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• 19 kommuner

• 29 sykehjem

• Minst like mange hjemmesykepleiebaser

• Lange reiseavstander 

• Bakgrunn for stillinga: 

RHFene skal bistå kommunale helseinstitusjoner som 

omfattes av forskriften dersom kommunen ønsker 

det.

Hygienesykepleier for kommunehelsetjenesten 
i Finnmark



Renhold og avfallshåndtering i kommunale helse 
og omsorgstjenester……!

- er mye vanskeligere enn jeg forutså da jeg takket 
ja til å holde dette foredraget!

Hva skal jeg snakke om?



Slik vil jeg gå frem

• KART Hva har vi av regler og standarder?

• TERRENG Hvordan er virkeligheten? 

– Renhold

• Sykehjem

• Spesielle utfordringer i hjemmebasert omsorg

– Avfallshåndtering

• Sykehjem

• Spesielle utfordringer i hjemmebasert omsorg

• Hvordan få kart og terreng til å stemme?



• Smittevernforskriften gjelder for sykehjem, har krav om å ha et 
infeksjonskontrollprogram (IKP)
– Dette skal inneholde rutiner for renhold og rutiner for avfallshåndtering

• Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste
– Helsetjenesten er mangelfullt definert – gjelder forskriften hjemmebasert omsorg?

• Forskrift om landtransport av farlig gods
– Definerer hvordan smittefarlig avfall skal transporteres, men ikke hva som er smittefarlig

• Forskrift om utførelse av arbeid
– Arbeidsgiver skal beskytte sine ansatte mot biologiske faktorer

• Arbeidsmiljøloven
– Verne arbeidstakere

KART – sentrale Forskrifter om renhold og avfall



Kart – veiledere og standarder

RENHOLD
• FHI - Basale smittevernrutiner –

utarbeidet for helseinstitusjoner men gyldighet i resten
av helsetjenesten
– Beskriver flekkdesinfeksjon
– Vanlig renhold utføres i tråd med renholdsplan

• Nasjonal standard for renhold? INSTA 800
– Er INSTA 800 tilpasset lokalitetene? 
– Er nivåer beskrevet i infeksjonskontrollprogram eller 

renholdsplan?



NS-INSTA 800

• 5 forskjellige nivåer på renhold
• Man må gruppere ulike rom inn i 

kvalitetsprofiler
• Hver profil setter kvalitetsnivåer for 

gulv, inventar, vegg og himling.
• Dette skal kunne måles og følges opp 

i kontroller

Kilde: https://renholdsportalen.no/verktoy/ns-
insta-800 



Kart - Veiledere og standarder 

AVFALL

• Kommunen skal ha egne rutiner for håndtering av 
avfall, inkludert smittefarlig avfall 

• FHI – sider om avfall herunder avfall fra 
helseinstitusjoner 
– https://www.fhi.no/ml/avfall-og-soppel/handtering-

helseeffekter/andre-typer-avfall/

https://www.fhi.no/ml/avfall-og-soppel/handtering-helseeffekter/andre-typer-avfall/


Kart og terreng?

• I sykehjem er det mulig å få til både renholdsstandarder og 
avfallshåndtering som fungerer i henhold til regelverk

• Regelverk er ikke tilpasset hjemmebasert omsorg. Økende 
forekomst av resistente mikrober utfordrer praksis 

• I virkelighetens verden er det mange hjemmebaserte 
tjenester som ikke omfattes av forskriften, men som drives 
som «institusjon light»  (omsorgsboliger i tun ol)

• Og hva med tjenester som utøves hjemme i husene til folk! 
Holder det med basale smittevernrutiner?



Julekvelden på kjerringa?
Sykehjem når for eksempel ankomst av smittepasient, uventet funn av smitte 
eller utbrudd….

– Mangler oppdatert og/eller tilgjengelig IKP 

– Smittefrykt 

– Etterlever ikke anbefalinger for håndhygiene – Håndsmykker!

– Kjenner ikke til renholdsplan, ordinært renhold og renhold ved smitte. 

– Mangler skriftlige rutiner for renhold av kontaktpunkter, både ved daglig    

renhold og ved smitte

– Mangel på skriftlige rutiner, opplæring og oppgavefordeling renhold, noe 
som skaper splid  

– Usikre på hvordan skille mellom risikoavfall og restavfall, og alt avfall 
defineres som smitteavfall for sikkerhets skyld. 

KART: Basale smittevernrutiner 

TERRENG: Er etterlevelsen optimal?



Renhold i kommunale helse- og omsorgstjenester –
er det viktig?

• Renhold i Helseinstitusjoner – er det viktig?
– Ja. Økt fokus på renhold har bidratt i å bremse MRSA, VRE,  C. 

diff og andre utbrudd i sykehus  
• Ecstein 2007 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17584935
• Goodman 2008 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18624666

• Har dette relevans i kommunale helseinstitusjoner også? 
– Ja, bedre renhold, færre MRSA bærere 

• Murphy 2012 

• Økt fokus på handhygiene og hanskebruk hos renholdere i 
helseinstitusjoner – er det viktig?
– Ja, det er den viktigste måten å bryte smitteveier på, også for 

renholdere, jf FHIs
Håndhygienekampanje mai 2017

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17584935
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18624666


https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/trykksaker/
handhygiene/brosjyre_renhold_norsk_web.pdf



«Riktig renhold forebygger smitte» 
av Pia Cathrin Kristiansen, 2016

Litteraturen viser at det er behov for retningslinjer for 
– Metoder og minstefrekvens av renhold, samt 
– En standardisert anbefaling for å evaluere det utførte renholdet.
– Renhold bør presiseres i IKP, mer enn bare som en estetisk bit. 
– Renholdsplanen må inneholde frekvens, metode og ansvarsfordeling.
– Renhold av hyppige berøringspunkter bør økes, eventuelt på 

bekostning av gulv, da disse alltid vil være kontaminert. 
– Riktig utført renhold vil redusere mikrobemengden, og kan være ett 

av smitteverntiltakene som forebygger HAI. 
– Et kvalitativt godt utført renhold er, på lik linje med håndhygiene, et 

billig og enkelt smitteverntiltak.

https://sykepleien.no/forskning/2014/11/riktig-renhold-forebygger-smitte

https://sykepleien.no/forskning/2014/11/riktig-renhold-forebygger-smitte


Få renholdsterrenget til å stemme i sykehjem!

