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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 6. august 2012 været på besøg i Børnehaven Vængebo, 
Rudersdalsvej 91 A i Holte 
 
 
Indledende samtale  
 
Majbrit Vick oplyser: 
 
Normering:   
Der er indskrevet 21 børn i alderen 3-6 år og der er i alt 4 børnetoiletter i institutionen 
 
Rengøringsstandard – personalets vurdering:  
Niveauet har tidligere været dårligt, men efter skift til andet rengøringsselskab er det nu 
meget fint. Der er et godt samarbejde med det faste rengøringspersonale, som kender 
huset. 
 
Indeklima:  
Ingen gener. Taget er lige blevet skiftet og næste projekt er kælderen, hvor der er indrettet 
motorikrum og værksted, kan godt være lidt fugtig. Det afhjælpes med affugter og 
udluftning. 
 
Sygefravær:  
Er lavt både for børn og voksne 
 
Hygiejnepolitik:  
Der er udarbejdet en sygepolitik, som ligger på børnehavens hjemmeside. 
Hovedbudskabet er, at der ikke skal være børn eller voksne med smitsom sygdom i 
institutionen. Det er personalet, der afgør, om barnet kan være i institutionen. 
Der er faste procedurer for udluftning og udeliv: der luftes ud minimum hver anden time og 
børnene er ude mindst to timer dagligt året rundt. 
For at sikre børnene privatliv er der toiletregler med ventekø og forhæng ved toilettet. 
Der er fokus på håndhygiejne og der vaskes hænder mange gange dagligt. Børnehaven 
har en håndvaskesang og der er opslag om korrekt håndvask. 
Vasketøj håndteres efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer. 
 
 
Rundvisning 
 
Vi har vurderet hygiejnen i udvalgte opholdsrum, garderober, børnekøkken, toiletter og 
puslerum. 



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. Gulve, møbler og øvrige inventar fremstår slidte, men rene. Der er ikke 
løse tæpper, hynder, puder m.m. Personalet klargør lokalerne til rengøring. 
 
Garderobe: 
Velindrettet, ren og ryddelig 
 
Børnekøkken: 
Ryddeligt. Der er mulighed for håndvask for de voksne, men ikke for børnene. Børnene 
har eget krus med navn på, som vaskes to gange om ugen 
 
Toiletter og puslepladser: 
Fremstår rene og ryddelige. Der anvendes håndklæde ved bleskift. Både barn og voksen 
vasker hænder efter toiletbesøg og bleskift og puslemadrassen desinficeres efter hvert 
bleskift.  Der er let adgang til handsker og håndsprit.  
Hvert barn har sit eget frottehåndklæde, som vaskes hver anden dag 
 
Konklusion og anbefalinger  
 
Ved hygiejnebesøget i Børnehaven Vængebo fremstår lokalerne pæne, rene 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. 
Børnehaven Vængebo overholder Sundhedsstyrelsens retningslinjer på de områder, vi har 
vurderet ved besøget. Dog er der følgende kommentarer  
 
Det har stor betydning for forebyggelse af smittespredning i institutionen, at man kun 
benytter engangshåndklæder, der også kan bruges til at lukke vandhanen med. 
Håndklæderne kan enten være af pair eller små frottevaskeklude, der lægges til vask efter 
hvert brug (Se ”Hygiejne i daginstitutioner” side 48)  
 
For at forebygge smittespredning anbefales det, at drikkekrus vaskes dagligt i 
opvaskemaskinen (Se ”Hygiejne i daginstitutioner” side 110)  
 
 
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 
 
 
 
 


