NORSKE VASKERIERS KVALITETSTILSYN
"Hvordan vet dere at tøyet er rent?"
www.vaskeritilsynet.no

KVALITETSSIKRING AV
VASKERITJENESTER SIDEN 1957
Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn (NVK) er en uavhengig og
ideell organisasjon som tilbyr sertifisering av vaskerier for å
ivareta intern kontroll og å sikre kvalitet på vaskeritjenesten.

Spesielt viktig er det å sikre at vaskeriene leverer hygienisk rent
tøy til helseinstitusjoner, næringsmiddelindustrien og
hotell- og restaurantbransjen.

Helt siden 1957 har NVK bidratt til at vaskeriene har en
standard som tilfredsstiller markedets krav til vaskeribransjen,
både kunnskapsmessig og driftsmessig. Vi sikrer at vaskerienes
kvalitetssikring ivaretas, gjennom rådgivning og undervisning.
Våre krav til vaskeriene sikrer personalets smittevern og sikrer
hygienisk riktig kvalitet på tekstiler til alle bransjer.

Vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner, er
pålagt å følge bransjestandarden Smittevern for vaskerier som
behandler tekstiler til helseinstitusjoner. Vi utfører kontrollbesøk på alle sertifiserte vaskerier flere ganger årlig for å sikre
at vaskeriene leverer en vaskeritjeneste som tilfredsstiller
bransjens krav til kvalitet og hygiene.

DEN KOMPLETTE VASKERIPARTNER
Å drive vaskeri i moderne tid er langt
mer komplekst enn hva det var for
bare få år siden. Det har blitt strenge
krav til vann og energiforbruk,
reduksjon i utslipp av NOx og CO2
og ikke minst et meget strengt krav
til hygienisk rent tøy. Vi er alle enige
om at disse kravene er ytterst nødvendige og viktig for samfunnet og
kloden vår. Dessverre er det også slik
at prisutviklingen på de tjenestene
som vaskeriene utøver stagnerer, noe
som gjør det utfordrende for mange
vaskerier å oppfylle alle disse kravene.
Det er gjerne slik at disse faktorene
påvirker hverandre og drar ofte litt i
hver sin retning.

Når det oppstår et behov ønsker vi å
analysere vaskeriets tekstilsammensetning, leveringsmønster og den
totale produksjonsflyten. Dette for å gi
best mulig rådgiving og komme frem
til riktig maskinsammensetning, rett
teknologi, gode ergonomiske arbeidsstasjoner og høy produktivitet. Jako
har i mange år hatt et nært og godt
samarbeid med NVK for å finne de
beste løsningene som integrerer vår
teknologi inn i dagens krav. Vi forholder oss til NVK sine bransjestandarder
og teknisk protokoll i alle ledd, slik at
ditt vaskeri er sikret at alt ligger til rette
for å oppfylle de viktige hygieniske og
tekniske kravene.

De fleste utstyrsleverandører tilbyr
og leverer det som blir forespurt.
Hos Jako har vi en annen filosofi.

Jako sin visjon er å stå side ved side
med sine kunder. Bli kjent med de
og tilby de riktige løsningene på alle

nivå, for at ditt vaskeri skal oppnå sine
målsetninger vedrørende lønnsomhet,
kundetilfredshet og arbeids situasjon.
I samarbeid med NVK holder Jako
fagopplæring innenfor maskin og prosess, da vi mener at riktig kompetanse
er viktig for rekruttering og utvikling
av bransjen, og ikke minst sikre høy
kvalitet på tekstilene som leveres ut
fra vaskeriene. Dette arbeidet er vi
stolte av og noe vi bruker mye tid og
ressurser på.
Jako er den ledende maskinleverandøren i Norge og den eneste
som kan levere et komplett vaskeri,
uansett størrelse og kapasitetsbehov.
Vi bistår dere hele veien med
kompetanseutvikling og korrekte
løsninger for at ditt vaskeri skal bli eller
forbli morgendagens vinner.

Forspranget ligger i trommelen
Minimal avstand mellom
inner- og yttertrommel:
* Sparer vann og energi
Vannintak fra toppen:
* For raskere bløtlegging

Perforering i hele
trommelens dybde:
* Rask tømmetid
* Skånsom
Carewash
perforering
* Rask blanding
av vann, kjemi
og tekstil
Carewash
perforering
Venturi steam injector:
* Rask oppvarming uten varmetap

PowerTrans

Overdimensjonert
transportsjakt:
Trygg transport og raskeste
transfer tider (< 8sek)
* Ingen risiko for blanding
av porsjoner

Dobbel
kammertetning:
*Fullstendig badeskille
mellom kammere,
optimal hygiene
og prosesskontroll
Rett trommelvegg:
*Høyeste løft og fall
*Høy G-faktor
*Isolasjon mellom
varm og kald sone

