
 

 

                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg  
 
 
Sundhedstjenesten har den 31. august  2018 været på besøg i Forældrekredsens 
Børnehave Skyttebjerg. Ved besøget deltog pædagog Lene Kjeldgaard og 
kommunallæge Tine Keiser-Nielsen. Sidste besøg fandt sted 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 
Lene Kjeldgaard oplyser: 
 
Normering:  
Der er aktuelt indskrevet 21 børnehavebørn og der er i alt 2 børnetoiletter i 
institutionen.  
 
Sygefraværet: 
Er lavt blandt både børn og voksne,  
 
Rengøringsstandard 
Er ok, men det kniber med vandrette flader, især bordene. Kommunikation med 
rengøringspersonalet er vanskelig. Der bliver brugt samme spand vand til hele huset 
og den bliver tømt i lille håndvask, som så stopper til. Det pædagogiske personale 
klargør lokalerne til rengøring,  
 
  



 

 

Hygiejnepolitik, faste hygiejneprocedurer m.m.: 
Fokus på håndhygiejne, børnene bliver hjulpet med at vaske hænder før og efter 
måltider, efter legeplads efter toiletbesøg, næsepudsning  m.m. og både børn og 
voksne vasker hænder efter bleskift og de voksne vasker hænder efter brug af 
handsker. 
På ture ud af huset følges Sundhedsstyrelsens retningslinjer for hygiejne med våde 
klude til børnene og hånddesinfektionsmiddel og engangshandsker til de voksne. 
Der luftes jævnligt ud og børnene opholder sig meget ude  
Om sommeren er børnene smurt med solcreme hjemmefra og smøres igen i 
institutionen ved frokosttid. Alle børn har solhat. 
Der er en plan for brug af garderoben blandt andet med aftaler om, hvordan den 
klargøres til rengøring. 
 
 
Opfølgning fra hygiejnebesøg i Forældrekredsens Børnehave Skyttebjerg 2016  
Ved hygiejnebesøget i 2016 fremstod lokalerne pæne og ryddelige med en 
indretning, der gør det let at overholde de hygiejniske retningslinjer.  
Rengøringsniveauet var ikke optimalt og paneler, toiletter og håndvaske fremstod 
ikke rene ved besøget. 
 
Det anbefaledes 

 udelukkende at bruge flydende sæbe og engangshåndklæder.  
Som overfladedesinfektionsmiddel anbefales færdigblandet produkt, med 70-85% 
denatureret ethanol.  

 at rydde op og lægge en plan for brug af depotplads ved fyrrum, 

 at gennemgå planer og procedurer for rengøring, således at 
rengøringsstandarden og hygiejneniveauet højnes. 

 
Ved besøget i 2018 fulgte vi op på disse anbefalinger:  
Der benyttes flydende sæbe og papirhåndklæder, suppleret med fast sæbe ”på pind” 
og et frottehåndklæde, der skiftes flere gange dagligt. 
Depotrummet er nu ryddeligt og med en hensigtsmæssig indretning. 
Det kniber stadig med rengøringsstandarden.  
 
 
Rundvisning 
Vi har vurderet hygiejnen i opholdsrum, soverum, toiletrum, garderober og depot. 
 
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 velindrettede. Legetøjet opbevares i plastikkurve eller 
kasser med hjul. Puder og madrasser har vaskbart betræk og fremstår rene, bortset 
fra en polstret sofa med snavset betræk. Gulvet  er rent. Ingen gardiner. Et enkelt lille 
løst tæppe på gulvet. 
 



 

 

 
Toiletrum:  
Der er fyldt op med toiletpapir, flydende sæbe og papirhåndklæder. Ved vasken 
hænger et stort frottehåndklæde og der er en sæbe ”på pind”.   
Fra puslepladsen er let adgang til vaskeklude, handsker samt desinfektionsmiddel til 
hænder og til overflader.  Puslemadrassen er med stofbetræk dækket af en stor 
plasticpose.  
De lukkede skabe til depotvarer er ryddelige og med overskuelig indretning 
 
Soverum: Ryddeligt .Hvert barn har egen madras og tæppe, som opbevares under 
tørre ventilerede forhold. Vaskes jævnligt.  
 
Garderobe: 
Ryddelig og velindrettet. Ryddes inden ferier og lignende mhp grundig rengøring. 
 
Depot: 
Velindrettede, ryddelige og overskuelige depotskabe og depotrum. Depotvarer 
opbevares på åbne hylder frit af gulvet. 
 
 
Konklusion og anbefalinger 
Ved hygiejnebesøget i Forældrekredsens Børnehave Skyttebjerg fremstår lokalerne 
pæne 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.  
Forældrekredsens Børnehave Skyttebjerg overholder Sundhedsstyrelsens 
retningslinjer på de fleste områder.  
 
Det anbefales: 

 Udelukkende at benytte flydende sæbe og engangshåndklæder, da fast sæbe og 
håndklæder, der bruges af flere kan medvirke til smittespredning. 

 At puslemadrassen har overflade, der kan desinficeres. 

 At udskifte den polstrede sofa med et møbel med vaskbart betræk/overflade.  
 

 
 
Rudersdal december 2018 
 
 
Tine Keiser-Nielsen 
Kommunallæge 
Den Kommunale Sundhedstjeneste 
Rudersdal Kommune 
tkn@rudersdal.dk     
7268 4044  

mailto:tkn@rudersdal.dk


 

 

Yderligere information 
 
Hygiejnerapport Forældrekredsens Børnehave Skyttebjerg 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 
 
Bleskift efter alle kunstens regler.  
Sundhedstjenesten. Rudersdal Kommune 2015 
 
 
Hygiejneprodukter. Positivliste. Rudersdal Kommune 2017: 

Positivliste 
180517.pdf

 
 
Forebyggelsespakke om hygiejne. 
Sundhedsstyrelsen 2018 
 
Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner  
Fødevarestyrelsen 2009 
 
Daginstitutionsområdets intranet. 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/

