
Vi skrur av lyset på kontoret 
til renholdssjef Monika 
Mällroth, og tenner det 

som ser ut som en lommelykt. 
I stedet for å lyse opp rommet, 
avslører den urenheter og små-

skader som ikke er syn-
lige i dagslys. Små 

lysende flekker kommer til syne 
når lykta streifer over gulv og 
vegger. 

Ikke så rent likevel
Mällroth, som har arbeidet på 
sykehuset i 33 år, skal fra høsten 
av ta i bruk lykta til kursing av 
renholdspersonalet.

– Jeg tror den vil gjøre per-
sonalet mer bevisst på hvor det 
skjulte smusset og bakteriene 
befinner seg, slik at de vet hvor 
de skal legge ressursene. Et rom 
kan se veldig rent ut i dagslys, 
men denne lykta gir en liten 
aha-opplevelse, sier hun. 

Lykta produseres av Svenske 
Drivdon AB, og ble først tatt 
i bruk innen hygienekontroll i 
meieri- og næringsmiddelindus-
trien. Sentralsykehuset i Karlstad 
blir det første statlige sykehu-
set i Sverige som tar i bruk en 
slik lykt i renholdsavdelingen. 
Ideen fikk Mällroth etter å ha 
sett en fjernsynsreportasje fra 

sykehuset Capio St. Görans i 
Stockholm, som har brukt lykta 
i to år.

– Jeg tok kontakt med Jimmy 
Björkman, som fortalte mer 
om hvordan han brukte lykta i 
opplæringen av sine ansatte. Jeg 
syntes det virket veldig interes-
sant, siden det kan bidra til økt 
kvalitet og kunnskap i avdelin-
gen. Også hygienesykepleierne 
har vist stor interesse for det vi 
skal i gang med nå, siden det har 
betydning for å bekjempe syke-
hussmitte, sier hun. 

Peker ut gode produkter
Jimmy Björkman er ansvarlig for 
hygiene og renhold ved Capio St. 
Görans, og forteller til Renholds-

Sykehusrenhold

UV-lys (UVA)
Avslører organisk 

materiale, kjemi-
kalier, sprekker 
og ujevnheter. 

Brukes blant annet 
innen kriminalteknisk 

arbeid, forebygging 
av lekkasjer samt hygi-
enekontroll.

     Fakta

LYSE
 Får urenhetene til å

Ved hjelp av en UV-lampe som gjør 
smusset selvlysende, skal Sentralsykehuset 
i Karlstad sikre kvaliteten på renholdet. 

14  RENHOLDSNYTT  5-2010

Renholdsleder 
Monika Mällroth ved 
Sentralsykehuset i 
Karlstad ser fram til å 
ta i bruk nye metoder 
i kursing av staben.
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nytt at lampa har blitt en viktig 
del i kursingen.

– Høy frekvens på renholdet 
er viktig, og ved å bruke lampa 
kan vi vise de ansatte hvorfor. 
De forstår at en overflate som ser 
ren ut, ikke nødvendigvis er ren, 
sier han. 

I tillegg kan lampa gi en peke-
pinn på områder som er fort 
gjort å overse:

– Vi jobber med å gjøre rent 
dag ut og dag inn, og det blir en 
vane. Men det er også menneske-
lig å gjøre feil, og når vi overser 
eller glemmer er det ikke fordi 
vi er late. Jeg tror lampa gjør oss 
mer bevisst på hva vi gjør, slik at 
vi blir mer nøye. Den gir en liten 
vekker, rett og slett. 

Han påpeker at de ikke bruker 
lampa til å gå etter de ansatte for 
å kontrollere, men at formålet er 
utvikling. I tillegg er den et godt 
kontrollverktøy når nye midler 
skal testes ut, forteller han.

Monika Mällroth ser ikke bort 
fra at også hun vil utvide bruks-
området til lykta.

– I førsteomgang vil vi bruke 
den til opplæring, men jeg ser 
for meg at vi også kommer til å 
bruke den til å teste ut produk-
ter. Det er jo et bra redskap til å 
kartlegge hva som er mest effek-
tivt, sier hun.  

  HELLE HYNNE
 helle@askmedia.no

Sentralsykehuset  
i Karlstad

Renholdsareal:  
141 000 kvm.

Ansatte i  
renholdsavdelingen:  
100 stk.

  Fakta


