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Til Sundhedsstyrelsen

HØRING VEDRØRENDE UDKAST TIL 2.
UDGAVE AF ”VEJLEDNING OM HYGIEJNE I
DAGINSTITUTIONER”
D. 16. 06. 2004.
Børnerådet fremsender hermed sine kommentarer til udkast til 2.
udgave af ”Vejledning om hygiejne i daginstitutioner”.
Generelle kommentarer
Børnerådet er meget enig med sundhedsstyrelsen i, at der bør stilles
høje krav til den daglige hygiejne i dagtilbud til børn og unge for
således at reducere sygedagene for børn i dagtilbud. Ligeledes er
Børnerådet meget enig i, at samarbejdet imellem alle de involverede
parter skal intensiveres, med den hensigt at få antallet af
infektionssygdomme hos børn i dagtilbudene til at falde.
Børnerådet efterlyser dog et mere detaljeret afsnit om samarbejdet
mellem de kommunale daginstitutioner og sundhedsordningerne i
kommunen, samt et afsnit om embedslægernes rolle i den daglige
praksis.
Børnerådet finder det positivt at vejledningen støtter personalet i at
fungere som de positive rollemodeller de er for børnene og børnenes
forældre. Imidlertid nævnes konkrete uddannelsesaktiviteter for
personalet i dagtilbudene ikke, hvilket vejledningen med fordel kunne
gøre.
Børnerådet efterlyser ligeledes en lignende vejledning til
dagplejeordningerne og dagplejerne, da det er de yngste børn, der
oftest er syge af infektionssygdomme. Så her vil en forbedring af
hygiejnen have meget stor effekt.
Specifikke kommentarer
I kapitel 4 (Udeareal) savner Børnerådet et afsnit om håndhygiejne på
legepladsen. Bl.a. i forhold til pudsning af næser udenfor. Spørgsmålet
er, om det er realistisk at børn og personale går indenfor og vasker
hænder efter næsepudsning, som det korrekt anbefales i Vejledningen.
Et andet spørgsmål er, hvad der sker med det stykke papir næserne er
pudset i? Vil det være en mulighed at opsætte en dispenser til
håndsprit, en til næsepapir samt en affaldsspand hertil på institutionens
udeareal?
En anden ubeskrevet situation er, når daginstitutionen er på tur i
naturen eller i byen. Her bør Vejledningen opstille nogle realistiske
måder at fastholde den daglige rutinemæssige hygiejne på og
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understrege at disse gælder både børn og voksne. Ved ikke at beskrive
disse to situationer nøje er der stadig store åbne huller i den daglige
hygiejnepraksis.
I kapitel 7 (Institutionens daglige brug og hygiejne) savnes et afsnit om
håndtering af snavset tøj forurenet med afføring. I mange institutioner
bruges det at skylle bukser med afføring op (i eksempelvis toilettet).
Dette er stærkt uhygiejnisk, da afføringen på den måde spredes uden
kontrol over børnenes toiletter.
I afsnittet om tandbørstning bør man vel nok starte med en diskussion
af at tandbørstningen er forældrenes ansvar. Mange tandbørster og
krus samt tandbørsterutiner er vanskelige at håndhæve på en god
måde, og giver ofte anledning til mange hygiejniske problemer.
Muligvis sender tandbørstningen også tvetydige signaler til forældrene
om at, når tænderne også børstes i børnehaven – så behøver
forældrene ikke gøre så meget ud af det. Kunne man foreslå kun at
anbefale tandbørstning efter ”sukkerholdige måltider” og ellers lægge
op til, at det (af hygiejniske grunde) ikke er daglig praksis, men noget
der foregår grundigt derhjemme?
Med venlig hilsen
Klaus Wilmann, formand
Bente Ingvarsen, sekretariatschef
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