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Baggrund for besøget
Besøget er et led i Sundhedsplejens rutinemæssige hygiejnetilsyn i daginstitutioner beliggende i
Næstved Kommune1.

Besøget
Tilstede ved besøget og samtalen er daglig leder Maj-Britt Hedengrav og AMR Kristina Apresova
samt sundhedsplejerske Nana Hjort.
Skovtrolden har pt. 24 vuggestuebørn, fordelt på 2 stuer, samt 48 børnehavebørn, ligeledes
fordelt på 2 stuer. Bygningen ejes af andelsboligforeningen Skovbrynet, som lejer den ud til
kommunen på en 60 årig lejekontrakt. Bygningen som er ca. 55 år, fremstår generelt hyggelig og
indbydende, men puslerum og toiletter trænger dog til renovering, da de står med de oprindelige
vægfliser, hvori der er diverse huller fra tidl. ophæng samt gammeldags håndbetjente armaturer.
Ikke håndbetjente armaturer anbefales generelt af hensyn til optimal håndhygiejne.

Oplyst ved samtale:
Sygefravær et beskrives generelt som normalt – både blandt voksne og børn. Henover efteråret og
vinteren, har der dog været en øget forekomst af smitsom diarre og opkast i institutionen.
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Den kommunale sundhedstjeneste har i flg. Sundhedsloven og Bekendtgørelse nr. 1344 om forebyggende sundhedsydelser for børn
og unge bl.a. pligt til at yde vejledning om og føre tilsyn med institutioner beliggende i kommunen.
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Personalet har i den sammenhæng skærpet hygiejnen bl.a. med anvendelse af engangsforklæder
ved bleskift.
Rengøringen er udliciteret til ISS, og kvaliteten beskrives som ok ud fra de givne rammer.
Institutionen melder konsekvent evt. mangler/utilfredsstillende forhold til ISS
rengøringscontrolleren i forbindelse med de månedlige audit.
Personalet har dog sine betænkninger omkring, hvorvidt rengøringsstandarden er høj nok til at
forebygge sygdomssmitte i tilfredsstillende grad.

Indeklima: generelt opleves der ikke de store problemer med støj eller genklang.
For at dæmpe støj på stuerne, er rummene inddelt i mindre rum vha. rum-opdelere, og der
anvendes enkelte løse, skridsikre, kortlurvede tæpper på gulvet samt bløde opbevaringskasser.
Der arbejdes løbende med at sænke støjniveauet på pædagogisk plan.
Institutionen lufter flere gange dagligt, og har desuden en velfungerende mekanisk ventilation,
som jævnligt bliver efterset og vedligeholdt af andelsboligforeningens vicevært og/eller
servicefirmaet.
Generelt opleves komforttemperaturen som værende passende. På alle sol-vendte stuer, er der
mulighed for sol-afskærmning.
Gennemgang og kommentar
Vuggestuen: begge stuer fremstår pæne og opryddelige. Der er gode muligheder for at opbevare
legetøj i bløde kasser, reoler og rum-opdelere, når det ikke er i brug.
Der er enkelte løse, skridsikre tumle-madrasser på gulvet med det formål at minimere støj, at
inddele rummene i mindre rum samt at indbyde til leg på gulvet. De fleste er med plastoverflade,
som kan aftørres med vand og sæbe. Enkelte er med stofbetræk, som kan tages af og vaskes i
vaskemaskine. Madrasserne med plastoverflade fremstår pæne og rene, og er at foretrække
fremfor de stofbeklædte. Betrækket på en mindre rund gulvmadras på stuen ”Koglerne”, kan ikke
tages af for maskinvask. Personalet vurderer, at hele madrassen kan vaskes, men har endnu ikke
afprøvet. Er dette ikke muligt, bør madrassen kassereres, da den ikke kan rengøres på forsvarlig
vis.
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Madrasserne afvaskningen ikke systematisk, men efter behov ved synlig snavs. Ca. 1 x ugtl.
rulles/sættes madrasserne på højkant for grundig støvsugning og vask af gulv.
Madrasserne bør afvaskes 1 x ugentligt eller hyppigere ved tilsmudsning. Det kan anbefales, at
sætte afvaskningen i system for egenkontrol.

