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1 Forord  

Dette er 1. udgave af Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) for rengøring.  

Publikationen er først og fremmest rettet mod sundheds- og plejesektoren, men derudover også 

borgerrettede institutioner, hvor der færdes mange mennesker. Den er inddelt i tre overordnede 

områder:  

 Del 1 er rettet mod alle områder og omhandler baggrund samt grundlaget for tilrettelæg-

gelse og styring af rengøring, metoder og midler, generelle forholdsregler, krav til perso-

nale, indretning, rengøringsaftale og kvalitetssikring. Det er alle vigtige elementer for fore-

byggelse af infektioner og smittespredning, som er gældende for alle områder i sundheds-

væsenet og institutioner i primærsektoren.  

For læsevenlighedens skyld er ordet ”patient” anvendt i Del 1, men kan erstattes med ”bor-

ger”. Det samme gælder eksempelvis ”patientenhed” som kan erstattes med ”borgerenhed” 

eller ”bolig”. 

 Del 2 omhandler hospitalsvæsenet med fokus på udvalgte områder  

 Del 3 omhandler primærsektoren, der er delt op i flere underområder:  Plejehjem, klinikker, 

genoptræningscentre, hjælpemiddeldepoter, bosteder, daginstitutioner og skoler, dvs. ste-

der, hvor mange mennesker færdes, hvor kontakten er tæt og smitterisikoen derfor er 

større  

Der er flere formål med udarbejdelsen af denne NIR for rengøringsområdet. Et er at tilvejebringe et 

fælles sæt retningslinjer, som kan danne grundlag for lokale retningslinjer, aftaler og opnåelse af 

ønskede kvalitetsmål. Et andet er at sætte fokus på rengøringens betydning for forebyggelse af in-

fektioner erhvervet i hospitals- og primærsektoren, med en viden som kan udbredes til beslægtede 

områder i primærsektoren. Et tredje er at understrege, at rengøring som et middel i smitteforebyg-

gelsen er en professionel opgave. Det vil sige en opgave, som skal udføres af personale, der er 

uddannet eller instrueret. Rengøringsopgaver fortjener respekt og ressourcetildeling på linje med 

pleje- og behandlingsopgaver.  

NIR opfylder Sundhedsministeriets opdrag til Central Enhed for Infektionshygiejne (CEI) om et en-

strenget system af retningslinjer. CEI, som er en central rådgivende og vejledende enhed for det 

danske sundhedsvæsen og dets institutioner, er ansvarlig for udarbejdelse og udgivelse af disse i 

samarbejde med infektionshygiejniske og kliniske samarbejdspartnere. Anbefalingerne er faglige 

anbefalinger, baseret på videnskabelig litteratur, internationale retningslinjer inden for området 

samt de øvrige NIR og er således evidensbaserede, hvor det er muligt eller de bygger på krav i 

lovgivningen. De har været i bred faglig høring for at sikre så bred konsensus som muligt. De er 

derfor at betragte som bedste nationale praksis. Høringskredsen fremgår af dokument på 

www.ssi.dk/nir.  

Som gennemgående referencer er anvendt følgende: 

 Guidelines for environmental infection control in health-care facilities. Recommendations of 

CDC and Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC) (ameri-

kansk)1 

 Svensk Förening for Vårdhygien: Städning i vårdlokaler (svensk)2 

hygiejne.ssi.dk/NIR
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 Anforderungen an die Hygiene bei der Reinigung und Desinfektion von Flächen (tysk)3 

 DS/INSTA 800 er valgt som gennemgående reference vedr. rengøringskvalitet.4 Dette af to 

grunde: 1) Den er allerede bredt anvendt i danske hospitaler. 2) Det er det senest opdate-

rede dansk-nordiske kvalitetsgrundlag for rengøring. Man kan imidlertid vælge at følge an-

dre vejledninger og skabeloner for rengøringskvalitet, uden at kompromittere anbefalin-

gerne i denne NIR. 

Publikationen er ikke en lærebog, men stiler mod at give elementær viden om rengøringsfeltet til 

de infektionshygiejniske specialister og sundhedspersonalet samtidig med elementær viden om det 

infektionshygiejniske felt til rengøringsspecialister. Principperne bør videreformidles i undervisnin-

gen til rengøringspersonale og ledelse, til sundhedspersonale samt til personale uden for sund-

hedssektoren, der udfører rengøringsopgaver.  

Hovedfokus igennem publikationen er på rengøringen og dens smitteforebyggende effekt – i for-

hold til patienter, pårørende, borgere, andre brugere og personale på hospitaler og i primærsekto-

ren. Arbejdsmiljø og indeklima vil også blive omtalt, men er ikke systematisk behandlet her.  

Ud over prosatekst med en gennemgang af rationalet bag de konkrete anbefalinger indeholder 

publikationen følgende delelementer: 

For hvert delemne er anbefalingerne opsummeret i bokse med overskriften ”Anbefalinger”. Disse 

anbefalinger gives på baggrund af litteraturstudier fortrinsvis baseret på nyere internationale og na-

tionale guidelines samt strukturerede reviews og metaanalyser om emnet, der er klassificeret i 

henhold til Sekretariat for Referenceprogrammer, se Evidensvurdering. 

Styrken af de enkelte anbefalinger er baseret på den tilgrundliggende litteratur, hvor ”skal ”er ba-

seret på styrke A og B og ”bør” er baseret på styrke C og D af referencerne. På områder, hvor der 

ikke har kunnet findes dokumentation for en hensigtsmæssig fremgangsmåde, har arbejdsgruppen 

udarbejdet konsensusbeslutning baseret på principper for god klinisk infektionshygiejnisk praksis. 

Disse anbefalinger udtrykkes typisk med et ”bør” og er angivet med rekommandationsstyrke D. I 

tilfælde, hvor anbefalinger er baseret på 1) gældende lovgivning, eller 2) er konsensusbeslutning 

om at dette er god klinisk praksis og baseret på fx andre NIR publikationer eller 3) baseret på de 

anvendte vurderede guidelines, er rekommandationsstyrken skrevet som DL (lovbaseret) eller DG 

(baseret på guidelines), se Evidensvurdering. 

Der er tabeller med eksempler fx på risikopunkter og på udvalgte lokalers hygiejneprofiler. Hensig-

ten er at disse anvendes som udgangspunkt ved den lokale risikovurdering og fastsættelse af hygi-

ejneprofiler for konkrete rumtyper. 

I afsnittet om rengøring i primærsektoren er for hvert område udarbejdet en oversigt med særligt 

relevante punkter fra de respektive baggrundsafsnit.  

Der er ligeledes en del lyseblå bokse i hovedteksten; disse eksemplificerer sammen med bilagene 

bagest i publikationen elementer i teksten, men skal være genstand for lokale overvejelser inden 

de omsættes til praksis i den enkelte organisation. 
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2 Baggrund  

Dette afsnit beskriver både hospitalsvæsenet og primærsektoren med tilhørende institutioner. Over 

tid har opmærksomheden på betydningen af rengøring ændret sig.5 De sidste 10-15 år har fokus 

været intensiveret bl.a. på grund af den øgede forekomst af resistente mikroorganismer. Samtidig 

er opmærksomheden i infektionshygiejnisk sammenhæng i stigende grad blevet rettet mod kon-

taktpunkter (berøringspunkter), i engelsksproget litteratur ofte benævnt ”hand-touch sites”.6 Sidelø-

bende har der været intensivt fokus på håndhygiejne, men efterlevelsen blandt personalet er ikke 

fuldstændig.7 Desuden involveres og aktiveres patienternes/borgernes fokus på egenomsorg. 

Rene kontaktpunkter vil øge muligheden for at hænderne forbliver rene. 

Men kan forekomst af mikroorganismer på overflader i miljøet være årsag til infektion? Det diskute-

res i litteraturen, i hvilken udstrækning infektioner kan dokumenteres at stamme fra hospitalsmil-

jøet, idet der ikke umiddelbart kan sættes lighedstegn mellem forekomst på genstande, overflader 

og infektion, i hvert fald ikke for alle problematiske mikroorganismer.8 Et prospektivt studie påviste 

en effekt af daglig rengøring af kontaktpunkter på graden af kontaminering med methicillin-resi-

stente Staphylococcus aureus (MRSA)  samt forekomsten af MRSA-infektioner.9 Et andet studie 

viste, at et langvarigt udbrud med  MRSA kunne standses ved at ændre og intensivere rengørin-

gen, og det samme gjaldt et studie med fald i forekomsten af vancomycin-resistente enterokokker 

(VRE).10,11    

I litteraturen opsummeres en række argumenter for sammenhængen mellem kontaminering i mil-

jøet og transmission af en række vigtige mikroorganismer12, som forstærkes med et øget antal pa-

tienter og pårørende og kortere indlæggelsestider. 

• Overflader i sengestuen hos koloniserede eller inficerede patienter er ofte forure-

net med samme mikroorganisme, som patienten har 

• Mikroorganismen kan overleve på rummets overflader eller medicinsk udstyr i 

lang tid13 

• Sundhedspersonalets kontakt med rummets overflader eller medicinsk udstyr fø-

rer ofte til kontaminering af hænder og/eller handsker 

• Hyppigheden af kontaminering af rumoverflader korrelerer med hyppigheden af 

sundhedspersonales kontaminering af hænder og/eller handsker 

• Ved udbrud, hvor mange patienter inficeres eller koloniseres med fuldstændig 

samme type mikroorganisme, der samtidig påvises på overfladerne i deres sen-

gestuer, er årsagen fundet at være person-til-person smitte eller fælles medicinsk 

udstyr  

• Patienten som indlægges på en stue hvor den foregående patient var koloniseret 

eller inficeret med en mikroorganisme (fx MRSA, VRE, C. difficile, Acinetobacter) 

har en øget risiko for at udvikle kolonisering eller infektion med denne mikroorga-

nisme  

• Forbedret slutrengøring af rum medfører nedsat infektionshyppighed  

• Forbedret slutdesinfektion (fx med forstøvet brintoverilte) medfører nedsat infekti-

onshyppighed hos patienter, der efterfølgende indlægges på stuen, hvor den fore-

gående patient var koloniseret eller inficeret 



 NIR Rengøring CEI 1. udgave 2015 8 
 

Med den øgede opmærksomhed på rengøring er der også kommet et øget krav om kvalitet og 

kontrol. Der efterspørges en kontrol, der umiddelbart kan vise om resultatet er acceptabelt, idet mi-

kroorganismerne og dermed smitterisikoen i sig selv er usynlige. Der er de seneste år arbejdet 

med teknologier, som med succes er anvendt i fødevareproduktionen, men det kan stadig diskute-

res, hvordan resultaterne skal fortolkes, når de anvendes i sundheds- og plejesektoren, se Kvanti-

tative metoder – ATP-måling.14,15 

Rengøring i sundheds-og plejesektoren opfylder således flere formål, primært at fjerne det smit-

stof, der befinder sig på overfladerne og dermed hindre og forebygge spredning af mikroorganis-

mer, der kunne fremkalde infektioner. Desuden medvirker rengøringen til vedligeholdelse og pleje 

af inventar, vægge, gulve og lofter. Endelig er en tilfredsstillende rengøringskvalitet for både pati-

enter, borgere, personale og pårørende med til at fremme sundheden, at øge den æstetiske ople-

velse, trygheden og indeklimaet.16 

  



 NIR Rengøring CEI 1. udgave 2015 9 
 

3 Grundlaget for tilrettelæggelse og styring af rengøring 

Mål, forudsætninger og områder skal være afklaret i organisationen og dermed danne grundlag for 

tilrettelæggelsen og styringen. Målet er at betragte rengøringsopgaven samt kvalitetssikring heraf 

som metode til at minimere smitterisikoen i de nævnte institutionstyper. 

Derfor er det nødvendigt at definere nogle værktøjer, som kan hjælpe organisationen ved tilrette-

læggelse og styring. Disse værktøjer bygger på de erfaringer, som hospitalerne har opbygget gen-

nem implementering af kvalitetsstyringsredskaber17 inkl. fokus på og kontrol af rengøringskvali-

tet,4,18 de mange rengøringsstudier, der i de seneste år er foretaget i ind- og udland,19,20,21 samt er-

faringer fra udbrud og endemisk forekomst af smitsomme sygdomme og resistente mikroorganis-

mer.9,10,11,22  

Da smitterisikoen skal minimeres, er der således behov for at vurdere, hvilke typer snavs, der kan 

udgøre en smitterisiko, hvorledes man bliver udsat for den – på risikopunkterne, og for at klassifi-

cere hospitalets eller institutionens enkelte lokaler efter hvordan en eventuel forekomst af snavs 

udgør en smitterisiko i forhold til aktivitet i lokalet og dermed hvilke krav, man kan stille til, hvor 

rene lokalerne skal være, der hvor snavs kan udgøre en risiko - ved at tildele lokalerne hygiejne-

profiler. 

3.1 Typer af snavs 

Forskellige typer af snavs udgør enten en risiko for overførsel af smitte, ser uæstetisk ud eller bi-

drager til øget slitage af inventar og bygninger.  

Risikoen for overførsel af smitte kan bero på indhold af mikroorganismer eller på at snavs kan re-

sultere i opformering af en lille mængde mikroorganismer, der ellers ikke i sig selv ville udgøre en 

smitterisiko, men som er indeholdt i eller tilført snavset og bruger det som substrat (næringskilde). 

 

Snavs kan inddeles i følgende typer4: 

 Spild og forurening med humanbiologisk materiale 

 Pletter 

 Støv  

 Affald og løst snavs 

 Fladesnavs  

 

I denne publikation er det valgt at slå humanbiologisk materiale og pletter sammen. Det kan være 

svært at vurdere visuelt, hvilken type det drejer sig om, og pletter med diverse næringsstoffer kan 

danne grobund for opformering af mikroorganismer og dermed komme til at udgøre en smitterisiko. 

Desuden udgør fladesnavs generelt ikke en infektionsrisiko og vil derfor kun blive anvendt i forbin-

delse med vurdering af den generelle rengøringskvalitet. 

 

Snavs eller urenheder - et eksempel på DS/INSTA 800’s terminologi 

I det danske sprog taler man om, at der er rent, eller der er snavset. Dette er ikke velegnet til en 

objektiv kvantitativ vurdering. I DS/INSTA 800 bliver ordet ”snavs” derfor defineret som ”urenheder” 
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og ”snavset” som ”urent”.  Ved ”rent” tillades kun et defineret antal urenheder.4 

De forskellige slags snavs er derudover kategoriseret i 4 forskellige urenhedstyper og disse er 

yderligere samlet i 2 urenhedsgrupper. 

Ved kontrol af generel rengøringskvalitet vurderer man, om der forekommer en eller begge uren-

hedsgrupper i de hver enkelt af 4 objektgrupper ved at tælle ”samlinger af urenheder” (inden for 

hvert areal på 0,5m x 0,5 m) og/eller områder med fladesnavs. Læs mere i afsnit om DS/INSTA 

800 – et eksempel på et system til bestemmelse af rengøringskvalitet. 

I publikationen vil betegnelserne rent, urent og urenheder blive anvendt. 

3.2 Risikopunkter 

Risikopunkter er steder eller udstyr, som har særlig betydning i forbindelse med smittespredning. 

De kan være forurenet med humanbiologisk materiale og er ofte kontaktpunkter, som er udsat for 

mange berøringer. De findes typisk i patientens nærområde eller på udstyr, som personalet eller 

patienten betjener. Rengøring kan forebygge eller nedbringe smitterisikoen på risikopunkter.9,23  

Risikopunkter rengøres dagligt. Anvendes lokalet ikke dagligt, rengøres risikopunkter i lokalet på 

alle lokalets rengøringsdage. Efter endt rengøring må der på risikopunkterne hverken forefindes 

pletter/humanbiologisk materiale i hygiejneprofil 5, 4 eller 3. I hygiejneprofil 4 kan en samling af af-

fald/løst snavs accepteres og i hygiejneprofil 3 en samling af støv og en samling af affald/løst 

snavs, se Tabel 6. 

Tabel 1. Risikopunkter med tilhørende definitioner og eksempler*19  

Risikopunkter Definitioner Eksempler  

Afskærmning Mobil eller stationær flade, der  

hindrer indkig til patienten 

Udtræksvæg, halvvæg, foldevæg, o.l. 

imellem lejer 

Bord Enhed med vandret flade til  

opbevaring/henstilling af ting 

Bordflade inkl. berøringsflader på  

undersiden: rullebord, sengebord,  

spisebord, laboratoriebord, procedu-

rebord, puslebord 

Greb Kontaktpunkt, berøringsflader/gribe-

punkter eller andre flader, der berø-

res med hænderne 

Telefon, fjernbetjening, tastatur,  

spillekonsol og andet it-udstyr som fx 

tablets og smartboards, elkontakter, 

alarmtryk, alarmsnore, døråbnere, 

håndtag på møbler, armlæn, dør-

håndtag, berøringspunkter på dispen-

sere til håndsprit, sæbe og engangs-

håndklæder, gelænder 

Leje Flade hvor patienten opholder sig 

under behandling**. Stel under leje 

Seng (omfatter sengeramme, gavle, 

sengehest, galge), operations- og  
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medtages ikke som risikopunkt  

(gælder dog ikke hygiejneprofil 5)  

undersøgelsesleje, båre, kuvøse, 

vugge og behandlingsstol – omfatter 

andre stativer monteret på lejet, fjern-

betjening til lejet, stol på sengestue 

Sanitet Inventar til udskillelse af humant bio-

logisk materiale samt udførelse af 

personlig hygiejne 

Toilet, potte, vask, betjeningsarmatur, 

urinal, bidet, badekar, bækkenstol, 

badebænk/-stol 

Tekniske instal-

lationer  

Teknisk udstyr og belysningsenheder 

(omfattende alle flader), som er pla-

ceret eller som anvendes inden for 

patientenheden 

Røntgenapparat, andet apparatur til 

undersøgelse, behandling og diagno-

sticering, iltaggregat, sug, anæstesi-

søjle/-apparat, kulisseskinne inkl. på-

monteret udstyr, sengelampe, kuvø-

selampe, undersøgelses- og opera-

tionslampe inkl. arm 

*Bemærk: Listen med eksempler er ikke udtømmende 

** Behandling anvendes her i den brede betydning, som er angivet i Sundhedsloven, se Definitio-

ner og forkortelser. 

3.3 Hygiejne- og kvalitetsprofiler 

Rengøringstype og frekvens i de enkelte lokaler afhænger af, hvad lokalerne bruges til samt hvor-

dan og hvor ofte de bruges.  

Omfanget af rengøringen i de enkelte lokaler eller lokalekategorier, bør fremgå af den rengørings-

aftale, der er indgået for rengøringen i organisationen. 

 

Alle lokaler i organisationen (fx et hospital eller plejehjem), hvor patienter/borgere behandles eller 

opholder sig i længere tidsrum, og hvor der er opbevaring eller genbehandling af udstyr tildeles hy-

giejne- og kvalitetsprofiler, som beskriver lokalets behov for rengøringskvalitet. 

 

Der er tre profiler, som lokalerne placeres i, afhængigt af hvilken funktion lokalet har: Udgangs-

punktet er, at hygiejneprofil og kvalitetsprofil (jf. DS/INSTA 8004) følges ad, og at der ikke bør væl-

ges en lavere kvalitetsprofil. Således bør hygiejneprofil 5 leve op til kvalitetsprofil 5, hygiejneprofil 4 

til kvalitetsprofil 4 og hygiejneprofil 3 til kvalitetsprofil 3.  

 

Standardens kvalitetsprofiler 2 og 1 har ikke nogen tilhørende hygiejneprofil i denne NIR, ud fra 

den betragtning at der primært er tale om lokaler, hvor patienterne ikke opholder sig. Hygiejneprofi-

ler for disse lokaler kan dog fastlægges lokalt, hvis det skønnes relevant.  

 

Hygiejneprofil 5  

Specielt renhedskrævende lokaler, hvor rengøringen har til formål at fjerne/minimere risikoen for 

spredning af smitstof ved direkte eller indirekte kontakt. 
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Her er tale om lokaler hvor patienter behandles, udstyr genbehandles eller lokaler, hvor der er en 

høj risiko for, at der kan ske smitte fra patient til patient, som følge af den funktion, der udføres i 

lokalet. 

Hygiejneprofil 4 

Lokaler, hvor rengøringen har til formål at nedsætte risikoen for smittespredning ved direkte eller 

indirekte kontakt. Her er tale om lokaler hvor patienter i større omfang plejes og behandles, og 

hvor der sker opbevaring af udstyr, tekstiler o.l. 

 

Hygiejneprofil 3 

Lokaler, hvor rengøringen har til formål at nedsætte risikoen for smittespredning ved direkte eller 

indirekte kontakt. Her er tale om lokaler, hvor patienter og personale fortrinsvis færdes og transpor-

teres. 

 

Tabel 2. Fordeling af lokaler i hygiejne- og kvalitetsprofiler på et hospital. Bemærk, at listen ikke 

er udtømmende, men eksempler. 

Hygiejneprofil 5 Hygiejneprofil 4 Hygiejneprofil 3 

Kvalitetsprofil 5 Kvalitetsprofil 4 Kvalitetsprofil 3 

 Operationsstue 

 Speciallaboratorium 

 Sterilproduktion/pakning/opbeva-

ring 

 Afsnitskøkken* 

 Bad og/eller toilet 

 Dialyserum 

 Fødestue 

 Gang ved operation 

 Intensivstue 

 Kirurgisk håndvask 

 Kuvøsestue/præmaturstue 

 Laboratorium 

 Medicinrum 

 Omklædningsrum for patienter 

 Opholdsstue/legestue for patienter  

 Opvågningsstue 

 Prøvetagningsrum inkl. donortap-

ning 

 Puslerum på afsnit 

 Rent depot 

 Sektionsstue 

 Sengestue  

 Skyllerum/urent depot  

 Spisestue/buffet for patienter 

 Svømmebassin inkl. birum 

 Undersøgelses- og behandlings-

rum 

 Uniformsautomat 

 Automatcafé* 

 Elevator 

 Gang på kliniske afsnit 

 Kapel/6-Timersstue/Morsrum 

 Kontorer i kliniske afsnit 

 Kølerum til humanbiologisk materi-

ale 

 Konferencerum 

 Skolestue 

 Medicoteknisk/specialværksted 

 Omklædningsrum for personale 

 Personalerum i kliniske afsnit 

 Rengøringsrum 

 Samtalerum 

 Spisestue/kantine til personale* 

 Vagtværelser  

 Venteværelse til patienter og pårø-

rende 
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*Køkkener hører formelt under Fødevarestyrelsens regelsæt. Rengøringsopgaver og -aftaler kan 

dog lokalt være omfattet af denne NIR. 

Tabel 3. Eksempler på fordeling af lokaler i hygiejne- og kvalitetsprofiler for klinikker, plejehjem 

og  

genoptræningscentre 

Hygiejneprofil 4 Hygiejneprofil 3 (-)** 

Kvalitetsprofil 4 Kvalitetsprofil 3 Kvalitetsprofil 2 

 Bad og/eller toilet 

 Fælles opholdsstue 

 Fælles spisestue/buffet 

 Køkken (afsnits-, central-)* 

 Medicinrum 

 Omklædningsrum for patienter 

 Plejebolig 

 Rent depot 

 Skyllerum/urent depot 

 Svømmebassin med birum 

 Undersøgelses- og behandlingsrum 

 Urent depot 

 Elevator 

 Gangarealer 

 Garderober  

 Indgangspartier 

 Omklædning for personale 

 Trapper 

 Træningssal 

 Venteværelse 

 

 Bagtrapper 

 Kontorer 

 Mødelokaler 

 Personalerum 

 

*Køkkener, der er ikke er registreret eller godkendt af den lokale fødevareregion, er omfattet af 

denne NIR.  

**Disse lokaler er ikke tildelt hygiejneprofil, da smitterisiko anses for lav. Foreslået kvalitetsniveau 

er angivet ved tildeling af kvalitetsprofil 2, men man kan vælge at nogle lokaler i denne gruppe skal 

tildeles kvalitetsprofil 3. 

