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Versjon 4.0 
Hygieneperm for sykehjem og langtidsinstitusjoner 

 

Renhold, desinfeksjon, sterilisering 
 

Det brukes tre forskjellige metoder til å fjerne eller drepe mikroorganismer: 

rengjøring – desinfeksjon – sterilisering. 

 

Renhold 
Rengjøring utføres enten med såpe og vann, med mikrofiberkluter som tiltrekker 

seg støv og skitt eller med mopper alt etter hva som skal rengjøres og hvor skittent 

arealet eller gjenstanden er. Rengjøring er tilstrekkelig til utstyr og flater som 

kommer i direkte kontakt med hel hud og som ikke er forurenset av organisk 

materiale. Det som skal rengjøres regelmessig er: 

 arealer og flater i institusjonen 

 utstyr som beboere og personale kommer i kontakt med, som f. eks gåstativ og 

rullestoler 

 nattbord og seng ved behov og mellom hver beboer 

 

 Desinfeksjon 
Desinfeksjonsprosessen dreper de fleste sykdomsfremkallende mikroorganismer, 

men dreper ikke sporer. Desinfeksjon brukes for å bryte smitteveiene. Desinfiser 

utstyr som har vært i kontakt med slimhinner eller er blitt forurenset av organisk 

materiale, som sekreter, blod o.l.  

Dette er blant annet flergangsutstyr som: 

 bekken, urinflaske og vaskefat  

 medisinglass, instrumenter og utstyr som har vært brukt i luftveiene 

 temperaturmål 

 

Sterilisering 
Sterilisering dreper alle mikroorganismer, også sporer. Sterilt utstyr benyttes ved 

kontakt med sterile områder, som blodårer, urinveier, nedre luftveier og ved brudd 

på hudbarrieren.  

 

Referanser 

Rettleiar til forskrift om smittevern i helsetenesta, Smittevern 15. Nasjonalt 

folkehelseinstitutt, Oslo 2006 http://www.fhi.no/dav/912976c21a.pdf 

  

Basale smittevernrutiner i helsetjenesten, Nasjonalt folkehelseinstitutt, 2009  

http://www.fhi.no 

  

Veileder til forskrift om smittevern i helsetenesta. Smittevern 15. Nasjonalt 

folkehelseinstitutt, 2005 

 

Hygieniske krav og retningslinjer for behandling av tekstiler som benyttes i 

helseinstitusjoner. IK – 1991. Statens helsetilsyn, Oslo. 1994 

 

Hauff K, Sølsnæs T, Bergh B. Sterilforsyning i helsetjenesten. Universitetsforlaget, 

Oslo. 1998 

 

Forskrift om vern mot eksponering for biologiske faktorer (bakterier, virus, sopp m.m.) på 
arbeidsplassen  
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19971219-1322.html 
 
Arbeidsmiljøloven 

http://www.lovdata.no/all/hl-20050617-062.html 

http://www.fhi.no/dav/912976c21a.pdf
http://www.fhi.no/
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19971219-1322.html
http://www.lovdata.no/all/hl-20050617-062.html
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Renhold 
 

Formål 

Skape trivelige omgivelser for beboere og redusere risiko for mulig smitteoverføring. 

 

Grunnlagsinformasjon 

Godt renhold har en viktig estetisk betydning. Det har også smitteforebyggende 

effekt, fordi støv og skitt kan bli smittereservoar, og støvpartikler kan tjene som 

transportører av enkelte smittestoffer. 

Institusjonen bør ha en renholdsplan for inventar og arealer. Planen må derfor 

inneholde hvor ofte de ulike arealer skal rengjøres, og hvilken rengjøringsmetode og 

hvilke midler som skal benyttes. 

  

Tiltak 

 gulv og horisontale flater i alle rom i institusjonen skal være synlig rene 

 rengjør de reneste rommene først, som f.eks kjøkken 

 bruk ikke desinfeksjonsmidler til daglig rengjøring 

 desinfiser bøtter i dekontaminator etter bruk 

 vask kluter og mopper i vaskemaskin ved 85 ºC, minimum i 10 min. 

 

 

Renhold av senger, dyner og puter -  
 og ved opphør av smitteisolering 
 

Formål 

Hindre smitteoverføring fra brukte senger og sengetøy. 

