Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg
Sundhedstjenesten har den 8. maj 2017 været på besøg i Birkemosen. Ved besøget
deltog daglig leder Anette Albrechtsen og kommunallæge Tine Keiser-Nielsen.
Sidste besøg fandt sted i 2014. Birkemosen blev ombygget 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
Den daglige leder Anette Albrechtsen oplyser:
Normering:
Birkemosen er normeret til 24 vuggestuebørn og 44 børnehavebørn. To dage om
ugen er der derudover 8 dagplejebørn i vuggestuegrupperne og institutionen har
vikarfunktion for dagplejen.
Der er i alt 10 børnetoiletter i huset, heraf et med adgang fra legepladsen.
Sygefravær:
Generelt lavt, både for børn og personale

Rengøringsstandard:
Er OK. Det har haft stor betydning, at der er indført skofrit område på stuer og
fællesarealer.
Indeklima:
Er fint. I forbindelse med ombygningen kom der nyt ventilationsanlæg og der blev
lagt gulvvarme i hele huset. Der har været problemer med at regulere varmen, men
det er i orden nu. Systemet styres centralt. Ventilationsanlægget fungerer fint, men
omkring udsugningskanalerne i loftet er en ring af snavs og støv.
Loftpladerne er støjabsorberende og det er effektivt, så der er ikke støjgener i
institutionen.
Hygiejne- og sundhedspolitik:
Ved planlægning af indretning mm i forbindelse med ombygningen har der været
fokus på hygiejne.
Der er håndfrit armatur og automatiske sæbedispensere. Hånddesinfektionsmidler er
tilgængeligt for de voksne ved indgange og andre relevante steder.
Der er skofrit område i hele institutionen, bortset fra garderoben. Det overholdes fint
og har betydet meget for rengøringsniveauet.
Der er store lukkede skabe flere steder i institutionen. De bruges blandt andet til
opbevaring/depotplads i stueetagen. Det egentlige depotrum ligger i kælderen.
Der er faste procedurer for udluftning, håndtering af vasketøj m.m. og for klargøring
af lokaler til rengøring.

Opfølgning fra hygiejnebesøg i Birkemosen 2014
Ved hygiejnebesøget i Birkemosen i 2014 fremstod lokalerne ryddelige med en
indretning, der gør det let at overholde de hygiejniske retningslinjer. Birkemosen
overholdt Sundhedsstyrelsens retningslinjer på de fleste områder. Da huset var
meget slidt og dermed svært at rengøre, var rengøringsniveauet ikke helt
tilfredsstillende som det fremstod ved besøget.
Vi drøftede muligheder for at ændre på dette.
Birkemosen er siden da renoveret, så anbefalinger og bemærkninger fra 2014 er ikke
længere relevante.

Rundvisning
Vi har vurderet hygiejnen i opholdsrum, soverum, garderober, toiletter, puslerum 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 lyse. Gulve, møbler og øvrige inventar fremstår rene og velholdte.
Møblerne er rengøringsvenlige og en del er med hjul, så de let kan flyttes i
forbindelse med rengøring. De små løse tæpper rystes dagligt og støvsuges af og til.
Vaskes jævnligt eller kasseres.
Soverum/krybberum:
Hvert barn har sin dyne, pude og madras mærket med navn. Sengetøj og madrasser
fra soverummet opbevares særskilt under ventilerede forhold. Barnevognene køres
ind i opvarmet rum, når de ikke er i brug. Dynen hænges over styret og madrassen
bliver i vognen, når den ikke er i brug. Sengetøjet vaskes jævnligt
Garderober:
Velindrettede, ryddelige og rene. Børnetøj opbevares i små plastikkasser Der er små,
rengøringsvenlige taburetter med hjul , til de voksne, der skal hjælpe børn med
påklædning.
Toiletter:
Rummelige, ryddelige og rene. Der er fyldt op med flydende sæbe og
engangshåndklæder og let adgang til handsker og håndsprit.
Affaldsspand med isat plastpose. Låget er ikke pedalbetjent
Puslerum:
Velindrettede, rene og ryddelige. Der er fyldt op med flydende sæbe og
engangshåndklæder og let adgang til handsker, håndsprit og middel til
overfladedesinfektion.
Affaldsspand med låg er ikke pedalbetjent
Depotrum i kælder:
Velindrettet, ryddeligt og rent. Depotvarerne opbevares på åbne hylder, som er fri af
gulvet.

Konklusion og anbefalinger
Ved hygiejnebesøget i Birkemosen fremstår lokalerne pæne, rene 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.
Birkemosen overholder Sundhedsstyrelsens retningslinjer på de områder, der er
vurderet ved besøget.

Af hygiejniske grunde anbefales at affaldsspande ved puslepladser har pedalbetjent
låg, så de kan benyttes uden at man behøver at røre ved dem.
Anette Albrechtsen har efter besøget taget kontakt til Rudersdal Ejendomme med
henblik på eftersyn af ventilationssystemet, hvor der dannes sorte ringe af støv og
snavs i loftet omkring udluftningskanalerne. De sorte ringe er nu fjernet og systemet
er renset og fungerer fint.
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