
 

 

    
 
 
 
 
 
 
Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg  
 
 
 
Sundhedstjenesten har den 10. juni 2014 været på besøg i Lyngborghave, Institution 
Hestkøb. Ved besøget deltog daglig leder Karen Nørr og kommunallæge Tine Keiser-
Nielsen. 
 
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 Karen Nørr oplyser: 
 
Normering:  
Institutionen er normeret op til 170 børn. Der er pt indskrevet 145 børn, heraf 50 
vuggestuebørn. Der er i alt 15 børnetoiletter i institutionen, 6 i vuggestuedelen og 9 i 
børnehavedelen. Der er ved at blive etableret 3 ekstra toiletter i børnehavedelen, så 
der i alt bliver 18 børnetoiletter i institutionen. 
 
Sygefravær: 
Generelt lavt. For nylig ophobning af tilfælde af streptokokhalsbetændelse, som blev 
afhjulpet efter ekstra hygiejneindsats. 
 
Rengøringsstandard: 
Niveauet er fint. Rengøringspersonalet opnår en fin standard på de timer, de har til 
rengøring af institutionen.  
 



 

 

Indeklima: 
Ikke optimalt endnu, for det nye ventilationsanlæg er ikke indstillet helt endnu, så der 
er varmt i institutionen 
 
Hygiejne- og sundhedspolitik:  
Fokus på sund kost. Målet er 60 – 90% økologi. 
Faste rutiner for håndhygiejne og let adgang for voksne til hånddesinfektionsmidler. 
Forældre vasker hænder med børnene ved aflevering og alle børn vasker hænder 
inden spisning. 
Skofrit hus - det vil sige indesko inden døre. Der er adgang til børnegarderoben fra 
legepladsen. 
Der er faste procedurer mht. solbeskyttelse. Børnene er smurt med solcreme 
hjemmefra og personalet smører børnene igen ved frokosttid med solcreme fra 
apoteket. Der er skygge fra beplantning på legeplads og solsejl ved sandkasserne, 
men det er ikke tilstrækkeligt, så de vil blive suppleret med parasoller. 
 
 
Rundvisning  
 
Vi har vurderet hygiejnen i opholdsrum, soverum, 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. Linoleumsgulvene hele og rene. Inventaret velholdt og rent. Betræk på 
puder og madrasser er helt og rent. Der er håndvask med sæbe og 
engangshåndklæder. 
 
Soverum/krybberum:  
Hvert barn har sin dyne, pude og madras mærket med navn. Sengetøj og madrasser  
opbevares særskilt under ventilerede forhold. Sengetøjet vaskes cirka 1 gang om 
måneden. 
 
Toiletter:  
Fremstår ryddelige og rene. Der er engangshåndklæder og let adgang til handsker 
og håndsprit.  Sæbeautomaten er i stykker. Berøringsfrit armatur. Affaldsspand med 
låg.  
 
Puslerum:  
Fremstår ryddelige. Der er fyldt op med flydende sæbe og engangshåndklæder og let 
adgang til handsker, håndsprit og middel til overfladedesinfektion.  
Affaldsspand isat plastpose og med pedalbetjent låg. 
Både børn og voksne vasker hænder efter bleskift. 
 
 



 

 

 
Konklusion og anbefalinger  
 
Ved hygiejnebesøget i Lyngborghave fremstår lokalerne pæne, rene og ryddelige 
med en 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. 
 
Lyngborghave overholder Sundhedsstyrelsens retningslinjer på de områder, der er 
vurderet ved besøget.  
 
 
 
 
 
Rudersdal Juni 2014 
 
 
 
Tine Keiser-Nielsen 
 
Kommunallæge 
Den Kommunale Sundhedstjeneste 
Rudersdal Kommune 
tkn@rudersdal.dk     
7268 4044  



 

 

 
Yderligere information 
 
Hygiejnerapport Tryllehuset og Baghuset 2009   
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 (www.sundhedsstyrelsen.dk) 
 
Fødevarestyrelsens hjemmeside (www.fvst.dk) 
 
Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside (www.ebst.dk) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


