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Strategisk 
forankring af 
standarder i 
rengøringsydelsen
Ved Kvalitetskonsulent Annette Blok-Olesen
Aalborg Universitetshospital
Rengøring & Service

Hvordan undgår vi disse overskrifter?
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To rengøringsstandarder

• DS INSTA 800: Et system til fastlæggelse og bedømmelse af 
rengøringskvaliteten

• NIR for rengøring = nationale infektionshygiejniske 
retningslinjer for rengøring

Er INSTA 800 og NIR for rengøring kun til 
hospitaler?
Nej!
NIR rengøring 
• Gælder også for 

primærsektoren, herunder 
dagtilbud og skoler

• Samt for Tandklinikker og 
Almen praksis

Og husk
• Der er også andre relevante 

NIR’er
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En oversigt over standarderne gennem:

• Hvorfor, hvad, hvem og hvordan

Hvorfor?

Hvad?

Hvem?

Hvordan?

Pointer for Relevans af rengøring

• Overflader hos koloniserede eller inficerede personer er ofte forurenet med samme 
mikroorganisme

• Mikroorganismen kan overleve på rummets overflader eller medicinsk udstyr i lang tid

• På hospitalet: Patienten som indlægges på en stue hvor den foregående patient var 
koloniseret eller inficeret med en mikroorganisme har en øget sandsynlighed for at udvikle 
kolonisering eller infektion med denne mikroorganisme

• På hospitalet: Forbedret rengøring af sengestuen medfører nedsat infektionshyppighed hos 
patienter, der efterfølgende indlægges på stuen, hvor den foregående patient var koloniseret 
eller inficeret

KONKLUSION:

Der er er en sammenhæng mellem miljøet og overførsel af mikroorganismer

Weber 2013

Hvorfor?
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Hvad giver standarderne?

• Et fælles sprog med et oplæg for, hvordan rengøringsydelsen 
sættes i system
• Et oplæg til indholdet af en rengøringsaftale planlægning og 
monitorering

Relationen mellem kunde og udøver styrkes

Hvad?

Dialogen med kunden skal italesætte 
rengøringsaftalen

Forventningsafstemning
– Ønskes versus forventes

– Kvalitet
– Snitflader/ gråzoner
– In between
– Ryddelige lokaler

Hvad?

Hvem?
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Eksempel på anvendelse af standarderne i 
praksis

• INSTA 800 som udgangspunkt 
– Rengøringsaftale/ Service Level Agreement

• NIR for rengøring 
– Hygiejne

Hvordan?

Hvordan vælges kvalitets- og hygiejneprofiler?

• Hvad anvendes lokalet til?
• Hvor ofte anvendes lokalet, hvor længe og af hvor mange?
• Hvordan er lokalets stand?

Hvordan?



18/03/2019

6

Patient/ borgersikkerhed:
Standarderne er tydelig omkring 

kompetencer

KRAV om vidensniveauer:

– Rengøringspersonale

– Ledere i serviceområdet

– Sundhedspersonale (leder) 
– Kende rengøringsaftalen
– Ansvarlige for at sundhedsfagligt personale har tilstrækkelig viden til at udføre egne 

rengørings opgaver

Hvordan?

Hvad giver den strategiske forankring?

• Et struktureret værktøj i patient- borgersikkerheds arbejdet
– Øger kvaliteten, hygiejnen
– Øger kompetencer

• Et fundament for et robust samarbejde mellem kunde og 
leverandør
– Samarbejdsaftalen/ rengøringsaftalen er fyrtårnet 
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Hvad er vigtigt for borgeren/ patienten? 

Patient-
borgersikkerhed

Kvalitetssikring 
af ydelsen

Medarbejdertrivsel

Kompetence
udvikling Patient/ 

borger

Tak for nu


