
 

 

     
           

         
 
 
 
 
 
 
Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg  
 
 
Sundhedstjenesten har den 6. august 2013 for anden gang været på besøg i 
Kongebroen, afdeling Kildedalsvej, Institution Birkehaven. Ved besøget deltog daglig 
leder Mie Spaabæk og kommunallæge Tine Keiser-Nielsen. 
Første besøg fandt sted i 2011. 
 
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 daglige leder Mie Spaabæk oplyser: 
 
Normering:   
Der er aktuelt 14 vuggestuebørn indskrevet i institutionen. I følge planen vil der i maj 
2014 være indskrevet cirka 32 børn. 
 
Børnetoiletter:  
der er i alt 4 børnetoiletter, 2 i stueetagen og 2 på 1. sal. Der er 1 vandhane til 
børnene og 2 til de voksne i stueetagen og 4 børnevandhaner på 1. sal. 
Der er mulighed for at inddrage yderligere to toiletter i et tidligere toiletrum, men det 
vil kræve en grundig renovering og nyindretning.  
 
 



 

 

Sygefravær:  
Er lavt både hos børn og personale. 
  
Rengøringsstandard – personalets vurdering:  
Standarden er aktuelt tilfredsstillende, men det svinger. Det kræver opmærksomhed 
og hyppige tilbagemeldinger fra det pædagogiske personale. Rengøringspersonalet 
følger hurtigt op, når noget ikke er i orden. Dog er vinduerne ikke rengjort i 1½ år. Der 
er nye linoleumsgulve over det meste af huset, hvilket letter rengøringen. 
 
Indeklima:  
Er godt, ingen gener eller klager. Der luftes hyppigt ud. 
 
Sundhedspolitik, hygiejneprocedurer og øvrige kommentarer: 
Institutionen har fokus på håndhygiejne med indretning og procedurer, der gør det let 
at følge de hygiejniske retningslinjer. Blandt andet er der opsat håndsprit, så det er 
let tilgængeligt ved næsepudsning o.l. og forældrene opfordres til at vaske hænder 
med børnene, når de ankommer i institutionen. 
Der vaskes ikke konsekvent hænder på børnene efter bleskift. 
Der er faste rutiner for tømning af affaldsspande og bleposer og vask af sengetøj 
m.m. Vasketøj håndteres efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer. 
Legepladsen sikrer solbeskyttelse med skyggefuld beplantning og solsejl over 
sandkassen. 
Der har i foråret været mus i køkkenet, formentlig på grund af utætte spjæld. 
Personalet har siden ændret procedurer, så der aldrig står mad fremme. Huset er 
efterfølgende gennemgået grundigt og der har ikke været tegn på hverken mus eller 
rotter siden. 
 
Opfølgning fra hygiejnebesøg i Kongebroen afdeling Kildedalsvej 2011 
 
Ved hygiejnebesøget i Kongebroen, Kildedalsvej i 2011 fremstod lokalerne pæne, og 
ryddelige. Huset er/var gammelt og slidt, hvilket gør det sværere at opretholde et 
acceptabelt rengøringsniveau. Specielt gulvene var slidte og fremstod ikke rene ved 
besøget.  Ledelse og personale havde fokus på indretning og procedurer, så det 
bliver så hensigtsmæssigt som muligt for indeklima, miljø og hygiejneniveau.  
 
Kongebroen – Kildedalsvej overholdt Sundhedsstyrelsens retningslinjer på de fleste 
områder, men på nogle områder var institutionens rutiner ikke hensigtsmæssige og 
det anbefaledes:  
 
 
• at have forsat fokus på rengøringsstandarden, specielt for gulvene 

 
• at udskifte gulvbelægningen der hvor den er mest slidt og defekt. 

 
• at håndsprit er let tilgængeligt på toiletter og ved pusleplads, så de voksne har 

mulighed for hånddesinfektion, når de har skiftet ble eller hjulpet et barn efter 
toiletbesøg. 
 



 

 

• at både barn og voksen vasker hænder efter bleskift.  
 

• at puslemadrassen desinficeres, hver gang den har været brugt 
 

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

• at krus mærket med barnets logo fjernes fra toiletrummene og at børnene får 
adgang til drikkevand fra køkkenet. 

 
Ved besøget i 2013 fulgte vi op på disse anbefalinger: 
Gulvene er udskiftet i det meste af huset, hvilket har højnet rengøringsstandarden. 
Sæbe, handsker og hånddesinfektionsmiddel er let tilgængeligt ved toiletter og 
pusleplads og puslemadrasserne desinficeres efter hvert bleskift. 
De voksne vasker hænder efter bleskift, men børnene gør det ikke rutinemæssigt. 
Madrasser og sengetøj opbevares under tørre ventilerede forhold, når de ikke er i 
brug. Børnene får vand fra køkkenet og der hænger ikke krus i toiletrummene. 
 

