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Anny Dørdal (bak 
fra venstre), Regina 
Combey, Inger Karin 
Langeland, Biniam 
Brehene, Arti Sharma, 
Heidi Hammerfjell 
(foran fra venstre), 
Sidsel Rosanoff, 
Thoril Iversen, Mette 
Sætervold og Berit 
Jule stortrives med at 
nettbrettet er blitt et 
viktig verktøyet i det 
daglige arbeidet som 
renholder.
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Alt på 
ett brett

Innen sommerferien har rundt 
200 renholdere ved St. Olavs 

hospital i Trondheim fått 
nettbrett på renholdstralla. 

Et prøveprosjekt ga klart svar 
på at verktøyet CleanPilot gir 
dem helt nye muligheter til å 
kommunisere, dokumentere 

og effektivisere renholdet.
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POLISH– 
PERFEKT OG KOMPLETT

green care LONGLIFE complete – Den komplette 
løsningen for høyeste kvalitet til både harde og 

■ Maksimal slitestyrke og holdbarhet
■ Rask og enkel å jobbe med
■ 
■ 

For mere informasjon:
Besøk: : www.green-care.eu 

Verpetveien 48, 1540 Vestby
Tel +47 90 80 60 70
post@boss-europe.no 
www.boss-europe.no

Eco-serti�sert med Nordic Ecolabel

Boss Europe AS

Ny polish med ekstrem ytelse

myke gulvbelegg.

Ekstremt godt feste på alle gulv

– Dette har utrolig 
mye å si for yrkes-

stoltheten. Tenk at renholdere 
er den første yrkesgruppen som 
får eget nettbrett ved sykehu-
set. Ikke en gang legene eller 
sykepleierne har fått det. Og 
vi merker at mange er veldig 
nysgjerrige på hva dette er for 
noe når vi kommer rundt med 
iPaden på renholdstralla. Opp-
merksomheten renholderne 
får, gjør noe med selvfølelsen, 
sier Birgit Moen, som er avde-
lingssjef St. Olavs Driftsservice 
renhold.

Stolte og fornøyde
Moen forteller at de var med 
i en referansegruppe for Cle-
anPilot sammen med Oslo 
universitetssykehus. Under 
Norsk Forening for Service 
og Renholds (NFSR) årskon-
feranse i Trondheim i april i 
fjor, presenterte renholdere ved 
Rikshospitalet sine erfaringer 
med nettbrettløsningen. 

– De fremsto som så stolte og 
fornøyde at dette ville jeg også 
prøve, sier hun.

Derfor fant de det naturlig 
også å kjøre et eget testprosjekt 
i egen organisasjon. De søkte 
om prosjektmidler og fikk dette 
innvilget.

– I forkant av dette hadde 
vi informasjonsmøter for alle 
renholderne og tillitsvalgte. Vi 
hadde en intern konkurranse 
om hvem som fikk lov til å være 
med på testen, siden det var 
mange renholdere som hadde 
lyst. I begynnelsen av desember 
2013 startet vi prøveprosjekter 
på Nevrosenteret og Akutt, 
Hjerte og Lungesenteret, bestå-
ende av en gruppe på 10 ren-
holdere og to renholdsledere, 
sier Moen.

Udelt positive
Ganske raskt fikk de svar på at 
dette var vellykket. Resultatene 
to måneder senere var entydig 
positiv. 

– Evalueringsrapporten viste 
svært gode tilbakemeldinger. 
Både renholdsleder og renhol-
dere var udelt positive. Pro-
grammet var lett å lære og lett 
å bruke. I det hele tatt var det 
ingen innkjøringsproblemer, 
hevder hun.

Dermed var det en enkel 
avgjørelse å vedta at dette skulle 

samtlige 200 renholdere få til-
gang til.

– St.Olav Driftsservice synes 
dette er et så bra tiltak, at Cle-
anPilot fikk førsteprioritet på 
investeringer i 2014. Nå er det 
satt av penger for å få alle ren-
holdere over på nettbrett før 1. 
juli, forteller Moen med et smil.

Enklere kommunikasjon
Renholder Regina Combey har 
arbeidet ved St. Olavs i sju år, 
og var av de heldige som fikk 
delta i prøveprosjektet. Hun 
savner ikke arbeidslister på 
papir i det hele tatt.

