
   
 

Kære forældre til børn i dagtilbud i Randers Kommune    Randers 01.05.20 

 

Pædagogisk personale, sundhedsplejersker mv. får i disse dage flere henvendelser fra jer 

forældre ang. udfordringer med huden på hænderne efter genåbning af dagtilbuddet, som 

indebærer flere håndvaske. Derfor er lavet dette fælles informationsmateriale fra Randers 

Kommunes hygiejneorganisation med afsæt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger samt information 

fra Astma-Allergi Danmark.  

Vi kan ikke ændre på de – fra Sundhedsstyrelsen - udsendte anbefalinger for de hygiejniske 

procedurer i dagtilbuddet, da de er en del af rammen for, at en genåbning kan lade sig gøre, 

men I kan som forældre hjælpe jeres børn væsentligt gennem følgende: 

 

 Husk fortsat at øve korrekt håndvask med børnene derhjemme, store som små, video 

findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Det er yderst vigtigt, at jeres børn udfører 

håndvask, hvor alle sæberester skylles grundigt af og hænderne tørres med 

papirshåndklæder, som de duppes helt tørre med (hjemme er håndklæder naturligvis ok). 

Som for de voksne bør ikke anvendes neglelak i dagtilbuddet, da det hindrer optimal 

håndhygiejne. 

 

 Det anbefales – til fordel for alle i husstanden – kun at anvende håndsæbe, der er mærket 

med allergimærkningen ”Den blå krans” eller ”Asthma Allergy Nordic”, da disse produkter 

er dermatologisk gennemtestede og er uden parfume/allergifremkaldende ingredienser, 

der kan føre til hudallergier. Produkter med disse mærkninger fås i både Matas, apoteker, 

supermarkeder mv.         

 

 Vask ikke hænder i varmt, men lunkent eller koldt vand, da det irriterer hudens barriere 

mindre. 

 

 Plej barnets hud med en fed creme, gerne 40-70% fedtstof, så hudens beskyttende 

fedtbarriere opretholdes. Det anbefales at pleje huden efter hjemkomst fra dagtilbuddet, 

inden sengetid og inden dagtilbud. Lad cremen trænge godt ind og virke, særligt god effekt 

ses ved en god indsmøring til natten. Også her anbefales at vælge en creme med en af 

allergimærkningerne. Er der behov for, at barnet bliver smurt i dagtilbuddet, gør 

personalet det i løbet af dagen. 

 

 Brug af håndsprit anbefales ikke til børn af to grunde: Børnene skal lære at vaske hænder 

korrekt og samtidig mister håndsprit den desinficerende effekt ved brug på synligt 

forurenet eller fugtig hud, hvilket børn ofte er efter ex. udeleg, spisning, aktiviteter osv.  

 

https://www.randers.dk/om-os/randers-for-maalene


   
 

 Ønsker I at undersøge, om et produkt, I har hjemme eller påtænker at købe, kan anbefales 

i forebyggelsen af allergi, kan I tjekke produktet via appen ”Kemilex”. 

 

 Husk i disse solrige tider, hvor jeres børn er mere udendørs at smøre jeres børn ind i UV-

beskyttende solcreme fra morgenstunden. Selvom der er overskyet er UV-indeks over 3, 

hvilket medfører risiko for solskoldning. Også her anbefales at vælge et produkt med 

allergimærkning og minimum faktor 15. Husk også gerne en beskyttende solhat. 

 

På vegne af Hygiejneorganisationen i Randers Kommune ønskes I alle en dejlig weekend! 

 

Tanja Koch, hygiejne-sundhedsplejerske 

Sundhedsplejen i Randers Kommune 

 

Kilder:  

Astma-Allergi Danmark 

Sundhedsstyrelsen, 2019: Håndbog om hygiejne og miljø i dagtilbud 

Korrekt håndvask: https://www.youtube.com/watch?v=5ToyUEyV_NI 

https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Boern-boer-bruge-haandcreme-og-vaske-haenderne-skaansomt 
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