Puslerum: begge puslerum fremstår pæne og opryddelige, men trænger til generel renovering
(som tidligere beskrevet). Der er mekanisk udsugning samt mulighed for udluftning via vinduer.
Der opleves generelt ikke lugtgener.
Der er hæve/sænke pusleborde, engangshandsker, engangsunderlag, engangsklude, engangspapir,
engangsforklæder, håndsæbe, håndsprit og korrekt overfladedesinfektion (med denatureret
Ethanol 70%) til rådighed i begge puslerum.
Hos ”Kastanjerne” i vuggestuen mangler puslebordet en kantliste, hvorved der er direkte adgang
for vand og snavs, samt sygdomsfremkaldende bakterier, virus og svampesporer, til bordpladens
indre spånplade-kerne. Ydermere er puslebordet rustent flere steder. Den åbne spånplade og
rustområderne vil trække både smitstoffer og fugt til sig. Samtidig vil korrekt rengøring være
umulig. Herved vil risikoen for overførsel af smitte fra puslebord til børn og ansatte være forøget
markant, ligesom der vil være forøget risiko for skimmelvækst. Puslebordet bør derfor udskiftes
straks.
Puslemadrassen hos ”Kastanjerne” fremstår hel og ren. Hos ”Koglerne” er puslemadrassen
hullet/sprækket i hjørnerne, og skal derfor udskiftes, hvilket daglig leder vil sørge for.
Puslemadrasserne aftørres med overfladedesinfektion efter hvert bleskift. Puslemadrasserne bør
aftørres med overflade-desinfektion med 70 % Ethanol efter hvert bleskift. Herudover bør
madrasserne vaskes i bund med vand og sæbe 2 x dagligt, hvilket med fordel, kan ske i
middagspausen, når børnene sover, samt når stuen lukkes ned om eftermiddagen.

3

Personalet vil fremadrettet ændre procedure, så der leves op til anbefalingerne. Ved alle bleskift
anvendes der engangsunderlag, engangsklude og engangshandsker. Engangsforklæder anvendes
pt. kun skærpende i forbindelse med sygdomsepidemi som diarre.
Jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger, bør der anvendes engangsforklæder ved afføring/mistanke
om afføring mhp. at beskytte personalets tøj mod stænk af afføring og derved forebygge spredning
af smitsom sygdom. Personalet vil fremadrettet arbejde på at ændre procedure, så der leves op til
anbefalingerne.
Liggehaller: hver vuggestue gruppe har egen liggehal tilknyttet. Liggehallerne fremstår pæne og
opryddelige. Der ikke er ingen varmekilde, men god luftcirkulation i rummet. Alle sovebørn op til 2
år har egen barnevogn og sengetøj (med påført navneskilt). Sengetøjet kan opbevares i et skab på
stuen, når det ikke er i brug. Ved inspektion føles sengetøj og madrasser i barnevognene kolde,
men ikke fugtige.
For at forbygge skimmelvækst, anbefales det, at sengetøj og madrasser luftes dagligt (fx henover
barnevognshåndtaget) og at sengetøj opbevares i et opvarmet rum, især når vejret er koldt
og/eller fugtigt. Sengetøjet anbringes først i barnevognen igen, når denne atter tages i brug.

Børn over 2 år sover indendørs på fold ud køjesenge, de øverste køjer er beskyttet med puder i
siden, så børnene ikke falder ud.
Sengetøjet vaskes ikke systematisk men efter behov/tilsmudsning, og vurderes til at ske, sjældnere
end det anbefalede. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at sengetøj vaskes mindst en gang om måneden
samt hyppigere ved tilsmudsning. Vask af sengetøj kan med fordel sættes i system, således at det
sikres, at der leves op til anbefalingen.

Børnehaven: begge stuer fremstår pæne og opryddelige. Der er gode muligheder for at opbevare
legetøj i bløde kasser, reoler og rum-opdelere, når det ikke er i brug.
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Der er enkelte løse, skridsikre kortlurvet tæpper på gulvet med det formål at minimere støj, at
inddele rummene i mindre rum samt at indbyde til leg på gulvet. Tæpperne støvsuges dagligt og
rulles sammen ca. 1 x ugtl., for grundig støvsugning og gulvvask. Alle tæpper, på nær et enkelt,
som i flg. Daglig leder skal udskiftes, fremstår rene og pæne.
Sundhedsstyrelsen anbefaler generelt, at løse tæpper er vaskbare og vaskes eller renses 1 x
ugentligt. Synligt snavsede og/eller slidte tæpper, som ikke kan vaskes eller renses tilstrækkelig,
bør udskiftes.
Toiletter: begge toiletter fremstår pæne og opryddelige, men trænger som vuggestuens puslerum
til lidt generel renovering (som tidligere beskrevet). Der er mekanisk udsugning samt mulighed for
udluftning via vinduer. Der opleves generelt ikke lugtgener. På det ene toilet er der indrettet
pusleplads med hæve/sænke puslebord, og der er engangshandsker, engangsunderlag,
engangsklude, engangspapir, engangsforklæder, håndsæbe, håndsprit og korrekt
overfladedesinfektion (med denatureret Ethanol 70%) til rådighed.
På toilettet hos ”Valnødderne” er der for nylig etableret udgang til legepladsen, så udebørn kan gå
direkte på toilettet, uden at skulle gå igennem hele huset med snavset tøj og sko på.
Personalet har fokus på, at alle børn vasker hænder efter urent (fx toiletbesøg) samt før rent (fx
spisning og evt. køkkenarbejde). Institutionen har jævnligt arbejdet pædagogisk med hygiejne som
tema.