 

Omfang 

Alle senger, sengeutstyr, madrasser, madrasstrekk, dyner og puter som har vært i 

bruk. 

 

Grunnlagsinformasjon 

Brukte senger og sengetøy inneholder mikroorganismer og kan være kilde til 

smittespredning.  

Det må utarbeides rutiner for hvor ofte det skal utføres rengjøring og hovedrengjøring 

av senger og madrasser for langtidsbrukere. Madrasser skal ha vaskbare trekk som 

fortrinnsvis kan tas av og vaskes på 85 ºC i maskin. 

 

Tiltak 

 bruk stellefrakk ved all rengjøring og utfør håndhygiene etter avsluttet arbeid 

 ikke rist brukt sengetøy ved sengeredning og sengetøyskift  

 rengjør seng og sengeutstyr med såpe og vann mellom hver beboer 

 flekkdesinfiser seng og sengeutstyr ved synlig forurensing med blod og annet 

organisk materiale 

 vask eller skift madrasstrekk mellom hver beboer 

 send madrasstrekk, dyner og puter som er synlig forurenset til vask 

 

Tiltak ved opphør av smitteisolering  

 dynetrekk, laken og putevar håndteres som smittetøy 

 dyne og pute legges i sekk merket ”smittetøy”, og vaskes på vaskeriet 

 vaskbar madrass desinfiseres og rengjøres på rommet 

 madrass m/ tøytrekk: trekket tas av og sendes som smittetøy 

 er madrassen synlig tilsølt, bør den desinfiseres og rengjøres på 

sykerommet  

 NB! Bare vaskbare madrasser bør benyttes med tøytrekk. 
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 seng, nattbord og annet inventar som pasienten har benyttet desinfiseres og 

rengjøres 

 kontaktpunkter som sengelampe, dørhåndtak, brytere, armatur på vasker, 

dørhåndtak ol desinfiseres og rengjøres 

  

Det anbefales at beboeren er ute av rommet når desinfeksjon pågår. 

 

 

Vask av tekstiler og privat tøy til beboer 
 

Formål 

Forebygge og hindre smitteoverføring fra en beboer til en annen. 

 

Omfang 

Tekstiler er sengetøy, håndklær, vaskekluter og skjorter til beboere, noe som ofte 

kalles flattøy. Dette dokumentet gjelder også beboeres private tøy. 

 

Grunnlagsinformasjon 

Det er av betydning at tøy, både rent og urent, tas hånd om på en hygienisk måte. 

Brukt sengetøy inneholder mikroorganismer fra personen som har brukt tøyet og kan 

derfor være en kilde til smittespredning. Statens helsetilsyn stiller krav til vask av tøy 

på institusjon, se referanse. 

 

Vask av institusjonens tøy, flattøy skal utføres på et vaskeri som er godkjent av 

Norske vaskeriers kvalitetstilsyn. Godkjente vaskerier må følge spesielle pålegg/ krav 

m. t. p. å ha fysiske skiller mellom urent og rent tøy fra tøyet kommer inn til vaskeriet 

til det returneres til institusjonen. Flattøy skal vaskes på 85 °C i minst 10 minutter, 

slik at en oppnår en desinfeksjon av tøyet i tillegg til rengjøringsprosessen.  

 

NB! Alt vått tøy skal legges i plastpose før det tas ut av rommet og legges i tøysekk. 

Har tøysekken plastsekk innvendig, kan plastposen fjernes, når tøyet legges opp i. 

Dette skal gjøres for å hindre mulig smitteoverføring fra det våte tøyet om sekken blir 

våt utvendig. Sekken skal være ren utvendig. 

 

Privat tøy vaskes på den temperaturen som er angitt på vaskeanvisningen på plagget.  

Privat beboertøy, som vaskes på institusjonen, anses ikke som rent selv etter det er 

vasket, da det ikke er desinfisert. Tøyet skal av den grunn ikke være i fysisk kontakt 

med rent institusjonstøy eller andre beboeres tøy. Derfor må en ha gode systemer for 

tørking og transport av slikt tøy tilbake til den som eier plaggene. 

