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Vi stiller strenge krav
Hvert år pådrager mange patienter sig en infektion på et af Region Hovedstadens
hospitaler.

De hyppigte urenheder
Hvis et rum ikke godkendes, sker det ofte på grund af meget få urenheder.
De hyppigste er:

Snavs som støv, blod og spyt kan danne grobund for bakterier og infektioner.
Derfor har vi på vores hospitaler og psykiatriske centre besluttet at måle rengøringen op mod de strenge rengøringsstandarder ”DS/INSTA 800: 2006 System til
fastlæggelse og bedømmelse af rengøringskvalitet” og ”DS 2451: Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren – Del 10.”

• Støv eller løst snavs ved patientnære områder, så som leje,
sengebord og sengelampe.
• Urenheder på hjul og sengelejers understel
• Støv eller løst snavs på behandlingsudstyr
• Pletter på og ved dørgreb.
• Pletter og løst snavs i polstrede møbler
• Fladesnavs på gulve (sæbefilm)

Eksterne eksperter vurderer rengøringsstandarden
En gang om året vurderer et eksternt bureau, om vi lever op til vores egne krav.
Det sker ikke i andre regioner. Her er det rengøringsfirmaerne eller hospitalets
personale, der tjekker sig selv.
Kravene til rengøringsniveauet varierer alt efter, om der er tale om en operationsstue eller et venteværelse. Region Hovedstadens målsætning er, at 100 % af hospitalernes operationsstuer og intensivstuer godkendes, mens 70 % af de øvrige
rum godkendes.
Sådan øger vi rengøringsstandarden
Regionsrådet i Region Hovedstaden har afsat 18 mio. kr. ekstra til rengøring,
som bl.a. går til:
•
•
•
•
•

Vejledning i rengøring af behandlingsudstyr
Hvidliste over optimale rengøringsmidler til forskellige overflader
Uddannelse i standarderne af mellemledere samt pleje- og servicepersonale
E-læringskoncept i håndhygiejne
Større fokus på rekruttering af rengøringspersonale

Så rent skal der være
Lokalerne på et hospital eller et psykiatrisk center er delt op i forskellige niveauer,
alt efter hvor rent der skal være. Jo højere niveau, jo højere krav til rengøringen.
•
•
•
•
•

Niveau 5: Operationsstuer og intensivstuer
Niveau 4: Sengestuer og undersøgelsesrum
Niveau 3: Venterum og opholdsstuer
Niveau 2: Mødelokaler, kontorer og elevatorer
Niveau 1: Gang, lager og kælder.

Ved vores undersøgelser gennemgår vi kun lokaler på niveau 3, 4 og 5.
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Et rum opdeles i fire områder: Inventar, vægge, gulv og loft.
Et lokale afvises, hvis antallet af tilladte urenheder overskrides. Antallet afhænger
af rummets type og rummets størrelse.

Loft

Væg

Der skelnes der mellem tilgængelige eller svært tilgængelige steder.
Svært tilgængelige steder er fx små overflader, alt placeret højere end 1,80 meter
eller steder, som man skal strække armene ud mere end 1 meter fra kroppen for at
komme til
Af tabellen nedenfor fremgår det, hvor mange fejl der må være på hvert af
rummets fire områder i et standardstørrelsesrum på mellem 15 og 35 m2:

Gulv

Kvalitetsniveau

Tilladt antal forekomster af affald, støv eller pletter

5

1 på tilgængelige steder
2 på svært tilgængelige steder

4

3 på tilgængelige steder
5 på svært tilgængelige steder

3

6 på tilgængelige steder
8 på svært tilgængelige steder

Inventar

En godkendt operationsstue

Alle områder skal godkendes
Et rum kan kun godkendes, hvis alle områder godkendes. Det betyder i praksis, at
to fnug fra en rengøringsklud på et operationsleje er nok til, at et rum ikke godkendes. Dog må blod, sekret, affald og løst snavs aldrig forekomme på patientnære
områder.

Inventar

En ikke godkendt operationsstue

Inventar

