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FOAs høringssvar vedrørende NIR for rengøring i sundheds-

og plejesektoren, samt dagtilbud og skoler

Generelle bemærkninger:

Opdeling i flere NIR målrettet de særlige områder

FOA anbefaler, at der udgives en NIR for hvert af de forskellige områder, den dække. Det vil give bedre

mulighed for at behandle særlige forhold og problemstillinger inden for de enkelte områder, eksempelvis

er hygiejne hos borgere i eget hjem en særlig udfordring, ligesom de teknologier, der er relevante inden

for de enkelte områder, er forskellige. Der vil desuden være mange gennemgående forhold såsom

håndhygiejne, ophobning af infektioner mv., der bør behandles under hvert af områderne. I sidste ende

vil det blive lettere at formidle direkte til ledere og medarbejdere inden for de enkelte områder, når

begreber som eksempelvis patienter, borgere, brugere kan bruges mere målrettet.

En hensigtsmæssig opdeling kunne være:

 Hospitaler

 Plejehjem

 Hjemmepleje

 Dagtilbud

 Grundskoler

FOA havde generelt gerne set, at denne NIR indeholdt flere pålæg om eks. uddannelse, faglig viden hos

ledelse mv.

Hygiejneorganisation

Flere steder i teksten henvises til den lokale hygiejneorganisation. Der bør være et afsnit, som beskriver

denne hygiejneorganisation. I mange kommuner er hygiejneorganisationen manglende eller meget uklar,

og det er væsentligt, at målgruppen kan finde viden om hvor og til hvem, de skal henvende sig, samt

hvem der skal laves aftaler med. Dette gælder både for offentlige og private arbejdspladser.

Større henvisning til kommunale arbejdspladser

I denne publikations første halvdel henvises meget ofte til hospitaler, og de kommunale arbejdspladser

bliver overset. FOA mener, det er afgørende, at der er en større fokus på håndtering og viden om

hygiejne og rengøring i eks. hjemmepleje (borgerens eget hjem), daginstitutioner, fritidsordninger,

skoler, social- psykiatriske bosteder mv.

Det er vigtigt, at have fokus på at på mange arbejdspladser inden for sundhed– og plejesektoren, samt

dagtilbud og skoler, er der ikke tale om patienter, men om borgere og brugere.

På de kommunale arbejdspladser inden for sundhed- og plejeområdet, herunder daginstitutioner og

skoler kan der være tale om andre udfordringer, når det gælder viden om hygiejne og rengøring, end på
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hospitalsområdet. Dertil kommer, at der kan være tale om en leder fra andre faggrupper, der er

ansvarlige for rengøringen. Eks. tekniske servicemedarbejdere på skoler, pædagoger i daginstitutioner.

FOA mener, at en grundlæggende præmis for at højne den hygiejniske standard er, at viden om hygiejne

og rengøring bliver bedre hos de enkelte ledere.

Uddannelse

Uddannelse og forståelse af de komplekse sammenhænge der er, når det gælder hygiejne, er væsentlig

for at holde smitterisiko på et så lavt niveau som muligt.

FOA mener, at denne NIR bør indeholde langt flere henvisninger til mulighederne for formel uddannelse i

Danmark, såsom AMU-kurser i rengøring og hygiejne, Rengøringsteknikeruddannelsen,

Erhvervsserviceassistentuddannelsen samt en akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik. FOA

har i mange år arbejdet meget aktivt for at skabe muligheder for formel uddannelse på området for at

sikre ansatte og ledere mulighed for faglig grund- og videreuddannelse.

Vigtigheden af uddannelse nævnes allerede i forordet ...”smitteforebyggelse er en professionel opgave”

... der for undrer det FOA, at vigtigheden af uddannelse flere steder i teksten nedtones til ”tilstrækkelig

information”, ”instruktion” mv. i den øvrige del af teksten.

Tid og ressourcer

FOA mener, at det bør fremgå, at der skal være fornøden tid og ressourcer til at udføre opgaverne

kvalificeret og fagligt korrekt.

Hertil kommer, at der skal være tid til, at medarbejderne kan udføre opgaverne sikkerheds- og

sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt – altså have tid til at tage sine forholdsregler for at undgå selv at blive

smittet. Det er en forpligtelse arbejdsgiveren har ifølge arbejdsmiljøloven.

