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Kommentarer fremsendes elektronisk på e-mail til Helle Stålung, Dansk Standard: hs@ds.dk 

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren (DSKS) takker for muligheden for at afgive høringssvar på DSF 2451-10.  Standarden er i særdeleshed 
også relevant som grundlag/reference i forhold til infektionshygiejne standarderne i DDKM. Vi har nedenstående kommentarer til materialet. 
 

DSKS Foreword  Note 2 s.4 Vi finder det uhensigtsmæssigt at definitionen af ordet 
"standard" i DS ikke er i overensstemmelse med definitionen i 
DDKM set i lyset af den forestående akkreditering hvor der i 
standarderne i DDKM vedr. infektionshygiejne henvises til DS- 
2451. 

 

 

DSKS Introduk-
tion 

s. 6 Standarden forholder sig til DS/Insta800, omhandlende den 
visuelle kvalitet. Kvaliteten af rengøringen vurderes således på 
et subjektivt grundlag, hvilket vi vurderer ikke er en valid 
måleparameter at vurdere kvaliteten ud fra.  
Det var ønskeligt at standarden forholder sig til "programmeret" 
rengøring" hvor det er også muligt at måle kvaliteten af 
rengøringen objektivt. 
 

 

DSKS ATP s. 28 Forudsætningen for at anvende ATP målinger som objektivt 
mål for kvaliteten i rengøringen er, at institutionerne investere i 
relativt dyrt udstyr, som for nuværende ikke findes så mange 
steder.  

Vi vil derfor gerne stille spørgsmålstegn ved anvendeligheden 
af disse kvalitetsmålinger realistisk vurderet. 

 

 

DSKS Pkt. 4.4.2 s.14 Beskriver forskellige metoder til rengøring og henviser til at 
anvendte rekvisitter skal opfylde kravene i pkt. 3.20, som er en 
definition? Vi vurderer at der ikke helt er sammenhæng i dette. 

Udover blot at nævne de forskellige metoder kan der med 
fordel i standarden beskrives hvilke metoder der bør anvendes 

 



Skema til kommentering af standarder 

 Dato:  

 DSF 2451-10:2010         
 

Navn samt 

Sygehus/virksomhed/
organisation 

Afsnits nr. 
  

(fx 3.1) 

Linie nr./ 
Tabel/ 
Note 

(fx Tabel 1) 

Kommentar (gerne med begrundelse for foreslået ændring)  Arbejdsgruppens bemærkninger til hver  
enkelt kommentar 

  

 
Kommentarer fremsendes elektronisk på e-mail til Helle Stålung, Dansk Standard: hs@ds.dk 

konkret i hvilke situationer og til hvad, vurderet ud fra den 
videnskabelige dokumentation der forefindes på området. 

Er beskrivelsen vedrørende gulve eller inventar?  

DSKS Pkt. 3.20  Definition af "rengøringsmetode". Denne definition vurderes til 
ikke at være en definition, der kan hjælpe læseren "på vej". 

 

 

DSKS Generelt  Standarden bør gøres mere overskuelig hvilket kan være en 
fordel af hensyn til "læsevenligheden".  

Det anbefales at standarden bliver let tilgængelig på Internettet 
for brugerne. 

 

 

 
  

Med venlig hilsen   
På vegne af Bestyrelsen i Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren 

 
Leif Panduro Jensen 
Formand 
 

 

 