 

Smittetøy      

 flattøy legges i plastsekk eller plastpose på rommet, før det legges i tøysekk, som 

skal ha plastsekk inn i. Institusjonens tøy skal vaskes på 85 °C i minst 10 

minutter. Unngå unødvendig risting av sengetøyet. Tøyet skal ikke sorteres etter 

at det er tatt ut fra isolatet. 

 

 privat tøy som er forurenset av mulig infisert materiale, emballeres i plastpose før 

transport til ”vaskeriet”. Plagget vaskes separat på den temperatur som er 

anbefalt for det enkelte plagg. Når tøyet er lagt inn i maskinen, desinfiseres 

døråpningen med desinfeksjonsmiddel, f.eks Virkon. Hvis privat tøy vaskes på 

lavere temperatur enn 85 ºC, skal vaskemaskinen kjøres tom eller med annet tøy 

på 85 ºC etterpå.  

 

Håndtering av tøy etter mors 

 tøyet behandles som vanlig, urent tøy 

 ved kjent smittsom sykdom, se smittetøy 
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Tiltak 

 bruk stellefrakk hvis urent tøy kan forurense arbeidsantrekket og utfør 

håndhygiene etter at arbeidet er avsluttet 

 unngå å riste brukt sengetøy ved sengeredning og sengetøyskift 

 sortering av tøy skal utføres på beboerens rom og ikke på felles skyllerom 

 legg vått tøy i plastpose - så i tøysekk 

 har tøysekken plastsekk inn i, kan plastposen fjernes, når tøyet legges i 

sekken 

 transporter tøyet direkte til vaskerom/ skyllerom for videresending til vaskeri 

 brukt eller forurenset sengetøy skal ikke forvaskes på skyllerom før 

videresending til vaskeri 

 tøysekken lukkes før transport til vaskeri 

 

 

 

Skyllerom - desinfeksjonsrom 
  

Formål 

Skyllerommets, desinfeksjonsrommets, innredning og bruksområde skal være på en 

slik måte at det hindrer smitteoverføring. 

 

Omfang 

Gjelder alle skyllerom / desinfeksjonsrom. 

 

Grunnlagsinformasjon 

Det utføres rene og urene arbeidsoppgaver i et desinfeksjonsrom. Det er viktig å skille 

rent gods fra urent, i tillegg er det viktig å utføre håndhygiene mellom urene og rene 

arbeidsoppgaver.  

 

Tiltak 

 bruk hansker og frakk ved urent arbeid og ved fare for søl  

 utfør håndhygiene etter endt arbeidsprosedyre 

 sett urent utstyr rett i dekontaminator, bekkenspyler/ instrumentvaskemaskin  

 plasser utstyr som er ferdig desinfisert direkte i skap for rent utstyr uten 

mellomlagring på benk 

 sorter ikke tøy på desinfeksjonsrom  

 rengjør gulv og arbeidsbenker daglig 

 rengjør hyller og skap regelmessig 

 desinfeksjonsmidler og vaskemidler skal oppbevares i låsbart skap 

 døren til desinfeksjonsrommet skal holdes lukket 

 

 

 

Desinfeksjon 
 

Formål 

Uskadeliggjøre mikrober på utstyr som er forurenset av organisk materiale. 

 

Omfang 

Alt utstyr som er eller kan ha blitt forurenset av organisk materiale. 

 

Grunnlagsinformasjon 

Varmedesinfeksjon er den beste og sikreste metoden for teknisk desinfeksjon, 

som utføres enten ved hjelp av varme i dekontaminator eller instrumentvaskemaskin. 
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Metoden anvendes for instrumenter og utstyr som tåler minimum 85 ºC. Alle 

mikroorganismer unntatt sporer blir drept. 

Det er to ulike maskiner som benyttes til varmedesinfeksjon av gods: 

 dekontaminator eller "bekkenspyler" til tømming / utslag og desinfeksjon av 

bekken, urinflasker, bøtter o.l. På slutten av programmet desinfiserer denne 

maskinen ved at varmt vann på 85 ºC spyles inn på godset. En dekontaminator 

bruker i tillegg såpe, men rengjøringsprogrammet er for kort til at gods som er 

tilsmusset med fett o.l. blir synlig rent. Vaskefat som ikke vaskes i 

instrumentvaskemaskin må av den grunn ofte rengjøres manuelt etter det er 

desinfisert i dekontaminatoren. 