Tabel 4. Eksempler på fordeling af lokaler i hygiejne- og kvalitetsprofiler for dagtilbud og skoler 

Hygiejneprofil 4 Hygiejneprofil 3 (-)** 

Kvalitetsprofil 4 Kvalitetsprofil 3 Kvalitetsprofil 2 

 Baderum 

 Badeværelse 

 Køkken* 

 Puslerum 

 Toilet 

 Faglokaler*** 

 Garderober  

 Gymnastiksal 

 Indgangspartier 

 Klasseværelser 

 Legestue/opholdsrum 

 Omklædning 

 Rent depot 

 Soverum 

 Trapper 

 Bagtrapper 

 Kontorer 

 Personalerum 
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*Køkkener, der er ikke er registreret eller godkendt af den lokale fødevareregion, er omfattet af 

denne NIR.  

**Disse lokaler er ikke tildelt hygiejneprofil, da smitterisiko anses for lav. Foreslået kvalitetsniveau 

er angivet ved tildeling af kvalitetsprofil 2, men man kan vælge at nogle lokaler i denne gruppe skal 

tildeles kvalitetsprofil 3. 

***For faglokaler gælder desuden en række sikkerheds- og arbejdsmiljøregler.24  

3.4 Profiler for øvrige lokaler 

Lokaler, som ikke er tildelt hygiejneprofil 5, 4 eller 3, skal stadig have fastlagt krav til rengøring, 

som sikrer at rummene rengøres, så de fremstår visuelt rene. Eksempler er: Auditorium, bibliotek, 

forhal, kontorer og gange på ikke-kliniske områder, gangareal ved elevator, indgangsparti, 

skaktrum/affaldsrum uden for kliniske områder/AGV-rum (rum til ”automated guided vehicles”, dvs. 

til automatiske transportvogne), trappe med patientadgang, undervisningslokale. 

Hvis der er lokale afvigelser i forholdet mellem de ovenstående hygiejne- og kvalitetsprofiler, skal 

det være klart beskrevet i rengøringsaftalen. 

 

Yderligere skal sikres, at rengøringen af de enkelte lokaler lever op til krav til den visuelle kvalitet 

af det udførte arbejde som beskrevet i DS/INSTA 8004 eller et tilsvarende kvalitetsvurderingssy-

stem.  

 

For alle hygiejneprofiler og øvrige lokaler bør der i aftalegrundlaget defineres eventuelle skærpede 

krav til forekomsten af humanbiologisk materiale og øvrige snavstyper i en eller flere objektgrup-

per. 

3.5 DS/INSTA 800 – et eksempel på et system til bestemmelse af rengøringskvali-

tet 

DS/INSTA 800 er en fælles nordisk standard, der indeholder et system til fastsættelse og vurdering 

af rengøringskvalitet. Den retter sig mod en bred palet af områder, herunder hospitaler, og forelig-

ger p.t. i 3. udgave.4 Mange danske hospitaler har erfaring med anvendelsen af DS/INSTA 800, 

hvorfor der i denne NIR gentagne gange vil blive henvist til den.  

Standarden har opbygget et system, der overordnet kan beskrives således: 

Tabel 5. Principperne ved fastsættelse og vurdering af rengøringskvalitet i DS/INSTA 800 

Element  Inddeling i 

Hvad er det i lokalet, 

der skal vurderes? 

4 såkaldte objektgrupper: 

 Inventar  

 Vægge 

 Gulve 

 Lofter 
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Disse 4 objektgrupper rummer i praksis lokalets fysiske rammer og alle re-

levante genstande i rummet  

Hvilken kvalitet skal der 

opnås? 

6 såkaldte kvalitetsniveauer, hvor niveau 0 er det laveste og niveau 5 det 

højeste 

Hvordan beskrives kva-

liteten for det enkelte 

lokale? 

Kvalitetsprofiler: 

Der angives en kvalitetsprofil for det enkelte lokale. I denne indgår nogle 

detaljerede krav, som kan afhænge af bl.a. rummets funktion og indret-

ning.  

Det vil i praksis sige, at der inden for ét kvalitetsniveau er mulighed for at 

vælge mellem flere forskellige kvalitetsprofiler. 

Hvordan vurderes 

snavs objektivt (kvalita-

tivt)?  

4 urenhedstyper: 

 Affald og løst snavs 

 Støv 

 Pletter 

 Fladesnavs 

Man kunne også kalde dette trin 1 i vurderingen 

Hvordan vurderes 

snavset objektivt (kvali-

tativt-kvantitativt)?  

2 urenhedsgrupper: 

 Affald, løst snavs, støv og pletter: Kan afgrænses inden for et (lille) 

areal 

 Fladesnavs: Kan ikke afgrænses inde for et (lille) areal 

Man kunne også kalde dette trin 2 i vurderingen 

Hvordan vurderes 

snavset objektivt (kvan-

titativt)?  

 Antal samlinger af samme urenhedstype inden for afgrænsede om-

råder på 0,5 x 0,5 m på en objektgruppe 

Fladesnavset angives i % af arealet på den relevante objektgruppe 

Hvordan vurderes 

snavsets placering i 

rummet 

 Tilgængelige steder 

 Svært tilgængelige steder   

Idet urenhedsgrupperne vurderes på steder, der er henholdsvis tilgænge-

lige og svært tilgængelige 

Hvordan fastsættes 

grænser, når det vurde-

res, hvor meget snavs, 

der må være? 

4 lokalestørrelser: 

 Lokaler ≤ 15 m2 

 Lokaler > 15 m2 ≤ 35 m2 

 Lokaler > 35 m2 ≤ 60 m2 

 Lokaler > 60 m2 ≤ 100 m2 

Hvis der er tale om lokaler større end 100 m2 opdeles de i mindre enheder 

ved vurderingen 
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Standardens terminologi kan synes fremmedartet for lægmand og for sundhedspersonale, men har 

i praksis vist sig velegnet som et entydigt kommunikationsredskab – den kan udgøre et fælles ”ren-

gøringssprog” for de mange forskelligartede brugere, fx i sundhedsvæsenet rengøringsmedarbej-

der, ledelse, leverandør, kontrollant, administrator, sundhedspersonale – således at tilbud, aftaler, 

udførelse og forventninger kan afstemmes. 

DS/INSTA 800 stiller krav om vurdering af rengøringskvalitet mindst fire gange årligt. Den konkrete 

vurdering foretages efter rengøring, inden lokalet tages i brug. Fremgangsmåden er nøje beskre-

vet, dvs. hvordan man bevæger sig i lokalet (naturlig gangbane) og hvorledes kontrollen foretages 

visuelt (med synet). 

Ved vurderingen registreres forekomst af urenheder for hver af de 4 objektgrupper. Et lokale kan 

kun godkendes, hvis mængden af urenheder på hver objektgruppe er mindre end eller lig med et 

tal, som man på forhånd har fastsat som acceptabelt for det kvalitetsniveau, som man har aftalt for 

lokalet.  

Ud fra antal lokaler og arealer stiller DS/INSTA 800 desuden krav til hvor mange lokaler, der skal 

vurderes ved hver kontrol. Man skal således ikke gennemgå alle lokaler hver gang, men kan ud-

tage en stikprøve, som er repræsentativ rent statistisk. På denne måde er det fx muligt at vurdere 

rengøringskvalitet på et hospital uden at sætte aktiviteten i stå.  

Da DS/INSTA 800 er implementeret på mange hospitaler, er det fundet hensigtsmæssigt i nogen 

udstrækning at anvende standardens fagterminologi i denne NIR, se også Definitioner og forkortel-

ser.  

Det skal dog understreges, at NIR også vil kunne bygge på et tilsvarende andet kvalitetsvurde-

ringssystem. 

3.6 Styring af de fastlagte hygiejne- og kvalitetsprofiler 

Flere faktorer kan bevirke, at den fastlagte hygiejne- og kvalitetsprofil ikke opnås. Såfremt disse 

faktorer ikke er overvåget, kan de udgøre en risiko i styringen og udførelsen af rengøringsopgaven. 

Den enkelte organisation bør selv klarlægge, hvilke risici der er til stede samt hvilke handleplaner, 

der indsættes for at minimere disse risici. 

Her nævnes nogle faktorer, der ofte giver udfordringer: 

 Rengøringsaftalen ikke tilpasset virkeligheden med hensyn til opgavens omfang og tid 

 Dårlig eller manglende planlægning 

 Rengøringsmetode og -middel ikke tilpasset materialer lokalernes funktioner eller besmuds-

ning 

 Manglende fastsættelse af hygiejne- og kvalitetsprofiler 

 Manglende konsekvenser ved afvigelser 

 Manglende fastlæggelse af ansvar og opgavefordeling, specielt for snitflader 

 Utilstrækkelig uddannelse (manglende instruktion og plan for genopfølgning) 

 Manglende efterlevelse af retningslinjer for arbejdsdragt, håndhygiejne og værnemidler 

 Forkert håndtering og opbevaring af rengøringsudstyr og -materialer 
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3.7 Inspektion af de 6 risikopunkter 

Til inspektion af lokaler kan system, metode og statistisk udvælgelsesprincip fra DS/INSTA 800 be-

nyttes som grundlag for vurderingen. Inspektionen kan udføres som egenkontrol, som intern kon-

trol med deltagelse af rengøringspersonalet eller som ekstern kontrol. Kontrollen kan også have en 

læringsmæssig værdi. Inspektionen bør udføres af personer med tilstrækkelig uddannelse, fx certi-

ficering. Kalibrering, dvs. en fælles forståelse af acceptgrænser, bør være foretaget inden inspek-

tion. Til vurdering kan Bilag E. Eksempel på hygiejnekontrolskema anvendes. Handleplan ved 

manglende opfyldelse skal fastsættes af organisationen. 

 

Tabel 6. Tilladt antal samlinger af urenheder (snavs) på risikopunkter i hygiejneprofil 5, 4 og 3 

 Pletter, herunder  

humanbiologisk  

materiale 

Støv Affald og løst snavs 

Hygiejneprofil 5 0 0 0 

Hygiejneprofil 4 0 0 1 

Hygiejneprofil 3 0 1 1 

 

Fladesnavs er ikke medtaget her, idet det generelt ikke udgør en infektionsrisiko. Denne type 

snavs er omfattet af den generelle rengøringskvalitet, som beskrevet i DS/INSTA 800. 
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Anbefaling for vurdering af rengøringskvaliteten fra et infektionshygiejnisk perspektiv og generelt 

 Rengøringen af såvel de 6 risikopunkter som rengøringen af hele lokalet skal vurderes 

regelmæssigt og dokumenteres. 

 Det er muligt at bedømme rengøring de 6 risikopunkter og hele lokalet under den samme 

kontrol. Risikopunkter og lokalerengøring godkendes eller afvises.  

 Afvises et lokale på rengøringen af et eller flere af de 6 risikopunkter har dette ikke indfly-

delse på, om lokalerengøringen godkendes eller afvises i henhold til DS/INSTA 800 eller 

omvendt. 

Vurdering – infektionshygiejnisk perspektiv 

 Der skal udarbejdes et program for visuel bedømmelse af rengøringskvaliteten på de 6 

risikopunkter. Der anbefales vurdering mindst fire gange årligt.  

 Fremgangsmåden kan være som beskrevet i DS/INSTA 800. Kontrollen gennemføres 

umiddelbart efter rengøring eller inden lokalet tages i brug. 

 Risikopunkterne i de enkelte lokaler vurderes i forhold til kravene i denne NIR, jf. Tabel 1. 

 Der kan suppleres med andre målinger, se afsnit om Kvalitetssikring af rengøringen. 

Vurdering – generelt perspektiv 

 Der skal udarbejdes et program for visuel bedømmelse af kvaliteten af lokalerengørin-

gen. Her kan eksempelvis anvendes DS/INSTA 800, der har krav om vurdering mindst 

fire gange årligt. 

 Bedømmelsen skal ske umiddelbart efter udført rengøring eller inden lokalet tages i brug. 

Hvis dette ikke er muligt som følge af konstant brug af lokalet, eller hvis lokalet er taget i 

brug efter endt rengøring, giver DS/INSTA 800 anvisninger til, hvorledes bedømmelsen 

da kan gennemføres.  

 Man kan bedømme rengøringen igen på et senere tidspunkt i et eller flere lokaler for at 

vurdere, om rengøringshyppigheden er tilstrækkelig i forhold til besmudsningen. 

 Den visuelle måling kan suppleres med instrumentelle målinger af eksempelvis støv.4 
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4 Rengøringsmetoder, -midler, -udstyr m.m. 

4.1 Oprydning - en forudsætning for udførelse af rengøring   

For at rengøringspersonalet kan levere rengøring i henhold til de aftalte hygiejne- og kvalitetsprofi-

ler, forudsætter det, at rengøringspersonalet har fri og uhindret adgang til de overflader, som skal 

rengøres. Dette er ensbetydende med, at der skal være ryddet op. Alle forudsættes at tage del i 

ansvaret for oprydningen. Når der er ryddet op og klargjort til rengøring, bliver der gjort rent på alle 

overflader, som er omfattet af rengøringsaftalen. Samtidig er der erfaring for at både personales, 

patienters og besøgendes adfærd påvirkes positivt, hvis der er orden. 

4.2 Optørring af spild  

Spild skal af hygiejniske og sikkerhedsmæssige årsager fjernes straks det iagttages. Da spild ofte 

er uidentificerbart for iagttageren, bør den, der forårsager eller iagttager spildet iværksætte at det 

fjernes, uanset spildets art og årsag. Fjernelse sker ved optørring, bortskaffelse samt rengøring og 

ved smitterisiko og/eller større mængder spild eventuelt supplerende desinfektion.25,26 Smitterisiko 

findes især ved humanbiologisk materiale - blod, sekret og ekskret. I hospitalet vil det ofte være det 

sundhedsfaglige personale, der fjerner spild. Samtidig vurderes, om rengøring ved rengøringsper-

sonale er påkrævet.  

Fjernelse af spild: 

 Spildet fjernes med engangsmateriale  

 Der vaskes med vand og egnet rengøringsmiddel, 

derefter tørres med engangsmateriale eller 

klud/moppe 

 Eventuelt desinficeres med 70-85 v/v % ethanol eller 

andet relevant desinfektionsmiddel, se NIR for desin-

fektion i sundhedssektoren 

 Der benyttes Værnemidler efter gældende  

retningslinjer  

 Efterfølgende udføres Håndhygiejne 

 

4.3 Rengøring og/eller desinfektion 

I de fleste situationer er rengøring alene uden efterfølgende desinfektion tilstrækkelig. Det, der skal 

rengøres, kan holdes rent med almindeligt anvendte rengøringsmetoder.  

Kun i visse situationer, eksempelvis på isolationsstuer eller ved udbrud samt efter større mængder 

spild af humanbiologisk materiale (se ovenfor), kan det være nødvendigt at supplere rengøringen 

med en overfladedesinfektion. Fortiden rummer talrige eksempler på rutinemæssig udførelse af 

kemisk desinfektion i situationer, hvor almindelig rengøring havde været tilstrækkelig. Overflødig 

anvendelse af kemiske desinfektionsmidler reducerer ikke antallet af infektioner, men vil ofte inde-

bære en unødig belastning af miljøet og arbejdsmiljøet.6,27  

 

hygiejne.ssi.dk/NIRdesinfektion
hygiejne.ssi.dk/NIRdesinfektion
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4.4 Rengøringsmetoder  

En rengøringsmetode skal kunne løsne, fange og transportere snavset væk (urenhederne). Efter 

udført rengøring skal overfladen være synligt ren og af hygiejne-, kvalitets- og sikkerhedsmæssige 

årsager tørre hurtigt. Uanset valg af metode er det vigtigt, at den udføres korrekt.  

Valg af rengøringsmetode baseres på hygiejne- og kvalitetsprofil, typen af snavs, hvor snavset der 

er (besmudsningsgrad) samt overfladen (materiale, slitage m.m.). 

Princippet fra rent mod urent  

For at forebygge smittespredning fra patienten til omgivelserne anser man patienten og patienten-

hed som det snavsede eller urene område. Det vil sige, at man starter længst væk fra patient/pati-

entenhed (rent) og bevæger sig ind mod patient/patientenhed (urent).  

 

Anbefalinger for rengøringsudstyr og -midler 

 Uanset rengøringsmetode skal der anvendes rene klude og mopper m.m. Brugte klude og 

mopper må aldrig dyppes i rengøringsopløsningen 

 Der skal anvendes mindst en ren klud for hver patientenhed, en for hver håndvask og en 

for de øvrige overflader i rummet 

 For at undgå krydssmitte mellem patienterne, skal der skiftes handsker mellem hver pati-

entenhed, forudgået af håndhygiejne 

 Der anvendes rengøringsmiddel til al rengøring. Det er vigtigt, at rengøringsmidlerne do-

seres korrekt, så de virker effektivt og ikke efterlader ophobninger af sæbefilm på overfla-

den. Vælger man en metode uden brug af rengøringsmidler, skal man kunne dokumentere 

metodens effektivitet og metoden skal godkendes af den lokale hygiejneorganisation  

 Princippet for rengøring er udførelse fra rent mod urent og oppefra og ned, uanset metode 

 

Følgende metoder kan anvendes i sundhedssektoren 

 Våd rengøring (afvaskning), som skal efterfølges af eftertørring med tør klud/moppe  

 Fugtig aftørring med forfugtet klud eller moppe 

 Afstøvning (tør metode) 

 Støvsugning 

Ved høj besmudsning i hygiejneprofil 5-3 bør våd rengøring anvendes frem for aftørring. Fugtig af-

tørring kan ikke erstatte våd rengøring, da der er risiko for dannelse af fladesnavs.28 

Der findes andre metoder som skumrengøring, damprengøring og robotstøvsugning. Der er spar-

som dokumentation for disse metoder. Valg af metoder skal godkendes af den lokale hygiejneor-

ganisation. 

Nogle infektionshygiejnisk særligt relevante punkter uddybes i det følgende. En mere detaljeret 

metodebeskrivelse findes i Bilag A og kan anvendes som inspiration i den enkelte organisation. 
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Klude 

Det falder uden for denne publikation at beskrive egenskaber ved forskellige kludetyper. Det skal 

dog bemærkes, at mikrofiberklude ofte har den egenskab, at de opsamler mikroorganismer og an-

dre urenheder, inkl. tekstilpartikler, men kan have svært ved at afgive dem ved vask. De skal va-

skes efter producentens anvisning ligesom antallet af vaske bør dokumenteres for at sikre, at de 

fortsat har de beskrevne egenskaber.21,29,30,31 

Hvis forfugtede klude ikke benyttes inden for 8 timer skal de returneres til vaskeriet, da der ellers er 

risiko for opformering af mikroorganismer.1,32  

Man har i rengøringsbranchen anvendt et princip om foldning af klude, således at en enkelt klud 

kunne have i alt 16 rene sider. Dette princip er forladt på hospitaler og anbefales ikke i de øvrige 

områder omfattet af denne publikation, idet det giver risiko for smittespredning.28 Det må være op 

til den enkelte organisation at beslutte, hvilken metode man anvender, så man sikrer, at der ikke 

sker smitteoverførsel. 

Efter at en klud er taget i brug, må den ikke komme i kontakt med sæbevandet i spanden. Brugte 

rengøringsklude og -mopper vaskes eller bortskaffes dagligt, se NIR om håndtering af tekstiler. 

Støvsugning 

Støvsugning skal generelt undgås på hospitaler. Der kan dog forekomme situationer, hvor støv 

ikke kan fjernes effektivt på anden måde. Støvsugeren skal være udstyret med effektiv hepafiltre-

ring (og bør have egnet forfiltrering) samt mærkes med dato for skift af filter i henhold til producen-

tens anvisning og brugsfrekvens. Det skal bemærkes, at der kan skabes turbulens fra støvsuge-

rens udblæsningsluft, som kan sætte sedimenterede partikler med mikroorganismer i bevægelse 

og derved skabe spredning af disse. En generel oversigt over filtertyper med porestørrelser findes i 

NIR for nybygning og renovering i sundhedssektoren.  

hygiejne.ssi.dk/NIRtekstiler
hygiejne.ssi.dk/NIRnybygning
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Anbefalinger vedr. støvsugning 

 Støvsugeren skal være udstyret med effektiv hepafiltrering og bør have egnet forfiltrering 

 Der må ikke være patienter tilstede i lokalet, mens støvsugning udføres 

 Vælger man at støvsuge i hygiejneprofil 5, fx i forbindelse med en slutrengøring på en 

operationsstue, skal man starte med dette (fx ventilationsriste i væg). Efter støvsugning 

foretages aftørring/afvaskning af overfladen, derefter foretages resten af slutrengøringen. 

Det samme gælder for støvsugning i hygiejneprofil 4 

 Har hospitalet stadig polstrede møbler, som ikke kan aftørres, anbefales støvsugning. 

Desuden kan støvsugning anvendes periodisk til fx ventilationsriste, gulve/paneler og 

konvektorgrave. 

 Konstateres der resistente mikroorganismer i en afdeling, efter at man har anvendt støv-

suger samme sted, rengøres og overfladedesinficeres støvsugeren med egnet desinfek-

tionsmiddel og støvsugerposen skiftes 

 Ved kendt forekomst af resistente mikroorganismer skal støvsugere være stuebundne, 

ligesom med andet rengøringsudstyr. Ellers skal de rengøres og overfladedesinficeres 

med egnet desinfektionsmiddel samt have skiftet støvsugerpose mellem hver patienten-

hed/borger33 

 

Robotstøvsugning 

Mange robotstøvsugere har en sugefunktion, men ruller støv og løst snavs ind i et hulrum/pose, 

som kan tømmes. Den er i praksis ikke lige så effektiv som en almindelig støvsuger.34,35 Der er er-

faringer med robotstøvsugeren fra hospitaler, hvor den anvendes til fx støvsugning af auditorier, 

andre mødelokaler og kantine, bl.a. som en metode inden gulvvask. Da robotstøvsugerens effekti-

vitet ikke er på højde med en almindelig støvsuger, må man supplere med anden rengøringsme-

tode ved behov. 

Robotstøvsugere anvendes i stigende omfang i plejesektoren (hjemmepleje og plejehjem).36,37 Her 

kan der også være behov for at supplere med anden rengøringsmetode. 

Afstøvning og fejning  

Afstøvning som tør rengøring (”candyfloss”) og fejning må ikke anvendes indenfor i hospitals- og 

plejeområder, da det forårsager ophvirvling af støvet. Tør afstøvning skal erstattes af fugtig aftør-

ring og fejning kan erstattes af tørmopning. 

Damprengøring 

Der findes forskellige former for damprengøring – dels damp med høj temperatur (ca. 118oC), der 

sprøjtes på snavsede overflader, dels kombinationer med ultralyd. Der er erfaringer med brugen 

fra fødevaresektoren samt sparsomme erfaringer fra rengøring af hospitalssenge og andet ud-

styr.38 Enkelte rapporter viser effekt ved udbrud eller endemisk forekomst.21,39 I teorien er der risiko 

for fiksering af pletter på grund af den høje temperatur samt refleksion af aerosoler fra den be-

handlede overflade og dermed et arbejdsmiljøproblem. Følgende faktorer har betydning ved an-
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vendelse i daglig rengøring på fx sengeafdelinger: Risikoen for skoldning ved ukyndig brug i nær-

heden af sengeliggende patienter samt kontaktpunkter som pga. følsomt elektronisk udstyr ikke vil 

blive rengjort.21 Metoden kan derfor ikke anbefales som rutinemetode, før der foreligger mere do-

kumentation for anvendelse i sundhedssektoren.40  

Skumrengøring 

Skumrengøring er en gammelkendt metode som en god løsning til rengøring af køkkenområder og 

i sanitære rum som store toiletgrupper, baderum og omklædningsrum. Fordelen ved at anvende 

skum til rengøringen er, at skummet løber langsommere af lodrette flader – derved får midlet læn-

gere virketid på overfladen, og man skal ikke bruge så mange kræfter på at gøre overfladen ren. 

