
 

 

                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg  
 

 
 
Sundhedstjenesten har den 5. juli 2019 været på besøg i Børnehuset 
Stenhøjgårdsvej. Ved besøget deltog daglig leder Charlotte Sørensen og 
kommunallæge Tine Keiser-Nielsen. 
Sidste besøg fandt sted i 2016. 
 
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 
 
Daglig leder Charlotte Sørensen oplyser: 
 
Normering:   
Kaninstuen har op til tretten 0-2 årige børn, Muldvarpestuen har op til tyve 2-4 årige 
børn og Rævestuen har op til fireogtyve 4-6 årige børn 
 
Børnetoiletter: 
Der er i alt 6 børnetoiletter i institutionen, 2 på hver stue. 
 



 

 

Sygefravær:  
Er lavt, bortset fra forkølede børn 
 
Rengøringsstandard – personalets vurdering:  
Der er fast rengøringspersonale, der kender huset og niveauet er ok – men det 
falder, når der er afløsere for det faste personale. Der er en god kommunikation med 
den tilsynsførende  og der bliver fulgt op, når det pædagogiske personale har 
bemærkninger til rengøringen. 
 
Indeklima:  
I forbindelse med ombygningen for 2½ år siden kom der nye døre og vinduer i hele 
huset.  Der er faste rutiner for udluftning og der er ingen klager over indeklimaet. 
 
Hygiejnepolitik:  
Der er fokus på hygiejne, specielt håndhygiejne. De voksne er med, når børnene 
vasker hænder. Der er hånddesinfektionsmiddel ved indgangen, på legepladsen,  på 
stuer, toilet – og puslerum  og det medbringes på ture ud af huset.  
Der er fast plan for vask af betræk til hynder mm.  
Der er faste rutiner for klargøring af lokaler til rengøring, men af og til halter det lidt 
med at få rydde flader osv inden rengøring af inventar.  
Der er en pædagog, der har ansvar for depotrum og depotvarer. 
Nyt personale instrueres i de hygiejniske rutiner. 
 
 

Opfølgning fra hygiejnebesøg i Stenhøjgårdsvej i 2016 
 
Ved hygiejnebesøget i Stenhøjgårdsvej i 2013 fremstod lokalerne slidte, men pæne 
og rene. Personale og ledelse havde fokus på indeklima, miljø og hygiejneniveau.  
Husets indretning og rumfordeling gjorde det vanskeligt at opretholde et godt 
hygiejnisk niveau. Særligt manglede der egnede garderober, toiletrum blev brugt til 
opbevaring og puslerummets indretning gjorde personalets arbejdsforhold 
uhensigtsmæssige.  
Der var planlagt ombygning og renovering af Stenhøjgårdsvej nogle måneder efter 
besøget. 
 
 Det anbefaledes 
 

 At gennemgå, hvad der er behov for at opbevare i puslerum og på toiletter, så 
der kun er de ting, der er behov for, når ombygningen er færdig og de nye 
garderober kan tages i brug.  

 At kurve til opbevaring af børnetøj erstattes af kasser, der let kan rengøres 
At gennemtænke indretning af muldvarpestuens puslerum,, så personalets 
arbejdsforhold bedres 

 
Ved besøget i 2019 fulgte vi op på disse anbefalinger:  
Ved ombygningen i 2016 er indrettet nye hensigtsmæssige garderober og nyt 
køkken. I toilet- og puslerum er der nu kun de nødvendige ting og der opbevares ikke 



 

 

overtøj i toiletrummene..  
Skiftetøj mm opbevares i plastkasser og enkelte flettede kurve. 
Muldvarpestuens puslerum har fået nyt puslebord, der er anbragt mere 
hensigtsmæssigt, så personalets arbejdsforhold er bedret 
 

Rundvisning 
 
Vi har vurderet hygiejnen i udvalgte opholdsrum, toiletter, puslerum, garderober og 
depotrum 
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 og velindrettede. En del af møblerne er af ældre dato, men møbler og 
øvrige inventar fremstår rene og velholdte, mange af dem med hjul under.. Betræk til 
puder og madrasser vaskes efter fast plan, samt efter behov. Linoleumsgulvene er 
hele og rene. Legetøjet opbevares i kasser på hjul og på åbne hylder.  
Der ligger enkelte små løse tæpper på gulvene. 
 
Toiletter: 
Fremstår ryddelige og rene. Dog er der brune rande i toiletkummerne. Der er let 
adgang til flydende sæbe,  engangshåndklæder og -forklæder og 
desinfektionsmiddel til hænder og overflader. Der er håndfrit armatur. 
 
Puslerum:  
Fremstår rene og ryddelige, men med brune rande i toiletkummerne.  
Der er fyldt op med flydende sæbe og der er let adgang til vaskeklude, handsker og 
desinfektionsmiddel  til hænder og overflader. Børnene tørrer hønder i 
frottevaskeklude, der lægges til vask efter brug. 
Der er pedalbetjent affaldsspand med isat plastpose.  
Børnenes skiftetøj opbevares i plastikkasser og i flettede kurve.  
Der hænger to uroer over puslepladsen. 
Ved håndvasken hænger et stort spejl i træramme 
 
Depotrum: 
Opbevaring af depotvarer sker i to små velindrettede, ryddelige og rene depotrum i 
stueetagen samt et større rum i kælderen. Depotvarerne opbevares i kasser på åbne 
hylder løftet over gulvet. Det fremgår tydeligt, hvad kasserne indeholder, hvilket gør 
det overskueligt og nemt at finde de varer, man har brug for.  
 
Garderober: 
Velindrettede og ryddelige. Garderobeskabene er med hjul, hvilket letter rengøring. 
Måtter udskiftes og renses i måtteservice. 
 
Soverum: 



 

 

Det er planlagt at slå de to indesoverum sammen og indrette et lille depotrum i 
forbindelse med det nye store soverum. Børnene skal sove i soveposer, som 
opbevares på stativ, når de ikke er i brug.  
 

Konklusion og anbefalinger 
 
Ved hygiejnebesøget i Børnehuset Stenhøjgårdsvej fremstår lokalerne ryddelige. 
Velindrettede 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 de områder, der er vurderet ved besøget og har 
fokus på og viden om hensigtsmæssige hygiejniske rutiner. 
 
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 kurve til opbevaring af skiftetøj og andre ting, der skal være let tilgængelige 
i puslerum erstattes af kasser, der let kan rengøres 
 

 At fjerne uroer fra puslerummet 
 

 At erstatte spejl i træramme med spejl, der kan rengøres 
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Tine Keiser-Nielsen 
Kommunallæge 
Den Kommunale Sundhedstjeneste 
Rudersdal Kommune 
tkn@rudersdal.dk     
7268 4044  
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Smitsomme sygdomme hos børn og unge 
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