
                                                                           
 
 
 
 
 
 
 

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg  
 
 
Sundhedstjenesten har den 28. april 2017 været på besøg i Forældrekredsens 
Børnehave Ellesletten.  
Ved besøget deltog pædagog Signy, pædagog Christina og kommunallæge Tine 
Keiser-Nielsen. Oplysningerne til rapporten er suppleret ved samtaler med leder 
Mette Thomsen. 
 
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.  
 
I Ellesletten har der i april 2017 været en ophobning af streptokokinfektioner. Ved 
besøget havde vi fokus på tiltag, der kan bryde smitteveje og mindske 
smittespredning 
 

Indledende samtale  
 
Normering:   
Institutionen er normeret til 18 vuggestuebørn og 41 børnehavebørn. Der er i alt 8 
børnetoiletter i institutionen, heraf 2 i vuggestuen:  
 
Rengøringsstandard – personalets vurdering:  



Niveauet er ok. Der er en god dialog med den tilsynsførende.  Der er en fast person 
blandt det pædagogiske personale, som er ansvarlig for at følge op med hensyn til 
rengøringen. 
 
 
Sygefravær:  
Aktuelt en ophobning af halsbetændelse og børnesår blandt børnehavebørnene 
 
Hygiejnepolitik: 
Fokus på håndhygiejne. Det sikres, at børnene vasker hænder inden måltider, efter 
legeplads efter toiletbesøg m.m.  
Der er nedskrevne procedurer for bleskift med mere. Både børn og voksne vasker 
rutinemæssigt hænder efter bleskift. 
Der er opmærksomhed på hygiejnen ved måltider, for eksempel, når frugten serveres 
fra fællesfade. 
Der er drikkevandshane i børnehøjde i køkkenet med rent krus hver gang.  
Der er udarbejdet arbejdsbeskrivelse til ungarbejder, som klargør lokalerne til 
oprydning 
 
 

Særlige tiltag i forbindelse med den aktuelle ophobning af 
streptokokinfektioner: 
 

 Afspritning af dørhåndtag, træk og slip-knapper mm af et par gange om dagen 

 Børnene får serveret mad i stedet for selv at tage fra fadet 

 Sengetøj og hyndebetræk er vasket 

 Legetøj og klæd ud tøj er vasket.  

 Legetøj, der ikke kan vaskes er lagt væk indtil videre 

 Store gulvtæpper, der ikke kan vaskes, er lagt væk 

 Forældre opfordres til at tømme børnegarderoberne, så de kan afvaskes. 

 Det pædagogiske personale har vasket/desinficeret alle overflader  inklusive 
møbler på legepladsen og vinke-vinduer 

 Der er gennemført en ekstra grundig rengøring ved rengøringsselskabet. 
 
 

Opfølgning fra hygiejnebesøg i Ellesletten 2015 
 
Ved hygiejnebesøget i 2013 fremstod lokalerne ryddelige med en indretning, der gør 
det let at overholde de hygiejniske retningslinjer. Ellesletten overholdt 
Sundhedsstyrelsens retningslinjer på de fleste områder.  
Det anbefaledes,  

 at erstatte store løse gulvtæpper med mindre tæpper eller hynder, der er lette at 
flytte og kan vaskes.  

 At sikre, at inventar mm i toilet- og puslerum kan tåle desinfektion 



 At udskifte polstrede møbler, der ikke har vaskbart betræk 
 
Ved besøget i 2017 fulgte vi op på disse anbefalinger:  

 Der er stadig store gulvtæpper på stuerne,  

 Pusle- og toiletrum er velindrettede og ryddelige 

 Sofaer , hynder mm har vaskbart betræk 
 
 

Rundvisning 
 
Vi har vurderet hygiejnen i udvalgte opholdsrum, toiletter, puslerum og garderober  
 
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. Inventaret pænt og rent. Hynder og puder har vaskbart betræk, der 
vaskes jævnligt. Aktuelt er der ingen løse gulvtæpper. 
 
Toiletter: 
Fremstår ryddelige og rene. Der er let adgang til sæbe og engangshåndklæder , men 
der er ikke hånddesinfektionsmiddel tilgængeligt i rummet. 
 
Puslerum: 
Fremstår rene, ryddelige og velindrettede. Der er let adgang til vaskeklude, flydende 
sæbe, handsker og overfladedesinfektionsmiddel i form af desinfektionsmiddel på 
sprayflaske eller vådservietter. Servietterne indeholder ikke nok desinfektionsmiddel 
til at gøre hele puslemadrassen våd. 
 
Garderobe: 
Velindrettet og ryddelig. Måtter ved indgang er med i måtteordning med jævnlig rens. 
 

Konklusion og anbefalinger 
 
Ved hygiejnebesøget i Ellesletten 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. 
Ellesletten overholder Sundhedsstyrelsens retningslinjer på de områder, der blev 
vurderet ved besøget. 
 



Dog er der følgende anbefalinger: 
 

 Hånddesinfektionsmidler bør være let tilgængelige for voksne relevante steder i 
huset: toilet- og puslerum, på stuerne og i køkkenet. 
 

 Overfladedesinfektionsmiddel skal indeholde 70-85% ethanol samt et 
denatureringsmiddel (propanol) og ikke andet. Man kan enten bruge 
overfladedesinfektionsservietter, der er tilstrækkeligt våde til at gøre hele 
puslemadrassen våd eller en flaske med flydende desinfektionsmiddel, som 
hældes ud på en ren klud. Sprayflasker anbefales ikke af hensyn til 
arbejdsmiljøet. 
Se eksempler på egnede hygiejneprodukter på Rudersdal Kommunes positivliste: 
http://172.26.150.92:8080/ShowDocument.aspx?doc_id=2392891 
 

 Store løse gulvtæpper bør erstattes med mindre tæpper eller hynder, der er lette 
at flytte og kan vaskes.  
 

 Legetøj bør være vaskbart eller rengøringsvenligt. 
 
 
 
 
.   
Maj 2017 
 
Tine Keiser-Nielsen 
Kommunallæge 
 
Den Kommunale Sundhedstjeneste 
Rudersdal Kommune 
tkn@rudersdal.dk  
7268 4044  
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Yderligere information 
 
Hygiejnerapport Ellesletten 2015 
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) 
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