– Nei, nettbrett er mye bedre 
enn papir. Mange papirer er 
vanskelige å lese, men på iPa-
den kan vi zoome oss inn på 
hvert enkelt rom. Samtidig er 
det også mye enklere å kom-
munisere med sjefen hvis det er 
noe jeg lurer på. Skulle det være 
avvik, for eksempel at et rom 
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Bimo AS 
Telefon: 63 89 08 00 • www.bimo.no 

post@bimo.no

En liten maskin  
med stor suksess

Comac INNOVA 55B 
Verdens minste sittemaskin

Arbeidsbredde 56 cm 
Vanntanker 70 + 70 liter

• Betjening fra rattet 
• Innebygget lader 
• Lav kjøreposisjon 
• Ergonomisk

 Fra kr 1.250,- / mnd viser at  
maskinen ikke er den store  

kostnaden for ditt vaskeoppdrag.

ikke er klart til å vaskes, så kan 
jeg ta bilder for å dokumentere 
avviket, sier Combey.

Overfører til nettbrettet
Renholdsplanlegger Vigdis 
Bakken beskriver at verktøyet 
nesten har bidratt til at en ny 
verden har åpnet seg. Hun går 
så langt som å si at dette er 
løsningen på veldig mange av 
de daglige utfordringene de har 
stått overfor.

– Tidligere brukte vi mye tid 
på å utarbeide arbeidslister. Vi 
satt med tegninger og fargela 
ut fra frekvens. I 2011 tok vi i 
bruk Jonathan Clean, og la inn 
alle tegninger i det programmet. 
Planlagte arbeidsområder over-
fører jeg nå til hver renholders 
iPad via Jonathan Clean Web-
database, forklarer Bakken.

Renholdsavdelingen har i flere 
år benyttet et eget planleggings- 
og kalkyleverktøy for renholds-

driften. Renholdsavdelingen på 
St. Olavs er avhengig av å ha et 
profesjonelt verktøy for å møte 
de stadig tøffere utfordringer 
både til effektivisering og doku-
mentasjon. De er NS–EN ISO 
2001-sertifisert – og kravet til 
dokumentasjon er stort.

I 2011 gikk de til anskaffelse 
av Jonathan Clean for å øke 
kvaliteten på planlegging og 
drift ytterligere. I samarbeid 
med eiendomsavdelingen la de 
opp til en enkel prosedyre som 
gjorde at renholdsplanlegger 
kunne overføre tegninger på 
egenhånd rett inn i Jonathan 
Clean. Planleggingsverktøyet 
har gitt dem muligheter for å 
vurdere og finne nye løsninger 
for optimalisering av renholdet.

Lett å dokumentere
Resultatet av dette arbeidet, er 
at de i løpet av 2013 har funnet 
et effektiviseringspotensial. For-

Renholder Regina Combey var en av de heldige som var med i 
prøveprosjektet som startet før jul. – Med nettbrettet kan vi enkelt 
dokumentere avvik, sier hun.
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delen med de nye planene er 
svært god kontroll på hvilke 
tiltak de har gjort ulike ste-
der på St. Olavs. Arbeidspla-
nene er enkle og oversiktlige 
og sikrer en rettferdig forde-
ling på arbeidet. Tiltak som 
er gjort er blant annet at alle 
renholdsplanene er gjen-
nomgått på nytt. Et annet 
viktig resultat er effektive 
benchmarkingsrapporter. 
Benchmarking og sammen-
ligning med andre sykehus 
er en viktig del av det å vite 
hvor gode og konkurranse-
dyktig sykehusets renholds-
avdeling er. Med Jonathan 
Clean sparer de mye arbeid 
på denne dokumentasjonen. De 
kan løpende ta ut dokumenta-
sjon på ytelser og kostnader ned 
på romtypenivå og sammenligne 
mellom seksjonene.

– Med CleanPilot har vi tatt 
dette et skritt videre. Nå kan vi 
enkelt dokumentere at renholdet 
er gjort, at det er gjort slik det 
skal – eventuelt hvorfor det ikke 
er slik. Akutte oppdrag blir sendt 
direkte til renholderens iPad. 
Med dette verktøyet får vi en 
helt annen trygghet for at ren-
holderne forstår og forholder seg 
til de nye planene hver dag.

