
Presentasjon av 
NS 6600 Ledelsessystemer for renhold i 

helse- og omsorgstjenester 

Mette Sætervold  - St Olavs hospital/Fagforbundet 



Veien frem til i dag  

• Oppstart oktober 2018
• Initiert fra Forum for sykehusrenhold
• Publisert som en teknisk spesifikasjon (TS) i april 2020 pga covid-19 pandemi
• Jobbet videre mot en NS fra januar 2021
• Høring fra mars 2021 til mai 2021
• Publisert september 2021

Deltagere fra renhold, smittevern, leverandører, FHI, brukerrepresentant, 
Fagforbund, Sykepleierforbund



Kap. 1 Omfang  

Standarden er et ledelsesverktøy 

• Generelle ledelseskrav 
• Spesifikke renholdskrav
• Systemer for å kunne etterleve kravene som stilles.

• Standarden er laget for helseinstitusjoner 
• Kan brukes i annen relevant virksomhet 



Kap. 2 og 3 
Normative referanser / Termer og definisjoner 

• Normative referanser er dokumenter som 
inneholder tekst som helt eller delvis inngår i 
kravene til standarden 

• NS – INSTA 800 – 1: Rengjøringskvalitet – Del 1 
System for å fastsette og bedømme 
rengjøringskvalitet 

• Er normativ og skal derfor følges sammen med 
NS 6600



Kap. 4 - 5  Organisasjonens kontekst og lederskap 

• Organisasjonen må bestemme eksterne og interne forhold 

• Gjennomføre risiko, SWOT og interessentanalyse 

• Prosesser  som styrer tjenestene vi leverer

• Kvalitetsikrer at lover og regler blir etterlevd

• Sikrer at resurser blir brukt effektivt 

• Systemer som måler måloppnåelse



Standarden sier noe hvilke systemer vi må ha for å 
kunne etterleve kravene som stilles 

Eksempel på dette:

• Definere ledelse, kjerne og støtteprosesser

• Utarbeide nødvendige prosedyrer/arbeidsbeskrivelser

• Dokumentasjon på opplæring

• Temperaturkontroll på vaskeprosesser

• System som kvalitetsikrer riktig oppbevaring av kluter og mopper



Kap. 6 Planlegging  

Hvordan sikre at man oppnår de ønskede 
resultatene ? 

• System som bidrar til å forhindre eller redusere uønskede 
virkninger

• Arbeide for å oppnå kontinuerlig forbedring og ønsket 
måloppnåelse 

• Organisasjonen skal ved planlegging: 
Bestemme hvordan oppfylle standardens krav til kvalitet, 
renholdsfrekvens og kontroll 



6.4 Renhetsnivåer og krav til renhold i ulike rom 

Rommene deles inn etter renhetsnivå med 
bestemte renhetskrav på bakgrunn av smitte- og 
infeksjonsrisiko 



Renhetsnivåer og krav til renhold 

• Alle rom er definert med et renhetsnivå (A, B, C, D) 

• Hvert renhetsnivå har krav til et visuelt 
kvalitetsnivå

• Visuelt kvalitetsnivå tilsvarer kvalitetsnivåene
beskrevet i NS-Insta 800-1

• Visuell kontroll - antall rom og oppsett av kontroll 
gjennomføres etter kriteriene i NS-Insta 800-1

• Visuell kontroll skal gjennomføres rett etter utført 
renhold minimum 1 gang pr kvartal  



Renhetsnivåer og krav til renhold i ulike rom 

Et renhetsnivå inneholder 4 krav:
- visuelt kvalitetsnivå
- risikopunkter
- fjerning av synlig biologisk materiale
- kontroll av ikke synlig kontaminering 

Risikopunkter som er lagt til grunn for vurdering av renhetsnivå er:
- berøringspunkter
- medisinsk utsyr
- seng



Tabell 1  -
Renhetskrav i rom med 
renhetsnivå A, B, C eller D



Renhetsnivåer og krav til renhold i ulike rom

• Et roms renhetsnivå er beregnet ved 
hjelp av en risikovurdering (ROS), som 
kombinerer sannsynlighet for og 
konsekvens av smitte

• Rom med høyest risiko (rød) da ble lagt 
i renhetsnivå A

• I tillegg til at renhetsnivåene  har ulike 
krav til kvalitet og kontroll , vil det også 
være ulik krav til renholdsfrekvens

