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Tekstiler i helseinstitusjoner 
Historiske dokumenter 



Håndtering av tekstiler i helsetjenesten 
Lovkrav/Standarder 

• Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og 
omsorgstjenesten (FOR-2016-10-28-1250) 

• Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i 
virksomheter (FOR-1996-12-06-1127) 

• Smittevernloven 
– Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten (FOR-2005-06-17-

610) 

• Arbeidsmiljøloven 
– Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende 

tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) 
– Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer 

i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift 
om tiltaks- og grenseverdier) 

• NS-EN 14065:2016; Tekstiler som er behandlet i vaskeri. 
Kontrollsystem for biologisk forurensning. 

 
 
 



 
Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten 

FOR-2005-06-17-610 
 

• Forskriften gjelder for institusjoner som yter tjenester etter 
spesialisthelsetjenesteloven § 1-2 og for institusjoner som omfattes 
av forskrift om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon 

• Gjelder alle institusjoner som omfattes av forskriften 

• Infeksjonskontrollprogrammet skal;  
– Tilpasses den enkelte virksomhet og være basert på en risikovurdering og 

identifisering av kritiske punkter i institusjonen.  

– Angi hvem som har det faglige og organisatoriske ansvaret for de tiltak 
programmet omfatter.  

– Omfatte tiltak for å verne personalet mot smitte 

• Ledelsen ved institusjonen skal sørge for at 
infeksjonskontrollprogrammet utformes, iverksettes og 
vedlikeholdes som en del av institusjonens internkontrollsystem. 

 



Healthcare Laundry and Textiles in the United States: Review and 
Commentary on Contemporary Infection Prevention Issues 

Infect.Control Hosp.Epidemiol.2015;36(9):1073-1088 

• Utbrudd knyttet til tekstiler er sjelden 

• Tolv utbrudd rapportert på 43 år 

• Utbruddene primært knyttet til; 

– Eksponering av støv under lagring 

– Svikt i rengjørings-/desinfeksjonsprosessen, spesielt 
knyttet til sporedannende bakterier som Clostridium 
difficile og Bacillus cereus 

 



Vaskedekontaminatorer; Del 1: Generelle krav, 
termer, definisjoner og prøvinger. 

NS-EN ISO 15883-1:2009 

• Standarden gjelder ikke maskiner til tekstiler 

• A-verdien: 

– Et mål for å sammenligne desinfeksjon ved ulike 
temperaturer 

– Tilsvarer det antall sekunder som gir en bestemt 
desinfeksjonseffekt ved 800 C 

– A-600 betyr desinfeksjon ved 800 C i 600 sekunder (10 
minutter) 

 



Krav til holdetid for varmedesinfeksjon  
(NS-EN ISO 15883-1:2009) 

A0  = 600 (10 minutter) 

 Temperatur Tid A0 

700 C 6000 sek 600 

800 C 600 sek 600 

850 C 190 sek 600 

900 C 60 sek 600 

930 C 30 sek 600 



Tekstiler som er behandlet i vaskeri.  
Kontrollsystem for biologiske forurensning 

NS-EN 14065:2016 

• Det skal være etablerte et formelt ledelsessystem som 
effektivt og systematisk sikrer forsyning av behandlede 
tekstiler med en mikrobiologisk kvalitet i henhold til bruk 

• Ledelsessystemet skal være etablert, implementert og 
vedlikeholdt for å kunne kontrollere risiko som kan 
kompromittere mikrobiologisk kvalitet 

• Håndteringen i vaskeriet skal oppnå den korrekte 
mikrobiologiske kvalitet helt til overlevering til 
kunden/brukeren 

• Tekstiler skal være synlig rene, flekkfrie, være korrekt 
tørket/strøket og ingen ubehagelig lukt 



Håndtering i vaskerier 
 

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn 
http://vaskeritilsynet.no/bransjestandarder 
 

Bygger på NS-EN 14065:2016 
 

http://vaskeritilsynet.no/bransjestandarder
http://vaskeritilsynet.no/bransjestandarder


Hva omfatter tekstiler i helsetjenesten 

• Pasientnære tekstiler 
– Sengetøy, nattskjorter/bukser, håndklær 
– Privattøy fra pasienter/beboere 

• Dyner/puter/madrasser/underlag 
• Operasjonstekstiler 

– Operasjonstøy, dekkestykker 

• Rengjøringstekstiler;  
– Mopper  
– Kluter 

• Tekstiler fra miljøet 
– Gardiner 
– Møbeltrekk 

• Personaltøy 
 



Klassifisering av tekstiler 

• Rene tekstiler 

• Brukte tekstiler 

– Tekstiler som har vært benyttet, men som ikke er 
forurenset med blod/kroppsvæsker 

