
 

 

                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg  
 

Sundhedstjenesten har den 5. november 2018 været på besøg i Vedbæk Børnehus. 
Ved besøget deltog leder Berit Bjerre-Poulsen 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 
 
Berit Bjerre-Poulsen oplyser: 
 
Normering:  
Der er aktuelt indskrevet 15 vuggestuebørn og 22 børnehavebørn i Vedbæk Børnehus . Der 
er i alt 3 børnetoiletter i huset, 2 i børnehaven og 1 i vuggestuen.. 
 
Sygefraværet: 
Sidste vinter var en ophobning af influenzatilfælde, men niveauet er generelt lavt blandt både 
børn og voksne. 
 
Indeklima: 
Ingen klager. Der luftes jævnligt ud og varmepumpen fungerer fint. 
 
Rengøringsstandard 
Rengøring varetages af en ansat, som er i huset morgen og aften, hvilket betyder en god 
kontakt og dialog. Der er særligt fokus på rengøring af gulve, karme og ruder i dørene. 



 

 

 
Hygiejnepolitik, faste hygiejneprocedurer m.m.: 
Personalet har udarbejdet en hygiejnepolitik, som forældreforeningen er enige i.  
Der er fokus på håndhygiejne med håndvask inden måltider, efter toiletbesøg og efter 
bleskift. Hånddesinfektionsmiddel er tilgængeligt for de voksne flere steder i huset og på 
legepladsen.  
Desinfektion af håndtag, armatur osv. i toiletrum 3 gange dagligt. 
Faste rutiner for vask af sengetøj, legetøj, udklædningstøj, hynder, betræk, krybber osv. 

Opfølgning fra hygiejnebesøg i Vedbæk Børnehus 2016 
 
Ved hygiejnebesøget i Vedbæk Børnehus i 2016 fremstod lokalerne pæne, rene og ryddelige 
med en indretning, der gør det let at overholde de hygiejniske retningslinjer.  
 
Det anbefales at fjerne billeder og andre pyntegenstande fra toilet- og puslerum, så der kun 
er det nødvendige inventar i rummene. 
 
Ved besøget i 2018 fulgte vi op på denne anbefaling. Der er nu ryddet op i toilet- og 
puslerum og rummene fremstår ryddelige 

Rundvisning 
 
Vi har vurderet hygiejnen i opholdsrum, toiletter, puslerum, soverum 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: Ryddeligt og rentHjul under trip-trapstolene. På bordene er voksdug med 
lyddæmpende underlag. Vaskes flere gange dagligt og udskiftes ofte. Linoelumsgulvene er 
hele og rene.  På gulvet et stort løst tæppe, der snart skal skiftes ud. 
 
Toiletter og puslerum:  
Fremstår ryddelige, velindrettede og rene 
Armaturet er håndfrit. Der er let adgang til sæbe og engangshåndklæder, vaskeklude, 
handsker og desinfektionsmiddel til hænder og overflader. Der er særlig affaldsspand til 
bleer. Puslemadrassen desinficeres efter hvert bleskift. Der er lukkede skabe til opbevaring. 
 
Soverum/krybberum:  
Hvert barn har sin egen madras og sengetøj, som opbevares under tørre, ventilerede 
forhold, når det ikke er i brug. Der er faste procedurer for vask af sengetøj 
 
Garderober:  
Velindrettede og ryddelige. 
 
Depotrum: 
Et  lille ved vuggestuen til pædagogiske materialer og et større ved skuret til bleer og andre 
depotvarer. Begge er velindrettede og ryddelige. 



 

 

Konklusion og anbefalinger 
Ved hygiejnebesøget i Vedbæk Børnehus 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. 
Vedbæk Børnehus overholder Sundhedsstyrelsens retningslinjer på de områder, vi har 
vurderet ved besøget.  
 
Der er en enkelt bemærkning: løse gulvtæpper bør være så små, at de kan vaskes og let kan 
lægges væk i forbindelse med rengøring 
 
 
 
 
 
 
Rudersdal december 2018 
 
 
 
Tine Keiser-Nielsen 
 
Kommunallæge 
Den Kommunale Sundhedstjeneste 
Rudersdal Kommune 
tkn@rudersdal.dk     
7268 4044 
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Yderligere information 
 
Hygiejnerapport Vedbæk 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 
 
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 

Positivliste 
180517.pdf

 
 
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) 
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