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VURDERING AF HYGIEJNE I DAGTILBUD
EGENKONTROL SKEMA
Skemaet er udarbejdet i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger1 om
forebyggelse og sundhedsfremme for børn inden for hygiejne, miljø og sikkerhed.
Sundhedsplejen i Esbjerg 2016

Udfyldt af:
Telefon nummer:
Institution:
Dato:

Ingen bemærkning/OK
Der bør gøres overvejelser om forbedret indsats – drøftes med sundhedsplejersken ved
Hygiejnebesøget.
Der lægges en plan for forbedret indsats – drøftes med sundhedsplejersken ved Hygiejnebesøget.

EMNE

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

INDEKLIMA:

1

EGENVURDERING

BEMÆRKNINGER:

Udluftning:

Er ventilationssystemet rengjort, støjsvagt og
velfungerende?
Til institutioner uden ventilationssystemer;
Udluftes der grundigt hver 2. time i 5-10
minutter?

Temperaturforhold:

Er komforttemperaturen i orden?
Vinter 20ᵒ - 22ᵒ, sommer 23ᵒ - 26ᵒ

”Hygiejne i daginstitutioner. Anbefalinger om forebyggelse og sundhedsfremme for børn inden for hygiejne, miljø og
sikkerhed”. Sundhedsstyrelsen 2013

2

BEMÆRKNINGER:
Støj og lydforhold:

Skønnes støjforholdene at være i orden?

Lys og lysforhold:

Er der udsyn gennem vinduer?
Suppleres der med kunstigt lys ved behov?
Er elinstallationerne sikre?
Opfyldes kravet om
solafskærmning/gardiner ved mulighed for
solindfald/solvarme?
Anvendes stearinlys?
(Stearinlys frarådes som hovedregel)
Anvendes laserlamper?
(Laserlys frarådes generelt)

HYGIEJNERUTINER:
Håndhygiejne:
Håndhygiejne er den
vigtigste metode til
at reducere
smittespredning og
akut sygelighed i
daginstitutioner.

BEMÆRKNINGER
Støttes børnene i at udføre korrekt
håndhygiejne?
Udfører de voksne korrekt håndhygiejne ved
synligt snavsede hænder?

Udfører de voksne korrekt håndhygiejne ved
ikke synligt snavsede hænder?
Ser de voksne det som en pædagogisk
opgave at lære børnene korrekt
håndhygiejne?
Bærer de voksne ringe, ure, armbånd eller
kunstige negle?

Foreligger der i institutionen en praktisk
beskrivelse af hvad der forstås ved korrekt
håndhygiejne?
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BEMÆRKNINGER:
Håndhygiejne,
fortsat:
Foretages der håndhygiejne:
Ved kontakt med blod, sår, opkast, urin,
afføring og snot (også hvis der er brugt
engangshandsker)?

Foretages der håndhygiejne:
Når børnenes hænder er blevet snavsede?

”Et dansk projekt
med fokuseret
håndhygiejneindsats,
har vist et fald i
sygeligheden blandt
børnene på 34%”
Kilde.: SST 2012

Foretages der håndhygiejne:
Når børnene kommer ind udefra med jord
på hænderne?
Foretages der håndhygiejne:
Før madlavning?
Foretages der håndhygiejne:
Under madlavning?
Foretages der håndhygiejne:
Før spisning?
Foretages der håndhygiejne:
Efter toiletbesøg?
Foretages der håndhygiejne:
Efter hjælp til toiletbesøg og ved bleskift?
Foretages der håndhygiejne:
Efter næsepudsning og ved nys i hånden?
Foretages der håndhygiejne:
Efter kontakt med dyr?
Foretages der håndhygiejne:
Efter håndtering af affald?
Foretages der håndhygiejne:
Efter brug af engangshandsker?

Vand:

Hentes drikkevand som hovedregel i
køkkenet?
Får vandet lov at løbe inden det tappes til
drikkevand?
Har børnene adgang til rigeligt, godt og
afkølet drikkevand?
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BEMÆRKNINGER:
Er varmvandstemperaturen 60 grader ved
varmvandsbeholderen?
Kemiske stoffer:

Næsepudsning, inde:

Er legetøjet tjekket for skadelige kemiske
stoffer?
Tjek for ftalater, hormonforstyrrende stoffer
(Bisphenol A) og duftstoffer.
Er kosmetiske produkter (sminke og
hudpleje) tjekket for indhold af skadelige
kemiske stoffer?
Tjek for ftalater, hormonforstyrrende stoffer
(Bisphenol A) og duftstoffer.
Anvendes engangsservietter og udføres der
korrekt håndhygiejne, når børnenes næser
tørres og pudses indendørs?

Næsepudsning, ude:

Anvendes engangsservietter og udføres der
korrekt håndhygiejne, når børnenes næser
tørres og pudses udendørs?

Rengøring af sutter
og flasker:

Er flasker og sutter DVN og CE mærket?
Kasseres drikkekrus og flasker af plastik ved
synligt slid?
Rengøres sutteflasker og sutter ved
varmedesinfektion og opbevares de tørt?
Holdes børnenes egne sutter adskilt ved
opbevaring?

Engangshandsker:

Anvendes der engangshandsker ved kontakt
med afføring, urin, blod, opkast, snot,
betændelse, sår?
Udføres der korrekt håndhygiejne efter brug
af handsker?