Tidsfaktoren gør dog, at det i praksis kan være svært at anvende i rum, som konstant er i brug. Be-

slutning om anvendelse af denne metode må træffes lokalt. Se også Bilag A. Rengøringsmetoder 

og -midler. 

4.5 Rengøringsmidler 

Rengøringsmidlerne skal opbevares rent i egnet rum/skab og på rengøringsvognene. 

Der kan anvendes følgende kategorier af rengøringsmidler: 

 Universal rengøringsmidler – til inventar, sanitet og gulve 

 Alkalisk sanitetsrens – til daglig rengøring af alle sanitære installationer og badeværelser. 

Har en kalkhæmmende effekt 

 Afkalkningsmiddel til sanitet – til periodisk afkalkning af alle sanitære installationer, fx hånd-

vaske og fliser 

 Wc-rens til anvendelse indvendigt i toiletkummen 

 Vaske-plejemiddel uden voks – til sten-, flise- og terrazzogulve, linoleum mm. og kan indgå 

i veksel-vaske programmer for at undgå ophobning af plejefilm 

 

 

 

 

 

 

4.6 Rengøringsrum 

Rengøringsrum skal have en størrelse, således at udstyr, rekvisitter m.m., som anvendes til rengø-

ring, kan være i rummet. Der skal være en klar og tydelig opdeling mellem rent og urent område og 

tilsvarende for utensilier. I lokalet bør desuden være adgang til følgende: vand til rengøring, ud-

slagsvask eller gulvafløb, håndvask med håndhygiejnefaciliteter. Ligeledes bør behov for strømfor-

syning til opladning overvejes. Desuden skal krav i forhold til arbejdsmiljø overholdes, bl.a. må 

rummet ikke kunne benyttes som personaleopholdsrum.45,46,47,48 

Arbejdsmiljø 

Rengøringsmidlerne skal være godkendt af den lokale 

arbejdsmiljøorganisation.  

På nuværende tidspunkt er et produkt, der er svane-

mærket og har den blå krans det mest miljøvenlige pro-

dukt.  

Spray med rengøringsmidler må ikke anvendes, da der 

dannes aerosoler, som indåndes og kan medføre syg-

dom i luftvejene.41,42,43,44 
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Anbefalinger for indretning af rengøringsrum 

 Adgang til koldt/varmt vand 

 Udslagskumme og gulvafløb med egnet rist 

 Skabe eller hylder til rengøringsmidler og rekvisitter 

 Plads til opbevaring af rene mopper og klude, så kontaminering undgås 

 Håndhygiejnefaciliteter  

 Plads til rengøringsvogn m.m.  

 Tilstrækkelig ventilation 

 

4.7 Rengøringsudstyr  

Det er vigtigt, at rengøringsudstyret ikke kan viderebringe smitte mellem patientenheder og rum. 

Derfor er såvel udstyrets karakteristika som opbevaring af stor betydning. 

Anbefalinger for rengøringsudstyr 

 Maskiner, vogne, spande, fremførere m.m. bør have glatte overflader med et minimum af 

samlinger, skruer, knæk, fordybninger m.m., så det kan holdes fri for urenheder. 

 Rengøringsvogne skal indrettes, så kontaminering af klude/mopper kan undgås (af-

hængigt af moppens længde) og hensyn til arbejdsmiljø (løft), dvs. min. 20 cm over gulv 

 Rengøringsudstyr skal kunne tåle daglig rengøring med vand tilsat rengøringsmiddel el-

ler desinfektionsmiddel, evt. skylning eller iblødsætning med vand 

 Rengøringsudstyr skal kunne tåle varmedesinfektion (min. 80oC i 10 min.) 

 Genopfyldelige flasker tømmes, rengøres og desinficeres i henhold til leverandørens og 

hygiejneorganisationens retningslinjer 

 Flergangstekstiler som mopper, klude, redskaber til afstøvning m.m. skal genbehandles i 

overensstemmelse med NIR om håndtering af tekstiler 

 Plan for rengøring og vedligehold af rengøringsmaskiner og -vogne skal foreligge 

 Rengøringsudstyr og -midler opbevares rent og tørt, dvs. så der ikke sker forurening og 

opformering af mikroorganismer 

  

hygiejne.ssi.dk/NIRtekstiler
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5 Grundlæggende forholdsregler i forbindelse med den praktiske 

udførelse  

Generelle infektionshygiejniske retningslinjer skal altid følges af sundheds- og rengøringspersona-

let, uanset hvor man befinder sig i sundheds- og plejesektoren. Supplerende retningslinjer bruges, 

når der er tale om patienter eller borgere med smitsomme sygdomme eller bakterier, der er særligt 

resistente over for antibiotika. 

5.1 Håndhygiejne 

Håndhygiejne er den vigtigste enkeltstående procedure til at afbryde smitteveje.7 At afbryde kon-

takt-smitte ved håndhygiejne på rette tidspunkt og med den rette metode er en universel forebyg-

gende handling – uanset hvor man befinder sig, det være sig i hjemmet eller i en professionel sam-

menhæng.  

Håndhygiejne retter sig dermed imod hospitaler, genoptræningsfaciliteter, plejeboliger, alment 

praktiserende og andre privatpraktiserende læger, tandlæger og andre faggrupper, der tilbyder 

sundhedsfaglige ydelser, også andre ikke-sundhedsfaglige faggrupper på såvel offentlige som ikke 

offentlige arbejdspladser, hvor der er risiko for kontaktsmitte, fx daginstitutioner og bosteder.  

Håndhygiejne udføres:  

 Før rene procedurer/opgaver  

 Efter urene procedurer/opgaver og 

 Efter brug af handsker 

 

Valg af håndhygiejnemetode afhænger af hændernes grad af forurening, deres fugtighed og den 

procedure/opgave, der skal udføres, eller som man lige har udført:  

 Hånddesinfektion anvendes på synligt rene og tørre hænder  

 Håndvask anvendes på synligt forurenede og/eller våde hænder (eksempelvis efter hand-

skebrug med dannelse af kondens) 

 Håndvask efterfølges af hånddesinfektion på tørre hænder 

 

Følgende er forudsætninger for at der kan udføres og opretholdes korrekt håndhygiejne hos perso-

nale, der har kontakt med patienten/borgeren, dennes omgivelser eller udfører andre rene eller 

urene procedurer/opgaver: 

hygiejne.ssi.dk/NIRhaandhygiejne
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Anbefalinger for håndhygiejne - forudsætninger 

 Fingerringe, armbånd, armbåndsur og andre smykker under albueniveau må ikke anven-

des  

 Armstrømpe, håndskinne, fingerforbinding, plaster o.l. må ikke anvendes  

 Negle skal være kortklippede, hele og synligt rene  

 Negle skal være uden neglelak  

 Neglefalse skal holdes hele  

 Kunstige negle, negleforlængere, negleforstærkning eller neglesmykker må ikke anven-

des 

 

Håndvask 

Fjernelse af forurening på hænder sker i flere trin. Først skylles hænderne, hvorved løst og overfla-

disk snavs fjernes. Sæben fordeles bedre på våde hænder, og risikoen for sæbebetinget irritativ 

kontaktdermatitis reduceres. Ved indgnidning af sæben løftes forureningen fra huden, og ved den 

efterfølgende skylning og tørring reduceres forureningen yderligere. Temperaturen på vandet har 

en betydning for sæbens påvirkning af huden – jo varmere vand – jo højere er indtrængningen af 

sæbe gennem huden.  

Anbefalinger for håndvask 

 Hænder, håndled og evt. underarme skylles under rindende tempereret vand, inden 

håndsæben påføres  

 Håndsæbe skal fordeles på hver finger, mellem fingre, på håndrygge, på håndflader og 

omkring håndled og evt. underarme, der derefter mekanisk bearbejdes i mindst 15 se-

kunder  

 Håndsæbe skal afskylles omhyggeligt under rindende tempereret vand 

 

Hånddesinfektion  

Målet med hånddesinfektion er at dræbe ens egne overførbare bakterier og reducere de blivende 

ikke sygdomsfremkaldende bakterier der altid findes på huden. Dette gøres ved at anvende et eg-

net hånddesinfektionsmiddel med dokumenteret effekt over for mikroorganismer.27 

Der er stærk evidens for, at hånddesinfektion udført med alkohol 70-85 % (v/v) er hurtigere og 

mere effektiv til drab af mikroorganismer end vand og håndsæbe, hvorfor hånddesinfektion anbefa-

les frem for håndvask i alle situationer, hvor hænderne er synligt rene og tørre. 
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Anbefalinger for hånddesinfektion 

Hånddesinfektion skal foretrækkes som første valg, når hænder, håndled og eventuelt under-

arme er synligt rene og tørre 

 Hånddesinfektionsmidlet skal fordeles og indgnides overalt på hver finger, mellem fingre, 

på håndrygge, på håndflader, omkring håndled og evt. underarme, der derefter mekanisk 

bearbejdes i mindst 30 sekunder  

 Før rene procedurer  

 Efter urene procedurer, hvor hænder, håndled og evt. underarme ikke er blevet synligt 

forurenede eller våde 

 Efter håndvask når hænderne er helt tørre  

 Før og efter brug af handsker, når hænder, håndled og evt. underarme er synligt rene og 

tørre  

 Efter kontakt med patienter med infektiøs diarre skal der udføres håndvask efterfulgt af 

hånddesinfektion 

 

Handsker 

Handsker skal anvendes på begge hænder ved opgaver, hvor der er risiko for kontakt med blod, 

sekreter, ekskreter eller andet biologisk materiale. Efter brug af handsker skal der foretages hånd-

hygiejne. 

Anbefalinger for handsker 

Handsker skal  

 Tages fra beholderen med rene og tørre hænder 

 Tages af straks efter endt procedure og kasseres 

 Skiftes hvis de perforeres eller på anden måde beskadiges  

 Skiftes mellem hver patientenhed 

 

5.2 Arbejdsdragt 

Arbejdsdragt/arbejdstøj/ uniform/kittel etc., er den beklædning man ifører sig eller eventuelt tager 

ud over sit eget tøj for at reducere risikoen for overførsel af smitte. Sundhedsstyrelsen udgav i 

2011 en vejledning om arbejdsdragt inden for sundheds- og plejesektoren.49 Vejledningens formål 

er at reducere forekomsten af infektioner hos både patienter/borgere og personale i sundheds- og 

plejesektoren.  

Brug af arbejdsdragt i sundheds- og plejesektoren skal reducere forekomsten af infektioner hos 

både patienter/borgere og personale. Behovet for at forebygge smitte i sundheds- og plejesektor 

vokser i takt med, at der kommer flere kronisk syge og der kommer flere resistente bakterier.  
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Vejledningens regelsæt handler om, hvem, herunder hvornår og hvor, der bør bruges arbejdsdragt, 

samt hvordan arbejdsdragten udformes, bruges og behandles, herunder vaskes, fx er det vigtigt, 

for at kunne udføre korrekt håndhygiejne, at ærmelængden er over albuen osv.7 

Uniformspolitik 

I dag har de fleste hospitaler en ”uniformspolitik”, og i hospitalsvæsenet stiller arbejdsgiveren som 

regel også arbejdsdragten til rådighed og står for vedligeholdelse og vask. På nogle specialafdelin-

ger anvendes der ikke altid arbejdsdragt/uniform, fx på psykiatriske afdelinger. I primærsektoren, 

dvs. sundheds- og plejesektor uden for hospitaler, er der ikke altid retningslinjer for udformningen 

af sundhedspersoners arbejdsdragt. I kommunerne er det op til kommunen at tage stilling til og ud-

arbejde sådanne retningslinjer. Tilsvarende er det op til hver enkelt faglig organisation at udarbejde 

en uniformspolitik for fx klinikker (praktiserende læger eller speciallæger, tandlæger, fysioterapeu-

ter etc.). Endelig gælder, at nogle personalegrupper modtager en økonomisk kompensation i form 

af et overenskomstfastsat tillæg til dækning af slitage og vask af eget tøj; her bør der være ledel-

sesmæssigt krav til organiseringen. 

Hvor bør arbejdsdragt bruges 

Arbejdsdragt bør stilles til rådighed af arbejdsgiver på følgende arbejdssteder: hospitaler, plejeboli-

ger/centre og lignende bosteder, hjemmesygepleje, hjemmepleje, ambulancetjeneste samt klinik-

ker, hvor arbejdsprocedurer kræver tæt kontakt med patienter/borgere. 

Ved en almindelig arbejdsdragt i sundheds- og plejesektoren forstås en beklædning, man ved ar-

bejdets start tager på og umiddelbart efter endt arbejdsdag tager af og lægger til vask, og som ty-

pisk består af bukser, tunika, T-shirt og/eller kjole (”uniform”) eller en lukket kittel ud over privat tøj. 

Hvis der er behov for supplerende beklædning som bælter, kortærmede trøjer/sjælevarmere og ve-

ste samt tørklæder, bør det indgå som en del af arbejdsdragten.  

Arbejdsdragten opbevares, renholdes og vedligeholdes af arbejdsstedet. Arbejdsdragten er ikke at 

betragte som et personligt værnemiddel og er ikke beregnet til at beskytte ved særlige procedurer. 

Ved særlige procedurer skal der anvendes samme værnemidler, som plejepersonalet anvender, se 

Værnemidler. 

Vask og opbevaring af arbejdsdragt 

For at overholde standardkrav kræves vask ved mindst 80oC i 10 min. eller en desinfektionsme-

tode med samme effekt. I tandlægeklinikker og andre mindre klinikker i primærsektoren kan evt. 

anvendes 60°C, hvilket dog kræver længere vasketid, dvs. min. 1 time, og ingen genbrug af vaske-

vand.49,32  

Arbejdsdragten skal opbevares rent og tørt, eventuelt i en ren pose i et lukket skab eller på en 

hylde. 

5.3 Værnemidler  

Arbejdstilsynet stiller en række krav vedr. arbejdsmiljø, hvilket også gælder arbejdet med rengø-

ring.  
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Her listes kort hvilke risici, der kræver anvendelse af værnemidler for at beskytte mod smitte og ke-

miske produkter. I praksis svarer det til, at de generelle infektionshygiejniske retningslinjer altid 

skal efterleves. De generelle retningslinjer og anvendelse af de forskellige værnemidler er udførligt 

beskrevet i NIR om behandling af patienter med smitsomme sygdomme, herunder isolation.50 

Værnemidler anvendes hvor der er risiko for stænk, sprøjt og aerosoldannelse i forbindelse med 

rengøring med henblik på beskyttelse af  

 Hænder mod sekret, ekskret, blod og kemiske stoffer samt stik- og skæreskader. Ved brug 

af kemikalier i rengøringsprocessen foretrækkes engangshandsker af nitril eller neopren, 

som opfylder EN374 - ellers er engangshandsker af latex tilstrækkeligt51,52 

 Arbejdsdragt: engangsplastikforklæde eller engangsovertrækskittel med væskebarriere 

 Slimhinder i øjne og luftveje: kirurgisk maske og eventuelt beskyttelsesbriller, alternativt vi-

sir (der dækker øjne, næse og mund)  

Brug af engangshandsker mellem hver patientenhed er med til at forebygge smittespredning.  

  

hygiejne.ssi.dk/NIRsupplerende
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6 Krav til personale, der varetager rengøringsopgaverne  

6.1 Uddannelse, instruktion og oplæring  

Professionel rengøring kan ikke udføres af alle og enhver. Hensigten med at stille krav til rengø-

ringsmedarbejderen er via interne ”uddannelseskrav” til rengøringsmedarbejdere og -ledere at 

sætte fokus på større anerkendelse til arbejdet med rengøring. Tanken bag dette er, at den opti-

male rengøring udføres af en veluddannet, ansvarsbevidst og værdsat medarbejder.  

I forhold til rengøringsopgaven på hospitalet skal rengøringen i alle lokaler have tildelt en hygiejne- 

og kvalitetsprofil. Rengøringsopgaven er også en forebyggende foranstaltning og skal udføres efter 

infektionshygiejniske principper, således at rengøringen giver sikkerhed for ophold og brug af lo-

kale og inventar for patient, personale og pårørende. Derfor stilles krav til medarbejderens viden 

om opgaven. Det kræver en infektionshygiejnisk indsigt hos både medarbejdere og ledere.  

Forudsætningen er, at medarbejderen selv skal kunne vurdere om hygiejne- og kvalitetsprofilen er 

nået, hvilken indsats der skal til for at opnå dette og hvilke foranstaltninger, der skal til, hvis hygi-

ejne- og kvalitetsprofilen ikke er opnået eller hvis rengøring ikke er mulig.  

Medarbejderen skal forstå “hvordan” og “hvorfor” rengøringen foretages med et infektionshygiej-

nisk fokus. Det betyder, at der på bestemte risikopunkter altid skal rengøres, også selvom der ikke 

er forekomst af synligt snavs. Det infektionshygiejniske fokus indebærer endvidere, at rengøring 

foretages i en bestemt rækkefølge efter princippet at arbejde fra rent mod urent. 

Det er en ledelsesopgave at iværksætte en systematisk oplæring og løbende monitorering af kvali-

teten i medarbejderens opgaveløsning, hvor fokus er, at medarbejderen kan gennemføre en selv-

stændig vurdering af eget arbejde.  

Målet for den daglige rengøring skal være, at rengøringsindsatsen skal være målrettet det færdige 

resultat. Desuden skal rengøringsindsatsen i et lokale være tilstrækkelig til, at lokalet lever op til 

den fastlagte hygiejne- og kvalitetsprofil ved en efterfølgende vurdering/kontrol. Det betyder, at 

rengøringsmedarbejderen forstår, hvordan et lokale kontrolleres, for dermed at kunne rengøre lo-

kalet, så det lever op til hygiejne- og kvalitetsprofilen.  

6.2 Indhold og omfang af uddannelse, instruktion og oplæring 

Med baggrund i ovenstående skal ledelsen, dvs. rengøringsafdelingen på hospitalet/den eksterne 

leverandør, sikre at personale, der udfører, leder og kontrollerer rengøring, har gennemgået et un-

dervisnings-/instruktionsforløb.  

I det nedenstående beskrives de nærmere krav til indhold af undervisning. Her anføres i punkt-

form, hvilke emner, der bør indgå i undervisningen: 

 Smittekæden med smittemåder og -veje 

 Generelle infektionshygiejniske tiltag 

 Håndhygiejne, uniformshygiejne, brug af værnemidler generelt 

 Rengøringsmetoder 

 Rengøringsrekvisitter og brug af midler 
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 Hygiejne- og kvalitetsprofiler  

 Specifikke infektionshygiejniske tiltag 

 Isolationsrengøring samt desinfektion, herunder brug af supplerende værnemidler  

6.3 Personale, der arbejder med rengøring 

 Skal kende til smittekæden, således forstå smittemåder, for at kunne afværge smitte 

 Skal kunne udføre håndvask og hånddesinfektion i henhold til gældende NIR om samme 

 Skal anvende arbejdsdragten korrekt uden brug af håndsmykker 

 Skal kunne anvende værnemidler korrekt både generelt og i forbindelse med rengøring på 

isolationsstue 

 Skal kunne udføre korrekt isolationsrengøring med efterfølgende desinfektion 

 Skal kunne anvende de forskellige rengøringsmetoder 

 Skal kende de forskellige hygiejne- og kvalitetsprofiler, herunder kunne vurdere eget ar-

bejde 

 Skal kunne anvende rengøringsrekvisitter og midler korrekt 

6.4 Sundhedspersonale med rengøringsopgaver i klinikken 

 Skal have kendskab til rengøringsaftalen samt udføre den korrekte rengøring i forhold til det 

udstyr, som er under deres ansvarsområde, herunder Snitflader. 

6.5 Ledere 

 Ledere i serviceområdet skal have samme kendskab som personale med fokus på hygi-

ejne- og kvalitetsprofiler, således at ledere kan vurdere og monitorere den enkelte medar-

bejders arbejde. 

 De sundhedsfaglige ledere skal have kendskab til hygiejne- og kvalitetsprofiler og er an-

svarlige for at sundhedspersonalet har tilstrækkelig viden til at kunne udføre rengøringsop-

gaver af fx udstyr korrekt, se Snitflader. 

Anbefalinger for instruktion og oplæring 

 Skriftlig instruktions- og oplæringsplan 

 Undervisnings-/instruktionsforløb tilpasset forkundskaber 

 Sidemandsoplæring tilpasset rengøringsopgaven 

 Dokumentation på personniveau for al undervisning, instruktion og oplæring  

 Med passende mellemrum audit/screening og efterfølgende undervisning, hvor den er-

hvervede viden evalueres og ajourføres med ny viden 

 Tillægsprogrammer for rengøringsopgaver i særlige områder  

 

Et indledende trin i forhold til kompetenceløft kan være at skabe sig et overblik over de formelle ud-

dannelsesmuligheder. Der findes en udmærket oversigt over de eksisterende uddannelser inden 

for rengøringsområdet, målrettet både rengøringspersonale og ledere.53 

Vedr. oplærings- og instruktionsforløb, se endvidere Bilag C. Eksempel på tjekliste for instruktion af 

nyansatte.  
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7 Rengøringsvenligt design, indretning og materialevalg 

Design og indretning af bygninger og lokaler til sundhedssektorens komplekse opgaver som be-

handling, pleje og rehabilitering af patienter, genbehandling af udstyr, forarbejdning af fødevarer 

samt håndtering af affald kan på en række punkter medvirke til at bryde smittevejene og forebygge 

infektioner. Eksempelvis vil risikoen for indirekte kontaktsmitte blive mindre, hvis mikroorganismer 

ikke kan sætte sig eller overleve der, hvor de er afsat med hænder eller endt via host, stænk og 

sprøjt, eller hvis de nemt kan fjernes ved rengøring.  

Mikroorganismerne kan afsættes med håndaftryk og afgives med afstødte hudceller, eller de kan 

forekomme i humanbiologisk materiale, som stænker eller sprøjter til omgivelserne. De afstødte 

hudceller vil udgøre en del af støvet, det øvrige vil oftest være pletter og stænk på overflader. 

Håndaftrykkene kan principielt sidde alle steder, men vil typisk være på de såkaldte kontaktpunkter 

- håndtag, kontakter, sengehest, bordkanter, stolearme, trykknapper, vandhanegreb, toiletskyls-

knap osv.6,54  

Derfor kan man via design og materialevalg bryde smittekæden og gøre rengøringen nemmere 

ved at:  

 Forhindre at mikroorganismer sætter sig fast  

 Undgå støvsamlende overflader, fx ved at vælge skabe, der går helt til loft. Udstyr og skabe 

bør ligeledes gå helt ned til gulvet, så snavs ikke samles under dem, alternativt skal der 

være tilstrækkelig plads til rengøring. Gulvtæpper bør ikke forefindes på hospitaler 

 Mindske antallet af revner, sprækker og hjørner, hvor snavs, herunder organisk materiale, 

kan ophobes og begunstige overlevelse og vækst af mikroorganismer  

 Sikre at alle kontaktpunkter og overflader nemt kan rengøres og eventuelt desinficeres 

 Mindske antallet af kontaktpunkter/risikopunkter, fx med anvendelse af albue-, knæ- og fod-

betjente vandhaner og døre eller automatiske sensorer til belysning 

 Begrænse trin og andre niveauforskelle så vidt muligt, da det kan besværliggøre transport 

med rengøringsvogn og automatiske rengøringsmaskiner 

 Anvende vægmaling og gulvbelægning med en udformning og holdbarhed, så det kan ren-

gøres minimum dagligt og desinficeres med egnede midler47,27 

Emnet er udførligt behandlet i NIR for nybygning og renovering i sundhedssektoren, afsnit 6 om 

bl.a. indretning og valg af materialer.48 

7.1 Valg af IT-udstyr og andet medicoteknisk udstyr  

I sundheds- og plejesektoren samt skoler m.v. er indført en øget mængde elektronisk udstyr, her-

under udstyr som primært er beregnet til kontorbrug. Uhensigtsmæssigt design og materialer med-

fører, at det er svært at rengøre; derudover mangler ansvaret for rengøring af udstyret ofte, som 

beskrevet under Snitflader.  

