniske rutiner.
Opfølgning fra hygiejnebesøg i Stenhøjgårdsvej 2010
Ved hygiejnebesøget i Stenhøjgårdsvej i 2010 fremstod lokalerne slidte, men pæne, rene og
ryddelige. Personale og ledelse havde fokus på 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 puslemadrasserne desinficeres efter hvert bleskift
at det slidte armatur ved håndvasken på rævestuens toilet udskiftes, så børnene kan betjene
armaturet uden problemer og så det bliver lettere at holde rent.

Ved besøget i 2013 fulgte vi op på disse anbefalinger:
Der er fokus på desinfektion af puslemadrasser, særligt i vuggestuen. Puslemadrasserne
desinficeres efter bleskift med afføring, men ikke rutinemæssigt efter hvert bleskift.
Armaturet på Rævestuens toilet er repareret og fungerer nu fint.

Rundvisning
Vi har vurderet hygiejnen i udvalgte opholdsrum, garderober, toiletter, puslerum og krybberum.
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. En del af møblerne er af ældre dato, men møbler og øvrige inventar fremstår rene og
velholdte. Linoleumsgulvene slidte, enkelte defekter repareret med gaffatape. Betræk til puder og
madrasser vaskes efter fast plan, samt efter behov.
Legetøjet opbevares i kurve og kasser. Personalet klargør lokalerne til rengøring.

Muldvarpe- og Rævestuens garderobe:
Er indrettet i den ene side af et fællesrum, hvor der også er køkken og spisebord.
Vuggestuens garderobe:
Ryddelig, men meget lille (ca. 9 m2) og indrettet med gamle, slidte trægarderobemøbler.
Muldvarpestuens toiletrum:
Fremstår rent. Der er fyldt op med flydende sæbe og frottevaskeklude, der bruges til at tørre
hænder i. Lægges til vask efter brug. Lokalet er lille og skal rumme både toiletter, håndvaske og
pusleplads. Det betyder uhensigtsmæssige arbejdsstillinger for personalet. For eksempel skal
man læne sig ind over en affaldsspand for at vaske hænder.
Rævestuens toiletrum:
Ryddeligt, men benyttes også som garderobe. Børnenes overtøj hænger på knager på væggen,
blandt andet helt tæt på toilet og håndvask. Der er fyldt op med flydende sæbe og
papirhåndklæder. Den mekaniske ventilation er ren og der er mulighed for udluftning. Armaturet er
slidt, men rent.
Kaninstuens puslerum:
Fremstår rene og ryddelige. Der er fyldt op med flydende sæbe og frottevaskeklude, der lægges til
vask efter hvert brug. Der er let adgang til handsker og middel til overfladedesinfektion.
Hånddesinfektionsmiddel sidder lidt væk fra puslepladsen på den anden side af døren til stuen.
Der er pedalbetjent affaldsspand med isat plastpose.
Der vaskes rutinemæssigt hænder på børnene efter bleskift.
Puslemadrassen desinficeres efter bleskift med afføring, men ikke helt rutinemæssigt efter hvert
bleskift.
Sove- og krybberum:
Hvert barn har sin egen madras, dyne og hovedpude mærket med navn. Sengetøj og madras
opbevares særskilt under ventilerede forhold. Sengetøjet vaskes jævnligt

Konklusion og anbefalinger
Ved hygiejnebesøget i Børnehuset Stenhøjgårdsvej fremstår lokalerne slidte, men pæne og rene.
Ledelse og personale er opmærksomme på, at hensigtsmæssige rutiner er vigtige og at det er
særligt vigtigt at opretholde en god håndhygiejne. Personale og ledelse på Stenhøjgårdsvej
overholder Sundhedsstyrelsens retningslinjer på stort set alle områder og har fokus på og viden
om hensigtsmæssige hygiejniske rutiner.
Huset er gammelt og slidt og indretning og rumfordeling gør det vanskeligt at opretholde et godt
hygiejnisk niveau. Gulvene er slidte og enkelte steder defekte. Der mangler garderobeplads, så et
af toiletrummene benyttes også som garderobe, hvilket betyder, at børnenes overtøj hænger helt
tæt på håndvask og toilet. I fællesrummet med køkkenområde og spiseplads er der indrettet
garderobe. Det betyder, at børnene passerer køkken og spiseplads med overtøj og udefodtøj på.
Garderoberum ligger mest hensigtsmæssigt i tæt tilslutning til indgangen, så unødig passage
gennem opholdsrum og køkkenområder i overtøj og udefodtøj undgås.
I toiletrum er en ophobning af bakterier og virus og dermed stor risiko for smittespredning. Denne
risiko øges, hvis toiletrummene bruges til opbevaring, for eksempel af overtøj.

Det anbefales
•
•
•
•

At der er let tilgængeligt hånddesinfektionsmiddel ved puslepladsen på Kaninstuen
At puslemadrasserne desinficeres efter hvert bleskift
At defekter i linoleumsgulvene udbedres
At garderobepladserne ikke indrettes i toiletrum.
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