Manglende tid bør bl.a. nævnes som en af faktorerne (side 10), der kan give udfordringer.

Konkurrence

Hygiejne og rengøringsopgaver har i mange år været sendt i udbud uanset hvilken virksomhed eller

institutionstype, der er tale om. De allerstørste konkurrenceparametre er bl.a. tid og uddannelse/viden,

og begge er meget væsentlige faktorer, når der skal leveres en kvalificeret og hygiejnisk faglig ydelse.

FOA havde derfor gerne set, at der bliver stillet flere krav i retningslinjerne. Der er alt for mange bør og

kan.

Arbejdsmiljø

FOA gør opmærksom på, at der findes flere AT-vejledninger, der omhandler emner af betydning for

hygiejne, rengøring og håndtering af midler i den sammenhæng. FOA anbefaler derfor, at der tages

kontakt til Arbejdstilsynet for et samarbejde om kvalificering og henvisninger til relevante vejledninger.

FOA mener desuden, at Arbejdsmiljøloven indeholder en række bestemmelser af relevans for denne NIR.

Målet er at beskytte de ansatte mod smitte og smittefare. Nedenfor er kun medtaget Arbejdsmiljølovens

§ 1 som eksempel:
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§ 1. Ved loven tilstræbes at skabe

1. et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og

sociale udvikling i samfundet, samt

2. grundlag for, at virksomhederne selv kan løse sikkerheds- og sundhedsspørgsmål med vejledning

fra arbejdsmarkedets organisationer og vejledning og kontrol fra Arbejdstilsynet.

Side 3-4: Forord

Andet afsnit: FOA er meget enig i, at hygiejne og rengøring bør tildeles samme ressourcer på linje med

pleje- og behandlingsopgaver - i og med at hygiejne og rengøring er en væsentlig faktor for at nedbringe

smitte og infektioner, men denne ressourcetildeling bør ikke være på baggrund af fortjeneste, men på

baggrund af faglig viden og kvalificeret håndtering af opgaverne. Herefter vil konsekvensen så blive

anderkendelse og respekt for dette fagområde på linje med andre fagområder.

Side 6-9: Grundlaget for tilrettelæggelse og styring af rengøring

I afsnittet nævnes ”organisationen” (side 7), og eksemplerne herpå er hospital og plejehjem, men de

øvrige arbejdspladser, som denne NIR retter sig mod er af meget mere broget karakter eks.

hjemmepleje, daginstitution, specialskole, grundskole, social-psykiatrisk bosted mfl. Disse typer af

arbejdspladser har i praksis helt andre udfordringer end de to eksempler, eksempelvis spiller

brugere/borgere en rolle i sikring af god hygiejne. Det ville kunne afhjælpes, hvis materialet blev

målrettet de enkelte typer af institutioner og arbejdspladser.

FOA mener, at eksemplerne under hygiejneprofilerne (side 8) er meget målrettet sygehuse. Der mangler

noget mere om, hvordan man kategoriserer forskellige rum inden for de forskellige institutioner og

arbejdspladser såsom ældres eget hjem, daginstitution skoler mv. FOA finder det dog overordentlig

væsentligt, at også disse typer af arbejdspladser får et arbejds- og aftaleredskab for at sikre professionel

rengøring. Det vil give et grundlag for klare aftaler om kvalitet, snitflader, tid mv.

I tabel 3 (side 8) er angivet en lang række forskellige lokaletyper. FOA anbefaler at der i kategori 3 også

nævnes opbevaringsrum/depoter. Mange steder er der et rum til diverse hjælpemidler, men en travl

hverdag henstilles disse hjælpemidler ikke altid hensigtsmæssigt, så rengøring kan foregå efter

hygiejniske forskrifter. Med tiden kan dette rum udgøre en fare for smitterisiko.

Under tabel 3 angives, at køkkener formelt hører under Fødevarestyrelsen, men at rengøringsopgaver og

aftaler lokalt KAN være omfattet af denne NIR. FOA mener, de skal være omfattet af denne NIR. Det er

især i disse snitflader, der opstår farlige situationer, og hvor der bør være stor fokus på hygiejnen.

På side 9 under oplistningen bør tilføjes en ekstra dot:

 Manglende tid til at udføre opgaven kvalificeret og faglig korrekt
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I forbindelse med afsnittet om Inspektion af de 6 risikopunkter, herunder anbefalingerne vil vi henlede

opmærksomheden på den publikation FOA har udviklet i samarbejde med Dansk Standard – ”Ældrekvik”.