TRYGGE TEKSTILER I
HELSEINSTITUSJONER
Når vi legges inn på sykehus eller sykehjem tenker vi ikke på
hvorvidt sengetøyet kan gjøre oss syke. De fleste av oss tar
det som en selvfølge at tøyet er rent. Samtidig vil for mange
bakterier i tøyet kunne medføre store utfordringer for de mest
sårbare pasientgruppene. Så hvordan vet vi at tøyet faktisk er
rent?
Alt tøy fra helseinstitusjoner kan være forurenset av biologisk
materiale som kan føre til smitte. Det er derfor særdeles viktig
at tøyet håndteres av et profesjonelt vaskeri som kan sikre at
tøyet returneres hygienisk rent. Når man ikke kan utelukke
smitte og de alvorlige konsekvenser smitte kan medføre, er det
viktig å forebygge.
Et vaskeri som er sertifisert av NVK skal sikre at tøyet som
leveres til kunde er hygienisk rent, noe som innebærer at de
har særdeles lav bakteriekonsentrasjon og ingen sykdomsfremkallende bakterier. Det å hindre smittespredning er det
viktigste kravet vi stiller vaskeriene.

Alle vaskerier som behandler tøy fra sykehus og sykehjem
pålegges å følge bransjestandarden Smittevern for vaskerier
som behandler tekstiler til helseinstitusjoner dersom de skal
være sertifisert av NVK.
Bransjestandarden gjenspeiler god faglig praksis og bygger
blant annet på anbefalinger fra det amerikanske Centers for
Control Disease and Prevention (CDC) og det tyske Robert Koch
Institute (RKI).
Bransjestandarden setter krav til vaskerier og bør
implementeres som kvalitetskrav ved valg av vaskeritjenester
for helseinstitusjoner. De samme kravene bør gjelde ved bruk
av interne vaskerier.
Tekstilene gjennomgår enten termisk eller kjemotermisk
desinfeksjon i vaskeprosessen, og NVK har kontrollmetoder for
å sikre at desinfeksjonsmetodene gir tilfredsstillende
desinfeksjon. Vaskerier uten denne kontrollen vil kunne levere
forurenset tøy tilbake til kunden.

MIKROBIOLOGISK KONTROLL
GIR HYGIENISK RENT TØY
Ved hvert kontrollbesøk tar NVKs konsulenter mikrobiologiske prøver av
kritiske kontrollpunkter i vaskeriet. Eksempler på kontrollpunkter er pakket
tøy, fuktig tøy, vann fra siste skyllevann og alle overflater tøy er i kontakt
med etter desinfiserende vaskeprosess.
Bransjestandarden krever også at vaskeriet tar ukentlige prøver av flere av
disse kontrollpunktene, noe som har medført en kraftig forbedring av
hygienen ved norske vaskerier. I 2017 foretok NVK totalt 2718
mikrobiologiske prøver ute på vaskeriene og kun 3 % var utenfor
tiltaksgrensene. Før bransjestandarden ble implementert i kravene var mer
enn 15 % av prøvene utenfor de samme tiltaksgrensene.
NVK kan gjennom vår sertifisering garantere at tøyet er hygienisk rent!

Helse Bergen og Haukeland Universitetssykehus finner det
betryggende at NVK sin kompetanse finnes. Vi benytter deres
kompetanse i aktuelle spørsmål rundt egne rutiner på vaskeriet
og rutiner ute i sykehuset. Vår vaskeriavdeling, Hospitaldrift
Vaskeri har også et tett faglig samarbeid med sykehusets
smittevernavdeling, Seksjon for pasientsikkerhet. Dette har blant
annet gjort oss i stand til å forankre prosedyrer i sykehuset, og
har bidratt med faglige råd i forhold til prosedyrer ved håndtering av
kontaminerte tekstiler. Ikke minst har Haukeland Universitetssykehus
sin Seksjon for pasientsikkerhet vært en viktig faglig forankring i
forbindelse med utarbeidelsen av Bransjestandarden «Smittevern
for vaskerier som behandler tekstiler til Helseinstitusjoner.
Kjersti Røli Hope, Helse Bergen

Tekstiler og rekvisita
til vaskeribransjen
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Det utføres ekstern revisjon for å
sikre at vaskerier som behandler
institusjonstøy tilfredsstiller kravene i
bransjestandarden.
Tilfredsstiller vaskeriet kravene i
bransjestandarden utstedes et godkjenningssertifikat med karakteren A,
B eller C, avhengig av antall avvik og
alvorlighetsgraden i avvikene som er
avdekket.
Godkjenningen viser at vaskeriet har
et velfungerende kontrollsystem for
hygienekvalitet og tilfredsstiller de
mikrobiologiske og tekniske hygienekravene i bransjestandarden.

