Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg
Sundhedstjenesten har den 13. oktober 2014 for anden gang været på besøg i
Flintehøj, Område Bøllemosen. Ved besøget deltog daglig leder Linda Bolstad 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 Linda Bolstad oplyser:
Normering:
Der er pt indskrevet 25 vuggestuebørn og 44 børnehavebørn og der er i alt 6
børnetoiletter i huset.
Sygefravær:
Lavt, både for børn og personale
Rengøringsstandard:
Elendig. Der er meget tæt kontakt til den tilsynsførende med løbende
tilbagemeldinger. I en periode indsatte rengøringsfirmaet ekstra bemanding med
rengøring af dørhåndtag, toiletter m.m. i løbet af dagen. Det hjalp på
rengøringsniveauet.
Der er ikke adgang til toiletter direkte fra legepladsen, så når børnene skal på toilettet
fra legepladsen er de nødt til at gå gennem huset. Det betyder en del ekstra snavs
på gulvet.
Indeklima:
Ingen gener.
Hygiejne- og sundhedspolitik:
Der er faste rutiner på en række områder for at holde et højt hygiejnisk niveau med
skriftlig beskrivelse af ansvarsområder og arbejdsfordeling.
I institutionen er særligt fokus på håndhygiejne. Forældrene vasker hænder med
børnene morgen og eftermiddag. Der er opsat let tilgængeligt

hånddesinfektionsmiddel til de voksne ved indgangen, på stuerne, ved
puslepladserne og på toiletterne.
Der er faste procedurer mht. solbeskyttelse. Børnene er smurt med solcreme
hjemmefra og personalet smører børnene igen ved frokosttid med solcreme fra
apoteket. Der er solsejl og skyggebeplantning på legeplads og børnene holdes
indenfor ved middagstid. Institutionen anbefaler at børnene har solbeskyttende tøj
på.
Opfølgning fra hygiejnebesøg i Flintehøj 2011
Ved hygiejnebesøget i Flintehøj i 2011 fremstod lokalerne ryddelige med en
indretning, der gør det let at overholde de hygiejniske retningslinjer. Flintehøj
overholdt Sundhedsstyrelsens retningslinjer på de fleste områder.
Personalet beskrev, at der jævnligt har været problemer med rengøringsstandarden
og ved besøget fremstod gulvene ikke helt rene.
Det anbefaledes
at gennemgå rengøringsplaner og procedurer for gulvvask, således at
rengøringsstandarden og hygiejneniveauet højnes.
at puslemadrasserne desinficeres efter hvert bleskift, også når det drejer sig om
"tissebleer”
at madrasser i krybberne opbevares under tørre og ventilerede forhold, når de
ikke er i brug.
Ved besøget i 2014 fulgte vi op på disse anbefalinger:
Puslemadrasserne desinficeres efter hvert bleskift og madrasserne opbevares under
tørre ventilerede forhold, men gulvene er slidte og flere steder snavsede.
Rundvisning
Vi har vurderet hygiejnen i opholdsrum, soverum, toiletter og puslerum
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. Inventar slidt, men rent. Madrasser og hynder har vaskbart betræk. Der er
ikke løse gulvtæpper på gulvene. Vindueskarmene er snavsede og slidte med små
defekter. Der står potteplanter i vindueskarmene med fugtskader under. Gulvene er
slidte med defekter, og panelerne er meget slidte. I fællesrummet og vuggestuen er
gulvene rene. I børnehaven er gulvet snavset.

Soverum/krybberum:
Hvert barn har sin dyne, pude og madras mærket med navn. Sengetøj og madrasser
opbevares særskilt under ventilerede forhold. Sengetøjet vaskes jævnligt
Toiletter:
Fremstår små og slidte, men ryddelige og med en rimelig rengøringsstandard. Der er
fyldt op med flydende sæbe og engangshåndklæder og let adgang til handsker og
håndsprit.
Puslerum:
Store og ryddelige. Der er fyldt op med flydende sæbe og engangshåndklæder og let
adgang til handsker, håndsprit og middel til overfladedesinfektion.
Over puslepladsen hænger legetøj, som barnet kan gribe efter, når det bliver puslet.
Konklusion og anbefalinger
Huset er gammelt og slidt, hvilket vanskeliggør rengøring, men ved besøget fremstår
lokalerne ryddelige og 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.
Gulvene var slidte og defekte flere steder og gulvene på børnehavestuerne var
meget snavsede.
Der er 6 toiletter til institutionens 71 børn og der er ikke adgang til toilet direkte fra
legepladsen. Sundhedsstyrelsen anbefaler max 10 børn per børnetoilet.
Det anbefales at gennemgå rengøringsplaner for gulve, så rengøringsstandarden
kan øges
Det anbefaledes at sikre, at rutiner og procedurer for rengøring og brug af toiletter
er så hensigtsmæssige som muligt, så faciliteterne udnyttes optimalt.
For at undgå vækst af skimmel anbefales det, at potteplanter ikke placeres direkte
på gulv eller vindueskarm.
I puslerum sker en ophobning af bakterier og virus. For at mindske
smittespredning anbefales det, at fjerne legetøj og andre genstande, som
børnene kan nå fra puslepladsen
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