Side 10-14: Rengøringsmetoder, -midler, -udstyr m.m.

På side 10 nederst bør vigtigheden af klare aftaler om, hvem der har ansvar for, at et rum er

rengøringsparat. Er det rengøringspersonalet eller er det andre faggrupper, der bruger rummene, i løbet

af arbejdsdagen. Det er vigtigt, for at rengøringspersonalet ikke bruger tid på opgaver, som ikke er en

del af rengøringsaftalen.

FOAs erfaring er, at der ofte ikke er ikke er indregnet tid til oprydning, og at andre faggrupper, såsom

plejepersonale, pædagogisk personale, undervisningspersonale forventes at have ansvaret for den del.

Oprydning er en af de snitflader, der skal være klare aftaler omkring.

Side 11 øverst: Det bør fremhæves, at det i rengøringsaftalerne skal præciseres, at ”Da spild ofte er

uidentificerbart for iagttageren, bør den, der forårsager eller iagttager spildet iværksætte, at der sker

optørring, bortskaffelse samt nødvendig rengøring og evt. desinfektion”.

Det er FOAs erfaring, at denne snitflade mellem rengøringspersonale og andre faggrupper ofte er årsag til

uklarhed og konflikter.

Midt på siden i boksen med anbefalinger står der i 2. dot. patientenhed. Der bør stå patient/borger

enhed, da man i eksempelvis hjemmeplejen ofte benytter begrebet borgere.

I 3. dot står, at man” skal kunne dokumentere metodens effektivitet, og at metoden skal godkendes af

den lokale hygiejneorganisation”. Det er vigtigt, at Retningslinjerne angiver hvem, og hvor man kan

henvende sig. FOA mener, at det er vigtigt, at den lokale hygiejneorganisation er beskrevet tydeligt og

klart.

Nederst på side 11 bør nævnes tørmobning.

På side 12, første afsnit – er det kun robotstøvsugning, der menes eller er det støvsugning generelt?

Under afsnittet om fejning nævnes kun hospital- og plejeområdet. Er det kun på plejehjem og på

hospitaler, det frarådes, eller gælder det også på andre institutioner og arbejdspladser eks. i borgernes

eget hjem (hjemmeplejen), på social- psykiatrisk bosted mv.?

På side 13, midterste afsnit bør det nævnes, at rengøringsmidler udover at de skal opbevares i egnede

lokaler/skab, også skal opbevares i egnede beholdere (inkl. deklaration) på rengøringsvognen. FOAs

erfaring er at det sket, at rengøringsmidler overhældes på uautoriserede beholdere såsom ½ liters

sodavandsflasker, fordi de opleves som mere handy. Medarbejderne tænker ikke over, at andre ikke ved,

hvad der er i flasken og kan tage fejl. FOA har oplevet enkelte arbejdsskader på den baggrund.

I boksen midt på siden bør det fremgå, det kan være nødvendigt at foretage en risikovurdering af

rengøringsmidler og andre kemiske produkter – en kemiske APV. FOA anbefaler, at denne del

koordineres med Arbejdstilsynet.

Sidste afsnit om rengøringsrum bør præcisere, at der skal være plads ti,l at de kan flyttes rundt, således

at rengøring kan foretages på hele gulvarealet. Det er ikke nok, at udstyr og rekvisitter ” kan være i
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rummet”. I dette afsnit bør der være eksempler på eller fremhævelse af, at det også gælder i eks.

daginstitutioner, specialinstitutioner mv.

Side 14: I anbefalinger om rengøringsudstyr bør der være et eksempel fra hjemmeplejen, hvor

medarbejderne selv har det rene udstyr med ud til borgerne. Det er vigtigt, at det fremgår, at man ikke

bruger borgernes egne klude mv. I disse situationer er der sjældent tale om rengøringsvogne.

Hensynet til arbejdsmiljøet nævnes, og det er FOA meget tilfreds med, da rengøringsmedarbejdere er en

af de mest udsatte faggrupper, når det gælder muskel- og skeletskader samt eksem/allergi.