 

Generelt bør knapper, tastaturer, skærme, mus, PDA og mobiltelefoner kunne tåle daglig rengø-

ring og desinfektion med egnede midler.55,56  

Læs mere i NIR for nybygning og renovering i sundhedssektoren.48 

https://hygiejne.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/retningslinjer/nir/nir-nybygning.pdf?la=da#page=20
https://hygiejne.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/retningslinjer/nir/nir-nybygning.pdf?la=da#page=20
hygiejne.ssi.dk/NIRnybygning


 NIR Rengøring CEI 1. udgave 2015 33 
 

8 Rengøringsaftalen 

Rengøring har flere forskellige formål: hygiejne, æstetik, vedligeholdelse og indeklima. Rengøring 

er en proces, og resultatet er tit ikke synligt efter at lokalet er taget i brug, derfor er det vigtigt, at 

resultatet bedømmes umiddelbart efter processen er foretaget eller inden lokalet tages i brug. Læs 

mere i afsnit om Inspektion af de 6 risikopunkter. 

For at sikre, at rengøring udføres og lever op til de forskellige formål, er det vigtigt at der foreligger 

en detaljeret aftale om rengøring af de enkelte lokaler og kravene til den rengøring som foretages. 

Aftalen skal klart beskrive, hvad der skal gøres rent, af hvem, hvor ofte der gøres rent hvor og 

hvordan udfaldet af rengøringen skal være umiddelbart efter rengøringen er gennemført. 

 

Rengøring kan foretages af organisationen selv, af en ekstern leverandør eller i et samarbejde 

mellem organisationen og en ekstern leverandør. Hvem der varetager hvilke opgaver og i hvilket 

omfang, beskrives i en rengøringsaftale, som danner grundlag for kvaliteten af rengøringen, en 

rengøringsaftale. Uanset om rengøringen foretages af organisationen selv, af en ekstern leveran-

dør eller i en kombination, bør der foreligge en aftale. Se i øvrigt Bilag D. Eksempler på rengø-

ringsaftale.  
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Anbefalinger for udformning af rengøringsaftale 

 Bør være i overensstemmelse med gældende retningslinjer, fx Den Danske Kvalitetsmo-

del (DDKM) og denne NIR for rengøring. 

 Skal indeholde beskrivelse af hvilke hygiejneprofiler institutionens lokaler skal opfylde, 

hvilke særlige krav, der stilles til lokalernes anvendelse og særlige krav til hygiejniske for-

hold, som er gældende for lokalerne. 

 Skal indeholde en beskrivelse af antallet af rengøringsdage pr. uge og antallet af gange 

et givet lokale skal rengøres pr. rengøringsdag eller om der er særlig aktivitet, som kræ-

ver rengøring efter udførelse, fx rengøring mellem operationer eller ambulante indgreb 

eller rengøring efter udskrivning eller flytninger.  

 Skal indeholde krav vedrørende overholdelse af generelle infektionshygiejniske retnings-

linjer, fx krav til arbejdsdragt, håndhygiejne mellem patientenheder, brug af andre værne-

midler i forbindelse med rengøringen, engangsforklæde ved rengøring af toiletter. 

 Skal yderligere beskrive hvilke procedurer, rengøringspersonalet skal følge i forbindelse 

med særlige hygiejniske forhold fx i forbindelse med konstatering af resistente bakterier 

eller ved udbrud af epidemier.  

 Skal indeholde en vejledning eller instruks for rengøringsindsatsen af særlige objekter 

eller lokaler, herunder en frekvens for afkalkning/skift af strålesamlere/perlatorer og bru-

sehoveder. 

 Skal indeholde resultater af kalibrering mellem parterne, dvs. afstemning/overensstem-

melse omkring, hvad der er gældende/omfattet/korrekt, således at der ikke opstår unø-

dige tvister eller diskussion omkring ikke definerede detaljer i forbindelse med udførelse 

og vurdering af rengøring. 

Planlægning 

 I rengøringsaftalen bør der foreligge en grundbeskrivelse af den rengøringsindsats, der 

skal foretages. Hvis der i lokaler er behov for særlige indsatser, skal dette være beskre-

vet og fremgå af en instruktion. 

 Når rengøringen planlægges, skal der tages højde for uforudset forurening af lokaler og 

inventar og deraf krævede specielle indsatser. 

Tidsbindinger 

 Hvornår et hygiejneniveau skal være opnået, fx hvornår man kan forvente, at hvilke loka-

ler er rengjort. Formålet er, at rengøringspersonale og brugere ved, hvornår lokalerne 

skal være klar til ibrugtagning. Eksempelvis hvornår slutrengøring af OP-stuer skal fore-

tages, om ambulatorier skal rengøres før dagens program startes, eller om borgere kan 

forvente rengøring af deres hjem inden frokost, om lokalet eller lokalerne er rengjort 

umiddelbart efter brug og at et evt. efterfølgende arrangement kan have indflydelse på 

resultatet efter at rengøringen er foretaget. 
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Snitflader 

 I rengøringsaftalen skal der foreligge en snitfladeafklaring af, hvilket inventar og udstyr, 

som rengøres af rengøringspersonalet og hvilke, der rengøres af øvrige medarbejdere. 

Snitfladeafklaringen skal indeholde en beskrivelse af, hvordan nye og ikke beskrevne ob-

jekter tilføjes, se endvidere afsnit om Snitflader.  

Metodebeskrivelser 

 En beskrivelse af hvilken metode, der skal benyttes til rengøringen af de enkelte rengø-

ringsobjekter. Særligt i forhold til risikopunkter er det vigtigt, at metoden, som benyttes, 

er defineret.  

Afvigelser 

 En beskrivelse af afvigelser (i form af retningslinjer/procedure) i forhold til kvaliteten og 

udførelsen af rengøring på psykiatriske patientstuer eller boliger på plejehjem og lig-

nende. Herunder situationer, hvor der kan være begrænset eller ingen adgang for rengø-

ringsmedarbejderen til eksempelvis patient-/beboerrum. 

 Krav vedrørende forekomst af humanbiologisk materiale. 

Uddannelse, oplæring og instruktion 

 Rengøringsaftalen skal indeholde en beskrivelse af krav til uddannelse, oplæring og in-

struktion af personale, herunder krav til uddannelse i hygiejneforhold, som er særlige for 

den enkelte institution. Rengøringsaftalen skal indeholde krav til uddannelse, oplæring 

eller instruktion i særlige procedurer, som kun må foretages af særligt uddannet perso-

nale, fx rengøring af isolations-, operations- og sektionsstuer. Uddannelse skal kunne 

dokumenteres. Se Bilag C. Eksempel på tjekliste for instruktion af nyansatte. 

Kvalitetssikring inkl. vurdering af rengøring 

Det skal i rengøringsaftalen beskrives  

 Hvordan rengøringen dokumenteres, herunder hvilken metode der skal dokumenteres 

efter, fx denne NIR samt DS/INSTA 800 e.l.  

 Hvor ofte, hvornår og med hvilke deltagere kontrol skal udføres, hvordan resultaterne af-

rapporteres og over for hvem. Herunder om der skal foretages visuelle, biologiske el-

ler/og instrumentelle målinger. I tilfælde af biologiske målinger skal det beskrives, hvem 

der foretager målinger, hvilken type måling der foretages, hvem der dyrker og aflæser 

disse målinger. Ved instrumentelle målinger skal det beskrives hvilken metode der benyt-

tes, hvor/hvornår der tages måling, samt hvordan målingerne skal vurderes og med hvil-

ket formål. 

 Hvordan manglende opfyldelse (afvigelser) af punkterne i kontrollen håndteres samt at 

der i tilfælde af gentagelse eller et mønster skal udarbejdes en handleplan, så afvigelsen 

ikke forekommer fremadrettet.  
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9 Kvalitetssikring af rengøringen 

Når kvaliteten af rengøringen skal sikres og dokumenteres, skal der være fokus på de forskellige 

elementer, som omtales i denne publikation, med særligt fokus på at forebygge smittespredning. 

Der kan lægges vægt på om forudsætningerne er på plads, om processen er tilfredsstillende, og 

på resultatet i form af om der er rent. Det kan foregå ved egenkontrol (rengøringsmedarbejderen), 

intern kontrol ved rengøringsafdelingens/-firmaets controller, intern kontrol ved anden person i or-

ganisationen, fx hygiejnesygeplejerske, eller ved ekstern kontrol. 

Det bør overvejes, hvor mange ressourcer der skal allokeres til kontrollen sammenlignet med selve 

rengøringsopgaven.57 Erfaringerne har desværre vist, at det er nødvendigt med stort fokus på kon-

trol, af om der er rent. Kan dette fokus i højere grad overføres til om forudsætningerne er i orden, 

og kan det sikres ved en systematisk tilgang til rengøringsopgaven, vil meget være nået.      

9.1 Struktur  

Her tages udgangspunkt i forudsætninger i rengøringsaftalen:  

 Er opgaverne beskrevet og er ansvaret for rengøringen fordelt, inkl. Snitflader? 

 Er der dokumentation for at personalet er tilstrækkelig oplært og instrueret? 

 Er rengøringsudstyret i orden? 

 Er rummene rengøringsparate, dvs. ryddet op? 

9.2 Proces 

Her kan vurderes, om rengøringsmedarbejderen rent faktisk får den aftalte tid til opgaverne, hvilket 

kan være problematisk, når der er forskelligartede opgaver som fx for serviceassistenter. Udfører 

medarbejderen arbejdet ved anvendelse af de beskrevne metoder, fx korrekt retning rent mod 

urent, og følges uniforms- og håndhygiejneretningslinjer? 

9.3 Resultat 

Visuel vurdering - inspektion 

Her er der traditionelt anvendt visuel vurdering af resultatet, hvor såvel kvalitet som eventuel smit-

terisiko på risikopunkterne vurderes, herunder overholdelse af kravene i Tabel 6. Tilladt antal sam-

linger af urenheder (snavs) på risikopunkter i hygiejneprofil 5, 4 og 3. Se også Bilag E. Eksempel 

på hygiejnekontrolskema.   

Semikvantitative metoder – fluorescerende pletter 

Carling har udviklet en metode, hvor en vandig opløsning af et usynligt (fluorescerende) materiale, 

der kan illudere snavs, afsættes på relevante overflader som typisk kan være risikopunkter. Efter-

følgende kan man med en UV-lampe kontrollere, om pletterne er fjernet hvilket betyder, at der er 

gjort rent det pågældende sted. Resultaterne kan bruges kvalitativt eller opgøres som antal eller 

andel af rengjorte overflader. Denne metode er velegnet som pædagogisk redskab, men også som 

et simpelt værktøj til kvalitetssikring.23,58 
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Kvantitative metoder – ATP-måling 

Tilstedeværelsen af energimolekylet adenosintriphosphat (ATP) afspejler tilstedeværelsen af orga-

nisk materiale, som kan være  

 Humanbiologisk materiale 

 Andet biologisk materiale (fx fra fødevarer, eksempelvis kødsaft)  

 Mikroorganismer 

Ofte vil det være således, at jo højere ATP-værdi (målt som femtomol, dvs. 10-15 mol eller relative 

light units (RLU), jo mere materiale er der til stede.  

Imidlertid har RLU-metoden på nuværende tidspunkt en række svagheder i forbindelse med rutine-

monitorering: Metoden er påvirkelig af hvilke rengørings- og desinfektionsmidler, der er anvendt, 

hvilke overflader der er tale om, hvilken type mikroorganismer, prøvetagningsudstyr, kvalificeret/sy-

stematiseret prøvetagning og tilstedeværelsen af organisk materiale uden betydning for smitteri-

siko bortset fra den, der altid vil være der, når organisk materiale giver mulighed for opformering, 

se Typer af snavs.15,59,60,61 

RLU-metoden har vundet frem i de seneste år både til rutineovervågning og læring og er også an-

vendt i Danmark. Ved flere undersøgelser på danske hospitaler har det dog vist sig, at ATP-ni-

veauet kan være højt uden forekomst af relevante mikroorganismer, det kan være højere efter ren-

gøring end før rengøring og i øvrigt fluktuere uden sammenhæng med den foretagne rengørings-

proces. 

Man kan således ikke af ATP-resultatet aflæse, hvilken slags organisk materiale der er tale om. 

Derfor kan man heller ikke udlede, om der er en konkret smitterisiko, ud over den generelle risiko 

for at organisk materiale kan fungere som vækstmedium for mikroorganismer. 

Anbefalinger vedr. brug af ATP-metode 

 Inden ATP-metoden kan få en plads i rutineovervågning af rengøringskvalitet inden for 

sundheds- og plejesektor, bør den udvikles/valideres i den konkrete organisation, så den 

er robust i forhold til de aktuelle overflader, rengørings- og desinfektionsmidler, prøvetag-

ningsteknik m.v. 

 ATP-måling kan anvendes i læringssammenhæng, men der bør tages højde for oven-

nævnte årsager til variation i resultaterne 

 

Kvantitativ/kvalitativ metode – mikrobiologi 

Der kan tages aftryk fra overflader ved hjælp af dipslides, aftryksplader eller podning af et forudbe-

stemt areal. Herefter kan antal kolonidannende enheder (CFU) pr. cm2 udregnes, ligesom der kan 

ses efter udvalgte mikroorganismer, fx Staphylococcus aureus, eller specifikke mikroorganismer i 

forbindelse med udbrud eller projekter, fx VRE eller C. difficile. I litteraturen er angivet forslag til 

grænseværdier.2,6 
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Anbefalinger vedr. mikrobiologisk renhed 

Rene overflader og genstande defineres således: 

 Total antal CFU bør være <2,5 CFU/cm 

 S. aureus må ikke forekomme på rengjorte overflader 

Denne metode er velegnet til at kvalificere og sammenligne rengørings- og desinfektionsmetoder 

og som led i opklaring af udbrud, men metoden har den ulempe, at det er ressourcekrævende, og 

at resultatet først foreligger efter 1-2 dages dyrkning. 
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10 Rengøring i hospitalsvæsenet 

De foregående afsnit er generelle afsnit, som alle er gældende for hospitalsområdet. I de følgende 

afsnit fokuseres på specifikke områder, der ofte giver anledning til diskussion og tvivl med hensyn 

til rengøring. 

10.1 Snitflader  

Der findes en del rengøringsopgaver, hvor der kan være tvivl om, hvem der har ansvaret for udfø-

relsen.62  Ofte er der tale om rengøring af objekter i form af medicinsk udstyr, som er forbundet til 

en patient, eller som står i lokalet efter brug. De risikerer ikke at blive rengjort, dels fordi  

 De ikke er omtalt i rengøringsaftalen  

 Rengøringspersonalet er nervøse for at komme til at ændre på det patientrelaterede behand-

lings- og observationsudstyr med risiko for patienten til følge 

 Plejepersonalet prioriterer patientkontakt og plejeopgaver før rengøring af udstyr 

Denne type objekter havner således i en gråzone, hvilket er et problem, da det ofte drejer sig om 

udstyr med mange kontaktpunkter (greb).  

Snitfladerne skal derfor identificeres og i rengøringsaftalen skal der foreligge en snitfladeafklaring 

af hvem, der foretager rengøring af hvilke rengøringsobjekter, gerne med en tjekliste. Snitfladeaf-

klaringen skal indeholde en aftale om, hvem der gør hvad ved akut opståede problemer efter endt 

rengøring. Desuden skal snitfladekataloget indeholde en beskrivelse af hvordan nye og ikke be-

skrevne objekter tilføjes.  

Desuden kan oprydning og klargøring til rengøring ligge i en gråzone, hvor ansvaret bør være defi-

neret i rengøringsaftalen, se Oprydning - en forudsætning for udførelse af rengøring.   

Hvem skal foretage rengøringen – eksempler på snitfladeopgaver 

 Sengebord, som er fyldt med patientens personlige ejendele, patientrelaterede pc’er, telefo-

ner, fjernbetjeninger mm. fodskamler, hjælpemidler (kørestol, rollator, gangstativ mm.) 

 Overvågningsudstyr, dråbetæller, respirator 

 Sengestuer på psykiatrisk afdeling, hvor patienterne er indlagt i lang tid, har medbragt 

mange private genstande, og hvor det kan være svært at få adgang grundet patientens psy-

kiatriske diagnose og befindende i øvrigt 

 Fjernelse af spild/humanbiologisk materiale (fx toilet massivt forurenet med fæces) 

 Koldtvandsmaskiner, buffetborde 

 Undersøgelsesudstyr (fx ultralydsudstyr), rulleborde med udstyr 

 Rengøring af operationsstue inden dagens første procedure 

 Anæstesiapparat, anæstesisøjler 

 Personalerelateret IT-udstyr som pc’er og telefoner 
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10.2 Sengevask 

Senge og madrasser kan som andet patientnært inventar udgøre en smitterisiko,  og sufficient ren-

gøring og eventuel desinfektion er vigtig.63 Sengens design og materialer er af stor betydning. En 

nylig undersøgelse har imidlertid påvist vigtigheden af at fjerne organisk materiale ved hjælp af 

rengøring, uanset overfladens karakter.64 

Rengøring af senge og madrasser kan principielt ske decentralt eller centralt; foreløbige danske 

studier har påvist mere effektiv dekontaminering ved automatiseret senge- og madrasvasker og 

støtter således en anbefaling om central automatiseret sengevask.65 En undersøgelse i forbindelse 

med et dansk innovationsprojekt har dog påvist, at både i eksisterende og nyt hospitalsbyggeri 

vælger man kombinationer af manuel/automatiseret og decentral/central rengøring, bl.a. af logisti-

ske årsager, som prioriteres højt.66,67 

En automatiseret vask kan foregå i et kammer eller aflukke, gerne med tilstrækkelig plads til at ud-

føre teknisk service. Foreløbige erfaringer har vist, at den automatiserede vask med rengørings-

middel var lige så effektiv til fjernelse af organisk materiale og mikroorganismer som varmedesin-

fektion, men mere skånsom over for sengens overflader og elektriske komponenter.65 

Hvis der ikke er mulighed for maskinel rengøring, må sengene rengøres manuelt. Her er det vigtigt, 

at sengen rengøres efter en systematisk procedure, med særlig vægt på Risikopunkter som sen-

gehest, galge og gavl, som berøres ofte af patient og personale, ligesom det er vigtigt ikke at gen-

forurene sengen. Nedenfor er vist et praktisk eksempel.  

 

Eksempel på procedure for manuel sengerengøring 

Sengen afvaskes således, at rene flader ikke får kontakt med urene fla-

der. 

a. Madrassen afvaskes på hele oversiden og foldes halvt over 

b. Den fritliggende underside inkl. kanter afvaskes 

c. Den fritliggende sengebund, sengeramme, sengehest og gavl inkl. 

eventuel galge og stativer afvaskes 

d. Ved eleverbare hoved- og/eller benende afvaskes den del af under-

stellet, som er tilgængelig fra denne position, inkl. aftørring af kabler 

og elektronikboks 

e. Madrassen foldes ned og foldes halvt over til modsat side 

f. Gentag punkt b –d og fold madrassen ned 

g. Fjernbetjening og ledning aftørres 

h. Sengestel afvaskes, inkl. evt. bokse til opbevaring af fjernbetjening 

i. Hjul renses for løst snavs og støv samt rengøres 

j. Håndhygiejne udføres 

k. Eventuelle sengeheste slås op 

l. Stillingtagen til desinfektion i overensstemmelse med retningslinjer 

godkendt af den lokale hygiejneorganisation 

m. Sengen tildækkes og mærkes som ren 
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10.3 Rengøring på operationsstuen 

På en operationsstue er der øget risiko for at mikroorganismer kan overføres til patienten og resul-

tere i infektion, da eksempelvis68 

 Hud- og/eller slimhindebarrieren er brudt 

 Der er direkte adgang til sterilt område 

 Der er påvirket blodforsyning (evt. afbrudt karforsyning) 

 Der er generelle faktorer peroperativt, se NIR om operativ infektionsprofylakse 

 

Smitterisikoen på en operationsstue kan enten være luftbåren eller ske ved direkte eller indirekte 

kontakt, via humanbiologisk materiale, støv eller løst snavs. Denne risiko kan minimeres ved hjælp 

af bl.a. rengøring. Rengøring med vand og egnet rengøringsmiddel er tilstrækkelig.27 Alkoholbase-

ret overfladedesinfektion af rene overflader kan dog vælges som alternativ til fugtig overtørring, når 

der er behov for at overfladerne tørrer umiddelbart. 

 

Udførelse af rengøring, hyppighed, metode, personalets kvalifikationer, lokaler der er omfattet, 

samt kontrol af rengøringskvalitet m.m. skal fastlægges i forbindelse med udarbejdelse af rengø-

ringsaftale og skal være godkendt af den lokale infektionshygiejniske enhed. Læs mere i afsnit om 

Rengøringsaftalen. 

 

En operationsstue er vurderet til at skulle rengøres efter den højeste hygiejneprofil (5), se Hygi-

ejne- og kvalitetsprofiler. Mikroorganismernes antal skal reduceres så ophobning, ophvirvling og 

opformering undgås. Overfladerne skal fremstå synligt rene, og derudover skal risikoen for indi-

rekte kontaktsmitte via kontaktpunkter minimeres. 

hygiejne.ssi.dk/NIRoperativ
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Anbefalinger generelt, for rengøring på operationsstuen 

 Operationsstuer, der ikke er anvendt inden for de sidste 24 timer, skal inden brug inspi-

ceres og eventuelt rengøres, så lokalet overholder hygiejne- og kvalitetsprofil 5.69 

 Udstyr, som berøres mange gange af hænder, som er i stor risiko for at blive kontamine-

ret med blod eller andet humanbiologisk materiale og/eller som er vanskeligt at rengøre 

kan med fordel tildækkes med beskyttelsesovertræk inden operation.1,70  

 Forberedelse til operation bør inkludere visuel inspektion inden sterile utensilier bringes 

ind i rummet.69 

 Inden dagens første procedure rengøres alle horisontale overflader med fugtig overtør-

ring, herunder skærme i henhold til producentens anvisninger.69,70 

Anbefaling inden mellem- og slutrengøring  

 Spild og forurening med humanbiologisk materiale optørres/fjernes straks eller snarest 

muligt, eventuelt efterfulgt af desinfektion.71 Se afsnit om Optørring af spild. 

 Oprydning og fjernelse af affald og snavsetøj bør ske inden rengøring. Se afsnit om Op-

rydning - en forudsætning for udførelse af rengøring. 

Anbefaling for mellemrengøring 

 Det patientnære område og kontaktpunkter på operationsstuen rengøres efter hver kirur-

gisk eller invasiv procedure, dvs. mellem hver patient.3,69,70  

 Der foretages våd rengøring med vand og egnet rengøringsmiddel, alternativt engangs-

rengøringsklud med egnet rengøringsmiddel. Eventuelt foretages eftertørring med en tør 

klud. Gulvet rengøres, hvor der er synlig forurening. 

Anbefaling for slutrengøring 

 Slutrengøring udføres dagligt af operationsstuer, når dagens procedurer er slut, eller en 

gang i hver 24 timers periode på arbejdsdage.1,69,70  

 Alt inventar på operationsstuen rengøres. Vægge og lofter ses efter og rengøres ved fo-

rekomst af urenheder. Gulvet vaskes.  

Risikovurdering i forhold til patienttype 

Patient med resistent mikroorganisme 

Patienten kan sættes til når som helst på operationsprogrammet, med mindre andet er aftalt med 

infektionshygiejnisk enhed. 