– Bedre definerte detaljer i ordinært renhold
– Berøringspunkter
– Kontroll 
– Egne rutiner for renhold ved smitte 

• Kompetanse hos renholdspersonell
– Respektere at renhold i helseinstitusjon krever skills

Eksempel fra nabo-fylket Troms:
Tromsø kommune har lagt om: Før hadde kommunale Fagrent
renholdere som tok seg av alle kommunale bygg. Nå lagt om til at noen 
kun har helseinstitusjonene



Få renholdsterrenget til å stemme hjemme!

• Det eneste «kart» vi har er FHI’s basale 
smittevernrutiner

• Her er ulendt terreng og store hull i kartet



Avfall i kommunale helse- og omsorgstjenester 
– er det viktig?

• Ja! Det har jo en egen forskrift så litt viktig må det jo være
– Men hva er smittefarlig avfall? Og hva er helsetjenesten?

Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste mv. 
Til bokstav b – smittefarlig avfall
• Avfall som kan være smittefarlig:
• 1. Avfall som er direkte forurenset med sekret, puss o.l. fra pasienter 

med alvorlige infeksjoner (for eksempel brukte bandasjer, drensmateriell, 
hansker, munnbind, bleier og liknende).

• 2. Stikkende/skjærende avfall, for eksempel brukte kanyler, brukte 
skalpellblader, brukte sakser og pinsetter, reagensrør med blod, puss eller 
vevsrester.

• 3. Vevsbiter, organer, blod og blodprodukter (inkludert serum, plasma 
og andre komponenter fra blod), samt blodige bandasjer.

• 4. Avfall fra luftsmitteisolater



Avfall til besvær

• I sykehus: Ofte godt etablerte systemer. 
– Egne bokser for stikkende/ skjærende gjenstander
– Noen sykehus autoklaverer smittefarlig avfall, som  

deretter håndteres som restavfall
– Noen sykehus sender smittefarlig avfall til forbrenning

• I sykehjem: Ofte godt etablerte systemer, relativt likt 
det som er rutine i sykehus

Felles for begge: En tendens til at store mengder avfall 
som kastes som smittefarlig avfall uten at dette er 
nødvendig



Få avfallsterrenget til å stemme i sykehjem

• Utarbeide avfallshåndbok for helseinstitusjoner

– Definere hva som regnes som smittefarlig avfall

– Mulig ut ifra forskrift og veiledere på området



Avfall til enda mer besvær

«Hjemme hos ESBL-Erna før hun får hjemmetjeneste»

• Insulinspisser kastes i melkepakker og brusflasker.

• Inkontinensbind går som restavfall

«Hjemme hos ESBL-Erna etter hun får hjemmetjeneste»

–hjemmesykepleie, og hjemmetjenesten lurer på om 
avfallet skal håndteres som smitte.

– Hvordan skal det gjøres?

– Hvem skal betale?

– Er det greit at gul dunk står på trappa?



Eksempler fra virkeligheten hjemmebasert 

• putekasser, oppblødte pappekser, kråker og 
avstander og kostnader osv



Hjemmebasert omsorg, godt besøkt terreng uten kart



Omsorgsboliger i tun – med terreng, uten kart



Hjemmebasert omsorg basestasjon ………..



Smitter avfall?

• Trenger vi spesiell avfallshåndtering hjemme i husene 
til folk?

– Blir avfallet plutselig mer smittsomt fordi 
hjemmetjenesten kommer inn?

– Hvis avfallet ikke skal håndteres manuelt etter at 
det er havnet i avfallsdunken –Er det da behov for 
å innføre spesialavfall i hjemmene til folk?

– Kreative løsninger virker kanskje mot sin hensikt



Til diskusjon
Hvem trenger beskyttelse mot smitteavfall fra 

private hjem?

• Hjemmetjenesten! 
– Ivaretas ved basale 

smittevernrutiner. 

– Emballering av avfall i lukket 
pose før det kastes som rest 
(evt dobbeltemballering av 
gjennomtrukket materiale)

– Stikkende/skjærende i UN-
bokser

• Renovasjon! 
– Ivaretas ved non-manuell 

avfallshåndtering

– Under forutsetning av 
forsvarlig håndtering 

– Stikkende/skjærende i UN-
bokser 



Konklusjon

• Renhold er viktig! 
– Det er behov for en nasjonal veileder for renhold i 

helseinstitusjoner. 
– Renholdere i helseinstitusjoner må ha kompetanse  i både 

renhold og basale smitteverntiltak
– Gå hjem og sjekk om dere har en renholdsplan
– Renhold i hjem er en uklar materie

• Avfallshåndtering er viktig! 
– Det fins forskrifter, men disse gir rom for fortolkning både av hva 

som er smitteavfall og hva som er helsetjeneste 
– Er «non-manuell avfallshåndtering med forbrenning» tvillingen 

til «basale smittevernrutiner»? 



Takk for oppmerksomheten!


