
Hvordan kan denne standarden brukes ute i helse- og 
omsorgstjenestene?

Hvordan spiller denne standarden sammen med INSTA-800 ? 

Merethe Striger  - St Olavs hospital/Forum for sykehusrenhold 

Mette Sætervold  - St Olavs hospital/Fagforbundet 



Hvordan ta i bruk standarden 

Standarden er et ledelsesverktøy og inneholder både generelle ledelseskrav 
og spesifikke renholdskrav.
Den hjelper oss å lage systemer for å kunne etterleve kravene som stilles.
For å få en god oversikt må vi definere prosessene våre.

• Ledelsesprosess/styringsprosess
• Støtteprosess
• Kjerneprosess



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

Eksempel på dette:

• Dokumentasjon av opplæring

• Temperaturkontroll på vaskeprosesser

• System som kvalitetsikrer riktig oppbevaring av kluter og mopper

• Definere ledelse, kjerne og støtteprosesser



Kap. 4 Organisasjonens kontekst

Ledelsesprosess/styringsprosessen

• En prosess som styrer tjenestene vi leverer

• Kvalitetsikrer at lover og regler blir etterlevd

• Sikrer at resurser blir brukt effektivt 

• Måloppnåelse

• Interessentanalyse for å forstå organisasjonen og dens kontekst

• Risikoanalyser





Eksempler på støtteprosesser

Aktiviteter som understøtter tjenestene vi leverer som ikke skaper 
direkte verdier

• Kompetanseplan
• Lønn og HR
• IT-støtte
• Økonomi-støtte



Kjerneprosess



Planlegging av det daglige renholdet, kvalitet, 
renholdsfrekvens og kontroll 

Kap. 6  Planlegging 
Kap. 8  Drift 
Kap. 9  Kvalitetskontroll av renhold 

Hvordan bidrar standarden i forhold til krav til kvalitet, renholdsfrekvens 
og kontroll ? 



Hvordan sikre riktig utførelse av det daglige renholdet ? 

Eksempel på prosedyrer for utførelse av daglig renhold



Hvordan den nye standarden bygger på NS-INSTA 800-1

• Hvordan sikre at vi leverer avtalt kvalitet på et rom, ikke 
kun ved hjelp av det visuelle ? 

• Renhold utføres etter hvilken kvalitet som skal leveres på et 
rom, som i standarden gjenspeiles i et renhetsnivå

• For å sikre at renholdet ikke blir kontrollert kun ved visuell 
kontroll krever standarden at det gjennomføres både visuell 
kontroll og mikrobiologisk kontroll på et utvalg av rom  



Renhetsnivåer og krav til renhold 

• Alle rom er definert med et renhetsnivå

• 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 4 ganger i året 



Renhetsnivåer og krav til renhold i ulike rom 

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

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



Renhetsnivåer og krav til renhold i ulike rom 

Tabell 1  - Renhetskrav i rom med renhetsnivå 5,4,3 eller 2

 Renhets-
nivå 5 

Renhets-
nivå 4 

Renhets- 
nivå 3 

Renhets-
nivå 2 

Visuelt kvalitetsnivåa 5 4 4 3 

Risikopunkter 

Rengjøres 
hver gang 
rommet 
rengjøres 

Rengjøres 
hver gang 
rommet 
rengjøres 

Rengjøres 
hver gang 
rommet 
rengjøres 

Rengjøres 
hver gang 
rommet 
rengjøres 

Synlig biologisk materiale Skal fjernes 
før renhold 

Skal fjernes 
før renhold 

Skal fjernes 
før renhold 

Skal fjernes 
før renhold 

Ikke-synlig kontamineringb 

Skal 
kontrolleres 
med 
definerte 
metoder og 
med 
bestemt 
frekvens, og 
følges opp 
med tiltak 

Skal 
kontrolleres 
med 
definerte 
metoder og 
med 
bestemt 
frekvens, og 
følges opp 
med tiltak 

Ikke relevant Ikke 
relevant 

 Tiltak som skal settes inn etter visuell kvalitetskontroll og kontroll for ikke synlig 
kontaminering, er beskrevet i punkt 10. 

a Visuelt kvalitetsnivå tilsvarer visuelle kvalitetsnivåer beskrevet i NS-INSTA 800-1. 
b Ikke-synlig kontaminering skal kontrolleres med metoder beskrevet i 9.2. 

 



Renhetsnivåer og krav til renhold i ulike rom

• Krav til renhetsnivå er beregnet ved hjelp av en ROS analyse, som kombinerer 
sannsynlighet for smitte  og konsekvens av smitte

• Tabell 2 i standarden viser hvilke rom som ligger i de ulike renhetsnivåene
Eks. på rom i renhetsnivå 5: føderom, operasjonsstuer, og sanitærrom
Eks. på rom i renhetsnivå 4: medisinrom, sengerom i somatikk og sykehjem 

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



Kap. 9 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 5 og 4

Mikrobiologiske tester gjennomføres på 10 % av utvalget fra Insta 800 i renhetsnivå 5 og 4
 På renhetsnivå 5 er det krav om mikrobiologiske tester
 På renhetsnivå 4 kan man alt. også velge mellom ATP-målinger, proteintest og fluoriserende 

markører (se utfyllende info –informativt tillegg B) 
 Tabell 4 – Beskriver grenseverdier ved kontroll av ikke-synlig kontaminering 

• Alle kontroller gjennomføres rett etter renhold 



Kap. 9 Kvalitetskontroll av renhold 

Tabell – 5 Gjennomføring av kontroll av ikke synlig kontaminering

 

 Rom med renhetsnivå 5 Rom med renhetsnivå 4 

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

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

Antall risikopunkter 
som skal 
kontrolleres 

Minimum 2 i hvert rom 

Tidspunkt for 
kontroll 

Umiddelbart etter renhold 

Hyppighet på 
kontroll 

4 ganger i året 

Gjennomføres av Renholdsleder eller annen utnevnt person 

Utførelse Utføres i henhold til prosedyre anbefalt av leverandør 

Dokumentasjon Virksomheten skal utarbeide skjema for dokumentasjon  

Godkjent kontroll For rom i renhetsnivå 5 skal alle rom som kontrolleres ha måleverdier innenfor satte 
grenseverdier.  For rom i renhetsnivå 4 skal virksomheten selv lage et dokumentert 
system for godkjenning av rom. 

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