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 Hygiejnebesøg  
 
 
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.  
 
Sundhedstjenesten har den 1. august 2012 været på besøg i Børnehuset Skovstjernen, 
Dr. Neergaardsvej 11 i Hørsholm. 
 
 
 
 
Indledende samtale  
 
Susanne M. Larsen oplyser: 
 
Normering:   
Huset er normeret til 84 børn i alt med 36 vuggestuebørn fordelt på 3 stuer og 48 
børnehavebørn fordelt på 2 stuer. Der er i alt 10 børnetoiletter i institutionen. 
 
 
Rengøringsstandard – personalets vurdering:  
Niveauet er ok. Huset har lige fået nyt rengøringsselskab og dermed nyt personale – det 
kræver mere opfølgning. 
 
Indeklima:  
Helt fint. Der er et velfungerende ventilationssystem. Gulvvarmen fungerer godt, men kan 
være lidt svær at regulere. 
 
Sygefravær:  
Generelt lavt både blandt børn og voksne, men i vuggestueafdelingen kan der være 
perioder med mange syge. 
 
Hygiejnepolitik:  
I samarbejde med forældrebestyrelsen er udarbejdet retningslinjer for hygiejne m.m. med 
fokus på håndhygiejne og på at syge børn og voksne ikke kommer i institutionen. Emnet 
tages op på forældremøder og i nyhedsbreve og er formuleret i forældrefolderen. Der er 
faste procedurer for håndvask og udluftning og vasketøj håndteres efter 
Sundhedsstyrelsens retningslinjer. 
Skovstjernen har i foråret 2012 deltaget i et hygiejneprojekt med DHI: ”Kan 
smittespredning i daginstitutioner stoppes.” Der er endnu ikke konklusion på projektet 
 
 



 
Rundvisning 
 
Vi har vurderet hygiejnen i udvalgte opholdsrum, køkken, toiletter, puslerum og i 
krybberum. 
 
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 lyse. Gulve, møbler og øvrige inventar fremstår rene og velholdte. Betræk på 
puder og hynder vaskes jævnligt og skiftes ofte ud. Løse tæpper støvsuges og skiftes ofte 
ud. Personalet klargør gulvene til rengøring. 
 
Køkken: 
Pænt, rent og ryddeligt. Der er mulighed for håndvask for de voksne, men der mangler 
sæbe. 
 
Toiletter og puslepladser: 
Fremstår rene og ryddelige. Der anvendes papirunderlag ved bleskift. Der er let adgang til 
flydende sæbe, papirhåndklæder, handsker, vaskeklude og håndsprit. Der er affaldsspand 
isat plastpose og med pedalbetjent låg. Der er børnevenlige opslag om korrekt håndvask. 
I puslerummet er en voksenskammel med snavset, ikke vaskbart betræk. Der vaskes ikke 
rutinemæssigt hænder på børnene ved bleskift. Ventilationskanalen er støvet. 
 
Krybberum: 
Hvert barn har egen pude, dyne og madras, som opbevares særskilt under ventilerede 
forhold i specialbygget opvarmet skab, når de ikke er i brug. Der er faste rutiner for vask af 
sengetøj. 
På en af krybberne er et område med skimmelvækst på ydersiden. 
 
 
Konklusion og anbefalinger 
 
Ved hygiejnebesøget i Skovstjernen fremstår lokalerne pæne, rene og ryddelige med en 
indretning, der gør det let at overholde de hygiejniske retningslinier. Børnehuset 
Skovstjernen overholder Sundhedsstyrelsens retningslinjer på de fleste områder og  
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. 
 
Dog kan det anbefales 
• at både barn og voksen vasker hænder efter hvert bleskift. 

 
Snavsede ventilationsriste kan medføre dårligt indeklima og eventuelt smittespredning. 
I følge Sundhedsstyrelsen skal ventilationsåbningerne støvsuges og afvaskes jævnligt og 
under alle omstændigheder når støvet er synligt. 
• Det anbefales, at klarlægge hvem der har ansvar for rengøring og vedligeholdelse.  



 
Derudover anbefales 
• At inventar på toiletter og i puslerum er vaskbart 
 
På en krybbe fandt vi et område med skimmelvækst.  
• Det anbefales at gennemgå og rengøre alle krybber.  
 
Vi er i gang med at finde frem til en hensigtsmæssig måde at afrense skimmelvækst fra 
krybber, barnevogne og andet inventar i institutionerne. Indtil det er afklaret anbefales det 
ikke at benytte krybber med skimmelvækst. 
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Yderligere information 
 
Hygiejne i daginstitutioner 
Anbefalinger om forebyggelse og sundhedsfremme for børn  
inden for hygiejne, miljø og sikkerhed.  
Sundhedsstyrelsen 2009 
 
Undgå smitte – sådan afbrydes smitteveje 
Komiteen for sundhedsoplysning 2009 
 
Smitsomme sygdomme hos børn og unge 
Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. 
Sundhedsstyrelsen 2011 
 
Forebyggelse af infektioner og smittespredning i kommunalt regi. 
Lægeforeningens sundhedskomite 2007 
 
Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner  
Fødevarestyrelsen 2009 
 
Nyhedsbrev 9 og 10 2009 om desinfektion af hænder og overflader 
Dagtilbud til børn. Rudersdal Kommune November 2009 
 
Desinfektion af puslemadrasser i daginstitutioner 
Sundhedsstyrelsen juli 2009 
 
Sundhedsstyrelsens hjemmeside  www.sst.dk 
 
Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk 
 
Fødevarestyrelsens hjemmeside  www.fvst.dk 
 
Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside www.ebst.dk 
 
 
 
 


