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Rapport udarbejdet på baggrund af Sundhedsplejens
hygiejnebesøg i Skovbørnehaven Svend Gønge d. 24/9-2019
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 Jette Alstrup, pædagog Anne Neel Dysted og
sundhedsplejerske Nana Hjort. Institutionen har pt 26 børnehavebørn (max 30). Ved tilsynet
fremstår institutionen indbydende og velholdt.
Oplyst ved samtale:
Sygefraværet beskrives generelt som lavt – både blandt voksne og børn. Personalet skærper
hygiejnen ved evt. sygdomsepidemi.
Rengøringen er udliciteret til ISS, og beskrives generelt som tilfredsstillende, da institutionen
har et godt og tæt samarbejde med rengøringsassistenten, som er forholdsvis nyansat.
Overordnet set, kan personalet dog have sine betænkninger omkring, hvorvidt den
kommunalt fastsatte rengøringsstandard er høj nok til at forebygge sygdoms-smitte i
tilfredsstillende grad. Hver måned føres opfølgende audits ved ISS kontroller.

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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Institutionen holder generelt en optimal komforttemperatur.
For at minimere støj/genklang, er der i alle rum opsat lydabsorberende loftplader, og der er
indkøbt lydabsorberende borde. Der arbejdes løbende med at sænke støjniveauet på
pædagogisk og praktisk plan. Da børn og voksne hver dag er ude i skoven eller på legepladsen
det meste af dagen, oplever personalet generelt ikke støjproblemer.
Luftskiftet beskrives som tilfredsstillende, idet institutionen jævnligt lufter ud. I
sommerhalvåret står terrassedøren ofte åben. Der er ikke mekanisk ventilation - grundet
husets lille størrelse og begrænsede anvendelse - undtagen på toilettet.
Gennemgang og kommentar
Børnehave: begge stuer fremstår pæne og opryddelige. Der er i betragtning af den trænge
plads gode muligheder for at opbevare legetøj o.l. i lukkede kasser, reoler og skabe, når det
ikke er i brug.
På stuerne er der et par enkelte løse, skridsikre, kortlurvede tæpper på gulvet med det formål
at minimere støj, at inddele rummene i mindre rum samt at indbyde til leg på det til tider
fodkolde gulv. Begge tæpper fremstår rene og pæne, og udskiftes løbende efter behov ved
synlig slitage og tilsmudsning.
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.
Toilet: på toilettet er der mekanisk udsugning for at undgå fugt og lugtgener. Generelt
fremstår toilettet pænt og opryddeligt, og der er engangshandsker, engangsklude, sæbe og
korrekt håndsprit til rådighed. Evt. bleskift foretages stående (sker i begrænset omfang).
Ved alle bleskift anvendes der engangsklude og engangshandsker som forskrevet - dog ikke
engangsforklæder. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der anvendes engangsforklæder ved alle
bleskift, for at beskytte personalets tøj mod forurening af afføring/urin med henblik på at
forebygge mulig spredning af smitsom sygdom.
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Sovemiljø: alle sovebørn sover indendørs på den ene stue. Der er gode muligheder for
udluftning i rummet via vinduer. Hvert barn har egen sovepose med en indbygget madras som
kan tages ud ifm. vask. Vask af sengetøj er sat i system, og sker 1 x måneden eller oftere ved
tilsmudsning. Jf. Sundhedsstyrelsens nyeste anbefaling, vaskes sengetøj/soveposer hver 14. dag
eller oftere ved synlig tilsmudsning.
Køkken: opvask og oprydning foretages af det pædagogiske personale. Køkkenet fremstår
velholdt og opryddeligt under tilsynet.
Afvaskning af køleskabe er sat i system, og sker 1 x om måneden eller oftere ved synlig
tilsmudsning. Køleskabet fremstår pænt og rent under tilsynet. Sundhedsstyrelsens seneste
anbefaling er, at køleskabe afvaskes ind- og udvendigt 1 x ugentligt eller oftere ved synlig
tilsmudsning.
Spisesituation: børnene har egen madpakke og drikkedunk med. Madpakker opbevares på køl
indtil brug. Drikkedunkene tømmes og rengøres dagligt af forældrene. Hvis en drikkedunk
ikke rengøres regelmæssigt, påtales dette overfor forældrene af personalet. I løbet af dagen
tømmer og fylder personalet drikkedunkene med frisk vand.
Det anbefales, at forældrene vasker drikkedunken dagligt, da drikkedunke kan være grobund for
mikroorganismer som bakterier, virus og svampesporer.
Vasketøj: varetages af det pædagogiske personale. Håndklæder, viskestykker og karklude
udskiftes efter hvert brug og vaskes ved 90˚ som anbefalet. Anbefaling: karklude skal vaskes
ved mindst 80˚C (program kogevask).
Periodisk rengøring af legetøj: afvaskning sker ikke systematisk, og vurderes til at være
sjældnere ikke det anbefalede. 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.
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Sutter: forældrene medbringer barnets egen sut. Forældrene står selv for rengøringen heraf.
Anbefaling: sutter bør vaskes og desinficeres ved skoldning i kogende vand i 5 min. mindst en
gang 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 dagligt - med en ny og ren. Møre sutter skal kasseres.
Håndhygiejne/hånddesinfektion: på alle stuer, køkken, toilet og udendørs er der mulighed for
håndhygiejne og hånd-desinfektion (personalet har hver deres lomme håndsprit).
Institutionen anvender korrekt type hånddesinfektion. Institutionen anvender ikke
overfladedesinfektion, da de af manglende pladshensyn foretager bleskift stående.
Personalet har løbende fokus på, at alle børn vasker hænder efter urent (såsom toiletbesøg)
samt før rent (såsom spisning og evt. køkkenarbejde). Udendørs håndhygiejne består af våde
vaskeklude eller vådservietter (personalet har desuden mulighed for hånddesinfektion md
lomme 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 sep. 2019
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
synligt snavs.

Legetøj

Vaskes mindst 1 x om måneden eller oftere ved synligt 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
synligt 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 og sovedragter

Vaskes ved 60˚ hver 14. dag eller oftere ved synlig
tilsmudsning. Ved forurening med afføring, snot og andre
kropssekreter vaskes 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˚.

Aftageligt sofa- og møbelbetræk

Vaskes minimum 2 x årligt eller oftere ved synlig
tilsmudsning.

Køleskabe

Afvaskes ind- og udvendigt 1 x ugentligt eller oftere ved
synlig tilsmudsning. Håndtaget rengøres dagligt.
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