Rundvisning 

Vi har vurderet hygiejnen i udvalgte opholdsrum, 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. Træbordpladen er slidt og dækket af voksdug, som aftørres 
dagligt. Linoleumsgulvet er slidt, men i rimelig stand. Personalet klargør lokalerne til 
rengøring. Betræk til puder og madrasser vaskes jævnligt og de små løse gulvtæpper 
udskiftes, når de er snavsede.  
 
Toiletrum/puslerum på 1. sal 
Benyttes ikke aktuelt, men bliver taget i brug, når der kommer børnehavebørn i 
institutionen. Fremstår rene og ryddelige.  
Vandrør til håndvasken løber uafskærmet langs væggen over håndvasken. Omkring 
røret til det varme vand er viklet isoleringsmateriale. Dette betyder, at vandrøret og til 
dels armaturet ikke kan rengøres. 
 
Puslerum i stueetagen 
Fremstår rent og ryddeligt. Der er fyldt op med flydende sæbe og let adgang til 
handsker, håndsprit og middel til overfladedesinfektion. Der er pedalbetjent 
affaldsspand med isat plastpose. 
Toiletsæderne er revnet. Udskiftning er planlagt. 
 
Krybberum/soverum: 
Hvert barn har sin egen dyne, pude og madras mærket med navn. Sengetøj og 
madras opbevares særskilt under tørre, ventilerede forhold.  



 

 

 
 
 
Konklusion og anbefalinger  
 
Ved hygiejnebesøget i Kongebroen afdeling Kildedalsvej fremstår lokalerne rene og 
ryddelige med en indretning, der gør det let at overholde de hygiejniske retningslinjer.  
Huset inklusive inventar er gammelt og slidt, hvilket besværliggør rengøring. 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. 
Kongebroen Kildedalsvej følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer på de fleste 
områder.  
 
Dog er der følgende kommentarer og anbefalinger:  

De voksne på Kildedalsvej vasker altid hænder efter bleskift, men børnene gør det 
ikke rutinemæssigt. 
• Det anbefales, at både børn og voksne vasker hænder efter bleskift 
 
Voksdug kan indeholde sundhedsskadelige stoffer og der kan være 
hygiejnemæssige problemer med borde dækket af voksdug.  
• Det anbefales, at man ikke benytter voksdug på bordene eller kun dækker bordet 

med voksdug i forbindelse med spisning. Voksdugen skal være rengjort inden 
brug. (Hygiejne i daginstitutioner, side 113)  

 
Det er planlagt, at toiletrum/puslerum på 1. sal tages i brug, når der kommer 
børnehavebørn i institutionen. Armatur og vandrør i lokalet er installeret 
uhensigtsmæssigt, så rengøring ikke er mulig. 
• Det anbefales, at armatur og vandrør installeres, så det er muligt at 

rengøre/desinficere effektivt. 
 
Mus er et skadedyr, der blandt andet kan sprede smitsomme sygdomme 
• Det anbefales, at huset sikres så godt som muligt mod mus. Hvis der er tegn på 

mus eller andre skadedyr, kontaktes kommunens Teknik og Miljø område. 
Se eventuelt mere på Skadedyrslaboratoriets hjemmeside dpil.dk. 

 
 
 
Rudersdal august 2013 
 
 
Tine Keiser-Nielsen 
Kommunallæge 
Den Kommunale Sundhedstjeneste 
Rudersdal Kommune 
tkn@rudersdal.dk 
7268 4044  



 

 

Yderligere information 
 
Hygiejnerapport Kongebroen, Frejasvej 2010 
Den Kommunale Sundhedstjeneste i Rudersdal Kommune 
 
Hygiejne i daginstitutioner 
Anbefalinger om forebyggelse og sundhedsfremme for børn  
inden for hygiejne, miljø og sikkerhed.  
Sundhedsstyrelsen 2009 
 
Smitsomme sygdomme hos børn og unge 
Vejledning om forebyggelse for daginstitutioner, skoler og forældre 
Sundhedsstyrelsen 2011 
 
Guide til en solsikker legeplads. 
Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden. 2007 
 
Hygiejne 
Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke 2012 
 
Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner  
Fødevarestyrelsen 2009 
 
Desinfektion af puslemadrasser i daginstitutioner 
Sundhedsstyrelsen juli 2009 
 
Sundhedsstyrelsen  sst.dk 
 
Fødevarestyrelsen fvst.dk 
 
Erhvervs- og Byggestyrelsen ebst.dk 
 
Skadedyrslaboratoriet; dpil.dk 
 
 
 
 
 
 


