
  

Forsøg giver renere luft i daginstitutio-

ner 

Foreløbige resultater, viser gode muligheder for at mindske sy-

gefravær blandt personale og børn. 

To børnehaver i Hedensted Kommune deltager i et forsøg med luftren-

sere, hvor vi undersøger, om luften kan renses så meget, at vi opnår 

følgende resultater: 

- Bedre luft og derved bedre indeklima 

- Mindre smittespredning og mindre sygefravær for både børn og 

personale 

- Ingen lugtgener 

De foreløbige resultater viser, at luftrenserne i væsentlig grad har ren-

set luften, og ved partikelmålinger kan det ses, at luftkvaliteten er 

stærkt forbedret. Undersøgelser, som  vi allerede har lavet i personale-

gruppen, viser, at personalet også kan mærke tydeligt forskel på luften 

i form af: 

- Ingen lugt og friskere luft 

- Mindre hovedpine 

- Astmatikerne, er mindre ramt og bruger mindre medicin 

Det giver det os en stærk formodning om, at vi kan opnå de forbedrin-

ger, vi havde håbet på. Forsøget går nu ind i den vigtigste fase, efter-

år/vinter, hvor vi af erfaring ved, at sygefraværet er højt for både 

voksne og børn. Derfor begynder vi at følge udviklingen af sygefravær 

for både personale og børn og sammenholder det med de foregående 

år. 

Samtidig beder vi forældrene om at notere de ændringer ned, som de 

oplever når børnene er kommet hjem. 

Holder vores formodninger stik, så vil sygefraværet falde markant. Det 

vil betyde: 

- at institutionerne vil have færre sygemeldinger og derved færre 

udgifter til vikarer og mindre stressende dage 

- børnene vil være mindre syge, og derved vil familierne (hvis alt 

holder stik) gå en vinter i møde med færre ”barns første syge-

dag” og udfordringer med at få børn passet, ved længere syge-

perioder eller gentagende sygperioder pga. gen-smitte osv. Det 

håber vi vil betyde mindre pres/stress i familierne 

- allergibørn er mindre udfordret 

Hele forsøget afsluttes i maj 2018, hvor hele fraværsstatistikken er 

færdiganalyseret og effekter evalueret.  

Holder formodningerne, så er der kvalitative og økonomiske gevinster 

at hente på rigtig mange planer. 
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For mere information: 

Velfærdsteknologisk konsulent og projektleder: Helle T. Andersen. hel-

le.t.andersen@hedensted.dk tlf. 29 16 20 70 

Chef for læring: Marianne Berthelsen: marian-

ne.berthelsen@hedensted.dk tlf. 79 75 52 50 

Åle Hjortsvang Børneby v/Betina Dyrehave Kristensen: beti-

na.d.kristensen@hedensted.dk tlf. 79 74 12 90 

Salgsdirektør Tomas Lind, Nordic2care, tl@nordic2care.com tlf. 22 59 
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