SANNSYNLIGHET Svært sannsynlig 5 10 15 20 25 

Sannsynlig 4 8 12  16 20 

Usannsynlig 3 6 9 12 15 

Lite sannsynlig 2 4 6 8 10 

Usannsynlig 1 2 3 4 5 

 Ubetydelig Mindre 
alvorlig 

Betydelig Alvorlig Svært 
alvorlig 

KONSEKVENS 

 



Tabell 2 – Romtyper med renhetsnivå A, B, C eller D 

Renhetsnivå A Renhetsnivå B Renhetsnivå C Renhetsnivå D 

Bad, dusj, WC Arbeidsstasjon, ytre sonea Arbeidsstasjon, indre soneb Kulvert 

Forberedelse, anestesi Dagplass Auditorier Verksted 
Føderom Dagplass, dialyse Avfall, miljøstasjon  

Kirurgisk håndvask Desinfeksjonsrom Ekspedisjoner  
Kuvøserom Isolat med sluse eller forgang Personalgarderobe  

Laboratorier, invasiv 
røntgen 

Laboratorier, ikke invasiv 
røntgen 

Gransking radiologi  

Lager, sterilt Kjøkken i sengeområder Grupperom  

Operasjonsstuer Medisinrom Kantine  

Pasientrom, intensiv 
og intermediær 

Observasjonsrom/-plass Kontorer  

Undersøkelse, sputum Omkledning Korridor  

 Oppholdsrom med serveringc Lager, rent  

 Overvåkingsplass Lager, tøy  

 Pasientrom Lager, utstyr  

 Treningsrom Møterom  

 Undersøkelsesrom, somatikk Samtalerom  

 Venteplass Pasientrom, hotell  

  Beboerromd  
  Trapp  

  Undersøkelse, psykisk 
helsevern 

 

a Arbeidsstasjoner i ytre soner er områder der pasienter møter ansatte, for eksempel resepsjon og poliklinikk. 
b Arbeidsstasjon eller vaktrom i indre soner er områder som kun er beregnet for ansatte eller eventuelt publikum. 
c Kjøkken i sengeområder og oppholdsrom kan ha andre krav definert av IK-mat (forskrift om internkontroll for å oppfylle 

næringsmiddellovgivning Feil! Fant ikke referansekilden. og forskrift om næringsmiddelhygiene Feil! Fant ikke 
referansekilden.). 

d Med beboerrom menes for eksempel rom i sykehjem, bo- og omsorgsenheter og liknende. 

 

• Tabellen og listen i tillegg A er ikke 
uttømmende. 

• Virksomheten skal, om nødvendig i samarbeid 
med smittevernpersonell foreta en 
risikovurdering av rom som ikke er vurdert i 
standarden 



Kap. 7 Støtte  

Organisasjonen skal skaffe til veie:

• Nødvendig ressurser 
For å implementere, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre ledelsessystemet
Ressurser, her i form av personell for å sikre etterlevelse av kravene i standarden

• Tilstrekkelig bemanning, tid og utstyr til å utføre oppgavene
Slik at renhetskrav blir oppfylt

• Riktig kompetanse
Fastslå hvilken kompetanse som er nødvendig, sikre riktig opplæring, og 
evaluere virkningen av tiltakene



Kap. 8 Drift  

Krav til prosesser 
• Planlegge, implementere og styre 

prosessene for å oppfylle kravene i 
standarden 

Krav til smitteverntiltak 
• Rutiner for håndhygiene
• Riktig hanskebruk 
• Riktig bruk av arbeidstøy



Utførelse av renhold 

Utførelse av renhold

• Ha klare prosedyrer/arbeidsbeskrivelser 
på ulike rom 

• Skille mellom pasientsone og 
helsetjenesteområde

• Rutiner for bruk av mopper, kluter og 
annet renholdsutstyr 

(temperatur, oppbevaring og håndtering)



Ulike typer renhold  

• Skille mellom ulike typer 
renhold  

regelmessig renhold, periodisk 
renhold, bestillingsrenhold, utreise, 
smitterenhold, spesialrenhold 

• Utarbeide prosedyrer for alle 
typer renhold 



Kap. 9 Evaluering av drift 

For å sikre kvaliteten i rom som er 
risikovurdert i renhetsnivå A og B 
krever standarden at det gjennomføres både  
• visuell kontroll  
• kontroll av ikke synlig kontaminering



