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Hvordan kan dere vite at tøyet et rent? 





Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn 

NVK er en frivillig medlemsbasert organisasjon for 
norske vaskerier 
 

 Vi tilbyr kontroll i samarbeid med vaskeriene for å 
ivareta internkontroll og sikre produktenes kvalitet 
 

Alle medlemsvaskerier skal følge våre vedtekter og 
Teknisk Protokoll 
 

Alle kravene er offentlig tilgjengelige på 
www.vaskeritilsynet.no 
 



Medlemsvaskerier 

 Per november 2013: 60 medlemsvaskerier, derav 3 
prøvemedlemmer 
 

o Antall private industrivaskerier: 31 

o Antall offentlige industrivaskerier (sykehus): 4 

o Antall sykehjemsvaskerier: 3 

o Antall vekstbedrifter (tilrettelagt arbeid): 22 

o Antall godkjente helsevaskerier: 48 

 



 

 Konsulentbesøk 2-6x årlig der vaskeriet vurderes 
mht. Teknisk Protokoll  
 

 Vaskeriene mottar rapport med tilsynsbevis etter 
hvert besøk 
 

 Konsulentrapportene angir vaskeriets tilstand ved 
besøket, med avviksrapportering og forslag til eller 
krav om tiltak. 

Kvalitetssikring 



Konsulentbesøkets innhold 
 

 Gjennomgår vaskeriets dokumentasjon og resultater i 
egenkontrollsystemet 
 

 Er på vaskeriet en arbeidsdag og observerer om rutiner 
fungerer i praksis 
 

 Kontrollerer desinfeksjonsprosessen 
 

 Kontroll av vaskeprosessen mht. temperatur, pH, 
ledningsevne, prøvestykke for visuell kontroll av flekkfjerning 
 

 Mikrobiologisk kontroll av kontrollpunkter 
 

 Vaskeriet mottar 10x prøvestykker hvert kvartal for kontroll    
av kjemisk tøyslitasje og hvithetsendring (gråning) 



Hva krever kundene av vaskeriet?  
 

Helseinstitusjoner? 
 

Næringsmiddelbedrifter? 
 

Hotell og restaurant? 
 

Industribedrifter? 
 



NVKs bransjestandarder 
 

Bransjestandarden «Smittevern for vaskerier som 
behandler tekstiler til helseinstitusjoner» 

o Bransjestandard nødvendig etter at Helsedirektoratet 
lot den nasjonale veilederen utgå (IS-1941)  

o Hver enkelt helseinstitusjon skal stille sine krav til 
vaskeriene 

o Bransjestandarden godkjent i 2011 etter offentlig 
høringsrunde 

o Brukt i 98 % av alle offentlige anbud for helsevask etter 
at den ble godkjent 

 



Vaskeriets hovedoppgaver 

1. Vaskeriet skal sikre at ingen av vaskeriets ansatte 
blir smittet eller blir smittebærere av biologiske 
faktorer. Vaskeriets ansatte skal ikke bringe smitte 
ut fra vaskeriet! 

 
2. Vaskeriet skal sikre at ingen av vaskeriets 

kunder/brukere av vaskeriets produkter blir smittet 
av vaskeriets produkter (rent tøy). Vaskeriets 
produkter skal ikke bringe smitte ut fra vaskeriet! 



Smittestoffer i vaskerier 

• Eksempler på smittestoffer funnet på vaskerier, inkludert på 
uren side 

 

  Pseudomonas spp.    Bacillus subtilis     Candida albicans   Staphylococcus aureus      Salmonella 

      Listeria spp.          Escherichia coli        Aspergillus niger   Enterococcus faecium  Staphylococcus 
              epidermidis 

Kilde: wFk - Cleaning Technology Research Institute 

 



Hvordan vet vi at tøyet er rent? 

DESINFISERENDE VASK 

 Krav til godkjent metode, termisk eller 

kjemotermisk desinfeksjon 

 Krav til kontroll av at metode fungerer i praksis 

 

 Termisk desinfeksjon 85 grader i 10 minutter 

 Vasketemperaturen kontrolleres daglig 

 Krav til korrekt programmering og bruk av 

temperaturlogger for å sikre riktig temperatur i tøy 

 NVK kontrollerer med temperaturlogger ved hvert 

konsulentbesøk/inspeksjon 

 



Hvordan vet vi at tøyet er rent? 

SIKRE AT TØYET IKKE BLIR FORURENSET 

ETTER DESINFISERENDE VASK 

 Tøy kan bli forurenset gjennom 

 Forurenset skyll 

 Forurenset presse/sentrifuge 

 Vått tøy som blir liggende for lenge før etterbehandling 

 Forurenset etterbehandlingsutstyr/arbeidsbenker 

 Forurensede transport- og lagringsvogner 

 Mangelfull hygiene ved arbeid med rent tøy 



Hvordan vet vi at tøyet er rent? 

MIKROBIOLOGISK STIKKPRØVEKONTROLL 

 NVK utfører kontroll av kontrollpunkter ved hvert 

konsulentbesøk; 

 Pakket tøy, minimum 10 stk. 

 Transportvogner, bilskap, arbeidsbenker og andre 

overflater som rent tøy er i kontakt med 

 Presse 

 Friskvann til bruk i skyll i vaskeprosessen 

 Vann fra skyllesone på vaskerør 

 Ved avvik må vaskeriet utføre egen mikrobiologisk 

kontroll 

 

 



Fordelene 

 

Medlemsvaskerienes fordeler: 
NVK dokumenterer kvaliteten ved vaskeriet 

NVK bidrar til å forbedre/opprettholde kvaliteten ved 
vaskeriet 
 

 

 Fordeler for vaskeriets kunder: 
NVK sikrer at vaskeriet følger hygieniske krav 

Kundene kan og bør etterspørre våre rapporter, der 
vaskeriets tilstand er beskrevet 

 



Nye bransjestandarder under arbeid 

 

Bransjestandarden «Hygienekrav til vaskerier som 
behandler næringsmiddeltøy» 

o Etterspørsel etter bransjestandard også for vask av 
næringsmiddeltøy 

o Arbeidsgruppe etablert i desember 2012 

o Dokument klar til høringsrunde innen kort tid 

o Inneholder krav til kvalitetsstyringssystem med 
risikoanalyse for vaskerier 

o Trolig godkjent i løpet av første kvartal 2014 
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