FOA anbefaler, at der i retningslinjerne også lægges vægt på rengøring og vedligehold af maskiner,

remedier mv.. Alt for ofte er der ikke afsat tid til denne opgave, og alt for ofte er det ikke beskrevet i

rengøringskontrakten eller udbudsmaterialerne. Desuden bør det fremgå af

rengøringsaftalen/udbudsmaterialer hvilken standard eksempelvis maskiner, vogne, remedier har, da det

er vores erfaring, at det er umuligt at leve op til de hygiejniske krav, såfremt der er tale om rustent,

nedslidt udstyr og remedier.

Side 15-17: Grundlæggende forholdsregler ifm. den praktiske

udførelse

FOA anbefaler at Håndhygiejne beskrives under alle forskellige institutioner og arbejdspladstyper, og de

særlige problemstillinger, der kan være på eksempelvis social-psykiatriske afdelinger med beboernes

egen håndhygiejne, bør indgå i retningslinjerne.

Side 16: Hånddesinfektion. FOA anbefaler, at dette afsnit koordineres med Arbejdstilsynet. Der er

brancher (eks. hospitaler, plejehjem, hjemmepleje mv.), hvor desinfektion foregår mange gange i løbet

af en dag, hvilket kan give problemer i arbejdsmiljøet.

Side 17, 2. afsnit. Behovet for at forebygge skyldes også at pleje i stigende grad foregår i eget hjem

eksempelvis på grund af tidligere udskrivning fra sygehus, længst-mulig-hjemme politik på ældreområdet

mv.

Det bør især nævnes. at arbejdsdragten ikke skal tages med hjem. Personalet skal have mulighed for at

skifte til eget tøj efter endt arbejdsdag. Det bør fremhæves, at arbejdstøjet skal kunne tåle 80 grader i

10 minutter, og det dagligdags tøj derfor er udelukket. Det kan som regel ikke tåle så høje grader.

Dette bør koordineres med Arbejdstilsynet og kobles med eks. AT-vejledning om

velfærdsforanstaltninger.

FOAs erfaringer er, at der findes arbejdspladser, hvor det er tradition at gå i eget tøj for at skabe en

mere hjemlig atmosfære blandt borgere/brugere/patienter, og hvor der kan være en modstand mod at

bruge arbejdsdragt, også selvom det kan være nødvendigt af hygiejniske grunde.

Side 18-20: Krav til personale, der varetager rengøringsopgaverne
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Første afsnit bør omformuleres, således at den faglige vinkel fremhæves. Baggrunden for uddannelse er

ikke, at de bør have anerkendelse og opbakning ... det er ikke synd for personalet.

Uddannelse skal være begrundet i, at man derved bliver i stand til at varetage hygiejne- og

rengøringsopgaver på kvalificeret og fagligt funderet måde, samt at personalet har viden til at indgå i

drøftelser med andre faggrupper om deres fagområder.

FOA mener, at uddannelse bør være obligatorisk for at kunne arbejde med hygiejne og rengøring, især i

områder hvor faren for smittespredning er størst. Det er en grundlæggende nødvendighed, hvis man i

Danmark ønsker mere styr på hygiejnen inden for den kommunale sundheds- og plejesektor samt i

dagtilbud og på skoler. Og det kunne være en god anbefaling fra statsligt hold eksempelvis i disse

retningslinjer.

Det er arbejdsgiverne, der bestemmer, om de vil ansætte kvalificeret og fagligt uddannet personale inden

for hygiejne og rengøringsområdet, og anbefalinger om ansættelse af uddannet personale bør fremhæves

i denne NIR. Denne anbefaling bør gælde, uanset om det eksempelvis er et sygehus, et social-psykiatrisk

bosted, daginstitution, skole eller i hjemmeplejen. Dermed bliver afsnit to unødvendigt, da det retter sig

udelukkende mod hospitaler. Og uanset om der er tale om opgaver udført af private aktører (udliciteret)

eller om det foregår i offentligt regi.

Det nævnes, at ”der kræves infektionshygiejnisk indsigt hos både medarbejdere og ledere”. ”Indsigt” er

alt for lavt vidensniveau. FOA mener, at leder med ansvar for hygiejne og rengøring SKAL have

nødvendig faglig viden til at kunne indgå i drøftelser med andre ledere om sit felt, skal kunne drøfte

økonomi og muligheder, organisering af arbejdet, fastlæggelse af hygiejniske standarder og metoder, der

tilgodeser de hygiejniske fog rengøringsmæssige forskrifter, og ikke mindst for at kunne fagligt vejlede

og instruere sine ansatte.

