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Hva skal jeg si noe om 

• Innredning/krav til skyllerom 

• Dekontaminatorer 

• Observasjoner og erfaringer  

• Oppgaver og Opplæring 

 

 



Definisjoner 

• Antall levende mikroorganismer får ikke være 
mer enn 1 på 100 000 etter desinfeksjon 

 



Krav til skyllerom 
• Innredet for god arbeidsflyt 

fra urent til rent 

• Ren og uren side skal være 
merket/adskilt 

• Holdes ryddig og rent 

• Plassert slik at det er enkelt 
tilgjengelig, og ikke kommer 
i konflikt med hygieniske og 
estetiske hensyn 

Foto: ndla.no 
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Krav til skyllerom (ved ett rom) 

Ren side  Uren side 

• Bekkenspyler og/eller kvern 

• Instrumentvaskemaskin 

• Benk av rustfritt stål med 
utslagsvask 

• Plass for håndtering av urin- 
og avføringsprøver 

• Oppbevaringsstativ til urent 
tøy 

• Oppbevaringsstativ til avfall 

• Oppbevaring av risikoavfall 

 

• Håndvask og spritdispenser 

• Gjennomstikkskap til korridor 
og /eller tilsluttende rent 
lager 

• Skap til rent gods 

• Låsbart skap til kjemiske 
desinfeksjonsmidler 

• Stativ for beskyttelsesutstyr 

 

 



Hva skal jeg si noe om 

• Innredning/krav til skyllerom 

• Dekontaminatorer 

• Observasjoner og erfaringer  

• Oppgaver og Opplæring 

 

 



Valg av Dekontaminator  

• Maskinen må være produsert i henhold til 
godkjent standard  

• Maskinen må velges utfra hvilket gods som skal 
vaskes 

• Bruker må forsikre seg om at 
– maskinen kan vaske det godset som legges i maskinen  
– det brukes rett kjemi  
– det brukes riktig lastemønster 
– maskinen fungerer etter hensikt  
– maskinene har tilstrekkelig kapasitet, også ved 

utbrudd 



Ulike dekontaminatorer 

Instrumentvaskemaskin Bekkenspyler 

Foto: Ken Hygiene System Norge Foto: Ken Hygiene System Norge 



Hvilket utstyr kan vaskes  
i hvilken maskin? 

Bekkenspyler Instrumentvasker 

Foto: Ken Hygiene System Norge 

Foto: Ken Hygiene System Norge 



Hva skal jeg si noe om 

• Innredning/krav til skyllerom 

• Dekontaminatorer 

• Observasjoner og erfaringer  

• Oppgaver og Opplæring 

 

 



Mine observasjoner 

• Manglende opplæring  i og kunnskap om 
skylleromsarbeid 

• Utstyr og innlastningsstativer passer ikke til 
hverandre 

• Last blir plassert feil vei og dermed ikke 
dekontaminert 

• Ikke tydelig delt ren og uren side 

• Manglende bruk av beskyttelsesutstyr 

• Manglende såpe/tom såpekanne 

 

 



Funn fra Smittevernvisitter 

Rent og urent Såpe Rengjort Sjekkliste

Smittevernvisitt 

Ja Nei



Beklager å si det, men det står ikke 
bedre til hos andre…… 

 

Vestre Viken 2014 

Skedsmo kommune 2016 



Årsaker til et dårlig resultat....  

• Inntørket smuss på utstyret  
• Rust i maskin eller på utstyr 
• Dårlig vannkvalitet  
• Feil  

– plassering av gods/overlastet  
– programvalg  
– vaskemiddeldosering  
– type kjemi  
– på maskinen 

• Manglende 
– kjemi (såpe og tørremiddel) 
– temperaturoppnåelse 



Er utstyret tilpasset maskinen?? 

 



Rust i maskinen 

Foto: Pia C. Kristiansen 
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Manglende kontroll av bunnsil 

 

Foto: Pia C. Kristiansen 
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• Dekontaminatorer 

• Observasjoner og erfaringer  
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Prosedyrer for skyllerommet  

• Prosedyrene for skylleromsarbeid skal sikre 
korrekt rengjøring og dekontaminering av 
flergangsutstyr. 

• Prosedyrer for spyle- og vaskedekontaminatorer 
omfatter: 
– Sjekkliste for daglig og ukentlig vedlikehold 

– Forbrukskontroll av såpe/tørrmiddel ved hjelp av 
datostrek på kannene 

– Rengjøring av kammer og sil 

– Feilmelding i displayet 

 



Eksempel på sjekkliste 

U 



Opplæring 

Alle nyansatte og alle «erfarne» går sammen to 
og to og utførte fire enkle oppgaver: 

• Sette gods korrekt i dekontaminator 

• Sjekke maskinene 

• Tømme bunnsil 

• Sjekke at det er riktig såpe med målestrek til 
begge maskiner 

 



Husk riktig bruk av beskyttelsesutstyr! 

Foto: Skedsmokommune 



Daglig kontroll 

• Kontroller at dysehoder 
roterer fritt og at 
dysehuller er åpne 

• Sjekk av vaskearmer går 
rundt 

Foto: Ken Hygiene System Norge 

 



• Sjekk og rengjør filtre 
og klutefang for 
tilstopping 

Foto: Ken Hygiene System Norge 



• Sjekk og rengjør holder 
til bekken med jevne 
mellomrom 

Foto: Ken Hygiene System Norge 



• Kontroller såpedunk og 
ev tørremiddel (innhold 
og mengde) 1 gang pr 
uke. Sett en strek. 

• Kontroller stigerør 

 

Foto: Ken Hygiene System Norge 



Daglig renhold av skyllerom 
Renholdspersonale 

• Rengjøring av loddrette flater 
rundt vask 

• Våtmopping av gulv 

• Sjekk og bytte såpe, tørkepapir 
og hånddesinfeksjonsmiddel 

• Bytte avfallsposer 

 

Desinfeksjonsrommet skal 
rengjøres som det siste rommet i 
avdelingen. 

 

 

Pleiepersonell 

• Tørk av  
– Benker 

– løst inventar 

• Sjekk dekontaminator og 
instrumentvaskemaskin 
utvendig 

• Sortering av skittentøy i 
skittentøysekkene og avfall i 
avfallssekkene 

• Slå sammen kartonger og 
annen pappemballasje 

 



Oppsummert 

• Gode rutiner på skyllerommet kreves for å 
sikre korrekt rengjøring og dekontaminering 
av flergangsutstyr 

• Alle ansatte må få opplæring på hver ny 
avdeling/maskin 

• Innføring av sjekklister er eneste sikre metode 
for å sikre kontroll og forhindre 
smittespredning 
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Lykke til! 