RENT TØY – EN GRUNNFORUTSETNING FOR TRYGG MAT!
Hver dag blir folk syke av maten de spiser. Rent tøy er en
grunnforutsetning for sikker matproduksjon. Næringsmiddeltøy skal vaskes på en hygienisk sikker måte slik at man unngår
kontaminering fra tøy til mat.
Likevel er det mange bedrifter som lar arbeidstakerne vaske
arbeidstøyet sitt hjemme. Hvordan kan bedriften ha kontroll på
at tøyet er hygienisk rent?
HJEMMEVASK – EN KILDE TIL FORURENSING
NVK har tidligere gjennomført kontroll av kokketøy som er
vasket på husholdningsvaskemaskin hjemme på hhv. 40, 60
og 90 grader. Resultatet var særdeles betenkelig – spesielt ved
vask på 40 og 60 grader. Vi fant i gjennomsnitt 30-40 ganger
høyere bakterieverdier enn kravet på kokketøyet etter vask.
De høyeste verdiene lå 125 ganger høyere enn kravet. Det er
ingen tvil om at hjemmevask medfører stor risiko for å få med
seg forurensning med arbeidstøyet, forurensning som kan
bringes videre i matproduksjonen.

RABC – HYGIENEKRAV VED VASK AV NÆRINGSMIDDELTØY
Gjennom et samarbeid mellom vaskeribransjen og næringsmiddelbransjen ble det i 2014 utgitt en bransjestandard:
Hygienekrav til vaskerier som behandler næringsmiddeltøy.
Bransjestandarden beskriver et system for risikoanalyse og
kontroll av hygienekvalitet (RABC system) i henhold til
prinsippene i NS EN 14065 «Tekstiler som er behandlet i
vaskeri – Kontrollsystem for biologisk forurensning» og
grunnforutsetninger med det formål å sikre hygienisk rent
næringsmiddeltøy. RABC står for «Risk Analysis and
Biocontamination Control» og er et kvalitetsstyringssystem
som inkluderer risikoanalyse for å kontrollere farer som kan
påvirke hygienekvaliteten på rent næringsmiddeltøy.
Ved å bruke vaskerier som tilfredsstiller denne bransjestandarden vil alle typer næringsmiddelbedrifter være
garantert hygienisk rent tøy. Det burde være en selvfølge!

Mitra er veldig stolt av å være det første vekst-vaskeriet som er godkjent iht. bransjestandarden for næringsmiddeltøy. Vi opplever at næringsmiddelkunder er svært opptatt av hygiene ved vask av tøy og med RABC-godkjenningen
kan kundene være trygge på at det er kvalitet i det vi leverer. Det har vært utfordrende å tilfredsstille de strenge
kravene, spesielt med tanke på at flere hos oss ikke kan lese og skrive. Vi har lært oss å se mulighetene i stedet for
begrensningene og har kommet i mål bl.a. gjennom visualisering og god opplæring av ansatte. Det har vært svært
betryggende å få råd av NVKs konsulenter underveis i prosessen. Det er med på å kvalitetssikre det arbeidet vi gjør.
Silje Tollefsen, Mitra

Nortura er naturlig nok meget opptatt av hygiene, og vi har
strenge hygieneregler også når det gjelder arbeidstøy.
Nortura var med i arbeidsgruppen som utformet bransjestandarden for vask av næringsmiddeltøy. Vi legger vekt på at
tøyet i våre fabrikker skal være både mikrobiologisk og visuelt
rent. Det visuelle er også viktig for å unngå at våre
produksjonsfolk kaster rent tøy rett i skittentøykurven siden
flekker gjerne oppleves som «urent» tøy. Våre BRC revisorer
stiller mange spørsmål om tøyvask, og det er viktig at alle
vaskeriene vi bruker er sertifisert av NVK etter
næringsmiddeltøy-standarden.
Arild Husefjeld, innkjøpssjef Nortura

Det utføres ekstern revisjon for å sikre
at vaskeriene tilfredsstiller kravene
i bransjestandarden. Tilfredsstiller
vaskeriet kravene i bransjestandarden
utstedes et godkjenningssertifikat
med karakteren A, B eller C, avhengig
av antall avvik og alvorlighetsgraden i
avvikene som er avdekket.
Ved å stille krav om godkjenningssertifikat vil næringsmiddelbedrifter
være sikret tilfredsstillende hygienekvalitet på næringsmiddeltøy som
leveres.
Næringsmiddelbedrifter må selv kreve
at bransjestandarden skal tilfredsstilles
gjennom sin kontrakt med vaskeriet.