Efter operation foretages slutrengøring som ovenfor beskrevet, efterfulgt af desinfektion med egnet 

desinfektionsmiddel af patientnære områder og kontaktpunkter.27 

Patient med smitsom sygdom 

Infektion må normalt ikke betyde, at indgreb udsættes. Enkelte infektioner kan dog betyde behov 

for særlige forholdsregler, eksempelvis TB pga. risiko for luftbåren smitte. Placering på operations-

programmet, øvrige forholdsregler samt slutrengøring efter indgreb aftales med infektionshygiej-

nisk enhed. Læs mere i NIR om behandling af patienter med smitsomme sygdomme, herunder iso-

lation. 

hygiejne.ssi.dk/NIRsupplerende
hygiejne.ssi.dk/NIRsupplerende
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10.4 Rengøring i forbindelse med isolation 

Patienter kan være isoleret for at beskytte omgivelserne mod smitte (kildeisolation) eller for at be-

skytte patienten mod smitterisiko fra omgivelserne (beskyttelsesisolation). Kildeisolation bruges 

hyppigt, mens beskyttelsesisolation kun anvendes i sjældne tilfælde, hvor patienten har et meget 

svækket immunforsvar. Det anvendes fx i forbindelse med knoglemarvstransplantation.  

Man beskytter medpatienter og personale mod smitte i tilfælde, hvor patienten har en smitsom syg-

dom eller hvor patienten er inficeret eller koloniseret med resistente mikroorganismer.72 Hvilken 

type isolation der sættes i værk afhænger af forskellige faktorer – smitteveje, lokale resistensfor-

hold, patientens tilstand m.v. Typiske årsager til isolation er norovirus-infektion (Roskildesyge), 

Clostridium difficile, methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA). Læs mere om infektio-

ner, smitteveje og hvordan de kan afbrydes i NIR om behandling af patienter med smitsomme syg-

domme, herunder isolation.  

Der er eksempler på at patienter har fået en resistent mikroorganisme ved at ligge på en stue, der 

tidligere var brugt af en patient med en resistent mikroorganisme, hvilket kan tilskrives mangelfuld 

rengøring.6 Dette illustrerer miljøets betydelige rolle og viser, hvor vigtigt det er at gøre grundigt 

rent og eventuelt desinficere i miljøet omkring en patient i isolation. Dette gælder særlig risikopunk-

terne – hvor patient eller personale har berøringskontakt, men det gælder også det øvrige miljø, 

hvortil mikroorganismerne kan spredes med fx støv (C. difficile, S. aureus) ved sengeredning, eller 

ved forurening med humanbiologisk materiale, hvis patienten hoster, nyser, kaster op o.l.  

Håndhygiejne er en vigtig del i afbrydelsen af smittevejene, uanset hvilken infektion eller mikroor-

ganisme, der er tale om. 

Er patienten isoleret, skal rengøringspersonale anvende Værnemidler ved kontakt med patienten 

eller dennes omgivelser på stuen, i lighed med sundhedspersonalet. 

Rengøring i forbindelse med isolation udføres dels som daglig rengøring og dels som slutrengøring 

(når isolationen ophæves, patienten flyttes eller udskrives), og indeholder ofte et afsluttende desin-

fektionstrin. Hvilket desinfektionsmiddel og -metode, der anvendes, afhænger af mikroorganismens 

modstandsdygtighed og kan også afhænge af, om der er tale om et enkeltstående tilfælde eller ud-

brud. Aktuelt anvendes i Danmark typisk sprit (ethanol 70-85 v/v %) til overflader ved nogle infekti-

oner og mikroorganismer og klorprodukter ved andre, fx diarre forårsaget af norovirus og C. diffi-

cile, eventuelt efterfulgt af rumdesinfektion med en damp indeholdende brintoverilte og sølvioner. 

Læs mere i NIR for desinfektion i sundhedssektoren. 

 

hygiejne.ssi.dk/NIRsupplerende
hygiejne.ssi.dk/NIRsupplerende
hygiejne.ssi.dk/NIRdesinfektion
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Anbefalinger for daglig rengøring på isolationsstue 

 Værnemidler anvendes 

 Rengøringsvogn medtages ikke på stuen 

 Kun nødvendigt udstyr og klude/rengøringsmidler medtages 

 Daglig rengøring af vandrette flader 

 Daglig desinfektion af kontaktpunkter 

 Dagligt fugtig overtørring af gulv 

 Klude og mopper emballeres på stuen og sendes til vask 

 Rengøringsudstyr anvendt på stuen overfladedesinficeres, inden stuen forlades 

 Værnemidler aftages, når stuen forlades 

 Håndhygiejne skal udføres, når patientenheden forlades 

 

Anbefalinger for slutrengøring på isolationsstue 

 Værnemidler anvendes 

 Rengøringsvogn medtages ikke på stuen 

 Kun nødvendigt udstyr og klude/rengøringsmidler medtages 

 Stuen inkl. inventar og udstyr samt bad/toilet rengøres med almindelige rengøringsmidler 

 Efterfølgende foretages desinfektion af seng, sengebord, stole/borde, udstyr, sanitet på 

bad/toilet, vandrette flader og andre kontaktpunkter, med egnet desinfektionsmiddel 

 Sengen kan ikke flyttes ud af isolationsstuen før den er rengjort og desinficeret ifølge ret-

ningslinjer godkendt af den lokale hygiejneorganisation 

 Rengøringsudstyr rengøres og overfladedesinficeres med egnet desinfektionsmiddel 

mellem hver patientenhed/borger. 

 Gulvet vaskes og desinficeres eventuelt ved særlige mikroorganismer/udbrud 

 Dyne og hovedpude vaskes og/eller varmedesinficeres ved minimum 80°C, se NIR om 

håndtering af tekstiler   

 Madrasovertræk rengøres og desinficeres, alternativt sendes madrassen til lavtryksauto-

klavering eller kasseres eventuelt ved kraftig forurening 

 Øvrige tekstiler sendes til vask NIR om håndtering af tekstiler  

 Genstande, der ikke kan desinficeres på hospitalet, bør kasseres uanset værdi, fx uge-

blade og aviser  

 Værnemidler aftages, når stuen forlades 

 Håndhygiejne skal udføres, når patientenheden forlades 

  

hygiejne.ssi.dk/NIRtekstiler
hygiejne.ssi.dk/NIRtekstiler
hygiejne.ssi.dk/NIRtekstiler
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10.5 Rengøring i forbindelse med om-, til- og nybygning  

Risiko i forbindelse med om-, til- og nybygning er især forbundet med frigivelse af svampesporer, 

særlig Aspergillus – fra murværk, ved nedrivning, reparationer på vægge og lofter og transport af 

byggematerialer. Af relevans for rengøring og infektionsrisiko er desuden den øgede trafik i afdelin-

gen, som medfører en risiko for at medtage og sprede andre mikroorganismer.  En række forholds-

regler som filtrering af luften og opsætning af barrierer er beskrevet i NIR for nybygning og renove-

ring i sundhedssektoren, afsnit 5. 

Det er ikke alle patienter, som er lige udsatte for infektion i forbindelse med den øgede forekomst 

af Aspergillus i luften og på ikke-rengjorte overflader.  

Generelt gælder, at rengøring skal intensiveres i områder tæt på det sted, hvor der bygges og/eller 

renoveres, specielt gulve er vigtige, især hvis det ikke kan lade sig gøre at skabe alternative ad-

gangsveje til og fra byggeplads.73,74,75,76,77 

Flere udenlandske guidelines angiver metoder til risikovurdering og -håndtering, ved at  

vurdere hvilke patientkategorier, der vil blive udsat og hvilken type byggeproces, der er tale om og 

ud fra disse parametre udarbejde en risikoscore eller -klasse, som bl.a. har betydning for hvordan 

der skal gøres rent.1,78,79  En praktisk fremgangsmåde til en sådan risikovurdering og tilhørende fo-

rebyggelse, bl.a. i form af rengøring er skitseret i Bilag F. Risikovurdering ved nybygning og reno-

vering, med angivelse af forskellige risikoklasser, som anvendes i anbefalingen for rengøring ne-

denfor. 

I henhold til risikovurderingen gælder følgende derfor for rengøring i forbindelse med om-, til- og 

nybygning. 

Anbefaling 

Klasse I (laveste risikoklasse) 

 Støvsugning efter inspektion 

Klasse II 

 Støvsugning og vådmopning af området efter behov og når arbejdet er færdigt 

 Fugtig aftørring/våd rengøring af vandrette arbejdsoverflader  

Klasse III 

 Støvsugning af arbejdsområdet dagligt eller hyppigere  

 Vådmopning efter behov 

 Fugtig aftørring/våd rengøring af vandrette arbejdsoverflader 

 Rengøringsfrekvens øges i tilstødende områder under byggeriet 

 Grundig slutrengøring af arbejdsområdet sikres 

Klasse IV 

 Støvsugning af arbejdsområdet dagligt eller hyppigere 

 Vådmopning efter behov 

 Fugtig aftørring/våd rengøring af vandrette arbejdsoverflader 

 Rengøringsfrekvens øges i tilstødende områder under byggeriet 

 Regelmæssigt besøg for at sikre, at alle forholdsregler efterleves og virker som planlagt 

 Grundig slutrengøring af arbejdsområdet sikres 

 Efterfølgende evaluering  

https://hygiejne.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/retningslinjer/nir/nir-nybygning.pdf?la=da#page=18.ashx
https://hygiejne.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/retningslinjer/nir/nir-nybygning.pdf?la=da#page=18.ashx
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11 Rengøring i primærsektoren 

11.1 Generelt  

Nedenstående områder i primærsektoren har særlige miljøer i forhold til at skabe risiko for smitte-

spredning mellem borgere og mellem brugere. Derved har primærsektoren et stort ansvar for at 

forhindre smitte med bl.a. multiresistente mikroorganismer. De følgende afsnit vil blive beskrevet 

mere detaljeret end de foregående med henblik på at efterkomme et behov for udførlige anvisnin-

ger i primærsektoren, ved at understrege rengøringens betydning i forhold til afbrydelse af smitte-

veje. 

Hjemmepleje, beskyttede boliger, plejeboliger og bosteder m.m. skiller sig ud, ved at det drejer sig 

om borgerens eget hjem, hvor borgerens retstilling skal respekteres og borgeren kan frasige sig 

hjælp til rengøring og pleje. Derfor kan der ikke stilles krav til indretning af selve boligen, oprydning 

før rengøring o.l. Fællesområder og fælles badeværelser bør dog efterleve retningslinjer beskrevet 

i denne publikation. 

I hele denne publikation refereres til hygiejneorganisationen. Dette er en velkendt organisation in-

den for hospitalerne80, som også siden udgivelsen af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke  om 

hygiejne i 2012 i stigende grad er blevet indført i kommunerne.81 Organisationen kan dog være for-

skellig fra kommune til kommune, så man må i samråd med sin lokale ledelse klarlægge, hvordan 

den lokale organisation er, om der er hygiejnenøglepersoner på arbejdspladsen, og hvor man kan 

søge råd og vejledning.81,82,83 

I primærsektoren sker der en konstant udvikling i de behov og opgaver, som skal løses. I takt med 

at patienterne udskrives hurtigere fra hospitalerne og patientforløbene accelereres, stilles der 

større krav til primærsektor om at kunne håndtere diverse komplicerede opgaver, som tidligere 

blev håndteret på hospitalerne. I erkendelse af at smitte sker på samme måde, uanset hvor man 

færdes i samfundet, så må pleje- og behandlingsområdet i primærsektoren også efterleve de infek-

tionshygiejniske retningslinjer, som bl.a. indeholder retningslinjer for rengøring på diverse områder. 

Der er samme krav til rengøring af disse områder, dvs. der skal forefindes: 

 Rengøringsgrundlag, hvor krav til rengøringen er beskrevet som hygiejne- og kvalitetsprofi-

ler 

 Beskrivelse af metoder, midler og udstyr 

 Procedure for optørring af spild 

 Grundlæggende forudsætninger:  

- For den praktiske udførelse, håndhygiejne, arbejdsdragt, værnemidler 

- Rengøringsvenligt design, indretning og materialevalg 

- Planlægning og rengøringsaftale 

- Uddannelse/oplæring af rengøringsmedarbejderen 

Daginstitutioner, skoler, andre uddannelsesinstitutioner, genoptræningscentre o.l. er steder, hvor 

mange mennesker færdes, og derfor er der behov for, at rengøringspersonalet fokuserer på at 

nedbringe mængden af forurening, sygdomsfremkaldende mikroorganismer, kemiske stoffer og 
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allergener i omgivelserne, således at krydssmitte og sygdom forebygges. Der skal derfor findes 

krav til disse områder for rengøring, som skal tage udgangspunkt i ovenstående punkter.81,84 

Rengøring i primærsektoren kan deles op i to områder: 

1. Patientrettede behandlingsinstitutioner hvor syge eller svækkede opholder sig, og hvor der 

foregår pleje-, genoptrænings- og øvrige behandlingsopgaver ved hjælp af personer eller 

materiel: 

- Ældreområdet 

- Plejehjem 

- Plejebolig 

- Bosteder, skoler og værksteder for unge og voksne med fysisk og/eller psykisk han-

dicap 

- Hjemmeplejen 

- Sociale døgninstitutioner 

- Genoptræningscentre, rehabiliteringsafdelinger m.m. 

- Hjælpemiddeldepoter  

  

2. Borgerrettede institutioner hvor mange mennesker færdes, både raske, lettere syge og per-

soner koloniseret med multiresistente mikroorganismer - diagnosticeret eller ikke diagnosti-

ceret: 

- Klinikker - eksempelvis praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, praktiserende 

fysioterapeuter, fodterapeuter, alternative klinikker 

- Dagtilbud og skoler 

11.2 Ældreområdet: Plejehjem, plejebolig, bosteder, hjemmepleje, m.m. 

Daglig almindelig rengøring 

I pleje- og ældreboliger/institutioner bor eller befinder mange ældre/handicappede sig på fælles 

områder, hvilket kan øge risikoen for smitte med infektionssygdomme og resistente mikroorganis-

mer.  Rengøring og god hygiejne er den bedste måde at nedbringe smitterisikoen blandt disse 

mennesker. Effektiv afbrydelse af smittevejene kan ske ved høj kvalitet i udførelsen af rengørin-

gen, som anført i denne publikation. 

God rengøring er ikke nødvendigvis gulvvask og aftørring af vindueskarme hver dag, men en vur-

dering om hvor, hvornår og hvor hyppigt der skal gøres rent, i de enkelte lokaler og boliger. Dette 

skal beskrives i de individuelle institutioner, så der ikke er tvivl om frekvenserne. 

Når man træder ind i et lokale skal der vurderes hvilken indsats der skal gøres for at rummet opfyl-

der den profil, der er fastsat, på følgende områder: inventar, vægge, gulve og lofter. 

Det er vigtigt at der bliver gjort rent i den rigtige rækkefølge og at rengøringsmetoden er korrekt, se 

Bilag A og B. 

Er uniformen uren, kan den viderebringe smitte via indirekte kontakt til andre personer og omgivel-

ser. Derfor skal man altid tage ren uniform på ved arbejdsdagens start, bruge forklæde eller lign. 
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når der er risiko for stænk og sprøjt, samt på risikofyldte steder fx toiletter. Der skal skiftes uniform, 

hvis den bliver synligt snavset i løbet af arbejdsdagen. 

Supplerende infektionshygiejniske retningslinjer – rengøring 

Er der borgere med særlige smitsomme sygdomme og/eller resistente mikroorganismer, skal der 

anvendes specielle forholdsregler ved rengøring, alt efter hvilken mikroorganisme der er tale om, 

se NIR om behandling af patienter med smitsomme sygdomme, herunder isolation.  

Daglig rengøring ved særlige smitsomme sygdomme og resistente mikroorganismer 

Ved disse særlige smitsomme sygdomme skal rengøringsudstyret være bundet til boligen (kan 

være aktuelt i forbindelse med udliciteret rengøring), og brugte klude kasseres eller sendes til vask 

(vaskes ved minimum 80 
0 C) efter hver brug, se NIR om håndtering af tekstiler til flergangsbrug i 

sundhedssektoren.   

Alt efter hvilken mikroorganisme det drejer sig om, skal der tages stilling til hvilket desinfektions-

middel, der skal anvendes. Ved ukendt mikroorganisme anvendes som oftest ethanol, se også NIR 

for desinfektion i sundhedssektoren. 

 Kontaktpunkter fx: håndtag, sengehest, vandhaner, toiletsæde, toiletskylsknap, klokkesnor 

og kontakter til lys og på udstyr, rengøres og desinficeres efterfølgende med egnet desin-

fektionsmiddel.  

 Øvrige vandrette flader i boligen (seng, sengebord, stole/borde, udstyr) 

 Bad/toilet rengøres med almindelige rengøringsmidler og desinficeres efterfølgende med 

egnet desinfektionsmiddel 

 Tæpper og møbler af stof støvsuges med støvsuger med HEPA-filter; støvsugerpose samt 

filter skiftes efter leverandørens anvisning 

 Gulvet vaskes og desinficeres med egnet desinfektionsmiddel, såfremt der har været spild, 

og efter behov  

 Udvalgte kontaktpunkter på fællesarealer aftørres med egnet desinfektionsmiddel hvor hyp-

pighed og eventuel forudgående rengøring er tilpasset den aktuelle situation/borger 

Slutrengøring (flytning) efter særlige smitsomme sygdomme og resistente mikroorganismer 

 Boligen, møbler, udstyr samt bad/toilet rengøres med almindelige rengøringsmidler 

 Efterfølgende foretages desinfektion af seng, sengebord, stole/borde, udstyr, vandrette fla-

der og ovennævnte kontaktpunkter, med egnet desinfektionsmiddel. 

 Tæpper og møbler af stof støvsuges med støvsuger med HEPA-filter; støvsugerpose og 

filter skiftes efter rengøringen. Støvsugere og andet rengøringsudstyr rengøres og overfla-

dedesinficeres med egnet desinfektionsmiddel mellem hver borger. 

 Gulvet vaskes 

 Dyne og hovedpude vaskes og/eller varmedesinficeres ved minimum 80°C, se NIR om 

håndtering af tekstiler til flergangsbrug i sundhedssektoren   

 Madrasovertræk rengøres og desinficeres, alternativt sendes madrassen til lavtryksautokla-

vering eller kasseres 

 Øvrige tekstiler sendes til vask NIR om håndtering af tekstiler til flergangsbrug i sundheds-

sektoren 

hygiejne.ssi.dk/NIRsupplerende
hygiejne.ssi.dk/NIRtekstiler
hygiejne.ssi.dk/NIRtekstiler
hygiejne.ssi.dk/NIRtekstiler
hygiejne.ssi.dk/NIRtekstiler
hygiejne.ssi.dk/NIRtekstiler
hygiejne.ssi.dk/NIRtekstiler
hygiejne.ssi.dk/NIRdesinfektion
hygiejne.ssi.dk/NIRdesinfektion
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 Genstande uden værdi, fx ugeblade, aviser etc. bør kasseres, da de kan være en fortsat 

smittekilde 

Emne Ældreområdet: Plejehjem, plejebolig, bosteder, hjemmepleje, m.m. 

Baggrund - Der er videnskabelige undersøgelser af rengøringens betydning inden for disse 

områder. 

Principperne er de samme som beskrevet i afsnit 2. 

Grundlag for 

styring 

- Fastlæg hygiejne- og kvalitetsprofiler for de enkelte rum, dvs. efter funktion, nød-

vendig renhedsgrad og belastning. 

- Identificer risikopunkterne, se Tabel 1. 

Principperne er de samme som beskrevet i afsnit 3. 

Metoder - Rengøring udføres fra rene rum mod urene, dvs. køkkenet først og badeværelset 

sidst. 

- Efter at en klud er taget i brug, må den ikke komme i kontakt med sæbevandet i 

spanden. 

- Klude skiftes mellem opholdsrum og badeværelse, mellem hver bolig og dagligt. 

- Støvsuger kan anvendes; husk filter og poseskift efter producentens anvisninger. 

Hvis det er fælles støvsuger skal hepafilter anvendes og støvsugeren overflade-

desinficeres mellem hver borger, hvis der gøres rent hos borgere med multiresi-

stente mikroorganismer.  

- Hvis der ikke er plads til et egentligt rengøringsrum, bør udstyr have en fast plads, 

hvor der er god ventilation, så udstyret kan tørre mellem brug. 

- Rengøringsudstyr bør som minimum rengøres ugentligt. 

Øvrige principper er de samme som beskrevet i afsnit 4. 

Forholdsreg-

ler 

- Tykke (farvede) gummi-rengøringshandsker må kun anvendes ved rengøringsop-

gaver med stærke kemiske opløsninger, fx afkalkning. Til alle andre rengøringsop-

gaver anbefales engangshandsker af nitril eller neopren. Handsker skiftes efter en 

uren arbejdsopgave og mellem hvert rum. 

- I hjemmeplejen og i ældreområdet som helhed kan engangsforklæde anvendes 

ved fare for stænk og sprøjt på arbejdsdragten. 

Øvrige principper er de samme som beskrevet i afsnit 5. 

Krav til per-

sonale 

- Rengøringspersonalet bør være instrueret og oplært og bør kende til infektionshy-

giejniske principper, både for at forebygge smittespredning mellem borgere, men 

også for at sikre arbejdsmiljø for alt personale.  

Principperne er de samme som beskrevet i afsnit 6. 

Indretning - Til institutioner o.l. vælges design og materialer, der er rengøringsvenlige uden 

overflødige riller, samlinger og hjørner, og som tåler rengøring med vand og rengø-

ringsmiddel samt eventuel desinfektion.  
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Særligt relevante punkter – for ældreområdet: Plejehjem, plejebolig, bosteder, hjemme-

pleje, m.m. 

Da multiresistente mikroorganismer er hyppige og ses med stigende forekomst i samfundet, vil et 

højt generelt niveau af hygiejne - dvs. konsekvent overholdelse af generelle infektionshygiejniske 

retningslinjer - i mange situationer forebygge smittespredning. 

11.3 Genoptræningscentre  

Et studie fra en genoptræningsenhed påviste flere brugere med MRSA efter endt behandling end 

ved starten af behandlingen, dvs. de var blevet smittet undervejs.85 Efter øget rengøringsindsats 

faldt forekomsten af MRSA, sideløbende med mindre kontaminering af overflader, herunder gen-

optræningsudstyr.86 

Således er rengøring også disse steder en vigtig opgave for at undgå unødig smittespredning. 

Rengøringskvaliteten i genoptræningscentre bør leve op til hygiejne- og kvalitetsprofil 4-3, se Tabel 

3. 

Man kan med fordel tænke hygiejnen ind, når lokalerne indrettes eller renoveres, se NIR for nybyg-

ning og renovering i sundhedssektoren. Jo flere mennesker der færdes i et lokale, jo oftere skal 

der rengøres.  

Anbefalinger for genoptræningscentre 

 Genoptræningscentre bør have vasket gulve, redskaber og kontaktpunkter på alle brugs-

dage, og kontaktpunkter skal endvidere rengøres mellem brug  

 Undersøgelseslejer kan have engangspapir over lejet, men lejet bør altid rengøres efter 

hver brug og ved synlig forurening 

 

- Det samme gælder valg af fælles inventar, tekstiler, hjælpemidler o.l. 

Principperne er de samme som beskrevet i afsnit 7. 

Aftale - Aftalen tilpasses det konkrete ældreområde, med gennemgang af de enkelte punk-

ter, herunder aftale vedr. rutinemæssige opgaver, frekvenser og ad hoc opgaver. 

Tag udgangspunkt i principperne beskrevet i afsnit 8. 

Kvalitetssik-

ring 

- Ud over lovpligtige tilsyn anbefales det at udvælge målepunkter og gennemgå dem 

med personalet; dette har ud over kvalitetsforbedringspotentiale også uddannel-

sesmæssig værdi. 

