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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 27. juli 2012 været på besøg i Nærum Menighedsbørnehave 
 
 
Indledende samtale  
 
Bente Marht og Marianne Joensen oplyser: 
 
Institutionen er normeret til 30 børnehavebørn. Der er i alt 4 børnetoiletter i institutionen. 
I efteråret 2012 oprettes en vuggestuegruppe til 12 børn. I den forbindelse ombygges 
institutionen. 
 
Rengøringsstandard – personalets vurdering:  
Niveauet er ikke tilfredsstillende, især er standarden på toiletterne ikke tilfredsstillende. 
Ofte gør det pædagogiske personale selv rent, for eksempel i går, hvor stuegulvet blev 
vasket. 
Børnene sidder ofte ved vinduerne og rører ved ruderne med hænderne , så det ville være 
godt med  vinduespudsning mere end to gange om året,. 
 
Indeklima:  
Ingen gener 
 
Sygefravær:  
lavt både hos børn og voksne 
 
Hygiejnepolitik, faste hygiejneprocedurer m.m.: 
Hygiejne er et indsatsområde i virksomhedsplanen. Der er fokus på håndhygiejne, blandt 
andet med projekt om håndvask med børnene. Ved indgangsdøren hænger opslag med 
opfordring til at forældre vasker hænder med børnene når de afleveres og hentes. 
Børnene vasker hænder inden måltider, efter toiletbesøg, når de kommer ind udefra samt 
ved behov. 
Der er faste procedurer for udluftning, vask af hynder, afvaskning af borde, oprydning og 
vask af køkkenskabe, køleskab m.m.  
Vasketøj håndteres efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer. 
 
 



Rundvisning  
 
Vi har vurderet hygiejnen i udvalgte opholdsrum, gangarealer, toiletter, puslerum og 
soverum. 
 
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 og gangarealer. 
Ryddelige. Inventaret er slidt men rent, dog er lamperne over bordet støvede. 
Gulvet på stuen er rent – blev vasket grundigt i går af det pædagogiske personale – men 
på gangen, hvor der er meget trafik er det snavset og andre steder i huset er gulvene 
snavsede især i hjørner og under møbler. 
Der er opsat automatisk håndspritdispenser utilgængelig for børnene. 
Hynder og puder har plastikbetræk, der kan aftørres. Ingen faste procedurer for dette. 
 
Toiletter og puslerum: 
Fremstår ryddelige, men ikke rene 
Toiletkummer med brunlige aflejringer og håndvaske og armatur nussede med 
kalkaflejringer 
Der er let adgang til sæbe, engangshåndklæder og –handsker og der er opsat instruktion 
om korrekt håndvask.  
Hvert barn har et krus hængende i holder med barnets mærke. Børnene bruger krusene, 
når de skal have vand. 
Puslerum er ryddeligt, men ikke rent. Bruges ikke aktuelt, men tages i brug, når 
vuggestuegruppen oprettes efterår 2012 
 
Soverum: 
Velfungerende system, hvor hvert barn har sin egen køje, der foldes ud, når den skal 
bruges. Sengelinned vaskes en gang om måneden. 
 
 
Konklusion og anbefalinger 
 
Ved hygiejnebesøget i Nærum menighedsbørnehave fremstår lokalerne pæne og 
ryddelige med en indretning, der gør det let at overholde de hygiejniske retningslinier. 
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. Nærum menighedsbørnehave overholder Sundhedsstyrelsens retningslinjer 
på de fleste områder.  
 
Rengøringsniveau: 
Armatur og dørhåndtag er trafikknudepunkter for smittespredning og skal holdes så rene 
som muligt, særligt på toiletter og i puslerum  
Da børnene ofte benytter gulvet til at lege og kravle på er det særligt vigtigt at gulvene 
holdes rene. Armatur, toiletter og gulvei Nærum Menighedsbørnehave var ikke 
tilfredsstillende rengjort, som de fremstod ved besøget.  
 



•   Det anbefales at gennemgå rengøringsplaner og procedurer for gulvvask og 
rengøring af toiletter og puslerum, således at rengøringsstandarden og 
hygiejneniveauet højnes 

 
Drikkekrus 
Drikkevand skal som hovedregel hentes i køkkenet, hvor der er mindre risiko for 
smittespredning end ved håndvasken på toilettet. Krus, der genbruges i løbet af dagen, 
giver mulighed for, at børnene forveksler krusene og dermed øget risiko for 
smittespredning. 
 

• Det anbefales, at der er adgang til rene krus på stuerne, når børnene har brug for at 
drikke vand.  
 

 
For den nye vuggestuegruppe anbefales: 
 

•  at puslepladen desinficeres med overfladedesinfektionsmiddel efter hvert bleskift og 
at både barn og voksen vasker hænder efter  bleskift.  

• Affaldsspande med pedalbetjent låg   
• At institutionens vasketøj lægges i spand med fodbetjent låg.  
• At sengetøj og madrasser fra krybber og barnevogne opbevares særskilt for hvert 

barn og under tørre og ventilerede forhold, når det ikke er i brug 
 
 
 
 
 
 
Rudersdal august 2012 
 
 
Tine Keiser-Nielsen 
Kommunallæge 
Den Kommunale Sundhedstjeneste 
Rudersdal Kommune 
tkn@rudersdal.dk 
7268 4044 



 
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 
 
 
 
 


