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et är inte alltid man har all kompetens 
samlad i ett företag för att kunna arbeta 
rent och hygieniskt. I en del fall har man 

medvetet valt att lägga ut en del av sysslorna, t ex 
städning och rengöring, på en extern partner. I andra 
fall har man valt att ta in konsulter vid byggnation, 
ombyggnation eller för att göra de regelbundna 
kontroller som krävs för att säkerställa att lokaler, 
renzoner och annan viktig utrustning svarar upp till 
de krav som ställts.

Två huvudgrupper av tjänsteutövare
Man kan dela in de företag som arbetar med tjänster 
i två grupper, beroende på om dessa måste ha till-
träde till lokaler för att utföra sina sysslor eller inte. 
Den grupp som aldrig behöver komma in i lokalerna 
ska naturligtvis ha en kompetens för att klara av 
sina tjänster, t ex byggkonsulter o dyl. Den andra 
gruppen ska naturligtvis också vara kunniga  inom 
sina respektive specialområden men de ska dessutom 
veta hur man ska bete sig i de rena miljöerna.

”Har Du varit i ett renrum tidigare?”
Det är många företag som ställer denna fråga innan 
de tar in personal att utföra mätningar, justeringar 
eller bara för att vara med vid en tillverkningspro-
cess. Om svaret på denna fråga är ja så är det inte 

liktydigt med att personen kan få komma in i den 
rena miljön. I mitt tidigare liv, då jag var anställd på 
ett företag som levererade kritiska processfi lter till 
bland annat läkemedelsindustrin, var jag på besök 
med en nyanställd hos ett medicinsktekniskt företag 
nere i Skåne. Vår värd för besöket var medveten om 
att jag visste vad man fi ck respektive inte fi ck göra i 
företagets renrum och han ställde frågan ”Har Du 
varit i ett renrum tidigare?” till min kollega. Kol-
legan svarade ja och vi gick in klädda i overaller 
över våra privata kläder. Efter cirka 30 minuter drog 
min kollega ned blixtlåset på overallen, tog fram ett 
äpple som han började tugga på. Vår värd och jag 
stirrade på kollegan, varpå kollegan sa ”Jag mår så 
dåligt när mitt blodsockervärde sjunker!”

Denna incident påverkade inte bara min kollega, 
som åkte ut fortare än kvickt, utan även mig och det 
företag som jag arbetade på. De ville inte ha med oss 
att göra längre!

Ställ krav på de som besöker Ditt företag!
Alla som ska in i rena miljöer, t ex renrum, måste 
vara utbildade, även de som bara besöker renrum-
men tillfälligt! Detta gäller alla, de som städare och 
rengör, de som utför mätningar på våra fi lterinstal-
lationer, som ska underhålla och serva maskiner och 
utrustningar!
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Dina leverantörer

Tjänster
Vita Verita
Magnus Kumbrant
08-584 606 40
magnus@vitaverita.com
www.vitaverita.com

YIT Sverige AB
Tomas Hörman
0706-18 80 52
tomas.horman@yit.se
www.yit.se

Berendsen Textil Service AB
0155-20 96 00
kundservice.nykoping@berendsen.se 
www. berendsen.se

Laboren Aps
Jörgen Qvist
0045-404 516 09
 jq@laboren.dk
www.laboren.dk

AB Ninolab
Johan Almqvist
08-590 096 250
jal@ninolab.se
www.ninolab.se

Toul Meditech AB
Tomas Hansson
021-13 50 00
info@toulmeditech.com
www.toulmeditech.com

NNE Pharmaplan
Anders Jeppsson
08-591 960 40
ajpp@nnepharmaplan.com
www.nnepharmaplan.com

Ventilator AB
Bernt S Karlsson
08-681 14 40
bernt.skarlsson@ventilator.se
www.ventilator.se

AirSon Engineering AB
Jan Kristensson
Tel: 0431-40 25 80
jan.kristensson@airson.se
www.airson.se