Vi får rask tilbakemelding 
når planene ikke stemmer, og 

kan løpende holde oversikt over 
avvik og ekstraarbeid. Samtidig 
får kunden bedre og mer effektiv 
dokumentasjon og service. Vi 
kan effektivt respondere på hen-
vendelser og raskt avklare leve-
ransen. Verktøyet gir lederne full 
tilgang på all historikk knyttet 
til leveransen. Dette betyr at det 
er enkelt for en leder å svare på 
spørsmål knyttet til leveransen 
for et enkelt rom tilbake i tid. 
Dersom kunden for eksempel 
har en klage, kan denne enkelt 

registres og videreformidles til 
den neste renholderen som utfø-
rer renhold i rommet. Avvikene 
blir dokumentert og lagt i vårt 
avvikssystem, slik at vi kan sette 
inn tiltak ved gjentatte avvik, 
legger hun til.

pål sønsteli
pal@askmedia.no

foto: espen solli

Mette Sætervold, som er 
teamansvarlig for renhold, forteller 
at alt er enklere når renholderne får 
beskjeder rett på tralla.

Døv renholder har 
fått ny hverdag

Renholdsplanlegger Vigdis Bakken overfører de daglige arbeidsplanene rett til renholdernes nettbrett. Nå er 
det slutt papirplanene.

på denne dokumentasjonen. De Nå slipper renholdslederne å løpe rundt for å få gitt beskjeder. Nå gir 
de i stedet beskjed rett på nettbrettet, og på den måten blir det enklere 
å kommunisere.
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Tork Easy Handling™ emballasje er utviklet for å gjøre
håndteringen enklere for alle parter. 

• Enkle å bære med en eller to hender, takket være 
praktiske, komfortable håndtak

• Praktisk forsegling i plast eller lim gjør det enkelt å åpne

• Enkle å gjøre tomeskene flate, enkelt å bære opptil 
10 tomesker samtidig

Tork Easy Handling™ 
- den enkle måten for bedre ergonomi.

Snakk med din distributør eller les mer på www.tork.no

Gjør det enkelt å få 
med seg mer

smart emballasje 
sparer tid og gir bedre
ergonomi

*

Inger Karin Langeland 
er døv, og jobber som 
renholder ved St. Olavs 
hospital. Med nettbrettet 
får hun nå løst mange av 
hverdagsutfordringene 
med kommunikasjonen.

– Jeg har jobbet her i 11 år, og da 
jeg kom hit første gangen syntes 
jeg det var vanskelig. Det var få 
som våget å prate med meg fordi 
jeg er døv. Etter hvert var det jeg 
som måtte ta initiativet. Men nå 
går alt mye enklere, sier hun – og 
takker CleanPilot for at det er 
blitt enklere å kommunisere med 
kollegaene.

Mette Sætervold, teamansvarlig 
renhold, forteller at Inger Karin 
har fått en ny arbeidshverdag 
etter at hun kunne ta i bruk 
nettbrett.

– CleanPilot er et utrolig godt 
hjelpemiddel for henne, lederne 
hennes og øvrige kollegaer. Nå 

kommuniserer de godt via nett-
brettet. Når hun får beskjeder, 
ser hun det med en gang på 
vogna si, sier Sætervold.

– Det gamle systemet var 
vanskelig. Da benyttet vi papir, 
og det var ikke like lett å holde 
oversikten. Nå kan jeg enkelt 
klikke meg inn på nettbrettet for 
å se hvor jeg har vært og hvor jeg 
skal, sier Langeland fornøyd.

Døv renholder har 
fått ny hverdag

Etter at Inger Karin Langeland tok i bruk nettbrett, er det blitt mye 
enklere for henne som er døv å kommunisere med kollegaene.

