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rengöring är en av de grundläggande 
hörnpelarna i allt som har med renhet 
och hygien att göra. till och med då 
man har krav på mikrobiologisk renhet 
är rengöringen det första som ska gö
ras innan desinfektion eller sterilisering 
kan utföras.

avsett om det är operatörerna 
som rengör efter produktio
nens slut, eller om man har en 

rengöringsstyrka som kommer in för att 
utföra arbetet, är det otroligt viktigt att 
man har tillräcklig förståelse, kunskap 
och motivation för att kunna utföra en 
tillräckligt bra rengöring. Ju högre krav på 
renhet, desto större blir problemet, speci
ellt med tanke på att de föroreningar som 
ska elimineras vid en rengöring är osynlig 
för blotta ögat. Det är med andra ord inte 
samma sak att rengöra på jobb som det är 
hemma. Hemma är det oftast tillräckligt att 
man ser till att föroreningar som är synliga 
elimineras, men om man har krav på t ex 
mikrobiologisk renhet så är det omöjligt att 
i efterhand se om man gjort tillräckligt rent.

Kontroll efter rengöring
Ett stort problem i detta sammanhang är 
just kontroll efter rengöring. Har man 
mikrobiologiska krav på renhet efter ren
göring så räcker det inte att göra en visuell 
kontroll, d v s att titta med ögat för att se 
om det är tillräckligt rent. En metod som 
vunnit stor framgång de senaste 15 åren är 
ATPmetoden, som främst används inom 
livsmedelsindustrin, för att snabbt (inom 
30 sekunder) få en uppfattning om det är 
tillräckligt rent eller ej.

Generella regler vid rengöring
• Använd rena rengöringsmaterial
• Rengör så att föroreningarna samlas 

upp och inte sprids till omgivningen
• Ta fram detaljerade instruktioner för 

rengöringen
• Arbeta systematiskt och noggrant så att 

inga ytor missas
• Använd loggböcker eller signerade 

dokument som bevis på att rengöringen 
utförts

• Låt rengöringen få tillräckligt med tid 
så att den utförs korrekt 
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