
 

 

  
 
 
 
 
 
 

Sundhedstjenestens hygiejne - og indekl imabesøg  
 
 
 

Sundhedstjenesten har den 23. august 2018 været på besøg i Egebakken. Ved 
besøget deltog daglig leder Tina Birch og kommunallæge Tine Keiser-Nielsen.  
 
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 Tina Birch oplyser 
 
Normering:  
Institutionen er normeret til 36 vuggestuebørn. Aktuelt er der indskrevet 21 børn. 
Der i alt 4 børnetoiletter i huset. 
Der er renovering/udbygning i gang, så der fra 1. februar 2019 kommer 60 
børnehavebørn i institutionen. Der er planlagt 9 Børnetoiletter + et udetoilet samt 
depotrum og tørrerum i den nye børnehavedel i Egebakken 
 
Sygefravær: 
Der var en epidemi med øjenbetændelse i efteråret, men ellers er niveauet generelt 
lavt både hos børn og voksne. 
 
Rengøringsstandard: 



 

 

Niveauet er meget fint. Der er en fast person, der varetager rengøringen. Det 
fungerer fint med synlig rengøring, som gør dialogen bedre. 
 
Indeklima: 
Problemer med temperaturregulering, med kolde gulve om vinteren og varme 
lokalerne om sommeren. Vinduerne sidder lavt, så børnene kan kravle ud af dem. 
Det ændres i forbindelse med renoveringen. Indtil da luftes der kun ud, når børnene 
ikke er i lokalet.   
 
Hygiejne- og sundhedspolitik:  
I Egebakken er fokus på at have hensigtsmæssige rutiner på en række områder for 
at holde et højt hygiejnisk niveau. Nye medarbejdere introduceres til dette af en 
pædagog. På næste personalemøde drøftes rutiner ved bleskift.  
Der er opsat håndsprit til de voksne flere steder i huset.  
Sovebørnenes dyner og madrasser opbevares adskilt under tørre ventilerede forhold 
og vaskes jævnligt.  
Vasketøj håndteres efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer. 
Børnene har solcreme på hjemmefra og smøres to gange i løbet af institutionsdagen. 
Der er solsejl på legepladsen. 
 
 

Rundvisning 
 
Vi har vurderet hygiejnen i opholdsrum, puslerum, garderobe samt 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, velindrettede og rene. Linoleumsgulvene hele og rene uden gulvtæpper. 
Inventaret velholdt og rent. En del er med hjul, hvilket letter rengøringen. Legetøj 
opbevares i skuffer. Betræk på puder og madrasser er vaskbart. Der er ingen 
gardiner, men udendørs markiser. 
 

Puslerum:  
Fremstår ryddelige og velindrettede. Der er fyldt op med flydende sæbe og 
engangshåndklæder og let adgang til handsker, håndsprit og middel til 
overfladedesinfektion. Affaldsspand isat plastpose og med låg, der løftes med 
hænderne. Håndvaske, armatur og toiletter er rene. I et hjørne ved toilettet hænger et 
lille tørrestativ med tøj på. 
 

Depotrum: 
Depotvarer opbevares i multirummet i velindrettede og overskuelige skabe. 
 



 

 

Konklusion og anbefa l inger  
 
Ved hygiejnebesøget i Egebakken 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. 
 
Egebakken overholder Sundhedsstyrelsens retningslinjer på de områder, der er vurderet ved 
besøget. Dog er der følgende anbefalinger: 
 
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. 
 
Det anbefales derfor ikke at tørre tøj i puslerummet.  
 

For at lette arbejdsgange og begrænse smittespredning, er det mest hensigtsmæssigt at 
have pedalbetjente låg på affaldsspandene. 
 
 
 
 

Rudersdal november 2018 
 
 
 

Tine Keiser-Nielsen 
 

Kommunallæge 
Den Kommunale Sundhedstjeneste 
Rudersdal Kommune 
tkn@rudersdal.dk     
7268 4044  
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Yderligere information 
 

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 
 
Bleskift efter alle kunstens regler. Sundhedstjenesten. Rudersdal Kommune 2015. 
Findes på Dagtilbudsområdets intranet under  ”Retningslinjer for den pædagogiske 
hverdag” 
 
Hygiejneprodukter. Positivliste. Rudersdal Kommune Intranet under Medarbejder i 
Rudersdal/Sund arbejdsplads/hygiejne på arbejdspladsen 
 
Forebyggelsespakke om hygiejne. Sundhedsstyrelsen 2018 
 
Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner  
Fødevarestyrelsen 2009 
 
Intranet. Dagtilbud. Rudersdal Kommune 
 
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/

