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Rapport udarbejdet på baggrund af Sundhedsplejens hygiejnebesøg i
Busters Verden d. 4/6-19
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 Nina Topsøe samt sundhedsplejerske Nana Hjort.
Busters Verden har 24 vuggestuebørn - fordelt på to stuer, samt op til 66 børnehavebørn - fordelt
på tre stuer. Institutionen blev bygget i 2002 og tilbygget i 2005, og fremstår generelt indbydende
samt velholdt.
Oplyst ved samtale:
Sygefravær et beskrives generelt som normalt – både blandt voksne og børn. Personalet skærper
hygiejnen ved evt. sygdomsepidemi.
Rengøringen er udliciteret til ISS, og der føres audit med ISS controller ca. en gang hver måned.
Institutionen er generelt meget tilfredse med rengøringsstandarden, idet de har en yderst
kompetent og omhyggelig rengøringsassistent.
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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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Indeklima: generelt opleves der ikke de store problemer med støj eller genklang. Der er opsat
lydabsorberende loftplader i alle opholdsrum.
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 underliggende tæppe ved
brug af Legoklodser. I vuggestuen er der tillige lydabsorberende borde. Institutionen arbejder
løbende med at sænke støjniveauet på pædagogisk plan.

Institutionen har tidligere haft udfordringer med komforttemperaturen, idet varmeanlægget ikke
havde tilstrækkelig opvarmningskapacitet til at varme hele institutionen op (anlægget var
dimensioneret til et parcelhus størrelse). Anlægget er nu udskiftet, herefter har
komforttemperaturen været tilfredsstillende.
Institutionens ventilationsanlæg er under observation mht. støj og træk. Trækgenerne hænger
muligvis sammen med den manglende varmetilførsel. Team Ejendom står for opfølgning og
løbende vedligeholdelse.
På alle sol-vendte stuer, på nær ”Tryllekunsten” stuen, er der mulighed for sol-afskærmning.
Institutionen arbejder på en løsning – daglig leder ser allerhelst det bliver udvendige persienner.

Gennemgang og kommentar
Børnehaven: alle tre stuer fremstår pæne og opryddelige. Der er gode muligheder for at opbevare
legetøj i kasser, reoler og rum-opdelere, når det ikke er i brug.
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. Et par enkelte kunst-tæpper
fremstår lidt slidte og nussede, mens de øvrige tæpper er rene og pæne. Daglig leder oplyser, at
de slidte tæpper står til udskiftning, så snart der er plads hertil i budgettet.
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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/puslerum (børnehave-del): er placeret i tilknytning til fællesrum udfor hver enkelt
børnehave-stue. På de to toiletter tilknyttet stuerne ”Cassiopeia” og ”Trommehvirvlen” er der
indrettet en pusleplads. Der er mekanisk udsugning, samt mulighed for udluftning via vinduer.
Lugtgener beskrives ikke, ej heller under besøget.
Der er ved puslepladserne adgang til hæve/sænke puslebord, engangshandsker, engangsklude,
engangspapir, håndsæbe, håndsprit og korrekt overfladedesinfektion (med denatureret Ethanol
70%) til rådighed. Enkelte steder mangler der dog overfladedesinfektion, idet institutionens
varelager netop er gået tabt pga. en omfattende vandskade i kælderen.
Institutionen bruger ikke engangsunderlag ved bleskift, men i stedet stofbleer (i vuggestuen) og
håndklæder (børnehaven), som skiftes og vaskes ved 90°C efter hvert brug.
Pusle
Puslemadrasserne fremstår hele og rene. Puslemadrasserne aftørres med overfladedesinfektion
efter hvert bleskift med afføring og vaskes med vand og sæbe ved synlig forurening.
Puslemadrasserne bør aftørres grundigt med rigelig mængde overflade-desinfektion med 70 %
Ethanol efter hvert bleskifte - også ved vandladning. 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. Personalet vil fremadrettet ændre procedure, så der
leves op til anbefalingerne.

Vuggestuen: begge stuer fremstår pæne og opryddelige. Der er gode muligheder for at opbevare
legetøj i kasser, reoler og rum-opdelere, når det ikke er i brug.
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I et tilstødende rum til stuen ”pottemånen”, er der to gulvmadras med aftageligt vaskbar lagen,
som indbyder til leg/bevægelse på gulvet. Lagnerne fremstå rene og pæne og vaskes mindst en
gang om måneden.