• Smitteførende tekstiler 

– Tekstiler benyttet av pasient med kjent smitte eller som er 
synlig forurenset med blod/kroppsvæsker 

• Varmeømfintlige tekstiler 

– Skal vaskes på høyest mulig temperatur. Vurdere kjemisk 
desinfeksjon og eller/kombinasjon av disse 



 

Infeksjonskontrollprogram: 
Håndtering av tekstiler 

 
• Setter krav til beskrivelse av; 

– Organisering, ansvar, roller 

– Håndtering av felles tekstiler/beboeres privattøy  

– Sortering av brukte-/smitteførende tekstiler 

– Emballering/merking av brukte-/smitteførende tekstiler 

– Lagring 

– Transportveier lokalt/eksternt   

– Håndtering av avvik 

 



Avfall i helsetjenesten 
Historiske dokumenter 



Avfall fra helsetjenesten 
Lovkrav (1); Generelle krav 

• Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og 
omsorgstjenesten 

• Smittevernloven 
– Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten 

• Arbeidsmiljøloven 
– Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende 

tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) 

– Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske 
faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske 
faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier) 

• Forurensningsloven og avfall 1981 § 27 

 

 



Avfall i helsetjenesten  
Lovkrav (2) 

• Forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane 2006 

• Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall 2004 

• Forskrift om miljørettet helsevern 2003 

• Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall 
(avfallsforskriften) 

• Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og 
dyrehelsetjeneste mv. 

• Council Directive 2010/32/EU 

• NS-EN ISO 23907:2012; Stikkskadebeskyttelse. Krav og 
prøvingsmetoder. Beholdere for skarpe og spisse gjenstande 



Hvem har ansvaret for avfall fra helsetjenesten? 

• Håndtering av avfall fra helsetjenesten skal sikre helse, miljø 
og sikkerhet og være en integrert del av internkontroll i 
helseinstitusjonen, inkludert infeksjonskontrollprogrammet 

• Ledelsen skal legge til rette for systematisk styring av 
avfallshåndteringen inkludert; 
– Tydelig ansvarslinjer 

– Ressurser (personell, økonomi) 

– Opplæring 

 



Retningslinjer for håndtering av avfall fra 
helseinstitusjoner 

• Faglig og administrativt ansvar 

• Hvilke personellgrupper som skal være involvert i avfallshåndteringen 

• Opplæring av personell 

• Avfallsreduksjon gjennom produktvalg 

• Sortering, emballering og merking 

• Intern transport og lagring 

• Desinfeksjon av smittefarlig avfall 

• Avfallslagring 

• Avfall i avløp 

• Sluttbehandling 

• Ekstern transport 

• Beredskap ved driftsstans 

• Avviksregistrering og oppfølging av avvik 

 



Kritiske spørsmål knyttet til planlegging av 
avfallshåndtering? 

• Hva slags avfall er det? 

• Hvilke mengder produserer helseinstitusjonen? 

• Hvilken risiko utgjør dette avfallet? 

• Hvordan blir avfallet håndtert i dag? 

• Hvilke krav foreligger til håndtering av institusjoner som 
produserer dette avfallet? 

• Hvilke krav stilles til sluttbehandling? 



Klassifisering av avfall 
NS 9431:2011 

 

 
Avfallskoder 

6000 Medisinsk avfall 

6003 Smittefarlig 
avfall 

Jfr forskrift om smittefarlig 
avfall i dyre og 
helsetjenesten 

6004 Ikke smittefarlig 
avfall 

Som ikke omfattes av 
forskriften 

6101 Medisiner 



Avfallskategorier fra helsetjenesten 
Forurensningsloven §27a 

• Spesialavfall; 

– Avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen 
med annet husholdningsavfall eller næringsavfall på grunn 
av sin størrelse eller fordi det kan medføre alvorlig 
forurensning eller fare for skade på mennesker eller dyr. 



 

Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste 
og dyrehelsetjeneste mv. 

FOR-2005-10-11-1196 

 
• Helsetjeneste skal sørge for at smittefarlig avfall  

– Oppbevares og håndteres på en slik måte at det ikke 
medfører fare for forurensning eller spredning av smitte til 
mennesker eller miljø 
• Forskriften gjelder også smittefarlig avfall som oppstår når 

helsetjenesten foregår hjemme hos pasienten 
(hjemmesykepleien/legevaktvirksomhet)  

– Smittefarlig avfall ikke blandes med andre typer avfall. 

– Så tidlig som mulig sørge for at smittefarlig avfall 
behandles slik at det ikke lenger er smittefarlig. 