Scann QR-koden og se video 
av Inger Karin Langeland på 
Renholdsnytt.
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stå-på-dame. Hun utviser god 
lagånd, og er alltid bli. Dette 
gjør henne godt likt av alle 
elever, lærere og kollegaer. Utfor-
dringer tar hun på strak arm, 
og er ikke rett for å ta på seg 
vaktmesteroppgaver om hun ser 
noe som må gjøres. Det er ingen 
tvil om at hun brenner for faget 
og er stolt av renholdsyrket. I 
2011 tok hun fagbrevet, og besto 
med glans. Hun er tillitsvalgt, 
og kollegaer av henne har sagt 
at de er glade for å ha en så god 
renholder på laget.  Hun er helt 
enestående, sier de. Derfor er jeg 
veldig glad for å kunne fortelle 
at Aud Johanne Svenøy er Årets 
renholder 2013, sa Rud. 

Prisen for Årets servicehelt til-
deles en person som i løpet av 
foregående år har ytet en spesiell 
serviceinnsats innen faget eller 
har utmerket seg gjennom sitt 
daglige arbeid ved å være spesielt 
serviceinnstilt overfor sine kun-
der og/eller kolleger.

Om Sanel Mecan sa Rud føl-
gende:

– Han er ansatt som renholder 
i et bilteam i Sarpsborg kom-
mune, hvor han har arbeidet i 
fire år. Sanel har fått bare positive 
tilbakemeldinger, og han beskri-
ves som et utpreget ja-menneske. 
Han har svært god kontakt med 
brukerne, har alltid et smil om 
munnen eller en lur kommen-
tar. Han startet på fagbrevet på 
eget initiativ, og har bestått den 
teoretiske delen og venter på 
praktisk eksamen. Sanel er stolt 
av yrket sitt, og blant 150 ansatte 
utpeker han seg for sin dyktighet 
og positive innstilling. Han er 
en støttende og god kollega, som 
tar vare på både gamle og nye. 
Sprer glede og har et godt hjerte 
for alle. Selv kaller han seg for 
Doktor Mopp. 

Begge prisvinnerne fikk over-
rakt en fin glassbolle og NFSR 
inviterer med seg både Aud 
Johanne Svenøy og Sanel Mecan 
på tur til den store renholdsmes-
sen i Amsterdam i mai.

pål sønsteli
pal@askmedia.no

Lederen i NFSR sa hun var 
stolt som kunne dele ut 

Bransjeprisen 2013 til Datec 
AS, som har utviklet verktøyet 
CleanPilot, og OUS, som har 
bidratt til testing, rådgiving og 
kvalitetssikring av verktøyet.

– Vi har gjennom mange år 
blitt presentert for stadig nye 
mopper, kluter, kjemi og maski-
ner. Årets bransjepris går til noen 
som har gjort noe helt nytt. Vi 
synes dem har vært modige. Pris-
vinnerne har lagt ned veldig mye 
arbeid og ressurser i prosjektet, 
og mener at verktøyet er noe helt 
unikt som bransjen trenger, sier 
Hanne Rud.

Hun legger til at CleanPilot 
bidrar til å gjøre hverdagen 
enklere for alle parter, og at det 

er med på å heve statusen til 
renholdsyrket.

– Jeg er veldig stolt over å 
motta denne prisen sammen 
med OUS. Samtidig vil jeg takke 
Nina Trogstad Nikolaisen og 
resten av gjengen på sykehuset 
for samarbeidet vi har hatt, sier 
Jørgen Sannesmoen i Datec.

OUS har for øvrig valgt å 
innføre CleanPilot som standard 
verktøy til alle sine 500 ansatte.

Prisvinnerne fikk overrakt en 
flott akvarell, malt av østerrike-
ren Manfred Oberbauer, som 
er kunstner ved siden av jobben 
som renholder i Trygg Renhold. 

pål sønsteli
pal@askmedia.no

Delte bransjeprisen

Datec AS og Oslo 
Universitetssykehus 
(OUS) delte 
Bransjeprisen 2013. – De 
har turt å satse på noe 
spenstig, i en litt traust 
bransje som har små 
marginer, sier Hanne 
Rud.

Bransjeprisen 2013 ble gitt til Datec ved Jørgen sannesmoen og oslo 
Universitetssykehus ved nina Trogstad nikolaisen (t.h.). – Jeg er stolt 
over å kunne overrekke dem prisen, sier Hanne Rud.