I afsnit 6, der starter med ”Det er en ledelsesopgave” skal dele af teksten ændres, således at

”systematisk oplæring” ændres til ”systematisk uddannelse og efteruddannelse af medarbejderne, så de

er i stand til selvstændigt, at håndtere, udføre og vurdere hygiejniske spørgsmål og opgaver på et

kvalificeret og faglig grundlag”.

Der findes i dag en række uddannelser med fokus på hygiejne og rengøring, som bør nævnes og

eventuelt kort beskrives i dette afsnit.

Sidste afsnit på side 18 bør formuleres anderledes, eksempelvis ”Rengøringsindsatsen i et lokale/på et

område/ af redskaber og maskiner være tilstrækkelig til ..... Det betyder, at rengøringsmedarbejdere har

viden om og selvstændigt kan vurdere og kontrollere, om rengøringsstandarden lever op til fastlagte

hygiejne og rengøringskrav”.

Der bør være et afsnit om vigtigheden af, at medarbejdere inden for hjemmepleje området selvstændigt

kan vurdere og sikre kvalitet, da der her er tale om arbejdet i borgerens eget hjem, og arbejdet foregår

alene.
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Side 19, første afsnit bør ændres til Ledelsen af rengøringsafdelingen/-enheden på arbejdspladsen eller i

virksomheden skal sikre at .....”. Der er ikke kun tale om hospitaler - retningslinjerne retter sig mod en

række andre typer af arbejdspladser inden for sundhed, pleje, dagtilbud og skoler.

I stedet for at nævne, emner som undervisning bør indeholde, bør retningslinjerne anbefale de

eksisterende uddannelser og eventuelt opliste den viden og kompetencer, som det anbefales at

medarbejderne besidder.

Af samme grund anser FOA det ikke for hensigtsmæssigt, at man i disse retningslinjer ønsker at angive

et estimeret tidsforbrug for undervisning og instruktion. Det er ikke hensigtsmæssigt, at beskrive en

”lavest fællesnævner” for et område, der er dækket af faglige uddannelser. Hvis man ønsker at højne

arbejdet med hygiejne og rengøring, skal der uddannelse til, ellers vil det fortsat være et område som

kan varetages af ikke-faglærte eller af personer med en let instruktion på området. Desuden er der

medarbejdere med anden sproglig baggrund, og som kan have behov for mere tid til forståelse mv. Et

hensyn som allerede er indarbejdet i de eksisterende uddannelser.

Under personale, der arbejder med rengøring, bør nævnes, at kendskab til materialer og

rengøringsmidler er vigtigt også for at kunne vedligeholde bygninger og lokaler. Det vil sige at være med

til at opretholde den værdi bygninger og inventar har p.t. og forhindre store udgifter på længere sigt. Der

er mange eksempler på, at der er brugt forkert og ødelæggende midler på materialer, der efterfølgende

er blevet misfarvet, ødelagte mv. og med en tidligere udskiftning end planlagt/budgetteret med.

FOA mener, at anbefalingerne på side 20 helt tilsidesætter behovet for faglig og velkvalificeret viden, når

det gælder hygiejne og rengøring. Anbefalingerne bør strammes op således:

 Skriftlige uddannelse- og efteruddannelsesplaner

 Faglig undervisning tilpasset de opgaver, der skal varetages

 Certifikater, uddannelsesbeviser for al undervisning

 Løbende evaluering og læring i fællesskab i personalegruppen

FOA mener, at der IKKE bør være en tjekliste som bilag, da det kan opleves som acceptabel og at

opfyldelse af den vil sikre, at det faglige niveau er i top. Som nævnt tidligere, er det FOAs opfattelse af

en faglig uddannelse som grundlag for at udføre og kontrollere hygiejne og rengøringsopgaver er hele

grundlaget for at højne kvaliteten af hygiejne og rengøringsydelser, og dermed anerkendelse af faget.

Side 21: Rengøringsvenligt design, indretning og materialevalg

I første afsnit bør nævnes eksempler fra de øvrige områder, som retningslinjerne er målrettet mod:

dagtilbud, skoler, hjemmeplejen mv.

FOA anbefaler, at der bliver endnu en dot om, at denne NIR bør indgå ved nybygning og renovering.