§ 3: Definisjoner 
Smittefarlig avfall 

• Smittefarlig avfall:  
– Avfall fra medisinsk behandling eller veterinærbehandling og/eller 

tilhørende forskning som inneholder levedyktige mikroorganismer eller 
deres toksiner som er kjent for eller er antatt å kunne forårsake sykdom på 
mennesker eller andre levende organismer 

• Avfall som er direkte forurenset med sekret, puss o.l. fra pasienter 
med alvorlige infeksjoner; 
– brukte bandasjer, drensmateriell, hansker, munnbind, bleier og liknende 

• Stikkende/skjærende avfall; 
– brukte kanyler, brukte skalpellblader, brukte sakser og pinsetter, 

reagensrør med blod, puss eller vevsrester 

• Vevsbiter, organer, blod og blodprodukter; 
– inkludert serum, plasma og andre komponenter fra blod, samt blodige 

bandasjer 

• Avfall fra luftsmitteisolater 



§ 4: Forsvarlig oppbevaring, håndtering og 
transport av smittefarlig avfall (1) 

• Ledelsen ved virksomheten har ansvaret for 
infeksjonskontrollprogrammet inkludert avfalls plan;  
– Foreligger prosedyrebeskrivelser og hvem som har ansvar for 

oppdatering 

– Klassifisering av smittefarlig avfall  

– Håndtering av smittefarlig avfall  

– Ansvar for risikovurdering av smittefarlig avfall 

– Hvem som har ansvaret for å oppdatere prosedyrene  

– Avvikshåndtering 

– Implementering av prosedyrene  

– Kobling til virksomhetens internkontrollsystem 



§ 4: Forsvarlig oppbevaring, håndtering og  
transport av smittefarlig avfall (2) 

• Smittefarlig avfall bør samles opp i støtsikre og fukttette 
beholdere  
– Beholderne bør være av et materiale og utformes slik at avrenning er 

forhindret ved oppbevaring og videre transport helt frem til 
behandlingsanlegget 

• Smittefarlig avfall fra hjemmesykepleie/legevaktvirksomhet 
bør ha beholdere som beskrevet ovenfor 

• Oppbevaring av smittefarlig avfall; 
– Bør holdes ryddig og rent og om nødvendig desinfiseres   

– Oppbevaringsplassen bør være sikret slik at uvedkommende 
mennesker eller dyr ikke har tilgang 

 



Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og 
kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for 

biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier) 

Biologiske faktorer 

Gruppe 1 Forårsaker ikke sykdom hos mennesker eller dyr 

Gruppe 2  Kan være årsak til sykdom, eller være til fare for arbeidstakere som 
blir eksponert. Begrenset spredningspotensiale og det finnes 
effektive forebyggende tiltak eller behandling 

Gruppe 3 Kan være årsak til alvorlig sykdom. Representerer en alvorlig fare 
for arbeidstakere som blir eksponert. Spredningspotensial til 
omgivelsene, men det finnes oftest effektive forebyggende tiltak 
eller behandling 

Gruppe 4 Årsak til alvorlig sykdom. Representerer en alvorlig fare for 
arbeidstakere som  blir eksponert. Stor risiko for spredning. Det 
finnes vanligvis ikke effektive forebyggende tiltak eller behandling 

Avfall fra gruppe 3 og 4 klassifiseres som smitteavfall 



Stikkskader – er det et problem? 
https://www.ssb.no/statistikkbanken/selectvarval/saveselections.asp  

https://www.ssb.no/statistikkbanken/selectvarval/saveselections.asp
https://www.ssb.no/statistikkbanken/selectvarval/saveselections.asp


Stikkskadebeskyttelse  
Beholdere for skarpe og spisse gjenstander 

NS-EN ISO 23907:2016 

• Council Directive 2010/32/EU 

– Clause 6; specifying and implementing safe procedures for 
using and disposing of sharp medical instruments and 
contaminated waste 

– Place effective disposable procedures and clearly marked 
and technically safe containers for handling of disposable 
sharps and injection equipment 

• NS-EN ISO 23907:2016 

– Stikkskadebeskyttelse. Beholdere for skarpe og spisse 
gjenstander 
 



Anbefalinger 

• Beholdere til stikkende/skjærende avfall; 
– Må være plassert slik at søl ikke skjer om de skulle velte 

– I høyde slik at sprøyter enkelt kan kastes 

– Plassert vekk fra publikumsområder 

– Utenfor rekkevidde til barn 

– Skal kun benyttes til stikkende /skjærende avfall 

– Skal ikke fylles over markeringslinjen i beholderen (3/4 full) 

– Skal ha en lukningsmekanisme slik at beholderen er lukket når den 
ikke benyttes 

– Skal kastes etter 3 mnd bruk og/eller iht lokale retningslinjer 

 

https://222.ncbi.nml.nih.gov/books/NBK115277/  

https://222.ncbi.nml.nih.gov/books/NBK115277/