Kvalitetskontroll av renhold  

• Systematiser gjennomføring og dokumentasjon av visuell kontroll etter 
Insta 800
Gjennomføres i et utvalg av rom etter kriteriene i Insta 800

• Systematiser gjennomføring og dokumentasjon av kontroll av ikke-
synlig kontaminering , gjennomføres i rom plassert i renhetsnivå A og B

• Alle kontroller gjennomføres rett etter renhold 



Kvalitetskontroll av renhold
Tabell – 4 Gjennomføring av kontroll av ikke synlig kontaminering

 

Metode  Grenseverdi 

Mikrobiologiske tester Renhetsnivå A: <2,5 CFU/cm2 

Renhetsnivå B: ≤2,5 CFU/cm2 

ATP-måling Renhetsnivå A: <25 fentomola  
Renhetsnivå B: <50 fentomola 

Proteintest Enheten skal selv bestemme grenseverdi etter egen risikovurdering og i samråd 
med leverandør av proteintester 

Fluorescerende markører Ikke synlig rest fluorescense. 

 
MERKNAD Fluorescerende markører anbefales kun brukt til opplæring av renholdspersonell. 
MERKNAD Grenseverdier for mikrobiologiske tester og ATP-måling er basert på anbefalinger fra DS 2451-10. 
a Leverandører av måleutstyr for ATP skal levere omskrivningsfaktor for å kunne omregne Relative Light Units (RLU) til fentomol. 

Renhetsnivå A 
• Mikrobiologiske tester gjennomføres på 

10 % av utvalget fra Insta 800 

Renhetsnivå B
• Velge mellom mikrobiologiske tester, 

ATP-målinger, proteintest og 
fluoriserende markører 
(se utfyllende info –informativt tillegg B)



Kvalitetskontroll av renhold 

 

 Rom med renhetsnivå A Rom med renhetsnivå B 

Antall rom Rom velges ut som til visuell kontroll i 
henhold til NS-INSTA 800-1.  Av disse 
velges 10 % (minimum 3 rom) ut til 
mikrobiologiske tester. 

Rom velges ut som til visuell kontroll i 
henhold til NS-INSTA 800-1. Av disse velges 
10 % (minimum 3 rom) ut til tester for ikke-
synlig kontaminering. 

Antall risikopunkter 
som skal 
kontrolleres 

Minimum 2 i hvert roma  

Tidspunkt for 
kontroll 

Umiddelbart etter renhold 

Hyppighet på 
kontroll 

 Minst en gang per kvartal 

Gjennomføres av Renholdsleder eller annen utnevnt person som har fått nødvendig opplæring 

Utførelse Utføres i henhold til prosedyre anbefalt av leverandør 

Dokumentasjon Virksomheten skal utarbeide skjema for dokumentasjon  

Godkjent kontroll For rom i renhetsnivå A skal alle rom som kontrolleres ha måleverdier innenfor satte 
grenseverdier.  For rom i renhetsnivå B skal virksomheten selv lage et dokumentert 
system for godkjenning av rom. 

Ikke godkjent 
kontroll 

Ny kontroll senest innen 4 uker  

MERKNAD Visuell kontroll utføres i henhold til NS-INSTA 800-1. 

a Antall risikopunkter som skal kontrolleres skal risikovurderes i forhold til rommets bruk. 
 

Tabell – 5 
Gjennomføring av 
kontroll av ikke synlig 
kontaminering



Kap 10. Forbedring 

• Når det oppstår avvik, må organisasjonen reagere 
på avviket og gjennomføre korrigerende tiltak 

• Ved ikke godkjente kontroller, skal det settes inn 
tiltak umiddelbart 

• Ny kontroll, senest innen en måned

• Eks. på tiltak: gjennomgang av arbeidsprosedyre, ny 
opplæring, bruk av kjemikalier og desinfeksjon 



Oppsummering

• En ledelsesstandard,  må være forankret i ledelsen

• Insta 800 er normativ, skal følges sammen med NS6600 

• Krav til mikrobiologisk tester i renhetsnivå A og B 

• Krav til prosedyrer og arbeidsbeskrivelser på ulike typer renhold 

• Dokumentert og riktig opplæring 

• Der det er avvik må det settes inn korrigerende tiltak
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