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Bakgrunn

• Behov for en standard som er direkte tilpasset 
helse- og omsorgstjenesten
– NS- INSTA 800-1 mest brukt
– Initiativ fra Forum for Sykehusrenhold

• Representanter fra helseforetak, kommune, 
fagforeninger, Folkehelseinstituttet, leverandører, 
brukerrepresentant 

• Oppstart desember 2018
• Publisert som en teknisk spesifikasjon

– SN/TS 6600:2020 (31.03.2020)



ECDC rapport 2018

• Det europeiske smittevernrådet (ECDC) 
påpeker i sin rapport fra et besøk til Norge i 
mars 2018 behovet for raskt å forsterke 
innsatsen for et bedre smittevern. 





HOD Handlingsplan for et bedre smittevern 
2019-2023

• Bedre pasientsikkerhet 
• Begrense utbrudd og spredning av 

smittsomme sykdommer 
• Håndtere utfordringen med 

antibiotikaresistens



HOD Smittevern

Smittevern er et komplekst og sammensatt 
fag. For å nå målene må derfor ha flere 
samtidig tiltak innenfor en rekke områder. 
• 15 tiltaksområder
• 37 tiltak



HOD Tiltaksområder
• Bedre organisering og oversikt over Infeksjonskontrollprogram
• Basale smittevernrutiner
• Smittevernveiledere, undervisnings- og informasjonsmateriell
• Bedre infeksjonsovervåkning i sykehus og i kommunale helseinstitusjoner
• Sikre beredskap for utbrudd av infeksjoner i helseinstitusjoner
• Vaksinasjon
• God infrastruktur
• Renhold
• Dekontaminering
• Mikrobiologiske laboratorier
• Utdanning og opplæring i smittevern
• Forskning
• Bedre oversikt over smittevernet i Norge
• Endringer i smittevernloven og relevante forskrifter
• Smittevernhensyn i metodevurderinger



Helsetjeneste-assosierte infeksjoner (HAI)

• Til enhver tid har omtrent én av 20 
pasienter i sykehus og sykehjem HAI
– Over 20 prosent av all antibiotika gitt i sykehus, 

gis for å behandle HAI
• HAI er blant de hyppigste pasientskadene i 

norske sykehus



HOD Handlingsplan

• Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring 
§ 6-10 stiller krav om å ha 
– oversikt over områder i virksomheten hvor det 

er risiko for svikt
– oversikt over områder hvor det er behov for 

vesentlig forbedring av kvaliteten på tjenesten 
– planlegge og iverksette tiltak for å redusere 

risikoen



HOD 4.9 Renhold

• God kvalitet på renhold i helseinstitusjoner 
er viktig for å hindre smittespredning med 
både ikkeresistente og resistente bakterier 
og for å forebygge HAI. 

• Økte krav til renhold medfører behov for å 
styrke utdannings- og kompetansekrav 
blant renholdspersonell i helseinstitusjoner. 



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.



Smitteoverføring - smittestatus

• Pasienters smittestatus er oftest ikke kjent
– …symptomer på infeksjon
– …smittebærere før symptomer
– …smittebærere uten symptomer
– ...bærere av f.eks. antibiotikaresistente mikrober

• Covid-19…. 



FHI Generelle smitteverntiltak i 
helseinstitusjoner

• For å begrense smitteoverføring ikke bare 
fra kjente, men også fra ukjente smittekilder 
bør anbefalte generelle smitteverntiltak 
følges i helseinstitusjoner – uavhengig av 
om pasienten har en infeksjon eller ei. 



Basale smittevernrutiner i helsetjenesten

• Håndhygiene
• Hostehygiene
• Pasientplassering
• Personlig beskyttelsesutstyr

– Hanskebruk, beskyttelse av munn og nese, 
beskyttelse av øyne, beskyttelse av arbeidstøy og hud

• Håndtering av pasientnært utstyr
• Miljømessige tiltak (renhold og desinfeksjon, avfallshåndtering, 

håndtering av sengetøy og tekstiler)

• Trygg injeksjonspraksis
• Desinfeksjon av hud
• Beskyttelse mot stikkskader
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Hensikten med standarden

• Redusere risikoen for smittespredning
• Redusere risikoen for helsetjenesteassosierte 

infeksjoner
• Sikre samarbeidet mellom renhold, smittevern 

og virksomheten for øvrig
• Beskrive og sikre kvalitetskrav til renhold i 

helse- og omsorgsinstitusjoner
• Bidra til ivaretakelse og vedlikehold av bygg og 

overflater
• Ivareta inneklima



Standardens oppbygging –
Ledelsesstandard

• Fastsatt tekst og ny tekst 
tilpasset standardens 
omfang



1. Omfang

• Sikre riktig renholdskvalitet
• Inneholder både generelle ledelseskrav og 

spesifikke renholdskrav
• For offentlige og private institusjoner helse-

og omsorgstjenesten 
– kan også brukes i andre deler av helse- og 

omsorgstjenesten



4. Organisasjonens kontekst

• Avklare ansvarsfordeling og rolleforståelse
• Hensynta og forstå interesse-parter

