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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 13. august 2012 været på besøg i Vedbæk Børnehus, 
Gøngehusvej 40 i Vedbæk 
 
Indledende samtale  
 
Berit Bjerre Poulsen oplyser: 
 
Institutionen er normeret til14 vuggestuebørn og 24 børnehavebørn. Der er 3 børnetoiletter 
i institutionen. 
 
Rengøringsstandard – personalets vurdering:  
Niveauet er bedre efter skift fra rengøingsfirma til en fast person, men der er afsat meget 
lidt tid til rengøring. Niveauet er acceptabelt nu, men af og til må det pædagogiske 
personale hjælpe til. Der er et fint samarbejde med tilsynsførende.  
 
Indeklima:  
Ingen gener. Velfungerende varmepumpe, der også renser luften. Der luftes ofte ud. 
 
Sygefravær:  
lavt både hos børn og voksne 
 
Hygiejnepolitik, faste hygiejneprocedurer m.m.: 
Der er fokus på håndhygiejne med håndvask - ofte sammen med en voksen- inden 
måltider, efter toiletbesøg og efter bleskift. Jævnligt håndvaskekurser for børnene. 
Desinfektion af håndtag, armatur osv. 2 gange dagligt. 
Automat med hånddesinfektion på legepladsen til brug ved næsepudsning m.m. 
Faste rutiner for vask af sengetøj, legetøj, udklædningstøj, hynder, betræk, krybber osv. 
 
Vasketøj skylles op inden det lægges i poser og gives børnene med hjem. 
 
 
Rundvisning  
 
Vi har vurderet hygiejnen i udvalgte opholdsrum, 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: 
Ryddelige, lyse og venlige. Delt op i legerum og cafe. Trægulvene er hele og rene 
Små løse tæpper på gulvene. Tæpperne vaskes eller fornys jævnligt. 
 
Toiletter og puslerum: 
Fremstår ryddelige, og rene 
Der er let adgang til sæbe og engangshåndklæder, vaskeklude, handsker og 
desinfektionsmiddel til hænder og overflader. Der er særlig affaldsspand til bleer 
Puslemadrassen desinficeres efter hvert  bleskift. 
 
Soverum/krybberum: 
Hvert barn har sin egen madras og sengetøj, som opbevares under tørre, ventilerede 
forhold, når det ikke er i brug. Der er faste procedurer for vask af sengetøj. 
 
Konklusion og anbefalinger 
 
Ved hygiejnebesøget i Vedbæk Børnehus 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. 
Myretuen overholder Sundhedsstyrelsens retningslinjer på de områder, vi har vurderet ved 
besøget.  
 
Dog anbefales det, at børnenes private vasketøj ikke skylles op inden det lægges i 
plastikposer, lukkes med en knude og gives barnet med hjem. Når tøjet skylles op spredes 
eventuelle smitstoffer via små dråber til omgivelserne og dermed øges riskoen for 
smittespredning. Se ”Hygiejne i daginstitutioner” side 109 
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Kommunallæge 
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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 
 
 
 
 