Tag udgangspunkt i principperne beskrevet i afsnit 9. 

hygiejne.ssi.dk/NIRnybygning
hygiejne.ssi.dk/NIRnybygning
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Håndhygiejne 

Det kan være en mulighed at lade brugerne udføre korrekt hånddesinfektion med et hånddesinfek-

tionsmiddel vurderet og fundet egnet CEI før benyttelse af træningsredskaberne. Toiletter skal 

være forsynet med flydende sæbe fra engangsdispenser og dispenser med engangshåndklæder. 

Arbejdsmiljø 

Ved rengøring forstås vask med vand tilsat egnet rengøringsmiddel. Der må 

ikke benyttes desinficerende rengøringsmiddel.27 Det frarådes endvidere at 

spraye med diverse væsker, da der dannes aerosoler, som holder sig svæ-

vende i timevis, og de indåndes med mulig allergi og kemisk irritation til 

følge.41,42,43,44 Rengøringsmidler og håndsæbe, der er svanemærket og har 

den blå krans (sikrer bl.a. ingen parfume i produktet), er det mest skån-

somme for brugeren og for miljøet. 

 

Særligt relevante punkter - genoptræningscentre 

Da multiresistente mikroorganismer er hyppige og ses med stigende forekomst i samfundet, vil et 

højt generelt niveau af hygiejne - dvs. konsekvent overholdelse af generelle infektionshygiejniske 

retningslinjer - i mange situationer forebygge smittespredning.  

Emne Genoptræningscentre 

Baggrund - Der findes videnskabelige undersøgelser af rengøringens betydning inden for 

disse områder.86 

Principperne er de samme som beskrevet i afsnit 2. 

Grundlag for 

styring 

- Fastlæg hygiejne- og kvalitetsprofiler for de enkelte rum, dvs. efter funktion, 

nødvendig renhedsgrad og belastning. 

- Identificer risikopunkterne. Se Tabel 1 - fx træningsredskaber, toiletter. 

Principperne er de samme som beskrevet i afsnit 3. 

Metoder - Rengøring af rum udføres fra rent mod urent. 

- Efter at en klud er taget i brug, bør den ikke komme i kontakt med sæbevandet 

i spanden. Urene klude må ikke benyttes til rene områder og arbejdsopgaver.  

- Klude skiftes dagligt; brugte rengøringsklude og -mopper lægges straks til 

vask, de må ikke hænge på rengøringsvognen. 

- Støvsuger kan anvendes; husk filter- og poseskift efter producentens anvisnin-

ger. Ved behandling af borgere med multiresistente mikroorganismer skal 

støvsuger have hepafilter og støvsugeren overfladedesinficeres mellem hver 

borger. 

- Hvis der ikke er plads til et egentligt rengøringsrum, bør udstyr have en fast 

plads, hvor der er god ventilation, så udstyret kan tørre mellem brug. 

- Rengøringsudstyr bør som minimum rengøres ugentligt. 

Øvrige principper er de samme som beskrevet i afsnit 4. 
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Forholdsreg-

ler 

- Tykke (farvede) gummi-rengøringshandsker må kun anvendes ved rengørings-

opgaver med stærke kemiske opløsninger, fx afkalkning. Til alle andre rengø-

ringsopgaver anbefales engangshandsker af nitril eller neopren. Urene hand-

sker må ikke benyttes til rene områder og arbejdsopgaver. 

Øvrige principper er de samme som beskrevet i afsnit 5. 

Krav til per-

sonale 

- Personalet bør være instrueret og oplært og bør kende til infektionshygiejniske 

principper inkl. håndhygiejne og brug af værnemidler, både for at forebygge 

smittespredning mellem borgere via udstyret, men også for at sikre arbejds-

miljø for personalet.  

Principperne er de samme som beskrevet i afsnit 6. 

Indretning - Design og materialer bør være rengøringsvenlige uden overflødige riller, sam-

linger og hjørner, og kunne tåle rengøring med vand og rengøringsmiddel samt 

eventuel desinfektion. Rummene indrettes med klar adskillelse af rent og 

urent, så genforurening af rengjort udstyr forebygges. Erfaringer fra rengøring 

og desinfektion af udstyret bør inddrages i forbindelse med udskiftning af eksi-

sterende og valg af nyt udstyr. 

Principperne er de samme som beskrevet i afsnit 7. 

Aftale om 

rengøring 

- I et mindre genoptræningscenter kan en egentlig aftale synes overflødig. Alli-

gevel bør man gennemgå de enkelte punkter og arbejdsgange, herunder aftale 

rutinemæssige opgaver, frekvenser og ad hoc opgaver. 

Tag udgangspunkt i principperne beskrevet i afsnit 8. 

Kvalitetssik-

ring 

- I et mindre genoptræningscenter kan ekstern inspektion synes overflødig, men 

kan være nødvendig, hvis man skal indgå i udbud på udefra kommende opga-

ver.  Det anbefales dog at udvælge målepunkter og gennemgå dem med per-

sonalet; dette har ud over kvalitetsforbedringspotentiale også uddannelses-

mæssig værdi. 

Tag udgangspunkt i principperne beskrevet i afsnit 9. 

11.4 Hjælpemiddeldepoter  

Hjælpemiddeldepoter bør være inddelt i et rent og et urent område, derfor skal rengøringen diffe-

rentieres, dette skal foregå ud fra Hygiejne- og kvalitetsprofilerne. Desuden har hensigtsmæssig 

opbevaring af hjælpemidler stor indflydelse på at forurening undgås i disse områder. 

Håndhygiejne 

I området skal der være adgang til håndhygiejnefaciliteter i form af håndvask, flydende sæbe i en-

gangsbeholder, engangshåndklæder og spritdispensere med middel vurderet og fundet egnet af 

CEI. 
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Rent område 

I disse områder kan der foregå vask af ex. lagner, puder, betræk, tasker, samt personlige hjælpe-

midler. Håndteringen af de rengjorte hjælpemidler til opbevaringsplads skal være beskrevet så 

kontamination forhindres.  

Anbefalinger for hjælpemiddeldepoter 

 Gulvet skal vaskes de dage, hvor lokalet benyttes 

 Overflader, borde m.m. rengøres de dage, hvor lokalet benyttes 

 Vaskemaskiner rengøres de dage, hvor lokalet benyttes (overflader og gummimanchet) 

 Filtre i tørretumblere tømmes og rengøres de dage, hvor lokalet benyttes 

 

Montageområder 

Montageborde, testenheder og ledninger rengøres på de dage, hvor lokalet benyttes. 

Urent område 

Kan være indlevering og opbevaring af brugte urene hjælpemidler til de er behandlet, fx kryk-

stokke, kørestole, madrasser, senge, lagner, puder, luftmadrasser, tasker til luftmadrasser m.m. 

I disse områder kan der forefindes opbevaringsstativer, kurvevogne, monteringsborde m.m., der 

kun må anvendes til urene ting. 

Rengøringshyppigheden i disse rum skal fastlægges ud fra hygiejneprofil 4. 

Spuling af hjælpemidler 

Anbefales ikke af hensyn til aerosoler og risiko for smittespredning, men er det uundgåeligt skal 

der anvendes værnemidler inkl. visir så smitte minimeres. 

Særligt relevante punkter – hjælpemiddeldepoter i primærsektoren 

Da multiresistente mikroorganismer er hyppige og ses med stigende forekomst i samfundet, vil et 

højt generelt niveau af hygiejne - dvs. konsekvent overholdelse af generelle infektionshygiejniske 

retningslinjer - i mange situationer forebygge smittespredning.  

Emne Hjælpemiddeldepoter – rengøring af depotets rum og af hjælpemidler 

Baggrund - Ingen videnskabelige undersøgelser af rengøringens betydning inden for disse 

områder.86 

Principperne er de samme som beskrevet i afsnit 2. 

Grundlag for 

styring 

- Fastlæg hygiejne- og kvalitetsprofiler for de enkelte rum, dvs. efter funktion, 

nødvendig renhedsgrad og belastning. 

- Identificer risikopunkterne, se Tabel 1. 

Principperne er de samme som beskrevet i afsnit 3. 
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Emne Hjælpemiddeldepoter – rengøring af depotets rum og af hjælpemidler 

Metoder - Rengøring af rum udføres fra rent mod urent. 

- Efter at en klud er taget i brug, må den ikke komme i kontakt med sæbevandet 

i spanden. Klude skiftes mellem hvert hjælpemiddel og mellem hvert rum samt 

dagligt. 

- Støvsuger kan anvendes; husk filterskift efter producentens anvisninger. Støv-

suger med hepafilter anvendes og støvsugeren overfladedesinficeres efter 

brug, hvis der returneres hjælpemidler fra borgere med multiresistente mikro-

organismer.  

- Hvis der ikke er plads til et egentligt rengøringsrum, bør udstyr have en fast 

plads, hvor der er god ventilation, så udstyret kan tørre mellem brug. 

- Rengøringsudstyr bør som minimum rengøres ugentligt. 

Øvrige principper er de samme som beskrevet i afsnit 4. 

Forholdsreg-

ler 

- Tykke (farvede) gummi-rengøringshandsker må kun anvendes ved rengørings-

opgaver med stærke kemiske opløsninger, fx afkalkning. Til alle andre rengø-

ringsopgaver anbefales engangshandsker af nitril eller neopren. Urene hand-

sker må ikke benyttes til rene områder og arbejdsopgaver. 

Øvrige principper er de samme som beskrevet i afsnit 5. 

Krav til per-

sonale 

- Personalet bør være instrueret og oplært og bør kende til infektionshygiejniske 

principper inkl. brug af værnemidler, både for at forebygge smittespredning 

mellem borgere via hjælpemidlerne, men også for at sikre arbejdsmiljø for per-

sonalet.  

Principperne er de samme som beskrevet i afsnit 6. 

Indretning - Design og materialer bør være rengøringsvenlige uden overflødige riller, sam-

linger og hjørner, og kunne tåle rengøring med vand og rengøringsmiddel samt 

eventuel desinfektion. Rummene indrettes med klar adskillelse af rent og 

urent, så genforurening af rengjort udstyr forebygges. 

- Hjælpemiddeldepotets erfaringer fra rengøring og desinfektion af hjælpemidler 

bør inddrages i forbindelse med udskiftning af eksisterende og valg af nye 

hjælpemidler. 

Principperne er de samme som beskrevet i afsnit 7. 

Aftale om 

rengøring 

- I et mindre hjælpemiddeldepot kan en egentlig aftale synes overflødig. Allige-

vel bør man gennemgå de enkelte punkter og arbejdsgange, herunder aftale 

rutinemæssige opgaver, frekvenser og ad hoc opgaver. 

Tag udgangspunkt i principperne beskrevet i afsnit 8. 

Kvalitetssik-

ring 

- I et mindre hjælpemiddeldepot kan ekstern inspektion synes overflødig, men 

kan være nødvendig, hvis man skal indgå i udbud på udefra kommende opga-
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Emne Hjælpemiddeldepoter – rengøring af depotets rum og af hjælpemidler 

ver.  Det anbefales dog at udvælge målepunkter og gennemgå dem med per-

sonalet; dette har ud over kvalitetsforbedringspotentiale også uddannelses-

mæssig værdi. 

Tag udgangspunkt i principperne beskrevet i afsnit 9. 

11.5 Klinikker m.m. i primærsektoren 

Klinikker omfatter almen praksis, speciallægepraksis, fysio-, ergo- og kiropraktorklinikker, genop-

træning, tandklinikker, alternative klinikker og lign. 

En stigende del af behandling foregår i dag i primær sektor, hvor der tilbydes ambulant og elektiv 

behandling, pleje og rehabilitering, til en stigende andel af de ældre borgere med svækket immun-

forsvar og derfor er afbrydelse af smitteveje ved hjælp af rengøring et relevant emne.  

I følgende afsnit stilles krav til diverse klinikker om korrekte rengøringsmetoder og frekvens for ren-

gøring af lokaler, inventar og udstyr. 

Som udgangspunkt bør klinikkerne være indrettet til den behandling, som foregår. Vægge og gulve 

skal være vaskbare med glatte overflader, så vidt muligt uden furer og overgange. Inventar som 

borde, lejer og lign. skal ligeledes let kunne rengøres og evt. desinficeres og være af materiale, der 

ikke sprækker eller på anden måde kan være formeringssted for mikroorganismer. 

Behandlingsrummet bør være ryddeligt. Det betyder, at udstyr, inventar og materiale m.v., der ikke 

anvendes jævnligt igennem arbejdsdagen, bør fjernes fra behandlingsrummet eller placeres i luk-

kede skabe eller skuffer. På den måde undgår man overflødig rengøring af ting, som er blevet foru-

renet ved berøring o.l. uden at have været anvendt i behandlingen.  

Anbefalinger for klinikker m.m. 

 Lokaler til patientbehandling og –undersøgelse, plejeopgaver, venteværelse og kontor 

skal rengøres på brugsdage og efter behov, jf. hygiejneprofil, se Tabel 3. 

 Toiletter skal rengøres dagligt og ved behov 

 Møbler bør være af vaskbart materiale 

 Gardiner og forhæng skal kunne tåle temperaturer på 80°C i tilfælde af tilsmudsning af 

mikroorganismer  

 Aftørbare skærme er at foretrække frem for forhæng  

 Vælger man at afdække fx lejer med stof eller papir, skal dette skiftes mellem hver pati-

ent og lejet rengøres før næste bruger  

 Legetøj i venteområde bør minimeres. Legetøj skal kunne vaskes i opvaskemaskine eller 

vaskemaskine, og bør vaskes med fastsatte intervaller, minimum 1 gang/måned83 

 Rengøring kan foretages med almindelige rengøringsmidler 

 Ved behov for desinfektion anvendes desinfektionsmidler, som er vurderet og fundet eg-

net af CEI. Ofte er ethanol førstevalg.27  
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Emne Klinikker – almen praksis, andre speciallæger, tandlæger, fysio-, ergo- og ki-

ropraktorklinikker, alternative klinikker o.l.  

Baggrund - Ingen videnskabelige undersøgelser af rengøringens betydning inden for disse 

områder. 

Principperne er de samme som beskrevet i afsnit 2. 

Grundlag for 

styring 

- Fastlæg hygiejne- og kvalitetsprofiler for de enkelte rum, dvs. efter funktion, nød-

vendig renhedsgrad og belastning. 

- Identificer risikopunkterne, se Tabel 1 

Principperne er de samme som beskrevet i afsnit 3. 

Metoder - Rengøring udføres fra rent mod urent. 

- Efter at en klud er taget i brug, må den ikke komme i kontakt med sæbevandet i 

spanden. Urene klude må ikke benyttes til rene områder og arbejdsopgaver. 

Klude skiftes dagligt. 

- Støvsuger kan anvendes; husk filterskift efter producentens anvisninger. Støvsu-

ger med hepafilter anvendes og støvsugeren overfladedesinficeres efter brug, 

hvis der i klinikken behandles patienter med multiresistente bakterier.  

- Hvis der ikke er plads til et egentligt rengøringsrum, bør udstyr have en fast 

plads, hvor der er god ventilation, så udstyret kan tørre mellem brug. 

- Rengøringsudstyr bør som minimum rengøres ugentligt. 

Øvrige principper er de samme som beskrevet i afsnit 4. 

Forholdsreg-

ler 

- Tykke (farvede) gummi- rengøringshandsker bør kun anvendes ved rengørings-

opgaver med stærke kemiske opløsninger, fx afkalkning. Til alle andre rengø-

ringsopgaver anbefales engangshandsker af nitril eller neopren.  Urene handsker 

må ikke benyttes til rene områder og arbejdsopgaver. 

Øvrige principper er de samme som beskrevet i afsnit 5. 

Krav til per-

sonale 

- Rengøringspersonalet bør være instrueret og oplært og bør kende til infektionshy-

giejniske principper, både for at forebygge smittespredning mellem patienter, men 

også for at sikre arbejdsmiljø for alt personale.  

Principperne er de samme som beskrevet i afsnit 6. 

Indretning - Vælg design og materialer, der er rengøringsvenlige uden overflødige riller, sam-

linger og hjørner, og som tåler rengøring med vand og rengøringsmiddel samt 

eventuel desinfektion.  

- Det samme gælder valg af udstyr, legetøj til venteværelset o.l. 

Principperne er de samme som beskrevet i afsnit 7. 

Aftale - I en mindre klinik kan en egentlig aftale synes overflødig. Alligevel bør man gen-

nemgå de enkelte punkter, herunder aftale rutinemæssige opgaver, frekvenser og 

ad hoc opgaver. 
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Særligt relevante punkter – for klinikker m.m. i primærsektoren 

Da multiresistente mikroorganismer ikke kun findes på hospitaler, men er hyppige og ses med sti-

gende forekomst i samfundet, vil et højt generelt niveau af hygiejne - dvs. konsekvent overholdelse 

af generelle infektionshygiejniske retningslinjer - i mange situationer forebygge smittespredning.  

11.6 Dagtilbud og skoler  

Som udgangspunkt er der her tale om raske børn/unge, hvor der ikke er behov for desinficerede 

omgivelser. Rengøringen skal sikre at mængden af snavs, sygdomsfremkaldende mikroorganis-

mer, kemiske stoffer og allergener nedbringes i et sådant omfang, at infektioner og allergi kan fore-

bygges.  

Rengøringsniveauet har en selvstændig betydning for sygeligheden i daginstitutioner - o lavere ni-

veau, desto større sygelighed hos børn og voksne. Forbedres rengøringen, kan sygeligheden re-

duceres betydeligt.83  

Ved indkøb er det vigtigt at sikre, at legetøj, inventar, tekstiler o.l. er rengøringsvenligt og kan des-

inficeres ved behov.83 

 

Eksempler på indsatser i skoler og sommerlejre 

Forsøg med rengøring af skoleborde og håndhygiejne viste en 

nedsættelse på forekomsten af norovirus med 20%.87 Et andet 

studie viste en sommerlejr hvor der var norovirus udbrud, her blev 

rengøringspersonalet undervist i rengøringsmetoder, hvor overfla-

derne blev aftørret med engangsklude, og her blev mængden af 

norovirus nedsat med 30%.88 

 

 

En forudsætning for god rengøring er at inventaret vedligeholdes; huller og ridser umuliggør kor-

rekt rengøring.89 Uanset om man har privat eller offentlig rengøring er det en god idé præcist at 

vide, hvor meget rengøring man betaler for og dagligt kontrollere disse områder. 

 

Tag udgangspunkt i principperne beskrevet i afsnit 8. 

Kvalitetssik-

ring 

- I en mindre klinik kan inspektion og audit synes overflødig og en mangel vil ofte 

blive påtalt umiddelbart.  Det anbefales dog at udvælge målepunkter og gen-

nemgå dem med personalet; dette har ud over kvalitetsforbedringspotentiale 

også uddannelsesmæssig værdi. 

Tag udgangspunkt i principperne beskrevet i afsnit 9. 
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Skoleelevers opfattelse af rengøringsniveauet 

Dansk center for undervisningsmiljø (DCUM) har publiceret skole-

elevers svar på ”termometer-tallene” for skoleåret 2013-2014, og 

m.h.t. hvor ofte eleverne på 4.-6. og 7.-10. klassetrin syntes, at 

der var beskidt i klassen, svarede henholdsvis 52,4% og 55,1% 

”nogle gange” eller ”ja tit”.90 

Der findes undervisningsmateriale for 3.-6. klassetrin, som er ret-

tet mod skoleelevers adfærd og rolle mht. rengøringsparathed 

(oprydning m.m.).91 

 

Rengøringshyppighed 

Generelt afhænger kravet til rengøring af, hvor meget et rum bliver brugt, og hvilken type rum der 

er tale om. Jo dårligere daglig rengøring jo større behov for hovedrengøring.  

I henhold til denne NIR vil dagtilbudsområdet og skoler have områder med en hygiejneprofil 3-4 

(lokaler hvor børnene opholder sig eller fx køkkener).  

Anbefalinger for rengøring i dagtilbud og skoler 

 Dagtilbud og skoler bør leve op til hygiejne- og kvalitetsprofiler angivet i Tabel 4. Eksem-

pler på fordeling af lokaler i hygiejne- og kvalitetsprofiler for dagtilbud og skoler 

 Det er vigtigt på steder, hvor børn opholder sig, fx kravler på gulvet, at stille krav til gulv-

vask før eller efter alle brugsdage. Det samme kan gælde gulve, hvor elever sidder eller 

ligger i forbindelse med aktiviteter, fx gymnastiksale. Gulvtæpper frarådes; findes de, må 

de støvsuges hyppigt/dagligt. Løse mindre gulvtæpper bør vaskes x 1/uge.83 

 Vask af tekstiler og rengøring af genstande, fx legetøj, sengetøj, inventar, potter, tand-

børster, krybber/barnevogne  følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer.83 

 En pludselig forurening, fx ved at et barn kaster op, håndteres som anført i afsnit om Op-

tørring af spild. 

 

Ophobning af infektioner 

Oplever man en ophobning af infektioner (udbrud), må ekstra rengøring tænkes ind for at bryde 

smittevejene. Kerneområderne er køkkener, køleskabe, toiletter og puslepladser. Herefter kontakt-

punkter såsom legetøj, fælles it-udstyr m.m., som må gives en gang ekstra almindelig rengøring. 

Kender man den aktuelle mikroorganisme, som forårsager udbruddet, skal rengøringen muligvis 

målrettes yderligere. Den kommunale sundhedstjeneste kan kontaktes om dette.  
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Arbejdsmiljø 

Rengøring er én af de vigtigste betingelser for et godt indeklima og dårligt indeklima giver 

øget sygefravær.92 

Støv består bl.a. af hudskæl, papirstøv, pollen, mikroorganismer (nogle måske sygdoms-

fremkaldende), smuld fra tæpper, møbler og byggematerialer, jord og sandpartikler som kan 

indeholde tungmetaller og ftalater. Støv og snavs, som slæbes ind udefra på fodtøjet, kan in-

deholde store mængder af organisk materiale fx svampe.93 Ifølge arbejdstilsynet er grænse-

værdien for støv på arbejdspladsen 3 mg/m3 for organisk støv til 5 mg/m3 for uorganisk støv. 

Luftbårent støv i kontorer bør være under 0,15 mg/m3.94 

Parfumefri produkter bør benyttes for ikke at forurene indeklimaet under rengøringen. Udluft-

ning med gennemtræk i 5-10 minutter efter rengøring er også en god idé, da det hjælper 

med til et godt indeklima.95  Rengøringsmidler og håndsæbe, der er svanemærket og har den 

blå krans (sikrer bl.a. ingen parfume i produktet), er det mest skånsomme for brugeren og for 

miljøet. 

 

Fejning medvirker til et dårligt indeklima og er helt forbudt i sløjdlokalet, da elever ikke må 

indånde træstøv.24 Det anbefales i stedet at støvsuge med mikrofilter (hepafilter) eller be-

nytte mopper med enten flergangs- eller engangsmikrofiberklude på. Flergangsmikrofiberk-

lude skal vaskes ved min. 80oC i 10 minutter, se Rengøringsmetoder, -midler, -udstyr m.m.32 

 

Love og regler (DCUM) 

I Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) 

står der, at ”Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som frem-

mer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring”. Loven stiller dermed indirekte krav til rengø-

ringsstandarden.96 

Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø gælder for det pædagogiske personale, og da bør-

nene opholder sig i de samme rum, kommer arbejdsmiljøloven indirekte børnene til gode.97 

I At-vejledning A.1.4 om Rengøring og vedligeholdelse oplyses om krav til rengøring, vedli-

geholdelse, orden og ryddelighed på faste arbejdssteder.98 Der står bl.a.: ”Arbejdsstedet skal 

holdes rent, så der ikke opstår alvorlige gener. Det vil sige, at støv og snavs skal holdes på 

et passende lavt niveau. Om rengøringsmetoder siger At-vejledningen, at rengøringen skal 

udføres, så skadelig forurening ikke spredes på arbejdsstedet, fx bør man normalt støvsuge i 

stedet for at feje. En rapport fra Arbejdsmiljøinstituttet anviser metoder til måling af støv i 

bl.a. daginstitutioner.99 

Toiletterne for børn i dagtilbud vil typisk være dækket af arbejdsmiljøloven, da toiletfacilite-

terne udgør en del af det pædagogiske personales arbejdsrum. Det betyder, at At-vejledning 

A.1.4 også er gældende på dette område.98 
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Særligt relevante punkter – for dagtilbud og skoler 

Da multiresistente mikroorganismer er hyppige og ses med stigende forekomst i samfundet, vil et 

højt generelt niveau af hygiejne - dvs. konsekvent overholdelse af generelle infektionshygiejniske 

retningslinjer - i mange situationer forebygge smittespredning. 