– Pasienter, pårørende, arbeidstakere, fagforeninger, 
myndigheter

• Bestemme omfanget i egen virksomhet
– Lover, forskrifter, retningslinjer, forskning, 

guidlines, bygningsmasse, andre ledelsessystemer



5. Lederskap

• 5.1 Lederskap og forpliktelse
– Sikre at kravene innfris

• 5.2 Policy
– Definerte intensjoner og retning for institusjonen 

• 5.3 Roller, ansvar og myndighet
– Sikre tildeling av relevante roller
– Kommunisere dette ut i organisasjonen



6. Planlegging

• 6.1 Tiltak for å håndtere risikoer og muligheter
– Kompetanse, avvikshåndtering, bemanning, 

rengjørings- metoder, frekvens, utstyr, 
smittevernrutiner

• 6.2 Mål og planlegging for å oppnå den
– Oppnå krav, overvåkning, måling og evaluering

• 6.3 Ansvarsfordeling
– Hvem skal utføre renhold eller renholds-relaterte 

oppgaver



6. Planlegging

• 6.4 Renhetsnivå og krav
• 6.5 Renholdsfrekvens

– Regelmessig, periodisk, utreise, spesialrenhold
– Tabell i forhold til renholdsnivå

• 6.6 Utstyr – kvalitet og tilgjengelighet
– Kluter, mopper, stativ, traller, IKT, kjemikalier, 

rengjøringsmaskiner, vaskemaskiner til kluter 
og mopper



Eksempler på 
risikopunkter:
• Dørblad
• Vask
• Speil
• Sengegavl
• Lysbryter
• Armlener
• Bordkant
• Sengehest



Romlisten er ikke 
uttømmende





7. Støtte

• Ressurser
– Implementering, vedlikehold og forbedring

• Tilstrekkelig bemanning
• Kompetanse

– Definere, sikre, erverve
• Bevisstgjøring

– Pasientsikkerhet, HMS, miljø, økonomi
• Kommunikasjon
• Dokumentert informasjon



8. Drift

8.2 Smitteverntiltak
8.2.1 Generelt
• Kunnskap om smitteveier, samt riktig utførelse 

av renhold, er vesentlig for at renhold skal 
være et effektivt tiltak for å redusere risiko for 
smittespredning.  

• 8.2.2 Håndhygiene
• 8.2.3 Engangshansker
• 8.2.4 Arbeidstøy



8. Drift

• 8.3 Utførelse av renhold
– Deles i pasientsoner og helsetjenesteområder
– Prinsipp - fra rent mot urent
– Bruk og håndtering av renholdsutstyr

• 8.4 Krav til utarbeidelse av prosedyrer for  
ulike typer renhold
– Regelmessig renhold
– Periodisk renhold
– Bestillingsrenhold

• Utreiserenhold/spesialrenhold



9. Evaluering av drift

• Kvalitetskontroll skal utføres og dokumenteres
– Visuell kvalitetskontroll
– Kontroll av ikke-synlig kontaminering

• Mikrober på berøringspunkter/-flater
• Gjøres i rom med renhetsnivå 4 og 5
• Mikrobiologiske tester, ATP-måling, proteintest eller 

fluorescerende markører
– Interne revisjoner

• Gjennomføres med planlagte intervaller (minimum en gang i 
året) 

– Ledelsens gjennomgåelse





10. Forbedring

• Avvik og korrigerende tiltak
– Korrigerende tiltak skal være tilpasset 

virkningene av de avdekkede avvikene
• Visuell kontroll og kontroll for ikke synlig 

kontaminering 
– Ved ikke-godkjente kontroller skal det settes inn 

tiltak umiddelbart
• Kontinuerlig forbedring



Tillegg

• Tillegg A (normativt)
– Risikomatrise og utvidet romliste med romkoder, 

risikovurdering (RoS), beskrivelse av aktivitet og 
renhetsnivå 

• Tillegg B (informativt)
– beskrivelse og vurdering av metoder for kontroll 

av ikke-synlig kontaminering



Videre plan for standarden

• Bearbeiding av høringskommentarer
• Fastsettelse som NS høsten 2021

1.11 2.12 3.13
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