Puslerum (vuggestue-del): der er hæve/sænke puslebord, engangshandsker, engangsklude,
engangspapir, engangsforklæder, håndsæbe, håndsprit og korrekt overfladedesinfektion (med
denatureret Ethanol 70%) til rådighed. Som tidl. beskrevet, anvendes der stofbleer som underlag.
Ved alle bleskift anvendes der engangsklude og engangshandsker. Engangsforklæder anvendes
ikke systematisk. 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 ændre procedure, så der
leves op til anbefalingerne.
Begge pusleborde fremstår slidte og dele af kantlisten mangler på siden af begge borde. Hermed
er der stor risiko for indtrægen af vand til bordets kerne af spånplade, med risiko for uønsket
bakterie- og skimmelvækst samt besværlig rengøring.
Puslemadrasserne fremstår hele og rene. Puslemadrasserne aftørres pt. med
overfladedesinfektion efter hvert bleskift med afføring, og vaskes med vand og sæbe ved synlig
forurening. Fremadrettet vil denne procedure ændres, så den lever op til det anbefalede. Se under
punktet Toiletter/puslerum (børnehave) ovenover.
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.

Krybberum: hver vuggestuegruppe har et velisoleret krybberum i tilknytning til stuerne. Alle børn
har egen barnevogn eller krybbe med eget instutionens-sengetøj. De yngste vuggestuebørn sover
i barnevogne, som kan køres ud, mens de ældste børn sover i krybber uden sele (eller indendørs).
Begge krybberum fremstår pæne og opryddelige, og der er god luftcirkulation.
Under tilsynet observeres ingen skimmelvækst/fugtgener.
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Indendørs soverum: Enkelte børn sover indendørs i et dukkerum/puderum tilknyttet stuerne.
Vuggestuebørnene sover på madrasser med institutionens sengetøj, mens børnehavebørnene
medbringer eget sengetøj og dyne. Madrasser og sengetøj opbevares på luftige hylder, når det
ikke er i brug. Der er pænt og opryddeligt i alle soverum og god luftcirkulation.
Sengetøjet vaskes efter behov og mindst 1 x om måneden, det leves således fint op til det
anbefalede. Anbefaling: sengetøj bør vaskes mindst 1 x om måneden eller oftere ved synlig
tilsmudsning.

Køkken: køkkenet fremstår pænt og opryddeligt, og der er industriopvasker samt håndvask til
rådighed. Alle tre børnehavestuer har sin egen opvaskemaskine til opvask af glas m.v.
Køleskab til mælkevarer fremstår rent og pænt, og afvaskes efter behov. Afvaskning af køleskabe
kan med fordel sættes i system, så der vha. egenkontrol kan sikres, at afvaskning sker mindst 1 x
om måneden eller oftere ved behov/tilsmudsning.

Spisesituation: børnene har egen madpakke med, som indtil spisning opbevares i stueopdelte
køleskabe, placeret på stuerne. Alle køleskab fremstår rene og pæne, og afvaskes efter behov mindst en gang om måneden. Afvaskning af køleskabe kan med fordel sættes i system, så der vha.
egenkontrol kan sikres, at afvaskning sker mindst 1 x om måneden eller oftere ved
behov/tilsmudsning.
Børnene drikker af glas/krus til frokost, som vaskes og skiftes efter hvert brug. Herudover har alle
børn inkl. Vuggestuebørnene sin egen drikkedunk, som forældrene dagligt sørger for at fylde med
vand hjemmefra. Personalet oplever generelt, at forældrene er gode til at sørge for, at flaskerne
tømmes og afvaskes dagligt.
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Drikkedunkene fyldes med frisk drikkevand af forældrene hjemmefra og i institutionen efter
behov. Forældrene opfordres til at afvaske drikkedunkene dagligt, da de kan være grobund for
sygdomsfremkaldende mikroorganismer som virus, bakterier og svampesporer.
Vasketøj: varetages af det pædagogiske personale. Sengetøj vaskes en gang om måneden og
oftere ved tilsmudsning, der leves således fint op til det anbefalede.
Stofbleer, håndklæder og karklude udskiftes efter hvert brug og vaskes ved 90 ˚som anbefalet.
Anbefaling: karklude bør vaskes ved mindst 80˚. Lavere vasketemperaturer sikrer ikke tilstrækkelig
eliminering af sygdomsfremkaldende mikroorganismer som bakterier, virus og svampesporer.

Periodisk rengøring af legetøj: afvaskning sker ikke systematisk, men ved synlig tilsmudsning,
grundet manglende ressourcer. Skønnes til at ske sjældnere end 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. Daglig leder
fortæller, at førhen blev alt vasket ned i institutionens stilleperioder ved ferier og helligdage. Disse
stilleperioder er nu erstattet af nødpasningsordningen, som ikke giver tid til periodisk rengøring.

Sutteflasker: Det er forældrenes eget ansvar at producere det antal flasker, som barnet har brug
for dagligt, og at medbringe flasker og erstatning ved aflevering. Forældrene står ligeledes for den
daglige rengøring og flaskedesinfektion.
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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. min. 1 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 dagligt
- med en ny og ren. Møre sutter skal kasseres.
Håndhygiejne/håndsprit: på alle stuer er der mulighed for korrekt håndhygiejne og håndsprit. Ved
ophold på legeplads er der i skuret adgang til engangslommetørklæder og håndsprit, så personalet
har mulighed for håndhygiejne ved næsepudsning m.v.

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 rigelig mængde 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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