
 

 

         
 
 
 
 
 
 
 
 

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg  
 
 

Rudersdal Kommunale Sundhedstjeneste besøger jævnligt institutioner og skoler i 
kommunen for at tilse og drøfte de hygiejniske forhold. 
 
Sundhedstjenesten har den 23. august 2017 været på besøg i Dronninggård 
Børnehus. Ved besøget deltog arbejdsmiljørepræsentant Kirsten Worning Andersen, 
daglig leder Hanne Vang og kommunallæge Tine Keiser-Nielsen 
 
Sidste hygiejnebesøg i Dronninggård Børnehus var i oktober 2016. Ved besøget i 
2017 har vi haft særligt fokus på følger efter to vandskader med fugt og 
skimmelvækst.  
 
 

Indledende samtale 
 
Kirsten Worning Andersen og Hanne Vang oplyser: 
 
I juni 2017 forsager et skybrud indtrængning af vand i børnehuset. Afløb og riste er 
stoppet til og vandet oversvømmer et større område i børnehaven. Ved den 
efterfølgende sanering konstateres skimmelvækst i væggene i børnehavedelen. 
Dette er nu udbedret med oprydning, affugtning, fjernelse af gipsvægge, afrensning 
af skimmel, oppudsning af vægge m.m. Afløbene er renset. 
I juli 2017 er der overløb af kloakvand i vuggestuen. Vuggestuebørnene flyttes 
midlertidigt til børnehavedelen. Lokalerne tømmes for vand, affugtes og rengøres. 
Kloaksystemerne gennemgås og der opsættes foranstaltninger, der gør, at vandet 
fremover ikke ledes ind i institutionsbygningen ved skybrud mm. 
 
Sygeligheden er generelt lav både blandt børn og voksne, men Kirsten Worning 
Andersen oplyser, at 2 pædagoger, der har arbejdet på de stuer, hvor der er 
konstateret skimmelvækst, har haft hovedpinegener, der er mindsket efter de er 
flyttet til andre stuer i forbindelse med renoveringen.  



 

 

 

Opfølgning fra hygiejnebesøg i Dronninggård Børnehus 2016 
 
Ved hygiejnebesøget i Dronninggård Børnehus i 2016 fremstod lokalerne pæne, rene 
og ryddelige med en indretning, der gør det let at overholde de hygiejniske 
retningslinjer. Dog var linoleumsgulvene i vuggestuen slidte og defekte og 
rengøringsniveauet ikke tilfredsstillende, som det fremstod ved besøget. 
 
Det anbefaledes 

 at toiletrum ikke benyttes til opbevaring af soveposer. I toiletrum sker en 
ophobning af virus og bakterier og dermed er der risiko for forurening af 
inventar i rummet. Derfor bør der kun være det nødvendige inventar i rummet. 

 at depotvarer ikke placeres direkte på gulvet, for at undgå fugt og vandskader  
 
Ved besøget i 2017 fulgte vi op på disse anbefalinger.  
Soveposer opbevares ikke i toiletrummene, men under tørre ventilerede forhold. 
Depotvarer opbevares på hylder løftet over gulvet. 
 
 

Rundvisning 
 
Ved rundvisningen har vi fokuseret på de lokaler, der blev berørt af vandskaderne.  
 
Opholdsrum: Ryddelige og velindrettede. De fleste møbler og øvrigt inventar er med 
hjul under, hvilket letter rengøring.  
 
Puslerum: ryddeligt, rent og velindrettet. Der er flydende sæbe, engangshåndklæder 
og adgang til handsker, engangsforklæder og desinfektionsmidler til hænder og 
overflader. Der er affaldsspand med pedalbetjent låg. Der hænger maleforklæder på 
knagerække.  
 
Vuggestuegarderobe: linoleumsgulvet er defekt flere steder, blandt andet ved 
radiator i Tiger-garderoben, ved indgangen til Bjørnestuen og Tigerstuen og under 
informationstavle ved indgangen.  
En reol til at glemme tøj står direkte på gulvet. Der er snavset både bag reolen og 
under den. Panelet bag reolen er defekt. 
 
Børnehavens garderober: ryddelige og velindrettede. Reoler til opbevaring med hjul 
under. 
 
Trappeopgang: luften er tung og fugtig 
 
Depotrum i vuggestue. Lille. Ryddeligt. Der er ingen vinduer og kun lille 
udsugningskanal. Rummet er under renovering efter vandskade , blandt andet er 
opsat en affugtningsmaskine. 
 



 

 

 

Konklusion og anbefalinger 
 
Ved hygiejnebesøget i Dronninggård Børnehus med fokus på følger efter vandskade 
og skimmelvækst fremstår lokalerne ryddelige og med en hensigtsmæssig indretning.  
 
Dog er der følgende bemærkninger til indretningen: 
En reol til glemmetøj står direkte på gulvet. Der er snavset under og bag den og 
panelet bag den er defekt.  
I puslerummet hænger knagerække med maleforklæder. 
 
Det anbefales, at møbler så vidt muligt ikke står direkte på gulvet, da det 
vanskeliggør rengøring og øger risiko for fugtskader. 
Af hygiejniske årsager anbefales det ikke at opbevare maleforklæder mm i toilet- og 
puslerum. 
 
Ved gennemgangen konstateredes følger efter vandskaderne: 
Linoleumsgulvet og panelerne i vuggestuen er defekte flere steder. 
I trappeopgangen er luften tung og fugtig.   
I et lille depotrum i vuggestuen foregår stadig affugtning. Rummet har ingen vinduer 
og kun sparsom ventilation via lille ventilationskanal. 
 
Efterfølgende har Christian Brejner fra Rudersdal ejendomme orienteret om, at der er 
planlagt gennemgang og udbedring af linoleumsgulve og paneler.  
Christian Brejner oplyser, at det kan tage lang tid at affugte rummene, så lugtgener 
kan stadig forekomme. De sidste udbedringer og reparationer bliver foretaget, når 
affugtningen er afsluttet. 
 
 
 
Rudersdal september 2017 
 
 
Tine Keiser-Nielsen 
Kommunallæge 
Den Kommunale Sundhedstjeneste 
Rudersdal Kommune 
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Yderligere information 
 
Hygiejnerapport Dronninggård Børnehus 2016 
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 
 
Hygiejneprodukter. Positivliste. Rudersdal Kommune 2017: 
http://172.26.150.92:8080/ShowDocument.aspx?doc_id=2392891 
 
Børneområdets intranet. Rudersdal Kommune 
 
Sundhedsstyrelsens hjemmeside (www.sundhedsstyrelsen.dk) 
 
Fødevarestyrelsens hjemmeside (www.fvst.dk) 
 
Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside (www.ebst.dk) 
 
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2010/personers-ophold-i-bygninger-med-fugt-og-
skimmelsvampevaekst 
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