FOA mener, at afsnittet bør rumme lidt om nanomaterialer, da nano er en del af hygiejnisk design –

bakteriedræbende overflader på kontakter, smudsafvisende overflader mv.
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Vi gør opmærksom på at der i Arbejdsmiljørådet foregår en drøftelse af hele situationen omkring

nanomaterialer – hvad kan vi dokumentere, skal der være grænseværdier, regulering, osv. Denne

drøftelse færdig i løbet af foråret og vil forhåbentlig give en status på arbejdet herhjemme på

nanoområdet.

Side 22: Rengøringsaftalen

Der bør tilføjes et afsnit: Det er vigtigt, at der foreligger en klar aftale om rengøringskrav, snitflader mv.

Det skal sikre en god hygiejne- og rengøringsstandard, samt en afstemning af forventninger til

eksempelvis personale, og til det øvrige personale på arbejdspladsen – uanset om der er tale om en

intern eller ekstern leverandør.

Side 23 under snitflader, bør det fremgå, at der skal være klare aftaler om hvem og hvornår, der ryddes

op i de enkelte lokaler og områder.

Side 24, under uddannelse bør der tilføjes en dot om at arbejde systematisk med uddannelse og

efteruddannelse.

Der bør være et afsnit med punkter om samarbejde med øvrige faggrupper, internt i organisationen –

både når rengøringsopgaverne varetages af personale ansat i internt i organisationen, og hvis der er tale

om en ekstern leverandør. Anbefalingerne bør gå på, hvordan samarbejdet bør gribes an, og de

væsentligste punkter, der skal samarbejdes omkring.

Side 25-29: Rengøring på hospitaler – særlige områder

FOA anbefaler at koordinere afsnittet om rengøring ifm. med om- og tilbygning med Arbejdstilsynet, da

der er nogle regler om samarbejde om arbejdsmiljø (læs: smitte af medarbejdere) mellem arbejdsgiver

eksempelvis kommunalt plejehjem og en ekstern leverandør af rengøring. Der kan være nogle forhold om

ansvar, der bør nævnes og behandles her.

Side 29-35: Rengøring uden for hospitalerne

Under dette afsnit vil vi endnu engang anbefale at Ældre KViK inddrages i det endelige arbejde med

denne NIR.

Under oplistning af krav bør også fremgå vigtigheden af:

 Faglig uddannelse

 Klare aftaler mellem faggrupperne i snitfladerne

I næste afsnit bør i stedet for andre uddannelsesinstitutioner nævnes social-psykiatriske bosteder, da det

er en institutionstype med særlige udfordringer, og som derfor også stiller krav om klare aftaler.
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Der bør være større stringens mellem de emner, der behandles under hhv. hospitaler, ældreområdet,

dagtilbud og skoler, samt genoptræningscentre. Eksempelvis behandles emnet rengøringshyppighed og

ophobning af infektioner under Dagtilbud og skoler, men disse har også yderst relevans for hospitaler og

på ældreområdet. Håndhygiejne nævnes specifikt under Genoptræningscentre, men er ligeså vigtig under

Dagtilbud og under Skolerne. Dette understreger det hensigtsmæssige i at opdele denne NIR i flere

separate omhandlende hver sit område.

Side 33, Dagtilbud og skoler: Her omtales at rengøringen bl.a. skal sikre, at mængden af kemiske stoffer

og allergener nedbringes. Som udgangspunkt er FOA enig, men det samme bør vel også gøre sig

gældende på de øvrige institutionstyper og arbejdspladser, der nævnes i retningslinjerne i øvrigt.

I afsnittet midt på siden fastslås det, at en forudsætning for god rengøring er, at inventaret er

vedligeholdt. Dette bør også fremgå under flere andre afsnit i retningslinjerne eksempelvis under

hospitaler, plejehjem, dagtilbud, skoler og hjemmeplejen. God vedligeholdelse er et vigtigt grundlag for

hygiejnisk rengøring.

Der bør være langt flere konkrete anbefalinger til hhv. dagtilbud og skoler - gerne adskilt - da

organiseringen af rengøringen på disse områder er anderledes end de øvrige institutionstyper.

På daginstitutionsområdet kan det være et lille privatfirma, eventuelt et par studerende, der gør rent når

dagtilbuddet er lukket. Det vil sige, de er ikke en del af hverdagen og har ikke kendskab til særlige

kontaktpunkter og til de aktiviteter, der sker i løbet af dagen. Der forekommer som regel ikke løbende

dialog mellem leder af institutionen og rengøringspersonalet. Det er vigtigt at få beskrevet, hvordan og

hvem der sikrer dialog med den lokale hygiejneorganisation.

