
1  

  

 

   INSTITUTIONENS EGEN VURDERING  

   AF HÅNDHYGIEJNE OG RENGØRING 

 

Skemaet er udarbejdet i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger1  

”Håndbog om hygiejne og miljø i dagtilbud”: om bedst mulig hygiejne i forhold til forebyggelse af smittespredning i 

dagtilbud, hvor mange børn og voksne er samlet hver dag. 

Formålet med egen-vurderings-skemaet er, at institutionen kan forberede sig til samarbejdsmødet med 

sundhedsplejen, og drøfte de mest relevante opmærksomhedspunkter omkring hygiejne. 

Udfyldt af:  

Institution:  

Dato:  

  

     Ingen bemærkning/OK    

     Der bør gøres overvejelser om forbedret indsats – drøftes med sundhedsplejen ved             

              samarbejdsmødet.                

      Der lægges en plan for forbedret indsats – drøftes med sundhedsplejen ved samarbejdsmødet.  

  

  

  
EMNE  
  

  
OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER  

  
EGENVURDERING  

  

 Læs mere i ”Håndbog 
om hygiejne og miljø i 
dagtilbud” fra 
Sundhedsstyrelsen, 
2019. 

    

  

  

  

  

  

  
BEMÆRKNINGER:  

s. 7 og plancher på 
sundhedsplejens 
hjemmeside 

Findes der retningslinjer for håndhygiejne?   
  

        

                                                           
1” Håndbog om hygiejne og miljø i dagtilbud”, udgivet at Sundhedsstyrelsen, juli 2019  
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Er personalet fortroligt med, hvornår der 
skal foretages håndvask? 
 

        

Er personalet fortroligt med, hvornår der 
skal foretages både håndvask og 
hånddesinfektion? 

        

Er personalet fortroligt med, hvornår der 
alene kan foretages hånddesinfektion?  

        

s. 11. og planche på 
sundhedsplejens 
hjemmeside 

Er personalet fortroligt med, hvornår der 
skal anvendes handsker? 

    

 Anvendes handsker som anbefalet i 
”Håndbog om hygiejne og miljø i dagtilbud”? 

    

s.11 Håndsprit 
opsættes udenfor 
børns nå-højde 

Findes der håndhygiejne-midler på relevante 
steder? 

    

s. 10. Muligt at leje 
lyskasse til selvkontrol 
af håndvask. Læs mere 
på sundhedsplejens 
hjemmeside 

Kan personalet udføre håndhygiejne som 
anbefalet? 

    

s. 9. Bærer personalet ure, ringe, neglelak eller 
lange ærmer? 

    

s. 13. Puslemadrassen 
afgnides med sprit 1 
minut efter hvert 
bleskift. Ved synlig 
forurening optørres 
spild og madrassen 
vaskes med vand og 
sæbe før sprit. Mindst 
2 gange dagligt 
rengøres med vand og 
sæbe.  

Findes der retningslinjer for, hvornår man 
gør rent, og hvornår man desinficerer? 
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 Kender personalet retningslinjerne for, 
hvornår man gør rent, og hvornår man 
desinficerer? 

    

s. 14. Købes via 
kommunens 
indkøbsaftale. 
Desinfektionsmidler er 
vurderet af CEI og 
uden håndplejemiddel 

Findes der retningslinjer for indkøb af 
desinfektionsmidler? 

    

s. 23 og forslag til 
skærpet hygiejne på  
sundhedsplejens 
hjemmeside 

Findes der retningslinjer for skærpet 
hygiejne? 

    

 Kender og anvender personalet 
retningslinjerne for skærpet hygiejne? 

    

s. 7 – 25 og s. 53-54. 
Flere findes som 
plancher på 
sundhedsplejens 
hjemmeside 

Har kommunen udarbejdet en 
hygiejnevejledning, som audits kan foretages 
i henhold til? 

    

s. 13 om puslepladsens 
indretning 
s. 53 om ryddelighed 
er forudsætning for 
god rengøring 

Er der udarbejdet retningslinjer for 
indretning, opbevaring og depotplads i 
dagtilbuddet? 

    

s. 11 Hånddesinfektion 
70-85% er vurderet af 
CEI og tilsat 
håndplejemiddel 
s. 14 Midler til 
afspritning er vurderet 
af CEI og uden 
håndplejemiddel 

Kender personalet forskel på midler til 
hånddesinfektion og midler til afspritning af 
flader o.l.? 
 

    

  

  

Evt. særlige emner der ønskes drøftet:  

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________  


