
 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hygiejnebesøg i Kastaniebakken 
 

Fredag den 5. juli 2013 
 
 
 

 
 
 

Deltagere: 
 

Mette Stobbe, daglig leder 
 

Tine Keiser-Nielsen, kommunallæge 
 
 
 
 
 

                                                           

 

 
 

Den Kommunale Sundhedstjeneste 



 

 

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 5. juli 2013 for anden gang været på hygiejnebesøg i 
Børnehuset Kastaniebakken, Institution Birkerød.  Første besøg fandt sted den 9. 
november 2009  
 
Indledende samtale  
 
Den daglige leder Mette Stobbe oplyser: 
 
Normering:   
Kastaniebakken er normeret til 59 børnehavebørn fordelt på 3 stuer og 30-36 
vuggestuebørn fordelt på 3 stuer. 
 
Børnetoiletter:  
Der er i alt 12 børnetoiletter 
 
Sygefravær: 
Er lavt både blandt børn og personale 
 
Hygiejnepolitik:  
Kastaniebakken har fokus på hygiejne, særligt håndhygiejne.  Forældre opfordres til 
hånddesinfektion. På toiletterne er opslag med børnevenlig instruktion om korrekt 
håndvask. Der er opsat beholdere med papirlommetørklæder, håndsprit og affaldsspand 
på stuerne. 
Der er faste procedurer for håndvask: før rent arbejde og efter snavset. Både barn og 
voksen vasker hænder efter bleskift.  
Der luftes jævnligt ud og det mekaniske ventilationssystem rengøres efter faste 
procedurer. Der er faste rutiner for vask af sengetøj, hyndebetræk m.m. Vasketøj 
håndteres efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer. 
 
Rengøringsstandard – personalets vurdering:  
Fint niveau og godt samarbejde med rengøringspersonale og tilsynsførende 
 
Indeklima:  
OK - ingen gener 
 
Øvrige kommentarer: 
Personalet oplyser, at der er kommet ny leverandør af engangshandsker. De nye, blå 
handsker smitter af, så hænderne farves ved brug, især, når man samtidig bruger 
overflade- eller hånddesinfektionsmiddel. 
 
  



 

 

Opfølgning fra hygiejnebesøg i Kastaniebakken 2009 
 
Ved hygiejnebesøget i Kastaniebakken i 2009 fremstod lokalerne pæne, rene og 
ryddelige.Personale og ledelse havde fokus på indretning og procedurer, så det bliver så 
hensigtsmæssigt som muligt for indeklima, miljø og hygiejneniveau.  
 
På enkelte områder var institutionens rutiner ikke hensigtsmæssige og det anbefaledes: 
 

• at puslemadrasserne desinficeres efter hvert bleskift 
• at privat vasketøj anbringes i en plastikpose, der lukkes forsvarligt med knude og 

gives forældrene med hjem. Tøjet skylles ikke op forinden.   
• , at sengetøj og madrasser fra krybberne opbevares adskilte og under tørre, 

ventilerede forhold, når de ikke er i brug.  
 
Ved besøget i 2013 fulgte vi op på disse anbefalinger: 
Puslemadrassernes desinficeres nu efter hvert bleskift og vasketøj håndteres efter 
Sundhedsstyrelsens retningslinjer.  
Sengetøj og madras opbevares fortsat i krybberne, når det ikke er i brug. 
 
Rundvisning 
 
Vi har vurderet hygiejnen i udvalgte opholdsrum, køkken, toiletter, puslerum og 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: 
Rene og ryddelige. Gulve, møbler og øvrige inventar fremstår rene og velholdte. Dog er 
personalets stole betrukket med stof, som ikke kan skiftes eller vaskes. Der er ikke 
gardiner eller persienner for vinduerne, hvilket letter rengøringen. Personalet klargør 
gulvene til rengøring. 
 
Børnekøkken: 
Bruges mest som værksted – ikke til madlavning. Der er flydende sæbe og 
engangshåndklæder ved vasken. 
 
Toiletter og puslepladser: 
Fremstår rene og ryddelige. Armatur rent uden kalkspor.  Engangshåndklæder, flydende 
sæbe, handsker og hånddesinfektionsmiddel er let tilgængeligt. Der anvendes 
papirunderlag ved bleskift. Både barn og voksen vasker hænder efter toiletbesøg og 
bleskift og puslemadrassen desinficeres rutinemæssigt efter hvert bleskift. 
 
Sove og krybberum: 
De børn, der sover til middag har egen pude, dyne og madras, som opbevares særskilt 
under ventilerede forhold når de ikke er i brug. Dog ligger vuggestuebørnene i faste 
krybber eller vogne, hvor sengetøj og madras opbevares i krybben, når barnet ikke sover. 
 



 

 

Konklusion og anbefalinger 
 
Ved hygiejnebesøget i Kastaniebakken 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 og at det er særligt 
vigtigt at opretholde en god håndhygiejne.  
Personale og ledelse på Kastaniebakken overholder Sundhedsstyrelsens retningslinjer på 
stort set alle områder og har fokus på og viden om hensigtsmæssige hygiejniske rutiner. 
 
Dog anbefales  
 

•  at sengetøj og madrasser også fra krybberne opbevares adskilte og under tørre, 
ventilerede forhold, når de ikke er i brug, for at undgå fugt og vækst af 
skimmelsvamp  

• At personalets stole på stuerne udskiftes eller får betræk, der kan vaskes. 
 
 
Sundhedstjenesten følger op på problemer med afsmitning ved brug af ny type 
engangshandsker. 
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