
                                             
 
 
 
 
 
 

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg  
 
 

Sundhedstjenesten har den 17. februar 2017 for anden gang været på besøg i 
Abildgården. Ved besøget deltog daglig leder Pia Lundt, pædagog Charlotte 
Carvalho og kommunallæge Tine Keiser-Nielsen. 
Sidste besøg fandt sted i 2014. 
 
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 
 
Pia Lundt og Charlotte Carvalho oplyser: 
 
Normering: Der er aktuelt indskrevet 24 vuggestuebørn, 34 børnehavebørn og 19 
børn i skovgruppen. En gang om ugen er dagplejen i institutionen med 9. børn. 
 
Toiletter: Der er i alt 10 børnetoiletter i huset. 
 
Sygefravær: Generelt lavt, både for børn og personale 
 
Rengøringsstandard: Det er svært at opnå et højt niveau med den tid, der er afsat. 
Det kniber især med gulvene. Der er et fint samarbejde med den 
rengøringspersonalet. 
 



Indeklima: Ingen gener. Der har været problemer med varmen på en stue og 
lugtgener fra kloakken, men det er ordnet nu. 
 
Hygiejne- og sundhedspolitik:  
Der er faste rutiner på en række områder for at holde et højt hygiejnisk niveau og der 
er særligt fokus på håndhygiejne.  
Forældrene vasker børnenes hænder om morgenen.  
Personalet er omhyggelige med at holde en høj håndhygiejne 
Der er opsat let tilgængeligt hånddesinfektionsmiddel på toiletter og puslerum samt 
på alle stuer og på legepladsen. Bruges blandt andet, når de voksne har hjulpet børn 
med næsepudsning. 
Legetøj er valgt efter rengøringsvenlighed.  
Personalet sørger for, at børnene ikke bruger toiletter og puslerum til leg eller ophold. 
Der er fast kontaktperson til rengøringspersonalet. 
 

Opfølgning fra hygiejnebesøg i Abildgården 2014 
 
Ved hygiejnebesøget i Abildgården i 2010 fremstod lokalerne pæne, rene og 
ryddelige med en indretning, der gør det let at overholde de hygiejniske retningslinjer. 
Abildgården overholdt Sundhedsstyrelsens retningslinjer på de områder, der blev 
vurderet ved besøget.  
 
Dog anbefaledes, at toiletrum ikke benyttes til opbevaring. I toiletrum er en 
ophobning af bakterier og virus og dermed stor risiko for smittespredning.  
 
Ved besøget i 2017 fulgte vi op på denne anbefaling. Toilet og puslerum er ryddelige, 
men i Græshoppernes toiletrum hænger voksenovertøj og i dagplejens puslerum 
opbevares ekstra sengetøj og dyner på en åben hylde. 
 
 

Rundvisning 
 
Vi har vurderet hygiejnen i opholdsrum, soverum, toiletter, puslerum, garderober og 
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. Inventar slidt, men rent. Madrasser og hynder har vaskbart 
betræk. I voksenhøjde er ophængt en kombination af papir, affaldsspand og 
hånddesinfektionsmiddel.  
Gulvet er slidt og ikke rent i hjørner og langs paneler. Der er ingen løse gulvtæpper. 
 



Soverum/krybberum: Hvert barn har sin dyne, pude og madras mærket med navn. 
Sengetøj og madrasser opbevares særskilt under ventilerede forhold i nye 
velindrettede skabe 
 
Toiletter: Fremstår ryddelige og rene. Der er fyldt op med flydende sæbe og 
engangshåndklæder og let adgang til handsker og håndsprit.  I et toiletrum hænger 
voksenovertøj på knager tæt ved håndvasken 
 
Puslerum: Fremstår ryddelige og rene. Der er fyldt op med flydende sæbe og 
engangshåndklæder og let adgang til handsker, håndsprit og middel til 
overfladedesinfektion. Der er særlig bleaffaldsspand. I dagplejens puslerum 
opbevares ekstra dyner og sengetøj på en åben hylde. 
 
Garderober: Ryddelige og velindrettede. Måtterne skiftes og renses med 
måtteordning. 
 
Depotrum i kælder: Velindrettet, ryddeligt og overskueligt. 
 
 

Konklusion og anbefalinger 
 
Ved hygiejnebesøget i Abildgården 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. 
 
Abildgården overholder Sundhedsstyrelsens retningslinjer på de områder, der er 
vurderet ved besøget.  
 
Det anbefales, at gennemgå garderobe og opbevaringsmuligheder, så toilet- og 
puslerum ikke benyttes til opbevaring. I toiletrum sker en ophobning af bakterier og 
virus og dermed stor risiko for smittespredning. Denne risiko øges, hvis 
toiletrummene bruges til opbevaring, for eksempel af overtøj, dyner og sengetøj 
 
Ligeledes anbefales at have fortsat fokus på rengøringsstandarden, specielt for 
gulvene. 
 
 
 

Rudersdal marts 2017 
 
 

Tine Keiser-Nielsen 
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Yderligere information 
 
Hygiejnerapport Abildgården 2014   
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 
 
Forebyggelsespakke om hygiejne. Sundhedsstyrelsen 2012 
 
Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner  
Fødevarestyrelsen 2009 
 
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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