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Rengøring af ren rum 

Indledning 

Begrebet rene rum har eksisteret i over 100 år. Det begyndte i slutningen af 1800 tallet, da 
man i sygehusene opdagede at mange sygdomme spredtes med mikroorganismer. 
Sygehusene begyndte at isolere patienter med smitsomme sygdomme, for at undgå smitte til 
andre patienter og personale. 

Beskyttelse i form af specielt arbejdstøj til personalet forekom ikke, allerhøjst blev der 
anvendt overtræk til beskyttelse af underarmene. Men der var hverken beskyttelse af mund 
eller hår. Bakteriebekæmpelse foregik ved at sprøjte rummet med karbolsprit. 
I 60`erne begyndte man at lave specielle ren rum til beskyttelse af produkterne under 
produktion af fx lægemidler og elektronik. De første rigtige ren rum blev etableret i 
forbindelse med rumindustrien. Beskyttelsesdragterne var af ren bomuld men hurtigt indså 
man at de efterlod store mængder af fibre og beskyttelsesdragter af bomuld og polyester blev 
almindelige. 

Jo højere beskyttelsesgrad der kræves jo større er kravene til arbejdsbeklædningen og da 
mennesker der er fysisk aktive afgiver store mængder partikler er der også krav til 
arbejdshastighed. 

I dag spiller ren rum en afgørende rolle indenfor mange industrier. 

Hvad er et ren rum 

Et renrum er betegnelsen for et miljø, hvor mængden af partikler og mikroorganismer styres 
og kontrolleres. 
For at kunne definere hvor rent et rum skal være, har man indført forskellige klassificeringer, 
afhængig af det behov man har. Klassificeringen fortæller hvor rent man ønsker rummet, 
typisk ved at definere et maksimalt antal partikler af en bestemt størrelse pr. volumenenhed. 
Når man har defineret den ønskede klasse, skal rummet testes, så man kan dokumentere, at 
rummet overholder klassificeringen. 
Typisk er det ISO 14644-1, hvor 1 som det reneste og 9 som den laveste klasse. 
CMP EU klassificering, som klassificerer rum i klasse A – D, hvor A er det reneste. 

Hvor har man ren rum? 

Medicinalindustrien og elektronikindustrien, men mange producenter af halvfabrikata og 
emballage til de nævnte industrier har også renhedskrav. 
Det gælder fx også de vaskerier der vasker tøjet som bruges i områderne. 
Fødevareproducenter og den kemiske industri har også renrums krav. 
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GMP 

Good Manufacturing Practice 
GMP regler er en del af virksomhedens kvalitetssikring, der skal sikre, at produkterne altid 
fremstilles efter normer, så de er egnede til deres anvendelse. 
Det betyder også at rengøring indgår som en meget vigtig del at disse regler. 

Der arbejdes med de 5 M ér. 

Mennesker, Materialer, Metoder, Maskiner og Miljø. Det betyder at der skal være styr på 
følgende: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personale 
Lokaler 
Produktion 
Teknologi 
Udstyr 
Rengøring 
Sterilisering 
Kvalitetskontrol 

Krav til lokaler: 
 

 

 

 

Kontrol over luften 
Rengøringsvenlige 
SOP (standard operativ procedure) for rengøring 
Krav om forskellige desinfektionsmidler 

Krav til personer: 
 

 

 

 

Personalet skal oplæres 
Høj standard af personlig hygiejne 
Håndesinfektion 
Omklædning 

Krav til beklædning: 
 

 

 

 

 

Ingen udendørstøj 
Arbejdstøj for at beskytte produktet 
Sterilt arbejdstøj 
Fnug og partikelfrit 
Omklædning ifølge skriftlig instruktion 
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Arbejdstøj 

Ved arbejde i ren rum er der krav til hvordan arbejdstøjet skal være udformet, hvilket 
materiale det skal være lavet af og hvordan det skal bæres. 

Arbejdsbeklædning i ren rum. 