I andre tilfælde er det en køkkenmedarbejder, der er ansat i en kombinationsstilling mellem madlavning

og rengøring i daginstitutionen – eventuelt køkken, pædagogisk arbejde og rengøring. Det vil sige

medarbejderen er en del af hverdagen og organisationen i institutionen.

På skoleområdet er der ofte tale om ikke-faglært rengøringspersonale, der er ansat i et privat firma, og

derfor ikke hører til i skolens egen organisation. Dialogen forgår ofte med lederne af det private firma.

Skolelederen har ingen rengøringsfaglig uddannelse og har som regel overladt det til den tekniske

serviceleder at have ansvaret for rengøringen, og han har som oftest heller ikke en rengøringsfaglig

uddannelse. Også her er det vigtig at få retningslinjer for hvordan og hvem, der sikrer dialog med den

lokale hygiejneorganisation.

Det er desuden væsentligt at pointere, at den nye skolereform indebærer, at både lærere og elever skal

være i skolerne i længere tid, hvilket bør betyde større rengøringsfrekvens og gennemgang af de gamle

rengøringsaftaler. Det er ofte nødvendigt, at ajourføre frekvensen af eks toiletrengøring.

Side 35: Skemaet om indeklima bør være et selvstændigt generelt afsnit, hvor god og kvalificeret

rengøring spiller en stor rolle. Dårligt indeklima kan findes inden for alle institution- og arbejdspladstyper,

eksempelvis også plejehjem og i de borgernes eget hjem (hjemmeplejen).

En stor del af det, der nævnes i tekstboksen om indeklima burde også være en del af de løbende

anbefalinger i den øvrige tekst i materialet. FOA anbefaler, at dette afsnit om indeklima koordineres med
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Arbejdstilsynet, da der findes flere AT-vejledninger på området. Desuden kan vi henvise til www.

indeklimaportalen.dk

Side 35: I afsnittet om genoptræning nævnes resultater fra en undersøgelse – kunne man ikke sætte den

i en tekstboks ligesom under daginstitutioner, således at tekstbokse/undersøgelsen understreger hvorfor

hygiejne er vigtig på den type arbejdspladser.

Side 36, tekstboksen om arbejdsmiljø og håndhygiejne – dette bør også fremgå under de andre typer af

institutioner og arbejdspladser. Desuden anbefaler vi, at ikke kun toiletter skal være forsynet med

flydende sæbe fra engangsdispenser og dispenser med håndklæder – det bør være alle steder

eksempelvis også på hospitaler, dagtilbud, skoler, social-psykiatrisk bosted mv.

Side 36-38: Kvalitetssikring af rengøringen

Første sætning bør, udover at forebygge smitte, udvides til også at nævne vedligehold og indeklima som

væsentlige begrundelser for at have fokus på hygiejne og rengøring.

FOA er meget enig i, at der bør allokeres ressourcer fra kontrol af rengøringskvalitet til sikring af, at

forudsætningerne er i orden. Såfremt medarbejderne har den fornødne faglige uddannelse, faglige

ledelsesmæssige støtte, samt at der er afsat den fornødne tid, vil de både være i stand til at yde en

ordentlig kvalitet i arbejdet samt efterfølgende at vurdere og kontrollere eget arbejde.

Under emnet struktur bør 2. dot omskrives til: er der dokumentation for, at personalet har den fornødne

uddannelse. Og samtidig bør tilføjes en dot om, at der er en plan for løbende efteruddannelse, således at

medarbejdernes viden løbende ajourføres.

Under emnet Proces nævnes vigtigheden af, at medarbejderne kan nå opgaven på den aftalte tid. FOA

mener, at det er vigtigt at understrege, at det er nødvendigt med den fornødne tid for at kunne udføre

opgaven fagligt og velkvalificeret. Dette bør fremgå i en tekstboks.

Side 44: Referencer

FOA anbefaler, at Ældre KVIK inddrages i arbejdet med udarbejdelse af retningslinjer og den senere

formidling til ledere og personale lokalt på institutioner og arbejdspladser. Ældre KViK er udarbejdet i

samarbejde med Dansk Standard.


