
     

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hygiejnebesøg i Skovmærket 
 

Mandag den 20. august 2012 
 
 

 
 

Deltagere: 
 

Hanne Engquist, 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 20. august 2012 været på besøg i Skovmærket, Øverødvej 
136 i Holte 
 
Indledende samtale  
 
Hanne Engquist oplyser: 
 
Normering:   
Institutionen er normeret til 22 børnehavebørn. Der er i alt 2 børnetoiletter i institutionen:  
 
Rengøringsstandard – personalets vurdering:  
Meget fint niveau, rengøringen udføres af en fast person, der kender huset godt.. 
 
Indeklima:  
Ingen gener. Indeklimaet er forbedret efter huset fik nye vinduer for 1½ år siden.  
 
Sygefravær:  
Er lavt både blandt voksne og børn.  
 
Hygiejnepolitik: 
Fokus på håndhygiejne, børnene bliver minde om at vaske hænder inden måltider, efter 
legeplads efter toiletbesøg m.m. Der er adgang til hånddesinfektionsmiddel til de voksne 
flere steder i huset. 
Der er faste rutiner for vask af inventar, betræk, sengetøj m.m. 
Der luftes jævnligt ud og børnene opholder sig meget ude. 
Vasketøj håndteres efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer.  
 
 
Rundvisning  
 
Vi har vurderet hygiejnen i opholdsrum, toiletter og garderobe 
 
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, lyse og rene.  Inventaret velholdt og rent. Linoleumsgulvene hele og rene. 
Legetøjet opbevares i lukkede kasser og kurve. 
Hynder og puder har vaskbart betræk, der vaskes jævnligt. 
 
Toiletter: 
Fremstår ryddelige. Der er fast sæbe ”på pind” ved håndvasken. Hvert barn har sit eget 
frottehåndklæde 
Armatur, håndvaske og toiletkummer er slidte, men rene.  
 
Garderober: 
Lyse, rummelige, ryddelige og rene 
 
 
Konklusion og anbefalinger  
 
Ved hygiejnebesøget i Skovmærket 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. 
Ellesletten overholder Sundhedsstyrelsens retningslinjer på de områder, der blev vurderet 
ved besøget. 
 
Dog anbefales det  
 

• at erstatte frottehåndklæderne på toiletterne med engangshåndklæder, eventuelt 
små frottevaskeklude, der lægges til vask efter hvert brug. 

• At erstatte den faste sæbe med flydende sæbe. Det er lettere at fordele den flydende 
sæbe på hænderne og det er vanskeligt at holde den faste sæbe bakteriefri 

 
Se side 48 i Sundhedsstyrelsens ”Hygiejne i daginstitutioner” 
 
 
 
Rudersdal September 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 
 
 
 
 


