Til Høringsinstansene

6. januar 2014

Sammenligning av krav i de to bransjestandardene som er ute på
høring
1. Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner
2. Hygienekrav for vaskerier som behandler næringsmiddeltøy
Den store forskjellen mellom de to bransjestandardene er at i bransjestandarden for
næringsmiddel er det krav til system for risikoanalyse og kontroll av hygienekvalitet
(RABC), kapittel 2. Bransjestandarden for helse har fått implementert to av delkapitlene
fra kapittel 2 i bransjestandarden for næringsmiddel; kapittelet om opplæring av
personell og kapittelet om dokumentsystem og dokumentstyring.
I tillegg er det strengere krav mht. behandling av urent tøy (og smittetøy) for helse enn
for næringsmiddel, noe som medfører gjennomgående ulik tekst på dette i de to
bransjestandardene.
Her følger en kronologisk oversikt over forskjellene:
Kapittel 1:
Alt forskjellig, med unntak av delkapittelet Ansvar og roller: Norske Vaskeriers
Kvalitetstilsyn.
Kapittel 2:
Kun kapittel 2.3 (Opplæring) og til dels kapittel 2.4.7 (Prinsipp 7: Dokumentsystem og
dokumentstyring) fra bransjestandarden for næringsmiddel er implementert i
bransjestandarden for helse.
Opplæring av personell er kapittel 2 og Dokumentsystem og dokumentstyring er
kapittel 8 i bransjestandard for helse.
Kapittel 3:
Gjennomgående ulik tekst for behandling av urent tøy og vaskeprosessen (kapittel 3.14), med bakgrunn i ulikt behov for smittevern. Flere krav for helse pga. smittetøy.
Kapittel 3.5-3.8 er likt, med unntak av siste avsnitt i kapittel 3.5.
Kapittel 4:
Alt likt med noen få unntak:
Kapittel 4.1.4 Ventilasjon. Ulikt krav.

Kapittel 4.2.2 Vaskemaskiner. Fortsatt anbefaling om egen prosedyre ved bruk av
konvensjonelle vaskemaskiner i bransjestandard for helse. I tillegg er det krav om
lukkede avløp på ren side pga. større risiko ved smitte fra helse enn næringsmiddel.
Kapittel 5:
Kapittel 5.1-5.2 er like.
Kapittel 5.3: Næringsmiddel siste avsnitt har krav om risikovurdering dersom er tvil om
behovet for tildekking av hodehår, skjegg og barter. Nest siste avsnitt har noe ulik tekst
grunnet krav til bruk av personlig verneutstyr ved behandling av smittetøy for helse.
Kapittel 5.3.1: Eget kapittel for helse: Personlig verneutstyr ved behandling av smittetøy.
Kapittel 5.3.2 helse og kapittel 5.3.1 næringsmiddel har samme tittel, men kravene er
strengere for helse.
Kapittel 5.3.3 helse og kapittel 5.3.2 næringsmiddel har samme tittel, men tekst er noe
ulik med bakgrunn i risikovurdering i bransjestandarden for næringsmiddel.
Kapittel 6:
Alle krav er like, men tekst er noe forskjellig grunnet krav til RABC styringssystem i
bransjestandarden for næringsmiddel.
Kapittel 7:
Alle krav er like, med unntak av anbefalte pH-verdier i tabell 2 og 3.
Kapittel 8 helse er deler av kapittel 2.4.7 (Prinsipp 7: Dokumentsystem og
dokumentstyring) i næringsmiddel.
Kapittel 8 i næringsmiddel er lik kapittel 9 i helse:
Kapittel 8.1-8.2 næringsmiddel er lik kapittel 9.1-9.2 helse.
Kapittel 8.3 i næringsmiddel om forberedelse til ekstern revisjon er ikke tatt med i helse.
Kapittel 8.4-8.5 næringsmiddel er lik kapittel 9.3-9.4 helse.
Kapittel 8.6 næringsmiddel er lik kapittel 9.5 helse, med noen unntak: For helse er det
krav til kontroll av 3 stk. pakket tøy med kontaktplater for E.coli mot 10 stk. for
næringsmiddel.
Kapittel 8.6.1 næringsmiddel er lik kapittel 9.5.1 helse, med unntak av krav til pakket tøy
i tabell 4. Kravet til institusjonstøy er 20 CFU/dm2, mens kravet til næringsmiddeltøy er
50 CFU/dm2.
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