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Renhold knyttet til forebygging av HAI og 
tiltak ved utbrudd i helseinstitusjoner
Tiltak i Smittevernveileder som ofte er beskrevet under utbrudd
Eksempler fra Smittevernveileder:

Norovirus- Renhold av rom og utstyr og andre rutiner. Daglig rengjøring av rommet. (Obs! Bad og 
berøringspunkter).
ESBL-Miljørettede tiltak. Økt renholdfrekvens, desinfeksjon av alle berøringspunkter og sluttdesinfeksjon er trolig 
vesentlig for å hindre spredning av ESBL-holdige bakterier og bør prioriteres.
VRE- håndtering. Rengjøring og desinfeksjon av pasientrom bør forsterkes. Flater og kontaktpunkter som ofte 
berøres bør jevnlig desinfiseres med alkohol. Det er spesielt viktig med hyppig renhold og desinfeksjon av seng, 
nattbord og annet inventar og utstyr i pasientens nærhet, samt bad og toalett.

Ansatte fra Renhold bør være en del av utbruddsteamet (knyttet til agens)
Utbrudd kan forebygges, reduseres og ev stoppes ved godt renhold og/eller 
desinfeksjon
Identifisere områder/areal/utstyr osv. for oppgavedeling
Definere hyppighet og risikoområder



Forskrift om smittevern i helse- og 
omsorgstjenesten

§ 1-1.Formål
Forskriften har som formål å forebygge og begrense forekomsten av infeksjoner i helse- og 
omsorgstjenesten.

§ 2-2.Innhold i infeksjonskontrollprogrammet
Alle institusjoner som omfattes av forskriften, skal ha et infeksjonskontrollprogram som er 
tilpasset institusjonen etter og som inneholder følgende tiltak:
a) Infeksjonsforebygging
Skriftlige retningslinjer for generelle smitteverntiltak, herunder for
- alminnelig renhold,



Handlingsplan for et bedre smittevern
Hovedmål: Redusere forekomsten av HAI (helsetjenesteassosierte infeksjoner)

Kapittel 4.9 Renhold

Tiltak 25 Renholdsplaner i helseinstitusjoner 
Ledere i helseinstitusjoner skal innen utgangen av 2020, i samarbeid 
med smittevernpersonell, oppdatere renholdsplaner basert på 
risikovurdering og ny nasjonal standard i henhold til 
smittevernforskriften § 2-2 femte strekpunkt.



NS 6600 i lys av Handlingsplan for et bedre smittevern
Vil kunne bidra med

Ledelsesforankring av renhold i helseinstitusjoner
Forebygging av HAI, systematisk og risikovurdert renhold
Økt kompetanse om renhold som forebyggende smitteverntiltak blant 
ansatte (både helsepersonell og renholdere)
Bedre smittevern i helsetjenesten med økt oppmerksomhet på 
smitteverntiltak som blant annet håndhygiene, hanskebruk, bruk av 
arbeidstøy, utførelse av renhold, ulike typer renhold. 

NS 6600 er et viktig element i handlingsplan for bedre smittevern med det 
hovedmål: Redusere forekomsten av HAI!
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