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Sikre rammerne for kvaliteten af rengøringen ved at
 ∆ der sikres den fornødne tid til at sikre den ønskede kvalitet,  
samt ved at fastholde prioritering af  rengøringsopgaverne

 ∆ der arbejdes med anerkendelse af rengørings opgaven i hele organisationen  
og overfor andre  faggrupper som en del af forebyggelse af smitte

 ∆ organisationen har fokus på fastholdelse, løbende kompetenceudvikling, håndtering af  
sprogbarrierer mv. for at sikre de nødvendige kompetencer hos ledere og medarbejdere.

Styrke den rengøringsfaglige ledelse ved at
 ∆ den nærmeste leder har har viden og kompetencer til  
at  varetage styring og ledelse af rengøringsydelser

 ∆ der udarbejdes klare beskrivelser af hvilket kvalitets niveau , der ønskes  
i de enkelte lokaler og institutioner inden for ældreområdet 

 ∆ retningslinjer for rengøring er let tilgængelige og forståelige ved at retningslinjerne  
i NIR er omsat til brug i de enkelte lokaler og institutioner

 ∆ der løbende følges op på, om rengøringsydelserne lever op til de fastsatte kvalitetsprofiler 
 ∆ der udarbejdes rengøringsaftaler, der klart definerer  
hvilken frekvens og hvilken kvalitet, der forventes 

 ∆ Rengøringsaftalerne beskriver arbejds- og ansvarsfordelingen mellem faggrupper
 ∆ der arbejdes med at sikre afløsere ved sygdom for at fastholde kvalitetskravene.

Styrke medarbejderens kompetencer ved at
 ∆ rengøringspersonalet har faglig viden til at forstå  
retningslinjerne og kan omsætte dem i praksis

 ∆ der arbejdes med løbende kompetenceudvikling hos personalet,  
der udfører rengøringsydelser

 ∆ der sikres korrekt sidemandsoplæring

3 anbefalinger
Til styrket hygiejne og rengøring på ældreområdet
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Implement Consulting Group har for KL og FOA 
 gennemført en analyse af rengøring på  ældreområdet*.  
Analysen har set på anvendelsen af de infektions-
hygiejniske retningslinjer for rengøring fra Statens Serum 
Institut (SSI) – de såkaldte NIR. Analysen har endvidere 
søgt at afklare såvel ledere som medarbejderes vurdering 
af eventuelle barrierer for at  anvende retningslinjerne. 
Analysen viser, at de fleste kommuner anvender retnings-
linjer for rengøring på ældreområdet. Men de konkrete ret-
ningslinjer lever kun i begrænset omfang op til de krav, der 
bliver stillet i NIR om rengøring.

På baggrund af analysen har FOA og KL udpeget en række 
anbefalinger til at styrke efterlevelsen af de 
 infektionshygiejniske retningslinjer og styrke forebyggelse 
af smitte og sygdom gennem styrkelse af kvaliteten af rengø-
ringen. Anbefalingerne er til inspiration for kommuner og 
leverandører inden for ældreområdet, men også til det vi-
dere arbejde med retningslinjer og anbefalinger fra de 
centrale myndigheder. 

*  Implement Cosulting Group for FOA og KL:  
Analyse af barrierer for implementering af rengøringsretningslinjer på ældreområdet 2022