Emne Dagtilbud og skoler 

Baggrund - Der er videnskabelige undersøgelser af rengøringens betydning for disse om-

råder.83,88 

Principperne er de samme som beskrevet i afsnit 2. 

Grundlag for 

styring 

- Fastlæg hygiejne- og kvalitetsprofiler for de enkelte rum, dvs. efter funktion, 

nødvendig renhedsgrad og belastning. 

- Identificer risikopunkterne. Se Tabel 1 - fx legetøj, pusleborde, potter, fælles 

IT-udstyr, krybber og barnevogne, gulve i vuggestuer, børnehaver og gymna-

stiksale. Se endvidere Tabel 6.3 i ”Hygiejne i daginstitutioner”.83 

Principperne er de samme som beskrevet i afsnit 3. 

Metoder - Rengøring udføres i retningen fra rene rum mod urene, dvs. køkkenet først og 

toiletter sidst. 

- Efter at en klud er taget i brug, bør den ikke komme i kontakt med sæbevandet 

i spanden. Urene klude må ikke benyttes til rene områder og arbejdsopgaver.  

- Klude skiftes dagligt; brugte rengøringsklude og -mopper lægges straks til 

vask, de må ikke hænge på rengøringsvognen. 

- Støvsuger kan anvendes. Det bør være en støvsuger med effektivt virkende 

filter, af hensyn til risiko for forekomst af multiresistente mikroorganismer og al-

lergener og med filter- og poseskift og renholdelse i henhold til leverandørens 

anvisninger.83  

- Rengøringsudstyr bør som minimum rengøres ugentligt. 

- Hvis der ikke er plads til et egentligt rengøringsrum, bør udstyr have en fast 

plads, hvor der er god ventilation, så udstyret kan tørre mellem brug.  

Øvrige principper er de samme som beskrevet i afsnit 4. 

Forholdsreg-

ler 

- Tykke (farvede) gummi-rengøringshandsker må kun anvendes ved rengørings-

opgaver med stærke kemiske opløsninger, fx afkalkning. Til alle andre rengø-

ringsopgaver anbefales engangshandsker af nitril eller neopren.  Urene hand-

sker må ikke benyttes til rene områder og arbejdsopgaver.  

Øvrige principper er de samme som beskrevet i afsnit 5. Dog bemærkes, at 

Sundhedsstyrelsens vejledning om brug af arbejdsdragt ikke omfatter dagtilbud 

og skoler. 

Krav til per-

sonale 

- Rengøringspersonalet bør være instrueret og oplært og bør kende til infekti-

onshygiejniske principper, både for at forebygge smittespredning mellem 

børn/elever, men også for at sikre arbejdsmiljø for alt personale.  
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Emne Dagtilbud og skoler 

Principperne er de samme som beskrevet i afsnit 6. 

Indretning - Vælg design og materialer, der er rengøringsvenlige uden overflødige riller, 

samlinger og hjørner, og som tåler rengøring med vand og rengøringsmiddel 

samt eventuel desinfektion. Det samme gælder valg af udstyr, legetøj o.l. 

Principperne er de samme som beskrevet i afsnit 7. 

Aftale - Der skal foreligge en aftale med beskrivelse af rutinemæssige opgaver, fre-

kvenser (daglige, ugentlige, månedlige, evt. hovedrengøring) og ad hoc opga-

ver. 

Tag udgangspunkt i principperne beskrevet i afsnit 8. 

Kvalitetssik-

ring 

- Den kommunale sundhedstjeneste fører tilsyn med sundhedsforhold,  herun-

der hygiejne og indeklima i dagtilbud og skoler.100 Det anbefales at udvælge 

målepunkter og gennemgå dem med rengøringspersonalet; dette har ud over 

kvalitetsforbedringspotentiale også uddannelsesmæssigværdi.  

Tag udgangspunkt i principperne beskrevet i afsnit 9. 
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12 Definitioner og forkortelser  

Affald 
Urenheder, der kan samles op (fx blade, cigaretskod, madre-

ster, papirstumper). 

Afskærmning 
Mobil eller stationær barriere, der hindrer indkig til patienten (fx 

udtræksvæg, halvvæg, foldevæg). 

Aspergillus Skimmelsvamp. 

Behandling 

Behandling omfatter efter Sundhedsloven undersøgelse, diagno-

sticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, 

sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i 

forhold til den enkelte patient.101 

Beskyttelsesisolation Isolation til beskyttelse af patienter med dårligt immunforsvar. 

Bord 

Enhed med vandret flade til opbevaring/henstilling af ting (fx 

bordplade, inkl. berøringspunkter på: rullebord, sengebord, spi-

sebord, laboratoriebord, procedurebord, puslebord samt skrive-

bord på kliniske afsnit). 

Clostridium difficile  

(C. difficile) 

Tarmbakterie, der kan give alvorlig diarre, svær tarmsygdom og 

død. Særlig virulente typer har spredt sig i mange lande, herun-

der Danmark, siden begyndelsen af 2000-tallet (i Danmark først 

konstateret i 2006). 

DDKM Den Danske Kvalitetsmodel. 

Desinfektion 

Ved desinfektion forstås en proces, der er i stand til at dræbe 

patogene mikroorganismer i et sådant omfang, at det desinfice-

rede kan benyttes uden risiko for infektion. 

Endemisk 
Med en stabil, vedvarende forekomst i et afgrænset (geografisk) 

område (i modsætning til epidemisk). 
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Epidemi, epidemisk 

Hurtig og ukontrollabel udbredelse af en smitsom sygdom til et 

stort antal mennesker inden for et vist område og inden for en 

forholdsvis kort periode. 

ESBL 

Extended-spectrum betalactamase producerende enterobakte-

rier (gramnegative stave, dvs. tarmbakterier, der er resistente 

over for bredspektrede betalaktam-antibiotika). 

Fladesnavs 

Tørre, fastsiddende eller våde, urenheder på ikke afgrænsede 

områder af en flade, som ikke skyldes skader eller manglende 

bygningsmæssig vedligeholdelse.  

Greb 

Kontaktpunkt, berøringsflader/gribepunkter eller andre flader, 

der berøres med hænderne (håndtag, greb, telefon, fjernbetje-

ning, tastatur, spillekonsol og andet it-udstyr, elkontakter, alarm-

tryk, alarmsnore, døråbnere, håndtag på møbler, armlæn, dør-

håndtag, berøringspunkter på dispensere til håndsprit, sæbe og 

engangshåndklæder m.fl.). 

Humanbiologisk materiale 

Blod, sekret, ekskret, knogle- og vævsrester (fx ekskret - opkast, 

afføring og urin, eller sekret - væske fra kirtler, sår, mund, 

svælg, nedre luftveje, mave-tarmsystem og genitalier). 

Hygiejneprofil Beskriver lokalets behov for rengøring, så smitterisiko fjernes. 

Hånddesinfektion 

Indgnidning af et alkoholbaseret eller et andet egnet hånddesin-

fektionsmiddel på synligt rene og tørre hænder, håndled og evt. 

underarme. Målet med hånddesinfektion er at dræbe den over-

førbare mikrobielle flora og reducere den blivende mikrobielle 

flora. 

Håndhygiejne 

Samlebetegnelse for de procedurer, der enten dræber eller re-

ducerer den overførbare mikrobielle flora samt evt. reducerer 

den blivende mikrobielle flora. Håndhygiejne kan udføres som 

hånddesinfektion, eller håndvask. Håndhygiejne kan suppleres 

med brug af medicinske engangshandsker. 
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Håndhygiejnefaciliteter 

Omfatter typisk: Håndvask med koldt/varmt vand, vægop-

hængte dispensere med henholdsvis flydende sæbe og egnet 

hånddesinfektionsmiddel samt dispenser med engangshånd-

klæder. 

Kalibrering af rengøring 

Afstemning/overensstemmelse mellem to eller flere parter om-

kring, hvad der er gældende/omfattet/korrekt, således at der 

ikke opstår unødige tvister eller diskussion omkring ikke define-

rede detaljer – eksempelvis inden visuel inspektion, således at 

der forinden inspektionen er indgået aftale om hvad der er om-

fattet, hvordan inspektionen udføres og hvad der eventuelt und-

lades, fx taperester på vægflader eller tavler. 

Kildeisolation 

Isolation af den person, som har en infektion eller en bærertil-

stand, der kan give smittespredning – kan også benævnes smit-

tekildeisolation.50 

Kontamineret Forurenet. 

Kvalitetsprofil Den aftalte kvalitet for en given enhed. 

Leje 

Flade, hvor patienten opholder sig under behandling (fx seng - 

omfatter sengeramme, gavle, sengehest, galge - operations- og 

undersøgelsesleje, båre, kuvøse, vugge og behandlingsstol – 

omfatter andre stativer monteret på lejet, fjernbetjening til lejet).  

Stel under leje medtages ikke som risikopunkt (gælder dog ikke 

hygiejneprofil 5). 

Løst snavs 
Mindre partikler, som ikke let hvirvles op (fx grus, sand, jord, 

aske, fibre, hår, spindelvæv, insekter, krummer). 

MRSA Methicillin-resistent Staphylococcus aureus. 

Multiresistente bakterier Bakterier, der er resistente over for to eller flere antibiotika. 
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NIR 
Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (udgives af CEI, 

Statens Serum Institut). 

Norovirus 

Norovirus er et virus, som giver opkastninger og/eller diarre – et 

sygdomsbillede, der populært kaldes Roskildesyge. Virus er me-

get smitsomt, er modstandsdygtigt mod flere desinfektionsmidler 

og kan overleve længe i omgivelserne.  

Nosokomiel 

Erhvervet på hospital.  

I dag foretrækkes en bredere betegnelse og definition - sund-

hedssektorerhvervet infektion. 

Objekt En given rengøringsoverflade. 

Objektgruppe Gruppe af forskellige rengøringsflader. 

Patientenhed 

Objekter og udstyr omkring patienten, der anvendes af patienten 

eller til pleje og behandling af patienten (fx seng med tilbehør, 

leje og behandlingsstol med tilbehør, toilet og bækkenstol inkl. 

toiletbræt, forhøjer og låg). 

Perlator 
Luftindblander/mundstykke, der skrues på udløbet af en 

tud/slange. 

Pletter 

Tørre, fastsiddende eller våde, urenheder, som ikke skyldes 

skader eller manglende bygningsmæssig vedligeholdelse (fx en-

hver form for spild - blod, sekret, ekskreter, kaffe, sodavand, olie 

m.m.), skjolder, rande, og fingermærker). 

Pletter kan udgøre en infektionshygiejnisk risiko ved at inde-

holde humanbiologisk materiale og/eller danne grobund for 

vækst. 

Rengøring/rengøringsme-

tode 

Proces, der fjerner urenheder, så overflader fremstår synligt 

rene og æstetisk, således at der opnås et givent resultat af ren-

gøring. 
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Rengøringsaftale 

Aftale der indgås mellem kunde (fx sundhedssektor, plejesektor, 

dagtilbud eller skole) og leverandør, om rengøring og eventuelle 

rengøringsrelaterede serviceopgaver - omfatter også aftale der 

indgås mellem hospitalet/institutionen og rengøringsafdelingen 

om de opgaver, der varetages af rengøringsafdelingen. 

Resistent mikroorganisme 

En mere korrekt betegnelse er antibiotika-resistent mikroorga-

nisme. 

Resistens er en betegnelse for, at mikroorganismen ikke inakti-

veres (dræbes eller hæmmes) af et givet antibiotikum, og konse-

kvensen er oftest, at infektionen ikke kan behandles med dette. 

Risikopunkt 
Overflade, punkt eller udstyr hvor rengøring kan forebygge eller 

fjerne smitterisiko eller mindske den til et acceptabelt niveau. 

Samlinger af urenheder 

Forekomster af samme urenhedstype inden for afgrænsede om-

råder på 0,5 m x 0,5 m på et objekt - kan dreje sig om samlinger 

af støv, affald, løst snavs eller pletter/humanbiologisk materiale. 

Sanitet 

Enhed til udskillelse af humanbiologisk materiale samt udførelse 

af personlig hygiejne (fx toilet, vask, betjeningsarmatur, urinal, 

bidet, badekar, bækkenstol, badestol, bækkendekontaminator - 

enheden omfatter udvendig og indvendig side ekskl. ophæng og 

tilslutninger). 

Smitstof Mikroorganismer, som kan give anledning til infektion. 

Smitte Overførsel af smitstof fra en smittekilde til en modtagelig vært. 

Smittekilde 
Smitstoffets opholdssted, hvorfra det overføres til en modtagelig 

vært. 

Smittekæden 

En række led er en forudsætning, for at smitte kan spredes. 

Disse led udgøres af mikroorganismer, reservoir, smitteudgang, 

smittevej og smittemodtager. De danner smittekæden, som kan 

brydes ved fjernelse af et af leddene.  
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Smittevej Den aktuelle vej fra smittekilden til en modtagelig vært. 

Snitflade 
Rengøringsopgave, hvor ansvaret for udførelsen ikke er tydeligt 

placeret. 

Spild 
Mængde af noget, der ved et uheld eller pga. uforsigtighed er 

tabt eller sluppet ud af en beholder. 

Staphylococcus aureus 

(S. aureus) 

Gul stafylokok, som findes i næsen og/eller på huden hos 30-50 

% af raske personer (bærere); S. aureus kan forårsage et bredt 

spektrum af infektioner - typisk bylder, hud- og sårinfektioner 

med pus, bakteriæmi (blodforgiftning). 

Strålesamler 
En strålesamler samler vandstrålen, men har ikke ekstra lufttil-

førsel (i modsætning til perlator). 

Støv 
Fine, mindre partikler, der kan danne et lag på objektoverfladen, 

og som kan hvirvles op. 

Tekniske installationer 

Teknisk udstyr og belysningsenheder (omfattende alle flader), 

som ikke er tilsluttet patienten, og som er placeret eller som an-

vendes inden for patientenheden (fx apparat til undersøgelse, 

behandling og diagnosticering, iltaggregater, sug, anæstesi-

søjle/-apparat, kulisseskinne inkl. påmonteret udstyr, senge-

lampe, kuvøselampe, undersøgelses- og operationslampe inkl. 

arm). 

Urenheder Affald, løst snavs, støv, pletter, fladesnavs. 

Vask 

Inventar, som anvendes til en våd proces (fx håndvask, læge-

vask, køkkenvask, udslagsvask, laboratorievask, instrument-

vask, badekar/fødebadekar). Armatur indgår under greb. 

VRE Vancomycin-resistente enterokokker. 
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Værnemidler 

Beskyttelsesudstyr til personale, pårørende, besøgende eller le-

verandører, der skal beskyttes mod smitsomme sygdomme (fx 

handsker, overtrækskittel, maske, åndedrætsværn og beskyttel-

sesbriller). 

Æstetisk 

Knyttet til en visuel (syns-) oplevelse og fornemmelse, som giver 

følelse af velvære (definitionen er her tilpasset rengøringsområ-

det). 
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13 Evidensvurdering 

Evidensvurderingen af litteraturen tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens referenceprogrammer 

(Sign-klassifikation)102. Kilder til denne NIR’s anbefalinger er rangstillet med højeste evidensniveau 

øverst (romertal).  

Publikationstype/studie- 

design  

Evidens Styrke  

Metaanalyse Ia A 

 

Stærkt anbefalede foranstaltninger, 

som ved gode, kontrollerede kliniske 

studier har vist effektivt at kunne redu-

cere risikoen for nosokomielle infektio-

ner 

Systematisk oversigt Ia 

Randomiseret kontrolleret stu-

die 

Ib 

Ikke randomiseret kontrolleret 

studie 

IIa B Anbefalede foranstaltninger, som af lo-

giske eller teoretiske grunde betragtes 

som effektive og sandsynligvis reduce-

rer risikoen for nosokomielle infektioner. 
Observationsstudier af god 

kvalitet1 

IIb 

Kohorteundersøgelse IIb 

Diagnostisk test2 IIc 

Case-kontrol undersøgelse III C 

 

Foranstaltninger anerkendt som god kli-

nisk praksis. Der findes ikke videnska-

belig dokumentation for, at risikoen for 

nosokomielle infektioner reduceres. 
Diagnostisk test3 III 

Beslutningsanalyse III 

Deskriptiv undersøgelse III 

Mindre serier IV D4  
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Publikationstype/studie- 

design  

Evidens Styrke 

Oversigtsartikler IV 

Ekspertvurderinger IV 

Ledende artikler IV 

1Tilføjet som modifikation efter103, hvor observationsstudier klassificeres som 1C+/1C. 

2Er den direkte diagnostiske test, der beregner diagnostiske sandsynligheder.  

3Er den indirekte nosografiske test, der beregner hvor ofte en person med en sygdom fanges af 

en test (sensitivitet), og hvor ofte en rask person korrekt frikendes for en sygdom (specificitet). 

4Nationale og internationale vejledninger, hvorom der er opnået konsensus (guidelines og gui-

dance), er klassificeret som DG. Lovgivning, regler og vejledninger fra danske myndigheder er 

klassificeret som DL. 

Modificeret efter: Vejledning i udarbejdelse af referenceprogrammer (udarbejdet af Sekretariatet for Referen-

ceprogrammer, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen 2004) samt Ba-

nerjee et al.103  
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Bilag A. Rengøringsmetoder og -midler 

Skumrengøring af baderum og generelt 

Dosering i skumsprøjten foregår automatisk – det koncentrerede middel hældes i beholderen og 

afhængig af hvor snavset der er, vælger man en passende dyse. Ved afkalkning skal man være 

opmærksom på, at fugerne mellem fliserne ikke tåler sure midler; derfor skal man sørge for at gøre 

fugerne gennemvåde først. Et surt skumrengøringsmiddel kan kun fjerne kalk og rust, så for at 

kunne afkalke er man nødt til først at vaske fliserne af i et alkalisk skumrengøringsmiddel, der fjer-

ner fedt og sæberester. Derefter skylles fliserne, og der lægges surt skum-rengøringsmiddel ud. 

Ved udlægning af skum starter man altid vandret nedefra og op, dermed undgår man, at det løs-

nede snavs løber ned på tørre overflader og laver rande/striber, som kan være meget svære og 

nogen gange umulige at fjerne igen. Når væggene skal skylles med rent vand efter skumrengørin-

gen, starter man altid oppefra vandret og ned. Hvis der er meget snavset- meget kalk - er det nød-

vendigt at bearbejde overfladen. Dette gøres nemmest med en skuresvamp på skaft (skure-pad). 

Vælg en skure-pad, der ikke er for hård ved overfladen (ridser), ofte er der farvekode for dette. 

Remedier til skumrengøring 

 Skumsprøjte (beholder, skyllemundstykke og pistolhåndtag)

 Vandslange og lynkobling

 Skviser eller vandsuger

 En type skuresvamp (til armatur)

 En type skure-pad (til vægge)

 Tørre mikrofiberklude

 Evt. tørre mopper til gulv

 Afdækningsmateriale til elkontakter

 Skumrengøringsmiddel

 Værnemidler som anbefalet i lokal instruks (handsker, forklæde, beskyttelsesbriller m.m.)

Fremgangsmåde ved skumrengøring 

 Hvis det er muligt - så sørg for god udluftning under arbejdet

 Isæt dyse i låget på skumsprøjten, afhængig af dosering

 Påfyld middel i dunk

 Sæt pistolen på slangen

 Tilslut slange til kobling på vandhane (koldt vand) - åben vandhane

 Tryk på pistolen indtil slangen er fyldt med vand, og skyl fliserne

 Sæt pistolen på dunken

 Udlæg skum på vægge, vandret, nede fra og op - udlæg herefter skum på gulv

 Bearbejd armaturer m.m. med svamp, vægge og gulv med stor skure-pad, især fuger

 Afskyl alt med skyllerør på pistolen - skyl oppefra og ned

 Skrab vand/skum til gulvafløb med gulvskraber

 Aftør armaturer, rør m.m. med tør mikrofiberklud
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Efter brug  

Overskydende middel kasseres. Afskyl dunk på skumsprøjte. Udstyret rengøres og tørres.  

Afkalkning af badeværelser, instruktion 

Alkalisk skumrengøringsmiddel anvendes først, for at fjerne hudrester/sæberester m.m. Surt skum-

rengøringsmiddel anvendes til afkalkning af sanitet. 

Remedier til afkalkning 

 Sanitetsrengøringsmiddel (alkalisk)  

 Afkalkningsmiddel (surt) 

 En type skuresvamp (til armatur) 

 En type skure-pad (til vægge) 

 Rene tørre mikrofiberklude 

 Rene tørre mopper til gulv 

 Værnemidler som anbefalet i lokal instruks (handsker, forklæde, beskyttelsesbriller m.m.) 

Fremgangsmåde ved afkalkning  

 Hvis det er muligt – så sørg for god udluftning under arbejdet. 

 Vask de overflader, der skal afkalkes, i sanitetsrengøringsmiddel i brugsopløsning – start 

vandret nedefra og arbejd opad. Er overfladen meget snavset kan det være nødvendigt at 

bearbejde med svamp eller skure-pad. 

 Skyl efter med rent vand – brug håndbruseren. Sørg for at fugerne mellem fliserne bliver 

gennemvåde – de kan ikke tåle afkalkningsmidlet, der opløser fugerne. Når fugerne er gen-

nemvåde, suger de ikke afkalkningsmidlet. 

 Påfør nu afkalkningsmidlet i brugsopløsning med skure-pad eller svamp. På flisevæggene 

startes vandret nedefra og op. Brug svampen til at fordele afkalkningsmidlet på armatur og i 

håndvask. Vær omhyggelig med rengøringen omkring vandhane og udløb i vask – der bli-

ver ofte en brun ring af snavs og kalk hvis man ikke kommer helt ind omkring med svam-

pen. Perlator og håndbruser lægges i resten af brugsopløsningen, så de også bliver afkal-

ket.  

 Lad midlet virke ca. 5 min. inden det skylles af med rent vand - brug koldt vand. Når afkalk-

ningsmidlet skal skylles af, starter man vandret oppefra og ned. 

 Tør efter med rene tørre mikrofiberklude eller inventarmoppe. Sørg for, at skylle brusear-

matur og vandhane godt af, da det forkromede på vandhane og brusearmatur tåler ikke 

syre i alt for lang tid. Syren ætser igennem forkromningen og det bliver svært at holde rent. 

 Tør gulvet – husk at rense risten for hår og urenheder.  
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Rengøringsmidler – typer, anvendelse og dosering 

Rengøringsmiddel Anvendelsesområde Dosering 

Universal rengøringsmid-

del - uden farve og duft 

Universal rengøringsmiddel til in-

ventar, sanitet og gulve. 

Alkalisk Sanitetsrens 

- uden farve og duft

Anbefales til daglig rengø-

ring. Har en kalkhæm-

mende effekt. 

Daglig rengøring af alle sanitære 

installationer og badeværelser. 

Påfør opløsningen på håndvask 

mm. Med klud eller svamp, bear-

bejd med svamp, skyl og tør efter

med klud.

Afkalkningsmiddel til sa-

nitet - uden farve og duft 

Surt sanitetsmiddel 

Periodisk afkalkning af alle sani-

tære installationer, fx håndvaske 

og fliser. Husk at mætte fugerne 

mellem fliserne med vand først. 

Bruses på områder med kalk, lad 

midlet virke, skyl og tør efter med 

klud. 

Skal altid fortyn-

des før brug 

WC-rens 

- uden duft

Med farve (der bliver brugt 

for meget, når det er uden 

farve). 