Pusleplads:

Kan puslemadrassen rengøres?
Skiftes puslemadrassen ved slitage?
Desinficeres puslepladsen med Ethanol 70%
efter hvert bleskift?
Afvaskes puslemadras og puslebord 2 gange
dagligt med vand og universalt
rengøringsmiddel og ved synlig forurening?
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BEMÆRKNINGER:
Skiftes der ble hvor børnene leger og spiser?
Bleskift:

Bruges der ved bleskift engangshandsker,
engangsforklæde, engangsunderlag,
engangsvaskeklude, engangshåndklæder og
engangsbleer?
Bruges der affaldsspande med klaplåg og
engangsposer?
Er personalet opmærksom på evt. smitte via
eget tøj?
Udføres der korrekt håndhygiejne efter endt
bleskift, både barn og personale?

Vasketøj:

Vaskes nyindkøbte tekstiler inden brug?
Er møbelbetræk, madrasbetræk, puder og
dyner og tæpper vaskbare?
Er undertøj, håndklæder, sengetøj og
viskestykker vaskbare ved 60ᵒ - 90ᵒ?

Legetøj:

Vaskes nyt legetøj inden brug?
Rengøres legetøjet 1 gang om måneden og
ved synlig forurening?
Er blødt plastlegetøj fra før 1999 kasseret?
(Risiko for indhold af ftalater)

KØKKENHYGIEJNE:

BEMÆRKNINGER:
Foretager børn og voksne korrekt
håndhygiejne før, under og efter
madlavning?
Er man opmærksom på at fingre ikke må
puttes i mund og næse under madlavning?
Holdes råvarer adskilt fra tilberedte
fødevarer?
Smages der på råvarer som råt kød, æg o.
lign.?
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BEMÆRKNINGER:
Insekter:

Foretages der effektiv insektbekæmpelse i
køkkenet?
Tildækkes madvarer der står fremme?

Køkkenrutiner:

Bruges der friske råvarer og rent drikkevand
til madlavningen?
Er der i køkkenet adgang til en håndvask,
flydende sæbe, hudplejemiddel,
engangshåndklæder og håndsprit?
Er den mad der spises varm, opvarmet til
mindst 75ᵒ?
Bliver varm mad nedkølet hurtigt til under
5ᵒ?
Kan køleskabet fastholde max. 5ᵒ, og
kontrolleres dette med et termometer?
Rengøres køleskabet jævnligt?
Anvendes der forskellige spækbrætter til råt
kød, rå grøntsager og spiseklare fødevarer?
Er der tilstrækkelig kølekapacitet til, at
optøning og nedkøling af fødevarer kan ske
adskilt?

Modermælkserstatning:

Fremstilles der modermælkserstatning i
institutionen efter gældende anbefalinger?

Spisning og opvask:

Opbevares medbragte madpakker i
køleskab?
Afvaskes borde før spisning?
Udskiftes karklude og viskestykker dagligt?
Rengøres opvaskebørsten dagligt i
opvaskemaskine eller kogning?
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BEMÆRKNINGER:
Æg og mælk:

Ved retter hvor æg indgår, opvarmes retten
så til minimum 75ᵒ inden servering?
Anvendes der pasteuriserede æg til retter
der ikke opvarmes til over 75ᵒ?

Modtager institutionen æg leveret
hjemmefra?
Pustes der æg i institutionen?
Affald:

Har affaldsspandene låg og rengøres de en
gang om ugen?
Er affaldsspandene anbragt så børn og dyr
ikke kan komme til at rode i dem?

ANDRE
HYGIEJNERUTINER:
Sovemiljø:

BEMÆRKNINGER:

Rengøres barnevogne og krybber med
sæbevand 1 gang om måneden samt efter
behov og kontrolleres samtidig for
skimmelsvamp?
Opbevares sengetøj og madrasser under
ventilerede opvarmede forhold, når de ikke
er i brug?
Er soverummet stort nok til at der er
tilstrækkelig luftfornyelse?
Er madrasserne hævet over gulvet så træk
og støv undgås?
Vaskes dyner 2 gange årligt ved 60ᵒ?

Dyrehold og
kæledyr:

Pelsbærende dyr frarådes indendørs i
daginstitutioner.
Ved udendørs dyrehold; gøres der ekstra
rent inde?
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SÆRLIGE FORHOLD
VED OPHOBNING AF
SMITSOMME
SYGDOMME:
Ophobning af
smitsomme
sygdomme:

BEMÆRKNINGER:

Bliver syge børn holdt hjemme?

Holdes et barn der bliver syg i institutionen
isoleret med opsyn indtil forældrene henter
barnet?

Meddeles det forældrene ved opslag hvis
der i institutionen er forekomst af
smitsomme sygdomme (forkølelse undtaget)
hos børn og personale?

Kontaktes embedslægen ved anmeldelses
pligtige smitsomme sygdomme?
Rådgives forældrene om hvordan
smittespredning kan forebygges, når der er
en ophobning af smitsomme sygdomme i
institutionen?

Evt. særlige emner der ønskes drøftet:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Institutionens forslag til ÅRETS TEMA:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Udarbejdet Januar 2016, Sundhedsplejen Esbjerg Kommune.
Revideret september 2016.