Fælleskøkken: køkkenet fremstår pænt og opryddeligt, og der er industriopvasker samt håndvask
til rådighed. Køleskab til mælkevarer m.v. fremstår rent og pænt, afvaskes ikke systematisk, men
efter behov. Vurderes til at ske oftere end det anbefalede, som er mindst en gang om måneden.
Spisesituation: børnene har egen madpakke med, som indtil spisning opbevares i stueopdelte
køleskabe. Alle køleskab fremstår rene og pæne og afvaskes efter behov. Vurderes til at ske oftere
end det anbefalede.
Børnene har egne drikkedunke, som forældrene tømmer og rengør dagligt. Personalet oplever, at
forældrene generelt holder god hygiejne omkring drikkedunkene, og har desuden opsat
forældreopslag med fokus på dette. Til frokost drikkes der mælk af krus/glas, som vaskes og skiftes
efter brug.
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Vasketøj: varetages af det pædagogiske personale. Karklude samt viskestykker og stofhagesmække udskiftes efter brug. Karklude vaskes ved 90˚, viskestykker og stof-hagesmække ved
60˚, og lever således fint op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Periodisk rengøring af legetøj: afvaskning sker pt. ikke systematisk grundet forringet
personalenormering - vurderes til at ske ca. hver 3. mdr. Det anbefales, at legetøjet afvaskes 1 x
om måneden. Det kan tillige anbefales, at den periodiske rengøring sættes i system, så det vha.
egenkontrol kan sikres, at der leves op til anbefalingerne.
Sutteflasker: Det er forældrenes eget ansvar at producere det antal flasker, som barnet dagligt har
brug for, og at medbringe flaskerne ved aflevering. Forældrene står ligeledes for den daglige
rengøring og flaskedesinfektion.
Sutter: forældrene medbringer barnets egen sut, som opbevares på suttebræt. Forældrene står
selv for rengøringen heraf. Anbefaling: sutter bør vaskes, og desinficeres ved skoldning i kogende
vand i 5 minutter, mindst en x dagligt eller efter brug, da sutter kan være grobund for
sygdomsfremkaldende mikroorganismer som bakterier, virus og svampesporer. Det anbefales
derfor, at forældrene udskifter barnets sut i institutionen dagligt - med en ny og ren. Møre sutter
skal kasseres.
Håndhygiejne/håndsprit: på alle stuer er der mulighed for korrekt håndhygiejne og håndsprit.
Institutionen anvender korrekt type håndsprit.

Rapporten er udarbejdet af

Børnefamilieenheden Næstved Kommune
Nana Hjort
Sundhedsplejerske med ansvar for hygiejne og miljø
nchjo@næstved.dk
tlf. 40 42 48 15
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Rengøringsvejledning ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger juni 2017
Emne

Anbefalet rengøringsmetode & hyppighed

Puslemadras og puslebord

Afvaskes grundigt med vand og sæbe 2 x dagligt.
Puslemadrassen desinficeres med denatureret Ethanol 70-85 %
(”hospitalssprit”) efter hvert bleskift

Borde

Afvaskes med vand og sæbe før og efter spisning samt ved synlig
snavs

Legetøj

Vaskes mindst 1 x om måneden eller oftere ved synlig snavs.
Ved ophobning af særlige smitsomme sygdomme, som
børnesår, øjenbetændelse og mave-tarminfektioner, kan det
være nødvendigt med daglig vask.
Småt legetøj kan vaskes i vaskeposer i vaskemaskinen ved min.
40˚, større legetøj i opvaskemaskine ved 80˚ ellers grundig
rengøring med vand og sæbe. Legetøj som ikke tåler vask
kasseres.

Krybber og barnevogne

Afvaskes med vand og sæbe 1 x om måneden eller oftere ved
synlig snavs.

Madrasser

Aftageligt betræk vaskes mindst 1 x om måneden.
Madrasser med ”voksdug” betræk afvaskes med vand og sæbe
mindst 1 x om måneden.
Ikke vaskbare madrasser sendes til rensning efter behov og
mindst 2 x årligt.

Sengetøj, soveposer og sovedragter

Vaskes ved 60˚ mindst 1 x om måneden eller oftere ved synlig
tilsmudsning. Ved forurening med afføring, snot og andre
kropssekreter anbefales vask ved 90˚.

Dyner og puder

Vaskes 2 x om året ved 60˚ eller oftere ved behov.

Karklude

Vaskes daglig ved minimum 80˚. Ved forurening med afføring,
snot og andre kropssekreter vask ved 90˚.

Viskestykker og hagesmække

Vaskes ved minimum 60˚ (ved vask sammen med karklude
minimum 80˚). Ved forurening med afføring, snot og andre
kropssekreter vask ved 90˚.

Aftagelig sofa- og møbelbetræk

Vaskes minimum 2 x årligt eller oftere ved synlig tilsmudsning.
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