Renheds-grad 
EU guide 

D Hår og skæg dækkes almindelig beskyttende dragt og 
sko/skoovertræk. 

C Hår, skæg og overskæg dækkes. 
Enkelt- eller to-delt dragt dækkende håndled, med høj 
hals, specieller sko eller skoovertræk . 

A/B Steril dragt med hætte, der dækker håret fuldstændigt, 
ansigtsmaske. Sterile ikke pudrede handsker, sterilt eller 
desinficeret fodtøj. Buksekant samlet i fodtøj, ærmekant 
samlet i handsken. Tøjet må ikke afgive partikler, skal 
tilbageholde partikler fra kroppen. 

Sluseadfærd 

I slusen skal der foretages korrekt håndvask og du skal ifører dig en beskyttelsesdragt der er 
tilpasset de funktioner der skal udføres og kravene til området. 

I mange tilfælde vil din rengøringsvogn også være placeret her, på den rene side. 
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Rengøring af ren rum 

pH pH pH pH pH pH pH pH pH pH pH pH pH pH pH 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Sure produkter Alkaliske produkter Neutral 

Opløser kalk og rust Opløser fedt og olie 

Rengøringsmidler 

Ved rengøring i ren rum anvendes traditionelle rengøringsmidler og desinfektionsmidler. 

Rengøringsmidler opdeles i hovedgrupper efter deres pH værdi i brugsopløsning. 

Hovedgrupper: 

 

 

 

 

 

 

Toiletrens (pH 0-3) 
Kalkfjerner (pH 0-4) 
Universelle midler (pH 6-9) 
Sanitetsmidler (pH 6-9) 
Vaskeplejemidler med eller uden voks (pH 7-9) 
Grundrengøringsmidler (pH 7- 11) 
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Rengøring af ren rum 

Forskellen på rengøring – desinfektion og steril. 

Ved almindelig rengøring med brug af fx universelle rengøringsmidler vil der ske en reduktion i 
antallet af mikroorganismer, men der vil stadig være mikroorganismer tilbage. 

Ved rengøring med desinfektionsmidler, 
reduceres mikroorganismerne yderligere, 
typen af mikroorganismer der reduceres vil 
være afhængig af det aktive stof i midlet. 

Ved en sterilisation vil der ikke 
være nogen mikroorganismer 
tilbage. 
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Rengøring af ren rum 

Desinfektion 

Desinfektion anvendes hvis der er mikroorganismer som kan være skadelige for det færdige 
produkt, processen, personalet eller brugeren af det færdige produkt. 

For at desinfektionen skal have den ønskede effekt er der flere ting at tage hensyn til, ting som 
kan være afgørende for resultatet.. 

Tid Tempe-ratur 

Inaktive- 
ring 

Koncen- 
tration 

Art og antal 
af mikroorg. 

Derfor er det altid meget vigtigt at følge de fastsatte procedurer i 
Arbejdspladsbrugsanvisningen for produktet. 

Desinfektionsmidler kan være rene aktive stoffer i koncentrat til opløsning eller sammensatte 
produkter som er rengørende og desinficerende i en arbejdsgang. 
Brug af imprægnerede kulde med desinfektionsmidler er også en mulighed. 
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Generelle krav til opløsninger af desinfektionsmidler: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

. Må ikke være toksisk 

. Ikke brandfarlig 

. Ikke tørre ind for hurtigt 

. Skal være fri for forureninger 

. Ikke at efterlade rester på den rengjorte overflade 

. Ikke at påvirke overfladerne negativt 

. Være effektive i forhold til mikroorganismer – kunne inaktivere eller dræbe 
mikroorganismerne. 

Det er det aktive stof i desinfektionsmidler der afgør hvilke typer af mikroorganismer der 
dræbes. For at enkelte grupper af mikroorganismer ikke skal udvikle sig i store mængder 
(biofilm), er det vigtig at skifte produkt efter de intervaller der står i din rengøringsplan. 

