
 

 

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg  
 
 
Sundhedstjenesten har den 9. oktober 2015 for været på hygiejnebesøg i Sct. 
Georggårdens vuggestue. Ved besøget deltog leder Louise Jeppesen og 
kommunallæge Tine Keiser-Nielsen. 
Sidste besøg fandt sted i 2012. 
 
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 
 
Den leder Louise Jeppesen oplyser: 
 
Normering:  
Der er pt indskrevet 41 børn vuggestuen og der er i alt 6 børnetoiletter. 
 
Sygefravær: 
Er generelt lavt, men der er perioder med ophobning af smitsom sygdom blandt 
børnene 
 
Rengøringsstandard: 
Er høj og niveauet er tilfredsstillende. Fint samarbejde med rengøringsselskabet. 
 
Indeklima: 
For nogle år siden vandskade og problemer med skimmelsvamp, men ingen gener 
nu. Der er brug for ekstra elvarme om vinteren 
 
Hygiejne- og sundhedspolitik:  

I løbet af de sidste år er der ryddet grundigt op i legetøj og materialer og meget er 

kasseret. Der er kommet nyt interiør, herunder hensigtsmæssige og 

rengøringsvenlige opbevaringsmuligheder for legetøj m.m.  

Alle puder, hynder og tæpper kan vaskes. Der er udpeget to faste ansvarlige for 

tøjvask. 

Efter vandskaden er der indrettet to nye badeværelser/puslerum og der er lagt plan 

for renovering af de to gamle. 

der er opsat spritstationer med næsepapir, hånddesinfektion og lille affaldsspand på 

stuerne, ved indgange og på legepladsen. 



 

 

Der luftes ud hver morgen mellem 6 og 7 i forbindelse med rengøring samt ved 

behov i løbet af dagen og altid efter frokost. 

Der afholdes to årlige forældrearbejdsdage, hvor der blandt andet udføres grundig 

rengøring af møbler. 

 
Opfølgning fra hygiejnebesøg i Sct. Georggårdens Vuggestue 2012 
 
Ved hygiejnebesøget i Sct. Georggårdens Vuggestue i 2012 fremstod lokalerne 
pæne og ryddelige med en indretning, der gør det let at overholde de hygiejniske 
retningslinjer. Vuggestuen overholdt Sundhedsstyrelsens retningslinjer på de fleste 
områder.  
 
Det anbefales: 
 
 At løse tæpper på stuerne vaskes minimum en gang om ugen eller erstattes af tynde 

hynder med vaskbart betræk 

 at madrasser og sengetøj opbevares under ventilerede forhold, når de ikke er i brug.  

 
Ved besøget i 2015 fulgte vi op på disse anbefalinger:  
De løse tæpper er erstattet af hynder eller puder med vaskbart betræk 
De fleste madrasser og soveposer opbevares under ventilerede forhold og der bliver 
indrettet hensigtsmæssige opbevaringsmuligheder til alle madrasser og soveposer i 
løbet af de næste uger.  
 
Rundvisning 
 
Vi har vurderet hygiejnen i opholdsrum, toiletter og puslerum, soverum 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 og rene. Linoleumsgulvene er hele og rene. Hensigtsmæssig, fleksibel og 
overskuelig indretning, blandt andet opbevares legetøj i kasser på hjul og med et lille 
”vindue” så det er let at se, hvad kassen indeholder. Hynder og puder har vaskbart 
betræk.  
 
Toilet og puslerum: 
Fremstår ryddelige. Gulve, håndvaske og armatur er rene. Der er let adgang til 
vaskeklude, sæbe, handsker, håndsprit og overfladedesinfektionsmiddel. 
Puslemadrasserne hele og rene, dog er der en enkelt madras med lille defekt. Der er 
planlagt udskiftning.  
Der er flettede kurve til opbevaring af børnetøj. Ved et puslebord er opsat en flettet 
kurv med engangsvaskeklude. Over to toiletter er opsat en baldakin af stof. På 



 

 

væggene hænger indrammede billeder og der er opsat små hylder med hårpynt, 
kamme, termometer o.l.  
I de nyrenoverede rum er rullegardiner, i de gamle rum er der gardiner. Det er 
planen, at de skal erstattes med rullegardiner.  
 
Soverum/krybberum: 
Hvert barn har sin egen madras og sovepose. Ved næste arbejdsdag i slutningen af 
oktober, indrettes nyt skab til opbevaring, så alle madrasser og soveposer opbevares 
tørt og under ventilerede forhold. Sengetøjet vaskes efter faste rutiner. 
 
Depotrum: 
God orden. Depotvarerne opbevares overskueligt på åbne reoler, der er løftet over 
gulvet, så det er muligt at gøre rent under dem.  
 
Konklusion og anbefalinger 
 
Ved hygiejnebesøget i Sct. Georggårdens Vuggestue fremstår lokalerne ryddelige og 
rene, med en hensigtsmæssig 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. 
Sct. Georggårdens Vuggestue overholder Sundhedsstyrelsens retningslinjer på de 
områder, der er vurderet ved besøget.  
 
Dog anbefales det, at gennemgå indretning af toilet- og puslerum  
I toiletrum sker en ophobning af virus og bakterier og dermed er der risiko for 
forurening af det, der opbevares i rummet. Det vil sige, at inventaret skal kunne tåle 
overfladedesinfektion og at der skal være så få ting i rummet som muligt. 
Det anbefales derfor, at fjerne alt unødvendigt inventar fra disse rum, for eksempel 
baldakin over toiletter og hylder med pynteting.  
Kurve til opbevaring bør være af et materiale, der kan tåle vask. Særligt bør kurven 
med engangsvaskeklude ved puslepladsen fjernes.  
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Tine Keiser-Nielsen 
 
Kommunallæge 
Den Kommunale Sundhedstjeneste 
Rudersdal Kommune 
tkn@rudersdal.dk     
7268 4044  
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Yderligere information 
 
Hygiejnerapport  Sct. Georggårdens vuggestue 2012.  
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 
 
Forebyggelsespakke om hygiejne. Sundhedsstyrelsen 2012 
 
Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner  
Fødevarestyrelsen 2009 
 
Desinfektion af puslemadrasser i daginstitutioner 
Sundhedsstyrelsen juli 2009 
 
Sundhedsstyrelsens hjemmeside (sundhedsstyrelsen.dk) 
 
Dansk Center for Undervisningsmiljø (dcum.dk) 
 
Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside (ebst.dk) 
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