
                Hygiejnetilsyn i private institutioner

                - Faglig vurdering
STAMOPLYSNINGER

Institution: Område:

Udfyldt af sundhedsplejerske (navn): Dato og år:

TILSYNSVURDERING

Vurdér, sammen med institutionens leder, den samlede hygiejnestandard for nedenstående 

seks temaer ved dette års tilsynsbesøg.

Vurderingen foretages på baggrund af:

 - lederens udfyldte selvregistrering 

- gennemgang af huset 

- dialog med leder og medarbejderrepræsentant(er)

PÆDAGOGIK 

Behov for 

ny/justeret indsats

Øget 

opmærksomhed

Tilfredsstillende 

indsats

Institutionens arbejde med hygiejne i den 

pædagogiske praksis

Eventuelle bemærkninger i år

PERSONALE

Behov for 

ny/justeret indsats

Øget 

opmærksomhed

Tilfredsstillende 

indsats

Personalets viden om smittespredning og videndeling 

vedrørende hygiejnerutiner og -procedurer

Eventuelle bemærkninger i år

FORÆLDRE
Behov for 

ny/justeret indsats

Øget 

opmærksomhed

Tilfredsstillende 

indsats

Forældrenes medansvar for god hygiejne, og tydelig 

kommunikation med forældre omkring hygiejne

Eventuelle bemærkninger i år
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FYSISKE RAMMER

Behov for 

ny/justeret indsats

Øget 

opmærksomhed

Tilfredsstillende 

indsats

Rengøringsvenlige og hygiejniske rum, inventar og 

tekstiler

Eventuelle bemærkninger i år

PROCEDURE

Behov for 

ny/justeret indsats

Øget 

opmærksomhed

Tilfredsstillende 

indsats

Faste hygiejneprocedurer og –rutiner

Eventuelle bemærkninger i år

LEDELSE 

Behov for 

ny/justeret indsats

Øget 

opmærksomhed

Tilfredsstillende 

indsats

Ledelsens involvering af personale vedrørende 

hygiejne

Eventuelle bemærkninger i år

Indsæt eventuelle generelle bemærkninger ifm. Tilsynsvurderingen

VURDERING AF MÅLINDFRIELSE

Indsæt kommentarer til institutionens arbejde med indfrielse af sidste års mål, og vurdér om der er 

sket en positiv eller negativ progression ift. de mål de havde sat sig.
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 SMITSOMME SYGDOMME

Indsæt eventuelle bemærkninger vedr. gentagende smitsomme sygdomme i institutionen det 

forgangne år eller sygdomme af særlig karaktér fx MRSA.

BEMÆRKNINGER TIL PRIVAT BØRNEPASNING

Indsæt eventuelle bemærkninger til konsulenten fra Privat Børnepasning, som vedkommende 

skal være opmærksom på fx ifm. gennemførelsen af det pædagogiske tilsyn

ØVRIGE FAGLIGE BEMÆRKNINGER

Indsæt eventuelle øvrige bemærkninger ifm. tilsynsbesøget
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