Aktivt stof Effekt på 
mikroorganismer 

Reagerer med 
protein 

Aldehyder 

Alkohol Denaturerer protein 

Ødelægger 
cellemembranen 

Fenol 

Oxiderer organisk 
materiale 

Jod og klor 
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Ødelægger 
cellemembranen Klorhexidin 

Kvarternær 
ammonium- 
forbindelse 

Ødelægger 
cellemembranen 

Pereddikesyre - 
peroxider 

Stærkt oxiderende 

Biofilm 

En biofilm (tyndt levende lag) består af flere forskellige mikroorganismer som hæfter sig 
sammen og danne tynde lag. Kendes som plak på tænderne. 

Bakteriecellens opbygning 

Cytoplasma Ribosomer 

DNA Plasmider 

Cellemembran 
Flageller 

Cellevæg 

En bakteriecelle er omgivet af en elastisk cellevæg og en tynd cellemembran. 
I cellen findes cellesaft (Cytoplasma) med bakteriens arveanlæg (DNA og plasmider) og 
ribosomer som sørger for opbygning af protein. 

Nogle bakterier kan bevæge sig ved hjælp af svingtråde (flageller) 
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Rengøring af ren rum 

Rengøringsplan 

På rengøringsplanen skal man kunne se: 

Hvem – er ansvarlig for rengøringen. 
Hvor – hvilke område hører planen til. 
Hvor tit – hvor mange gange skal der gøres rent. 
Hvordan – hvilke metoder skal der bruges. 
Hvilke midler – hvilke produkter skal bruges. 

Registrering i logbog 

Logbogen bruges som dokumentation for at der er gjort rent efter planen. Hvis man ikke kan 
dokumentere det, kan virksomheden i yderste konsekvens miste sin tilladelse til produkt- 
ionen. Det er derfor vigtigt at dokumentationen er i orden. 

For at dokumentationen skal kunne bruges skal det fremgå tydeligt hvem der har foretaget 
registreringen og hvornår. 

Det er også vigtigt at registrere hvis der er uregelmæssigheder. Fx. Håndværker på området 
som bevirker at er ikke kan gøres rent den pågældende dag. 

Rengøring af sterile områder: 

Rengøringsmidler 

 

 

 

 

 

 

Skal være sterile 
WFI-vand (sterilt vand) skal anvendes 
Skal monitoreres for mikrobiel renhed 
Må ikke efterlade rester 
Skal forsynes med lot-/batsh nr. 
Skal forsynes med udløbsdato 

Anvendes desinfektionsmidler, skal der bruges mere en én type. 
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Rengøringsrekvisitter 
 

 

 

 

Skal være rene/desinficerede/sterile 
Må kun anvendes i det område, de er bestemt til – være dedikerede 
Må ikke afgive partikler(sættes i forhold til områdets klassificering) 
Skal opbevares indenfor området 

Mikrofibre er egnede. 

Rengøringsmetoder 

LAF-enheder 

 

 

Følg luftstrømmen – oppefra og ned – indefra og ud. 
Start i den reneste del for hvert emne og arbejd mod dem urene del i parallelle baner 
med overlab eller 8 tals metoder. 

 

 

Evt. eftertørring modsat. 
Rengøringen skal tilrettelægges så det undgås at der er trafik over rengjorte områder 
under virke og tørretid. 

 Følg instruks for skift af klude og mopper. 

Støvsugning 

 Rengøringen må ikke gøre området mere snavset drfor er det vigtig at støvsugeren og 
vandsugere er udstyret med HEPA eller UlPA Filtre. 
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Rengøring af ren rum 

Eksempel på logbog 

Skema for område 

Ugedag 

År: Uge nr. 

Fredag Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag lørdag 

Middel 

Batch nr.: 

Rengøring udført ifølge plan dato 

Rengøringsvogn er afsprittet før 
rengøring samt slutafvasket (sign.) 

Daglig 
signatur 

Rum Emne 

Loft/vægge 

Inventar/gulv 

Loft/vægge 

Inventar/gulv 

Loft/vægge 

Inventar/gulv 
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