
Konference d. 21. maj 2021
Rådet for bedre hygiejne

Fremtidens rengøring?

Hvordan forandrer faget, fagligheden 
og fokus på rengøring efter Corona? 
Hvordan former det arbejdspladser og 
arbejdsmiljø?

Pia Heidi Nielsen, Formand for Kost-
og Servicesektoren i FOA



Rengøring er et fag 
FOA – Kost- og Servicesektoren

• Vores medlemmer arbejder bl.a. med rengøring, mad og måltider samt brede 
serviceopgaver – hvor der alle steder er fokus på hygiejne

• De arbejder på ældrecentre, botilbud, sygehuse, dagtilbud, plejecentre, rådhuse og 
mange andre steder

• Faglig udvikling og uddannelse har et særligt fokus
• Vigtige samarbejdspartnere:
–Medlemmer og arbejdsgivere
–Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat (SUS)
–Eksterne såsom Servicekorpset Køge Kommune, Rigshospitalet Glostrup, 

Gladsaxe Kommune, Rådet for bedre hygiejne, Statens Serum Institut, 
Sundhedsstyrelsen, Implement, Glad Consulting, CleanManager, BO Consult og 
mange flere ... 



Hygiejne



Faglighed, Viden og Uddannelse
• Fokus på hygiejne og rengøring med anerkendelse, fag og uddannelse
• Multiresistente bakterier og vira i samfundet (MRSA, VRE, Rotavirus m.fl.)
• Udarbejdelse af flere pjecer/vejledninger målrettet de enkelte 

områder/arbejdspladser



Rengøring er en faglig disciplin 
• Retningslinjerne fra SSI NIR er Kost-

og Servicesektorens udgangspunkt. 
• Vi deler: 
–Mål: Afbryde smitteveje og 

forebygge infektioner
–Fokus: Faglige kompetencer og 

uddannelse
–Anbefaling: Faglige kompetencer i 

spil



Fra SSI-teori til Kommunal praksis? 

*FOA har spillet ud
*Fra januar 2019 og 

juni 2020 (planlagt før COVID)



Vores pejlemærker
1. Sætter et praksisnært fokus  på at bryde 

smitteveje og forebygge infektioner
2. Styrker viden blandt ledere og 

medarbejdere om hygiejnisk rengøring
3. Hygiejneprofiler med udgangspunkt i 

NIR og tilsvarende kvalitetsprofiler med 
udgangspunkt i DS2451-10/INSTA 800

4. Bidrager til at sætte større fokus på 
rengøringens betydning for samfundet 
og for den enkelte borger

5. Altid udgangspunkt i de konkrete forhold 
6. Supplerer med vejledning til borgere i 

eget hjem, der modtager visiterede 
ydelser  og pårørende om forholdsregler 
ved hygiejnisk rengøring

7. Tilsyn



Rengøringselementer i hvert rum
1. Fastsættelse af 

hygiejneprofil

2. Identificere risikopunkter

3. Personlige værnemidler

4. Rengøringsmetode

5. Rengøringsrækkefølge

6. Kvalitetssikring



Hvad mangler vi i dag?

• Fortsat opprioritering af hygiejne og rengøring
• Arbejdsmiljø - afbryde smitteveje, forebyggelse, psykologisk tryghed
• Kvalitet i rengøringen - samfundsøkonomi, afledte effekter (genindlæggelser)
• Lovgivning - Sundhedsreform /nærhedsreform, nye krav i sundhedslov og 

servicelov (retningslinjer m.v.), epidemiloven, tilsyn. 
• Prioritering - Hygiejneorganisationen, ledelse, nøglepersoner
• Uddannelse, rekruttering, instruktion



Spørgsmål



Tak for denne gang




