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Konsultation
Följande tillvägagångssätt tillämpas av oss för att kunna genomföra ett effektivt analysarbete
som kan resultera i en revidering av rengöringsrutiner.
Befintliga rutiner (SOP:ar) gällande rengöring, omklädning och inslussning översänds i god
tid innan besök i anläggning för genomläsning.
Därefter sker ett besök hos er verksamhet för att kunna gör en nulägesanalys av lokalvården
i renrum.
Vid besöksdag sker följande:
 Genomgång av renrumsklassade lokalerna och rum i anslutning där vi tittar på ytmaterial på golv, väggar och tak. Hur rummen allmänt ser ut med utrustning och
eventuella problem som kan finnas i lokalernas konstruktion (svaga punkter).
 Städkontroll av rum som besiktigas för att urskilja eventuella brister och problem.
Gäller både renrumsklassade områden, slussar samt område i nära anslutning till
renrum.
 Genomgång av befintlig städutrustning. Vi undersöker också vad som används vid
rengöring såsom; moppar, rengöringsdukar, rengöringskemikalier etc.
 Intervjuer/samtal med operatörer och städpersonal för att höra hur de upplever
städningen. Finns det några svårigheter och problem? Stämmer arbetssätt med
befintliga instruktioner?
 Avslutande träff med ansvariga för renrumsanläggningen/produktion där en
sammanfattning lämnas av dagens besök. Genomgång av befintliga
SOP/instruktioner gällande städrutiner, påklädningsrutiner och inslussningsrutiner.
Frågor och funderingar tas upp. Eventuella avvikelser och förbättringsförslag tas upp.
 Ni fattar beslut om hur ni vill gå vidare eventuellt med utbildning eller skrivning av nya
instruktioner lämpliga för er verksamhet eller övrig konsultation.
 En sammanfattande rapport skrivs till er. I den inkluderas kontrollrapporter av de olika
rum som besiktigades. Förslag på eventuella förbättringar i arbetssätt, städutrustning,
kemikalier samt förslag på rengöringsschema.
 Avslutande telefonmöte efter att den sammanfattande rapporten har sänts till er. Vi
går igenom rekommendationer och besvarar frågor så att ni känner er nöjda och vet
hur ni ska gå vidare i ert förändringsarbete med lokalvården.