 

 instrumentvaskemaskin til desinfeksjon og rengjøring av kirurgiske 

instrumenter, vaskefat, blomsterglass og annet utstyr. Denne maskinen har et 

godt rengjøringsprogram i tillegg til desinfeksjon. Skal ikke brukes som 

utslagsvask. 

 

Kjemisk desinfeksjon brukes når varmedesinfeksjon ikke kan anvendes. Det 

finnes mange ulike typer desinfeksjonsmidler på markedet.  

Desinfeksjonsmiddelet må: 

 være godkjent av Statens legemiddelverk 

 ha en bredspektret virkning mot vegetative bakterier, sopp og virus 

 ikke reduseres under påvirkning av organiske stoffer, såper eller vaskemidler 

 ikke være toksisk, virke irriterende på brukeren eller miljøet 

 ikke virke korroderende på de gjenstander som skal desinfiseres 

 

Påse at: 

 middelet har riktig konsentrasjon 

 virketiden overholdes 

 holdbarheten overholdes 

 lukten er lite sjenerende  

 

Desinfeksjonssprit 70 % er et kjemisk desinfeksjonsmiddel som  

 kun har effekt på synlig rene flater 

 virker på bakterier, også tuberkelbakterier, sopp og virus 

 virketid 1 – 2 minutter 

 fordamper hurtig 

 lite allergiframkallende og giftig 

 brannfarlig 

 

Tiltak  
Varmedesinfeksjon 

 utfør håndhygiene før rent gods hentes ut av maskinen  

 plasser utstyret korrekt i maskinen, følg brukerveiledning 

 utfør håndhygiene etter at urent utstyr er plassert i maskinen 

 kontroller daglig at det er vaskemiddel på maskinen – også på 

dekontaminatoren 

 kontroller temperatur og generell tilstand regelmessig 

 etabler system for jevnlig service av maskinen(e) 

 

Kjemisk desinfeksjon 

 bruk alltid hansker ved håndtering av kjemiske midler  

 bruk egnet beskyttelsesutstyr ved fare for sprut 

 utfør desinfeksjon før rengjøring med såpe og vann 

o unntak fra denne regelen er når det desinfiseres med alkohol, som bare 

skal brukes på synlig rene flater 

 gjennomfør kjemisk desinfeksjon i lukket kar  

 påse at utstyret er dekket av desinfeksjonsvæske 
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 utfør håndhygiene etter prosedyren 

 

Det anbefales ikke å bruke sprayflasker til kjemisk desinfeksjon eller til annet bruk, 

fordi en vet at væske fra sprayflasker kan danne aerosoler. Aerosoler er små dråper 

som kan holde seg svevende i lang tid, bakterier kan lett feste seg til dem og de kan 

med letthet inhaleres. 

 

 

Flekkdesinfeksjon 
 

Formål 

Hindre smittespredning ved søl av organisk materiale. 

 

Omfang 

Alt søl av organisk materiale. 

 

Grunnlagsinformasjon 

Flekkdesinfeksjon på tilsølte flater hindrer spredning av mikroorganismer.  

Det innebærer å begrense desinfeksjonen til det området som er synlig forurenset. 

 

Tiltak med vanlig desinfeksjonsmiddel 

 bruk rene, ikke sterile hansker og stellefrakk 

 bruk et godkjent desinfeksjonsmiddel med rett styrke 

 tørk opp så mye av forurensingen som mulig med cellestoff 

 dekk over resten med cellestoff fuktet med desinfeksjonsmiddel 

 la desinfeksjonsmiddelet virke i anbefalt tid 

 vanlig rengjøring etterpå 

 ta av hansker og stellefrakk 

 utfør håndhygiene etter prosedyren 

 

Tiltak ved flekkdesinfeksjon med 70 % desinfeksjonssprit: 

 bruk rene, ikke sterile hansker og stellefrakk 

 tørk opp forurensingen med cellestoff 

 rengjør området som var tilsølt med såpe og vann 

 desinfiser området med 70 % desinfeksjonssprit når området er tørt 

 ta av hansker og stellefrakk 

 utfør håndhygiene etterpå 

 

 

 

Desinfeksjon av hud, slimhinner, i. v. kraner, 
propper, nålefrie koplinger og gummimembraner  
 

Formål 

Redusere bakteriefloraen på huden og hindre at mikrober føres gjennom huden til 

dypere vev. 

