
 

 

 
Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg  
 
 
Sundhedstjenesten har den 2. juni 2016 været på besøg i Skovstjernen.  
Ved besøget deltog leder Susanne Maischnack Larsen og kommunallæge Tine 
Keiser-Nielsen. 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 
 
Susanne Maischnack Larsen oplyser: 
 
Normering:   
Der er aktuelt indskrevet 41 vuggestuebørn fordelt på 3 stuer og 53 børnehavebørn 
fordelt på 3 stuer. Der er i alt 13 børnetoiletter i institutionen inklusive et udetoilet. 
 
 
Rengøringsstandard – personalets vurdering:  
Niveauet svinger. Der er kommet nyt rengøringsfirma flere gange i løbet af de senere 
år. Niveauet er fint i starten og derefter halter det og der er behov for opfølgning. 
 
Indeklima:  
Helt fint. Der er et velfungerende ventilationssystem 
 
Sygefravær:  
Generelt lavt både blandt børn og voksne, men i vuggestueafdelingen har der været 
en del RS virus. 
 
Hygiejnepolitik:  
I samarbejde med forældrebestyrelsen er udarbejdet retningslinjer for hygiejne m.m. 
med fokus på håndhygiejne og på at syge børn og voksne ikke kommer i 
institutionen. Emnet tages op på forældremøder og i nyhedsbreve og er formuleret i 
forældrefolderen. På det seneste forældremøde holdt en af forældrene, der er 
sygeplejerske, oplæg om ”måske syge børn” 
Der er faste procedurer for håndvask og udluftning og vasketøj håndteres efter 
Sundhedsstyrelsens retningslinjer. 



 

 

Der er faste rutiner for solbeskyttelse. Om sommeren er børnene smurt med 
solcreme hjemmefra og der er mulighed for at smøre en ekstra gang i institutionen. 
Der er gode skyggemuligheder på legepladsen og de yngste børn er ikke ude mellem 
11 og 15. 
 Børnene deles op i mindre grupper i løbet af dagen, blandt andet for at mindske 
smittespredning.  
Der er ikke så meget depotplads i huset, så depotvarer leveres hyppigere og i mindre 
portioner. Der er udnævnt en fast ansvarlig for depoterne og for vasketøj. 
 
 
 
Opfølgning fra hygiejnebesøg i Skovstjernen i 2012 
 
Ved hygiejnebesøget i 2012 fremstod lokalerne ryddelige med en indretning, der gør 
det let at overholde de hygiejniske retningslinjer. Skovstjernen overholdt 
Sundhedsstyrelsens retningslinjer på de fleste områder.  
 
Det anbefaledes  

 at både barn og voksen vasker hænder efter hvert bleskift,  

 at inventar på toiletter og i puslerum er vaskbart  

 at indføre rutiner for rengøring og vedligeholdelse af krybber. 
 
Ved besøget i 2016 fulgte vi op på disse anbefalinger Både barn og voksen vasker 
hænder efter bleskift og der er rutiner for rengøring og vedligeholdelse af krybber.  
I pusle- og toiletrum er der inventar, legetøj og pyntegenstande, som ikke kan 
rengøres/desinficeres. 
 
 
Rundvisning 
 
Vi har vurderet hygiejnen i udvalgte opholdsrum, toiletter, puslerum, krybberum, 
depotrum, garderober samt vaske- og rengøringsrum 
. 
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 lyse. Gulve, møbler og øvrige inventar fremstår rene og velholdte. 
Betræk på puder og hynder vaskes jævnligt og skiftes ofte ud. Løse tæpper 
støvsuges og skiftes ofte ud. Der er opsat håndsprit i voksenhøjde. 
 
Toiletter: 
Fremstår rene og ryddelige. Let adgang til flydende sæbe, handsker og 
hånddesinfektionsmiddel. Der er børnevenlige opslag om korrekt håndvask. I 
vindueskarmen udsmykning med små får af uld. 
 



 

 

Puslerum: 
Rummelige, ryddelige og velindrettede. Der er let adgang til flydende sæbe, 
papirhåndklæder, handsker, vaskeklude, overfladedesinfektionsmiddel og håndsprit. 
Der er affaldsspand med pedalbetjent låg. Der anvendes papirunderlag ved bleskift. 
Ved puslepladsen er to plysbamser. En voksenskammel har fløjlsbetræk. 
 
Krybberum: 
Hvert barn har egen pude, dyne og madras, som opbevares særskilt under 
ventilerede forhold i specialbygget opvarmet rum, når de ikke er i brug. Der er faste 
rutiner for vask af sengetøj. 
 
Garderober 
Velindrettede og ryddelige. Nybygget ekstra grovgarderobe til gummistøvler, regntøj 
o.l. er meget velfungerende og mindsker belastningen i de almindelige garderober. 
 
Depotrum 
Lille men ryddeligt, overskuleligt og velindrettet 
 
Vaske- og rengøringsrum 
Lille, ryddeligt og velindrettet. Opslag om korrekt håndtering af vasketøj og adgang til 
handsker 
 
Konklusion og anbefalinger 
 
Ved hygiejnebesøget i Skovstjernen fremstår lokalerne pæne, rene og ryddelige med 
en indretning, der gør det let at overholde de hygiejniske retningslinjer. Børnehuset 
Skovstjernen overholder Sundhedsstyrelsens retningslinjer på de fleste områder og  
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. 
 
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 inventaret skal kunne tåle 
overfladedesinfektion og at der skal være så få ting i rummet som muligt. 
For at mindske smittespredning anbefales derfor, at fjerne legetøj og pynt fra toilet og 
puslerum og tage betrækket af skamlerne. 
 
 
Rudersdal november 2016 
 
 
Tine Keiser-Nielsen 
 
Kommunallæge 
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Yderligere information 
 
Hygiejnerapport Skovstjernen 2012 
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 
 
Børneområdets intranet. Rudersdal Kommune 
(om håndhygiejne, smitsomme sygdomme, bleskift mm.) 
 
Sundhedsstyrelsens hjemmeside (www.sundhedsstyrelsen.dk) 
 
Fødevarestyrelsens hjemmeside (www.fvst.dk) 
 
Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside (www.ebst.dk) 
 

http://www.sundhedsstyrelsen.dk/
http://www.fvst.dk/

