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HYGIEJNE I DAGINSTITUTIONER 2013 
 – et vigtigt opdateret opslagsværk for daginstitutionsområdet  
 
Sygdom, ulykker og uheld er noget, vi helst vil undgå. Men vira, bakterier, fysiske skader og uheld i 
daginstitutionerne resulterer ofte i ufrivilligt fravær blandt institutionspersonale, børn og deres forældre. 
Sundhedsstyrelsens seneste opdatering af håndbogen HYGIEJNE I DAGINSTITUTIONER sætter fokus på 
forebyggelse, hygiejne, miljø og sikkerhed, så sygdomme og skader kan begrænses. Det har både børn og 
voksne glæde af!  
 
HYGIEJNE I DAGINSTITUTIONER - anbefalinger om forebyggelse og sundhedsfremme for børn indenfor 
hygiejne, miljø og sikkerhed er skrevet til alle medarbejdere tilknyttet daginstitutionsområdet og samler 
Sundhedsstyrelsens nyeste anbefalinger omkring bedre hygiejne, et sundere miljø og større sikkerhed i 
daginstitutioner. Bogen er desuden ajourført med gældende lovgivning og derfor et vigtigt opslagsværk for 
alle, som arbejder med daginstitutionsområdet.  
 
Seneste udgave af HYGIEJNE I DAGINSTITUTIONER blev udgivet i 2009, men den fortsatte aktualitet samt 
efterspørgsel har gjort, at Sundhedsstyrelsen har opdateret bogens emner og henvisninger. Bogen beskriver, 
hvordan man optimerer hygiejniske rutiner og målretter rengøringen med henblik på at begrænse 
smittespredning. Desuden fokuseres der på emner som daginstitutionernes fysiske rammer, indretning, 
dimensionering og udstyr, naturbørnehaver, udeophold, kvalitetssikring af rengøring, institutionens daglige 
brug, hygiejne, desinfektion og særlige forholdsregler ved ophobning af smitsomme sygdomme. 
 
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at bogen findes i alle daginstitutioner som opslagsværk for personalet. 
HYGIEJNE I DAGINSTITUTIONER 2013 er på 152 sider og forhandles hos Komiteen for Sundhedsoplysning på 
www.sundhedsoplysning.dk  (vælg fanen butik og derefter enten privatkunde eller institutionskunde).  
Bogen kan desuden bestilles på mail kfs@sundkom.dk eller pr. fax 35 43 02 13. 
 
Priser inkl. moms: 
Pris 1 -49 stk.: DKK 68,75  
Pris 50 - 99 stk.: DKK 61,25  
Pris 100 - 999 stk.: DKK 55,00 
Pris over 1000 -: DKK 50,00 
 
Vedhæftede foto kan frit benyttes redaktionelt med henvisning til Sundhedsstyrelsen.   
 
Oplysninger af redaktionel karakter fås hos presseansvarlig i Komiteen for Sundhedsoplysning Birgitte Sabra - 
bs@sundkom.dk - tlf. 51 42 42 02. 
 
 
Med venlig hilsen  
Komiteen for Sundhedsoplysning 
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