Anvendes indvendig i toiletkum-

men. Fordel det koncentreret 

middel indvendig i kummen, lad 

virke, bearbejd med toiletbørste 

og skyl ud.  

Husk! slå altid toiletbrættet op 

før dosering. Toiletbrættet kan 

ikke tåle WC-rens. 

Anvendes kon-

centreret 

Vaske-plejesæbe uden 

voks - uden farve og duft 

Vaskeplejemiddel uden voks. Til 

sten-flise- og terrazzogulve, lino-

leum m.m. Også velegnet til dag-

lig rengøring af polish-behand-

lede gulve. Læg rengøringsvan-

det ud på gulvet, tør efter med 

ren tør moppe.  

Individuel dose-

ring til:  

- lidt sugende

gulve

- åbent gulv

- udpint gulv
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Kritiske elementer i rengøringsprocessen - eksempel på tjekliste 

Proces/trin Risiko Anbefaling Tjekliste 

Vask af klude og  

mopper 

At klude og mopper 

ikke bliver vasket ved 

den temperatur og i 

den tid, der skal til for 

at opnå termisk desin-

fektion 

Vaskemaskinerne er 

indstillet til at vaske 

ved 80°C i min. 10 

min. eller proces med 

tilsvarende effekt 

Vaskemaskinernes 

temperaturmålere skal 

kalibreres 4 x årligt  

 

Tørring af klude og 

mopper 

At rene klude og mop-

per ikke tørres før 

brug, så der sker op-

formering af mikroor-

ganismer  

Alle klude og mopper 

til rengøring tørres ef-

ter vask, alternativt at 

det sikres, at de an-

vendes inden for 8 ti-

mer 

Der forefindes et sy-

stem, så alle klude og 

mopper enten er tørret 

eller anvendes inden 8 

timer efter vask 

Opbevaring af klude 

og mopper 

At rene klude og mop-

per bliver kontamine-

ret før brug 

Opbevaringsforhol-

dene skal være ind-

rettet således, at de 

rene klude og mopper 

kan opbevares på en 

anvist plads for rene 

tekstiler, overdækket 

eller i et lukket skab  

Ved vask lokalt i insti-

tutionen skal vaske-

riet være indrettet, så 

rene klude og mopper 

opbevares tildækket, 

og så det tydeligt 

fremgår, hvad der er 

rent og urent 

Regelmæssig kontrol 

af vaskeriprocessen fo-

retages i henhold til lo-

kale retningslinjer 

Levering af rene 

klude og mopper 

At rene klude og mop-

per bliver kontamine-

ret før brug 

Rene klude og mop-

per leveres i anviste 

”rene” vogne  

Leverandøren lever op 

til krav i NIR om hånd-

tering af tekstiler til fler-

gangsbrug i sundheds-

sektoren 

Skift af klude og  

mopper 

 

At der sker krydsin-

fektion fra snavsede 

klude og mopper  

Der anvendes mindst 

en ren klud pr patient-

enhed, en ren klud pr. 

vask og mindst en 

Regelmæssig audit på 

rengøringsprocessen.  

Tilfældige kontroller på 

antal af snavsede 
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Proces/trin Risiko Anbefaling Tjekliste 

 ren klud til resten af 

rummet.  Der skiftes 

gulvmoppe fra rum til 

rum 

klude/mopper samt til-

stand af klude og mop-

per efter dagens ar-

bejde 

Rengøringsrum 

 

At der sker forurening 

til og fra omgivelserne 

fra rengøringsvognen  

Rengøringsvognen 

opbevares så forure-

ning til og fra omgi-

velser undgås.  

Rengøringsrum er at 

foretrække  

Rengøringsrummet 

tildeles hygiejne og 

kvalitetsprofil 3 

Rengøringsrum/opbe-

varingsforhold for ren-

gøringsvogn kontrolle-

res i henhold til lokale 

retningslinjer 

Rengøringsvognen 

 

 

At rengøringsvogn og 

udstyr er snavset  

At fortyndede rengø-

ringsmidler i brusefla-

sker o.l. ikke kasseres 

dagligt (efter 8 timer) 

Rengøringsudstyr 

skal kunne tåle daglig 

rengøring samt desin-

fektion. 

Der foreligger en plan 

samt instruktion i ren-

gøring af rengørings-

vogn og -udstyr 

Rengøringsvogn kon-

trolleres ved kontrol af 

lokaler, i henhold til lo-

kale retningslinjer 

Indretning af rengø-

ringsvogn 

At rene og snavsede 

klude blandes på ren-

gøringsvognen.  

At hygiejneartikler til 

opfyldning på afdelin-

gerne kontamineres 

på vognen. 

Vognen skal indrettes 

så man kan holde 

rent og urent tydeligt 

adskilt 

Hygiejneartikler til op-

fyldning på afdelin-

gerne skal opbevares 

på vognen i original 

emballage på ren 

side af vognen  

Der skal foreligge en 

instruktion i korrekt ind-

retning og brug af ren-

gøringsvogn  

Kontrol af indretning og 

brug af rengøringsvogn 

som stikprøve 

Rengøringsmetoder 

– rengøringsmidler - 

dosering osv.  

 

 

At rengøringen ikke 

udføres korrekt, ek-

sempelvis forkert do-

sering, middel og me-

tode til opgaven 

Alle medarbejdere 

skal uddannes og 

trænes i korrekt brug 

af udstyr og metoder. 

Screening af medarbej-

dere – evt. i forbindelse 

med årlig medarbejder 

udviklingssamtaler 
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Proces/trin Risiko Anbefaling Tjekliste 

Regelmæssig gen-

nemgang af medar-

bejdernes kompeten-

cer og efterfølgende 

genopfriskningskur-

ser efter behov 

Rengørings- og  

hygiejnekvalitet 

At rengøringen bliver 

afvist ved rengørings- 

og hygiejnekontrollen 

Medarbejderne er 

veluddannede og 

kender til rengørings-

plan, kvalitetsprofiler, 

hygiejneprofiler, samt 

har lært at følge 

denne publikation og 

program for rengø-

ringskvalitet 

Stikprøvekontroller jf. 

rengøringsaftale med 

handlingsplaner og fo-

kusplaner 

Egenkontrol foretages 

mellem stikprøvekon-

troller i samarbejde 

med nærmeste leder  

Håndhygiejne 

 

At medarbejderne 

ikke udfører korrekt 

håndhygiejne 

Medarbejderne er ud-

dannet/instrueret/op-

lært i korrekt håndhy-

giejne og brug af 

handsker  

Kontrol af håndhygi-

ejne hos alle medarbej-

dere udføres i henhold 

til lokale retningslinjer 

Arbejdsdragt 

 

At medarbejderne 

ikke skifter til ren ar-

bejdsdragt, eller an-

vender de værnemid-

ler, der er foreskrevet  

Der foreligger instruk-

tion for skift af ar-

bejdsdragt samt hvor-

når og hvordan man 

skal bruge værnemid-

ler og disse er nemt 

tilgængelige  

Regelmæssig stikprøve 

af korrekt anvendelse 

af arbejdsdragt og vær-

nemidler 

Personalekompeten-

cer 

At personalet ikke er 

uddannet/instrue-

ret/oplært i ovenstå-

ende punkter 

Personalet, der udfø-

rer rengøring, skal 

være uddannet/in-

strueret/oplært i alle 

områder med relation 

til rutine- og akutte 

opgaver 

Dokumentation for ud-

dannelse/instruk-

tion/oplæring foreligger 

Eksempel på metodekort 

Nedenstående er et eksempel med udgangspunkt i metoden fugtig aftørring. 
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Mikrofiberklude fugtes ifølge vejledning - kludene skal kun lige være let fugtige – efterlader kluden 

striber, er den for våd.  

 

Aftørring med forfugtet mikrofiberklud 

1. Tag en forfugtet foldet mikrofiberklud 

 

2. 

 

Aftør inventaret startende med kanten og dernæst  

fladen i "8-tals" bevægelser - start ved bageste kant og 

arbejd hen mod dig selv 

 

Kontrol af arbejdet 

 Fladerne skal være fri for pletter og striber 

 Kontrollen udføres bedst set mod dagslys 

 Vær opmærksom på ben og fødder på inventaret samt fingermærker på stolerygge. 

 

Ergonomi 

Støt dig til inventar når der er 

behov for det. 

Ved store frie flader vil det 

være en fordel, at anvende in-

ventarmoppe. 
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Bilag B. Eksempel på rengøringsinstruktion med billeder  

Rengøring af kontaktpunkter er med til at afbryde smitteveje. Alle kontaktpunkter med røde ringe 

rengøres altid også selvom der ikke er synlige urenheder. Nedenstående illustrerer kontaktpunkter 

på henholdsvis, sengestue og badeværelse.  Når rengøringsmedarbejderen kommer ind på senge-

stuen /badeværelset, skal der dannes et overblik over rummet og der skal kigges efter urenheder 

på objektgrupperne; inventar,-gulv,-loft,- og vægge, dernæst kan rengøringsarbejdet startes.  Føl-

gende er forslag til det videre arbejde i rummene: 

Rengøring af sengestue 

 Sæt håndvask i blød 

 

Ren klud 

Start med aftørring af: 

 Sengelampe  

 Kulisseskinne  

 Sengebord  

 Stol og seng  

 

Ren klud  

 Aftørring af næste patientenhed 

 

Ren klud 

 Aftørring af øvrigt inventar, vægge, stikkontakter og skabe 

 

Ren klud 

 Rengøring af vask m. spejl, dispensere, selve vasken, affaldsstativ m.m. 

 Rengøring af gulv 
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Rengøring af toilet/bad 

 Iblødsætning af håndvask, toilet og evt. bruseniche). 

 Aftørring af kontakt og dørhåndtag 

 Aftørring af spejl og hylde 

 Aftørring af sæbe/spritdispenser 

 Afskylning og eftertørring af håndvask 

 Aftørring af brusearmatur, 

 Afvaskning af badestol 

 Aftørring af affaldsstativ 

 

Ny ren klud 

 Afskylning af toilet   

 Aftørring af toilet – start oppefra og slut ved fod 

 

Ny ren klud 

 Aftørring af vægge, dør, evt. ventilation i loft i flg. DS/INSTA 800 

 Kontroller, at badeforhænget er rent. 

 Opfyldning af toiletpapir, håndklædepapir, sæbe mv.  
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Husk at rengøre ”udsugningen” i loftet 

og mobilt inventar som bækken-/bade-

stol  
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Bilag C. Eksempel på tjekliste for instruktion af nyansatte 

Denne liste kan ikke sidestilles med et formelt uddannelses- eller undervisningsforløb. 

 Dato Instruktør/leder Medarbejder 

Det praktiske arbejde    

Kvalitetskontrol INSTA 800/NIR Rengøring    

Tilrettelæggelse af dagens arbejdsopgaver    

Arbejdsretning i lokalerne, fra rent mod urent    

Skift af inventarklude og gulvmopper    

Brug af handsker/skift af handsker    

Brug af engangsforklæder    

Gulvvask/eftertørring    

Rengøringsvognens placering under arbejdet    

Opfyldning med papirvarer    

Opfyldning med sæbe og sprit    

Håndtering af rene/urene mopper og klude    

Affaldshåndtering    

Redskaber    

Vedligehold af rengøringsvogn    

Vedligehold af andre redskaber    

Rengøringsmidler    

Rengøringsmidlernes anvendelse    

Dosering    

Vedligehold af doseringsanlæg    

Rengøring    

I skyllerum    

På sengestuer    

I baderum    

På toiletter    

Ambulatorier/undersøgelser    

Køkkener    

Medicinrum    

Trapper/gange    

Opholdsstuer/venteværelser    

Kontorer    

Rengøring ved isolation    

Skiltning på døren    

Værnemidler    

Rengøring (obs. rekvisitter)    

Håndtering af affald og urene klude    

Skift af gardiner og forhæng    

Registrering på registreringsskemaer    
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 Dato Instruktør/leder Medarbejder 

Serviceopgaver    

Afkalkning af kaffemaskine/el-kedel    

Afrimning/afvask af køleskab og fryser    

Afkalkning af perlatorer    

Egenkontrol    

Arbejde omkring madservering    

Køkkenhygiejne: Fødevarehygiejne    

Hygiejne    

Arbejdsbeklædning, id-skilt    

Håndtering af uren arbejdsdragt    

Brug af smykker    

Udførelse af korrekt håndhygiejne    

Køkkenhygiejne: Fødevarehygiejne    

Ansættelsesforhold    

Uddannelsesplan    

Kvalitet    

NIR Rengøring, kvalitetsprofiler, risikoinventar 

m.m. 

   

INSTA 800    

 

En række andre områder vil også være relevant at dække i en sådan tjekliste: Ergonomi, IT-værk-

tøjer m.m. 

Introduktionsskemaet opbevares af den nyansatte indtil det afleveres til rengøringsledelsen ved 

evalueringsmødet 10 arbejdsdage efter ansættelsen. 

Dato for evalueringsmøde: 

Evaluering af introduktionen. Er der noget, vi kan gøre bedre? 

 

Dato    Dato 

 

_________________________________  __________________________________ 

Medarbejder    Rengøringsledelse                                                
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Bilag D. Eksempler på rengøringsaftale 

Egen rengøringsafdeling 

Rengøringsafdelingen vil almindeligvis udarbejde de beskrivelser og oversigter, der udgør rengø-

ringsaftalen. Denne aftale skal godkendes og underskrives af relevante ledere. 

Rengøringsaftalen skal som minimum indeholde arbejdsplaner og rengøringsbeskrivelser, som 

præcist og detaljeret beskriver rengøringen i henhold til NIR og DS/INSTA 800 samt de rengø-

ringsrelaterede serviceopgaver og serviceydelser, som skal udføres af rengøringsfunktionen. Ser-

vices som skal udføres i forbindelse med måltider samt udførelse af egenkontrolprogram i afde-

lingskøkkener indgår ligeledes. Ydelsen vil almindeligvis være beskrevet via arbejdsplaner og in-

struktioner og skal som minimum indeholde:  

 Oversigt over hvilke rengørings- og rengøringsrelaterede serviceopgaver og evt. særlige 

rengørings- og serviceopgaver herunder måltidsservice, der indgår i aftalen 

 Lokalefortegnelse, der for hvert lokale i rengøringsaftalen angiver lokalets anvendelse, m2, 

DS/INSTA 800 kvalitetsprofil og NIR hygiejneprofil, antal rengøringsdage pr. uge, måned 

eller år 

 Arbejdsplaner indeholdende tegninger og opgavebeskrivelse 

 Procedure for hvordan resultater og konsekvenser af stikprøvekontrol i henhold til DS/IN-

STA 800 og NIR (risikopunkter) afrapporteres til ledelsen/formidles internt og følges op 

Rengøring udføres af en privat leverandør 

Rengøringsaftalen består af kontrakten med tilhørende bilag, der tilsammen giver præcise og de-

taljerede beskrivelser af de rengørings- og serviceydelser, der indgår i rengøringsaftalen, hvordan 

ydelserne skal kvalitetssikres og følges op, herunder hvordan rengøringen skal kontrolleres og rap-

porteres. Den indeholder almindeligvis: 

 Beskrivelse af lokale forhold gældende for de bygninger og afdelinger, der indgår i aftalen 

 Beskrivelse af omfanget af rengøringsopgaven, herunder særlige opgaver der skal udføres 

og særlige hensyn der skal tages i en given afdeling 

 Kvalitetssikring og dokumentation heraf for rengøringsopgaven indeholdende udførlig be-

skrivelse af hvordan kontrol/stikprøvekontrol skal udføres og dokumenteres, herunder evt. 

krav til leverandørens egen kontrol og dokumentation heraf 

 Beskrivelse og omfang af særlige opgaver eksempelvis mellemrengøring i operationsstuer, 

rengøring af isolationsstuer, serviceopgaver i køkkener o.l. 

 Kvalitetssikring og dokumentation heraf for særlige opgaver 

 Særlige krav til rengøringsmedarbejderes og lederes uddannelse, instruktion og oplæring  

 Vejledninger og retningslinjer der er gældende for hospitalet/institutionen og også skal re-

spekteres/efterleves af en privat leverandør 

 Beskrivelse af rammerne for kommunikation og samarbejde, herunder evt. mødestruktur 

 Opdaterede bygnings- og lokaledata 

 Prislister 
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 Kontrakt, der detaljeret beskriver de forretningsmæssige forhold, herunder krav til rengø-

ringsmedarbejderes og lederes kompetencer. Endvidere beskrives de krav og forpligtigel-

ser, der påhviler henholdsvis leverandøren og ordregiver  

Rengøringsaftalen er således et meget vigtigt dokument uanset hvilken rengøringsløsning, der er 

aktuel. For at den til stadighed har den rette værdi for opgaveløsningen, skal den holdes opdateret.  

Vigtigheden af en opdateret rengøringsaftale gælder også hospitaler/virksomheder med egen ren-

gøring. Her kan en opdateret rengøringsaftale endvidere indgå som løbende beregningsgrundlag 

for rengøringsomkostninger og dokumentation i øvrigt for opgaveløsningen. 
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Bilag E. Eksempel på hygiejnekontrolskema 

Skemaet bør kobles sammen med et tilsvarende skema for kontrol af kvalitet. 

Hygiejnekontrol 

Kunde:        Lokaletype: Hygiejneprofil_______________ 

Dato:        Lokale nr.:     Afdeling:___________________     

Risikopunkter 

 Niveau  

Pletter, herunder 

humanbiologisk 

materiale 

 

Støv 

 

Affald og 

løst 

snavs 

 

God-

kendt 

 

Afvist 

Afskærmning      

Bord      

Greb      

Leje      

Sanitet      

Tekniske installationer      

Bemærkninger: 

 

 

 

 

 

Alle 6 risikopunkter     Godkendt:                 Afvist:                    Udført af: 

 

 Hygiejnekontrol foretages efter rengøring og inden lokalet er taget i brug 

 Kontrollen er visuel 

 Hver gang man finder en samling af de nævnte urenheder sættes en streg i skemaet 

 Lokalet bliver kun godkendt hvis alle 6 risikopunkter bliver godkendt 

 Ved kontrollen noteres hvor urenhederne findes, så man kan foretage korrigerende handlin-

ger 

Tilladt antal samlinger af urenheder (snavs) på risikopunkter i hygiejneprofil 5, 4 og 3 (se tabel 6) 

 Pletter, herunder hu-

manbiologisk materiale 

Støv Affald og løst snavs 

Hygiejneprofil 5 0 0 0 

Hygiejneprofil 4 0 0 1 

Hygiejneprofil 3 0 1 1 

Samling: samme urenhedstype indenfor 0,5 x 0,5 m = 0,25 m2. 
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Bilag F. Risikovurdering ved nybygning og renovering 

Vigtige aspekter i forbindelse med nybygning og renovering er – ud over rengøring: 

 Risikovurdering og kommunikation 

 Planlægning 

 Instruktion – af eget personale og håndværkere 

 Aftalegrundlag 

 

I risikovurderingen indgår følgende elementer: Hvilken type afdeling/patienter og hvilken type repa-

ration/vedligehold, om- eller nybygning er der tale om 

Et eksempel på risikovurdering kan se således ud78: 

Trin 1: Risikogruppe og byggeaktivitet 

Hvilken patientgruppe/rum-/afdelings-

type? 

 Hvilken type om-/nybygning? 

Område Eksempler  Type Eksempler 

Gruppe 1 

Lav risiko 

Kontorer 

Fællesområder 

 Type A Inspektion 

Ikke invasiv aktivitet 

Gruppe 2 

Medium risiko 

Alle patientområder, 

som ikke er i gr. 3-4 

Nogle ambulatorier 

 Type B Mindre reparation/om-

bygning 

Kort varighed 

Minimal støvdannelse 

Gruppe 3 

Medium til høj ri-

siko 

Skadestue 

Fødeafdeling 

Dagkirurgi 

Pædiatri 

Geriatri 

 Type C Varighed > 1 arbejds-

dag 

Moderat til stor støv-

dannelse 

Gruppe 4 

Høj risiko 

Intensiv 

OP 

Onkologi 

Transplantation 

Dialyse  

Neonatal 

Sterilcentral 

 Type D Længere varighed 

Større nedrivnings- og 

byggeaktiviteter 

Stor støvdannelse 
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Trin 2: Hvilken risikoklasse kan om-/nybygning rubriceres i? 

Risikogruppe Byggeaktivitet 

 Type A Type B Type C Type D 

1 I II II III/IV 

2 I II III IV 

3 I III III/IV IV 

4 I-III III/IV III/IV IV 

 

Kommunikation 

Hygiejneorganisation bør som minimum altid kontaktes, når det drejer sig om risikoklasserne III-IV 

eller risikogruppe 4 (dvs. de gråt skraverede områder). Kommunikationen kan lettes ved udarbej-

delse af en ”byggetilladelse”, som sikrer at alle relevante parter er orienteret i tide og kan over-

holde forholdsreglerne.79 

Planlægning 

Hertil hører overvejelser vedr. flytning af patienterne (og evt. linned, udstyr og sterilvarer), valg af 

byggeprocesser, der genererer mindst mulig støv og midlertidigt stop for behandling, fx operationer 

samt muligheden for om- og nybygning uden for normal dagarbejdstid (aften, weekend, ferie).  

Andre faktorer som ventilationsforhold samt etablering af barrierer og adgangsveje for håndvær-

kere er omtalt i NIR for nybygning og renovering i sundhedssektoren. Det er i sammenhæng med 

aktuelle NIR vigtigt at overveje, om der er behov for ekstra ressourcer til rengøring. 

Instruktion til håndværkere og eget personale 

Instruktionen til håndværkerne bør omfatte adgangsveje, brug af overtræksdragter/rengøring af 

fodtøj, fugtig aftørring af værktøj, der tages gennem afdelingen ud af byggeområdet samt daglig 

fjernelse af byggeaffald (tildækket eller via sliske).  

Afdelingens personale instrueres i restriktioner for adgang til byggeområdet. Samtidig kan man i 

afdelingen ved almindelig observation vurdere, om adfærds- og barriereforholdsregler efterleves, fx 

ved fodspor i støv på gulvet (utilstrækkelig barriere) eller insekter i vindueskarmen (vinduer/ventila-

tion) er ikke forseglet/lukket).  

Aftalegrundlag i forbindelse med om- og nybygning 

Der bør foreligge aftale om hvem, der har ansvar for rengøring (såvel daglig som slutrengøring), 

optørring af spild, rengøring af ventilationssystem efter reparation/installation, gennemskylning af 

vandsystem, samt instruktion af håndværkerne i forholdsregler. 

hygiejne.ssi.dk/NIRnybygning
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Rengøring ved om- og nybygning 

Metoderne omtalt i afsnit 4 kan anvendes. Støvsuger skal have hepafilter, dette og posen skiftes 

efter leverandørens anvisning, tilpasset den konkrete støvbelastning.  

Rengøringens omfang i forhold til risikoklasse bør omfatte78: 

Klasse I Støvsugning efter inspektion 

Klasse II Støvsugning og vådmopning efter behov og når arbejdet er færdigt 

Fugtig aftørring/våd rengøring af vandrette arbejdsoverflader 

Klasse III Støvsugning af arbejdsområdet dagligt eller hyppigere 

Vådmopning efter behov 

Fugtig aftørring/våd rengøring af vandrette arbejdsoverflader 

Rengøringsfrekvens øges i tilstødende områder under byggeriet 

Grundig slutrengøring af arbejdsområdet sikres 

Klasse IV Støvsugning af arbejdsområdet dagligt eller hyppigere 

Vådmopning efter behov 

Fugtig aftørring/våd rengøring af vandrette arbejdsoverflader 

Rengøringsfrekvens øges i tilstødende områder under byggeriet 

Regelmæssigt besøg for at sikre, at alle forholdsregler efterleves og virker som 

planlagt 

Grundig slutrengøring af arbejdsområdet sikres 

Efterfølgende evaluering 
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