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Resumé 
 
Omkring 97 % af alle danske børn mellem tre og seks år og 91 % mellem et og to år går i dag-
institution [1]. I gennemsnit er de i institution 7½ time hver dag, og hvert syvende barn er i insti-
tution i ni timer eller længere [2]. Børn, der bliver passet i daginstitutioner, har øget risiko for 
respiratoriske og gastrointestinale infektioner især i løbet af det første leveår, hvor deres im-
munforsvar ikke er helt udviklet [3]. Sygdomssmitte blandt børn i vuggestuer og børnehaver 
har store samfundsmæssige omkostninger både velfærdsmæssigt og økonomisk. 
 
Det var projektets formål at undersøge sammenhæng mellem luftskifte og forekomst af smitt-
somme sygdomme blandt vuggestue- og børnehavebørn i danske daginstitutioner.  
 
Projektet blev gennemført af Statens Byggeforskningsinstitut. Som en del af et andet projekt 
fra vinteren 2012 var der allerede foretaget registrering af sygefravær blandt 635 vuggestue-
børn og 571 børnehavebørn fra 20 integrerede daginstitutioner (http://www.sibprojekt.dk). Et år 
senere blev der gennemført ventilationsmålinger i form af kuldioxid koncentration (CO2) målt 
over en uge i vuggestuerne og nogle af børnehaverne samt luftskifte målinger i vuggestuerne.  
 
De fleste daginstitutioner har mekanisk ventilation (18 ud af 20), hvilket resulterede i temmelig 
god luftkvalitet i forhold til tidligere undersøgelse i de danske institutioner [4,5]. En CO2 -kon-
centrationsgrænse på 1000 ppm var kun overskredet i én institution, hvor gennemsnit CO2-
koncentration i åbningstiden var 1479 ppm. Der var dog kortere perioder med CO2-koncentrati-
oner over 1000 ppm målt i ni ud af 20 vuggestuer og i otte ud af 10 børnehaver.  
 
Vi fandt signifikant sammenhæng mellem luftskifte målt i vuggestuer og sygefravær blandt 
vuggestuebørn, hvilket betyder, at børnene i daginstitutioner med højere luftskifte har haft 
færre sygefraværsdage [6]. Vi fandt også signifikant sammenhæng mellem CO2-koncentratio-
ner målt i både vuggestuer og børnehaver og sygefravær blandt børn i disse institutioner [7]. 
Det betyder, at der var færre sygefraværsdage blandt børn i institutioner med lavere gennem-
snit CO2 -koncentrationer. Endvidere var CO2 -koncentrationen korreleret med luftskifte, altså 
var der højere CO2 -koncentrationer i institutioner med lavere luftskifte. 
 
Vores undersøgelse tyder på, at ventilation i daginstitutioner har stor betydning for smitsomme 
sygdomme hos småbørn. Konklusionen kan imidlertid ikke generaliseres pga. et urealistisk 
stort antal af mekanisk ventillerede daginstitutioner i undersøgelsen. 
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