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Detta gjorde vi
Under hösten 2017 har vi besökt 102 förskolor i kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg,
Skövde och Tibro för att bland annat kontrollera hygienutrymmen, smittskyddsrutiner och
personbelastning.
I hygienutryummena tittade vi på ytskikten så att de inte är alltför slitna utan är lätta att göra
rent. Vi tittade på skötbord, toaletter och plats för att sköta handhygien. Vi pratade även med
personalen om när och hur de sköter barnens handtvätt, vilka rutiner de har vid blöjbyten och
vid eventuell tandborstning.Vi kontrollerade rutiner vid eventuellt utbrott av till exempel
magsjuka på förskolan och vilka rekommendationer som ges till föräldrarna om när barnen
kan komma tillbaka till förskolan efter sjukdom. Rengöring av leksaker och sovtextilier
diskuterades samt om personalen fått information om hur många personer som kan vistas i
lokalerna utifrån ventialtionens kapacitet.
Resultat
De flesta förskolor har goda grundläggande rutiner för hygien och smittskydd. Vi förde ofta
en diskussion under besöken om tillgång till och anvädning av engångsförkläden vid blöjbyte.
Att använda förkläden är ett sätt att minska risken att bära med sig och sprida smitta i
verksamheten. De flesta förskolor har skaffat en ”akut-hink” som snabbt finns tillgänglig om
något barn kräks. En förbättringspunkt vi noterade är bättre hygienrutiner vid utevistelse, till
exempel när barn behöver snyta sig, tvätta händerna, dricka vatten eller äta.
Vid några förkolor har man på grund av platsbrist förvarat kläder och barnvagnar inne i
hygienutrymmen. Detta anser varken vi eller hygiensjuksköterska i förskolan (Hyfs) är
lämpligt då toalettbesök, handtvätt och blöjbyte ska vara skilt från övrigt material för att
minska risken för smittspridning.
En del av förskolorna är slitna och ytskikten behöver ses över. Trasiga ytskikt försvårar
rengöring och städning vilket kan leda till att smuts och bakterier kan finnas kvar och ökar
risken för smittspridning.
Nästan samtliga förskolechefer har fått uppgifter om hur många peroner som kan vistas i
förkolans lokaler utifrån ventialtionens kapacitet. Däremot har personalen på drygt hälften av
förskolorna inte fått informationen till sig. Detta är viktigt då det är personalen som arbetar i
verksamheten som känner till hur personbelastningen är under verksamhetens dagliga
aktiviteter.
Vår uppföljning efter projektet
Efter genomfört projekt kommer vi att följa upp de brister som vi har konstaterat. Detta berör
ett fåtal verksamheter. Bristerna rör dels enklare åtgärder som att delge information om
personbelastning till personalen och dels även större åtgärder där ytskikt i lokalerna behöver
förbättras.
Vad blev nyttan med projektet?
Förskolan, där barn tillbringar mycket tid och är i nära kontakt med varandra och personalen,
är en riskmiljö för smittspridning. Spridning av infektioner i småbarnsgrupper är svårt att
undvika helt, men med bra hygienrutiner, städbarhet och kunskap kan riskerna minimeras. Det
är viktigt att både barn och vuxna följer de rutiner som finns framtagna för att förhindra
onödig smittspridning. Något man sett öka i samhället på senare år och som idag debatteras är
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ökningen av antibiotikaresistenta bakterier. Forskning har visat att till exempel ESBLbildande tarmbakterier hos friska förskolebarn i Uppsala har ökat sexfaldigt mellan åren 2010
och 2016, från knappt 3 procent till omkring 20 procent av barnen.
Vid våra besök har peronalen som arbetar i verksamheten fått berätta hur de praktiskt
genomför de rutiner som finns och hur de hanterar olika situationer. Genom frågor och
reflektioner på plats har personalens medvetenheten ökat om vad som fungerar bra och vad
som kan förbättras.
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Bilaga
Anläggningar som ingick i projektet
Falköping
Broddetorps förskola
Glädjens förskola & fritidshem
Lantis i Dala Förskola
Växthusets Förskola
Förskolan Boken
Förskolan Klinten
Förskolan Utsikten
Gudhems förskola
Fenix förskola
Hästbackens förkola
Lilla gunghästens förkola
Vindängens förkola
Floby förskola
Kråketorps förskola
Fyrens förskola
Skyttens förskola
Junibackens förskola
Palettens förskola
Kinnarps förskola
Vartofta förskola
Yllestads förskola
Åsle förskola
Sörgårdens förskola
Trollets förskola
Mössebergs förskola
Åsarps förskola
Förskolan Äventyret, Mösseberg
Förskolan Fölungen
Förskolan Äventyret Centrum
Förskola Gottepåsen
Förskolan Molekylen

Karlsborg
Förskolan Kvarnbäcken
Förskolan Myran
Förskolan Vätterskolan med pedagogisk
omsorg
Forsviks Friskolas Förskola
Förskolan Kompassen
Skövde
Aspö förskola
Billingstorps förskola
Karstorps förskola
Ekens förskola
Backsippans förskola
Vasakullens förskola
Bissgårdens förskola
Skogens förskola
Claesborgs föskola
Gläntans förskola
Ekängens förskola
Uddagårdens förskola
Hattstugans förskola
Ekedals förskola
Fjärilens förskola
Nyckelpigans förskola
Ollonborrens förskola
Hästhovens förskola
Lerdala förskola
Igelkottens förskola
Förskolan Vargkulan
Värsås förskola
Lundagårdens förskola
Rosenhaga förskola
Myggdansens förskola
Trollsländans förskola
Påfågelns förskola
Solrosens förskola
Snäckans förskola
Tidans förskola
Värings förskola
Timmersdala förskola
Trädgårdsstadens förskola
Trängens förskola

Hjo
Björkdungens förskola
Knäpplans förskola
Skogshyddans förskola
Fågelbo förskola
Hammarns förskola
Orrelyckans förskola
Fritidshemmet Pluto
Förskolan i ur och skur ute Hjo
Förskola Näktergalen
Förskola Skattkammaren
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Skövde forts
Förskolan Tryggis
Montessori Förskola
Förskolan Kungshuset
Trollbergets Förskola
Tallkottens förskola
Förskolan I Ur och Skur Tuvan
Förskolan Solstrålen
Förskola Bäckagården
Förskolan I ur och skur ute Skövde
Förskolan Molekylen
Förskolan Kameleonten
Raoul Wallenbergförskolan
Tibro
Myror och Möss
Snickargårdens förskola
Torpets förskola
Gläntans förskola
Kullerbyttans förskola
Sprattelbo förskola
Karusellens förskola
Snickarvallens förskola
Ängens förskola
Förskolan Solbacken

Sida 4 (4)

Hertig Johans torg 2, 541 83 Skövde • 0500-49 36 30

• info@miljoskaraborg.se

• www.miljoskaraborg.se