 

Omfang 

Ved alle punksjoner eller injeksjoner gjennom hud. 

 

Grunnlagsinformasjon 

Hudens bakterieflora består dels av den permanente normalflora, dels av en 

midlertidig flora. Normalfloraen er sjelden årsak til infeksjon, bortsett fra ved inngrep 

som skader hud eller slimhinnebarrieren. 
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Tiltak 

Desinfeksjon av hel hud 

 Klorhexidin 5 mg/ ml spritoppløsning 

o virker på bakterier, også tuberkelbakterier, sopp, virus 

o lang virkningstid 

o lite allergiframkallende 

o lite giftig 

o må ikke brukes i øret 

 

Desinfeksjon av slimhinner 

 Klorhexidin 1 mg / ml vandig oppløsning 

o konsentrasjonen er for lav til å gi effektiv desinfeksjon 

o brukes bare når andre midler ikke kan brukes 

o må ikke brukes i øret 

 

 

Desinfeksjon av i. v. kraner, propper, nålefrie koplinger og gummimembraner 

 

En skiller mellom ren og aseptisk metode. 

Desinfeksjonsmiddelet skal lufttørke ½ min. 

 

 ved pasientnært arbeid brukes aseptisk/"no touch" metode og sterile 

kompresser når en skal desinfisere propper, kraner eller nålefrie koplinger før 

de brukes eller de koples fra 

 

 ren metode og usterile kompresser brukes ved overflatedesinfeksjon av 

gummipropper på hetteglass før de perforeres ved tillaging på medisinrommet 

 

 

 

Sterilt utstyr 
 

Formål 

Hindre smitteoverføring ved aseptiske/ sterile prosedyrer. 

 

Omfang 

Fabrikksteriliserte medisinske engangsprodukter og produkter som evt. institusjonen 

steriliserer selv. 

 

Grunnlagsinformasjon 

Sterilitet innebærer i praksis fravær av alle former for levende mikroorganismer, 

inkludert bakteriesporer. Sterile produkter må håndteres på en slik måte at de forblir 

sterile fra selve steriliseringsprosessen til de skal benyttes. Derfor må pakking, 

merking, sterilisering, transport og lagring sikres optimale forhold. 

 

Lagring  

Sterilt utstyr må lagres på en slik måte at verken produkt eller emballasje tar skade 

av fuktighet eller skarpe gjenstander. Det bør være samme krav til lager på 

brukerstedet, som til sentrale lagre for sterilt, medisinsk utstyr. Lagringsrommet må 

være slik at ikke kvaliteten på produktet forringes ved oppbevaring. Dette sikres ved 

at rommet:  

 er tørt  

 har lavt innhold av partikler  

 har gode og definerte lysforhold  

 har jevn temperatur  

 har skriftlige prosedyrer for renhold  
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NB! En må skille mellom sterilt og rent utstyr og ikke lagre dette sammen. Åpne 

reolsystemer stiller ekstra krav til omgivelsene.  

 

Håndtering  

Riktig håndtering av sterilt utstyr innbefatter rene hender. Utfør derfor alltid 

håndhygiene før sterilt utstyr blir tatt ut fra lageret.  

Sterilt utstyr skal ikke plasseres på gulvet. 

 

Tiltak når sykehjem steriliserer utstyr selv 

 klarlegg ansvaret for  

o sterilisering 

o pakking  

o oppbevaring av sterilt gods 

 skriftlige prosedyrer må utarbeides 

 sterilisering, uavhengig av metode, krever: 

o godkjent forbehandling før hver steriliseringsprosess 

o rutinekontroll for hver steriliseringsomgang 

o skriftlige prosedyrer for faste kontroller av sterilisator, validering, som f.eks 

sporeprøver 

o krav til pakkemateriale 

o merking av utstyr, inkludert holdbarhetsdato 

o rutiner for lagring og transport av sterilt utstyr 
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