
 

 

                                          
 
 
 
 
 
 

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg  
 
 
Sundhedstjenesten har den 22. december 2016 været på besøg i Tudsen, Institution 
Bøllemosen. Ved besøget deltog daglig leder Charlotte Brockdorff og kommunallæge 
Tine Keiser-Nielsen. 
Sidste besøg fandt sted i 2014. 
 
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.  
 
Tudsen er i oktober 2016 flyttet til nye lokaler. Lokalerne er netop blevet saneret for 
PCB, hvorved PCB-niveauet i indeluften er faldet og forventes at falde yderligere den 
kommende tid. Ved besøget i Tudsen har vi haft særligt fokus på oprydning og 
rengøringsstandard, da erfaringen er, at PCB-niveauet i indeluft reduceres ved at 
optimere rengøringsniveauet og reducere støvophobning.  
 
 
 

Indledende samtale 
 
Den daglige leder Charlotte Brockdorff oplyser: 
 
Normering:  
Der er aktuelt indskrevet 12 vuggestuebørn og 32 børnehavebørn. Der er i alt 6 
børnetoiletter i institutionen. 
 
Sygefravær: 



 

 

Sygeligheden er generelt lav, men aktuelt en del tilfælde med influenzalignende 
symptomer. 
 
Rengøringsstandard:  
Der er kommet nyt rengøringspersonale og niveauet er rigtig fint. 
 
Indeklima: 
Ingen klager over indeklimaproblemer ud over støjgener. 
 
Hygiejne- og sundhedspolitik:  
 
Børnene er meget ude, børnehavebørnene er i skoven fire dage om ugen og der er 
en plan for vuggestuebørnene, så alle er ude i løbet af dagen.  
 
Håndhygiejne i skoven klares med handsker og hånddesinfektion til de voksne. Til 
børnene medbringes våde vaskeklude. 
 
Der er fokus på solbeskyttelse: Børnene har altid lange ærmer, bukser og strømper 
på i skoven. Personalet anbefaler kasket eller solhat. Børnene er smurt med 
solcreme hjemmefra og smøres en gang til i institutionen.  
 
Der er ikke et egentlig depotrum i det nye hus, så personalet er ved at finde frem til 
de mest hensigtsmæssige opbevaringsmuligheder for depotvarer mm. Lige som der 
skal fastlægges procedurer og rutiner for vask af sengetøj, betræk til puder og 
hynder, legetøj osv. 
 
 

Rundvisning 
 
Vi har vurderet hygiejnen i opholdsrum, toiletter, puslerum og garderober.  
 
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: Rummelige og ryddelige. Linoleumsgulvene er hele og rene. Ingen 
gardiner eller persienner. I vuggestuen opbevares legetøjet i velegnede møbler med 
hjul samt i små flettede kurve. I børnehaven er legetøjet i trækasser og flettede 
kurve. En glasmontre bruges til udstilling af udstoppede dyr, perleplader, tegninger 
med mere. Montren er støvet. Der er enkelte polstrede møbler med betræk, der kan 
tages af og vaskes. På gulvet små, rene løse tæpper. 
 
Toiletter: velindrettede, rummelige og rene. Armatur, håndvaske og toiletter rene. Der 
er adgang til flydende sæbe og papirhåndklæder samt håndsprit til de voksne. Der er 
et lukket skab til opbevaring. Der er enkelte pyntegenstande på hylderne og to 
billeder i ramme på væggen. 



 

 

 
Puslerum: Velindrettet og rummeligt. Fra puslepladsen er let adgang til vaskeklude, 
handsker samt desinfektionsmiddel til hænder og til overflader. Der er affaldsspande 
samt særlig spand til bleer. Børnenes private tøj opbevares i små flettede kurve. På 
hylderne står vandkander og andre ting, der ikke er nødvendige i et puslerum. Der 
hænger en uro over puslepladsen. På væggen hænger maleforklæder. Der er et stort 
lukket skab til opbevaring. 
 
Garderober: velindrettede, ryddelige og rummelige. Børnenes skiftetøj opbevares i 
flettede kurve. Måtter ved indgangen er med i måtteordning. 
 
 

Konklusion og anbefalinger 
 
Ved hygiejnebesøget i Tudsen fremstår lokalerne pæne og ryddelige med en 
indretning, der gør det let at overholde de hygiejniske retningslinjer. 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.  
 
For at mindske støvophobning anbefales det at opbevaring så vidt muligt sker i 
lukkede skabe og kasser. Flettede kurve bliver let støvede og er svære at rengøre.  
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 toilet og puslerum. 
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Kommunallæge 
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Yderligere information 
 
Hygiejnerapport Skovbørnehaven Tudsen 2014.  
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  
 
PCB-guiden  http://pcb-guiden.dk/fakta-om-pcb  
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