ARBEIDSTØY OG TEKSTILER
TIL ALLE YRKESGRUPPER
Se vårt utvalg på swm.no
Kundeservice: 55 94 52 00

VASK AV TØY TIL HOTELLER
I 2018 var det 33 800 000 overnattinger i Norge (kilde: NHO
reiseliv). Hvert år hører vi om sykdomsutbrudd blant
hotellgjester. Blir tøyet behandlet feil risikerer man at smitte
spres videre. Hvilke krav stilles til vaskeritjenesten?
NVK krever av vaskeriene at hotelltøy skal gjennomgå
desinfiserende vask på samme måte som helse- og
næringsmiddeltøy. Det er ingen selvfølge!

Andre vaskerier kan i verste fall vaske hotelltøy uten
desinfeksjon. Ved bruk av et godkjent NVK-vaskeri vil også
hotelltøy være hygienisk rent.
I tillegg til hygiene er det viktig for hotellene at tøyet fremstår
visuelt rent med en innbydende kvalitet. NVK planlegger å
utarbeide en kvalitetsstandard for vaskerier som behandler
hotelltøy, som sikrer at hotellkundene får den kvaliteten de
fortjener.

En ledende leverandør innen profesjonelle
vaskeriprodukter/-løsninger.

Riktig kompetanse bidrar til riktig kvalitet
NVK holder kurs og fagopplæring for å
utdanne vaskeriansatte og ledere i
Vaskerifaget. Det er stor etterspørsel
etter fagopplæring og vi har de siste
årene bidratt til mange nye fagarbeidere. Riktig kompetanse bidrar til bedre
vaskerier!

RISIKOVURDERING PÅ
ARBEIDSPLASSEN

Ved bruk av et NVK-godkjent vaskeri vil brannmenn og andre
være sikret at beskyttelsesfunksjonen opprettholdes gjennom
vask.
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Den rette partneren for alle
områder av vaskeriet
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Ved feil behandling vil beskyttelsesfunksjonene gå tapt og
brukeren vil ubevisst utsette seg for fare. En studie utført av
DTV viser at man ved hjemmevask risikerer å ødelegge
beskyttelsen. Vask av arbeidstøy med beskyttelsesfunksjoner
krever helt bestemte vaskeprosesser med korrekt bruk av
kjemikalier for at beskyttelsesfunksjonen skal beholdes.

NVK kontrollerer vaskeprosessene for å sikre nettopp dette.
Ved reparasjoner er det også viktig at det brukes riktig
materiale for å opprettholde beskyttelsesfunksjonen. Noe så
enkelt som feil sytråd kan i verste fall medføre stor risiko for
bruker!
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Bedrifter skal sørge for at arbeidstakerne bruker arbeidstøy
som beskytter når det kreves. Den store utfordringen er å
opprettholde beskyttelsen gjennom bl.a. vask og reparasjon.
Brannmenn må beskytte seg mot varme og flammer selv etter
vask. På andre områder er det behov for helt andre
beskyttelsesfunksjoner som vernetøy mot lysbue, flytende
kjemikalier, sveising eller synlighetstøy.
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VASKERIER MED NVK-GODKJENNING:

Sentralvaskeriet
for Østlandet a.s
- en ren fornøyelse

NAMAS Vekst AS
Høylandet Overhalla Grong Lierne Namsskogan

www.vaskeritilsynet.no/medlemsvaskerier

Arbeidstøy
•
•
•

Helse
Renhold
Kokk/servering

kentaur@kentaurnorge.no

www.kentaur.com

KVALITETSSIKRING
– EN KONTINUERLIG PROSESS
Sertifisering av NVK er frivillig og alle
vaskerier som tilfredsstiller våre krav kan
tas opp som medlemmer. For å oppnå
medlemsstatus må vaskeriet tilfredsstille
våre krav i Teknisk Protokoll. I løpet av en
prøveperiode må alle krav tilfredsstilles,
før vaskeriet kan bli fullverdig medlem. De
strenge kravene er helt nødvendige. Ved å
opprettholde kvalitetsnivået på alle plan,
sikrer vi det beste resultatet - til enhver tid.
NVK mener at kvalitetssikring er en
kontinuerlig prosess, og vaskeriene får det
antall besøk som gjør at kvaliteten til enhver
tid er sikret ved hvert enkelt vaskeri. Ved
hvert kontrollbesøk foretar konsulentene
en omfattende gjennomgang av vaskeriet
for å sikre at kravene blir fulgt, blant annet
gjennom prosesskontroll og mikrobiologisk
kontroll.

Maskiner og prosesser blir kontrollert for
å unngå prosessfeil som kan føre til unødig
kraftig kjemisk slitasje på tekstilene, dårlig
flekkfjerning og vaskeeffekt.
Etter hvert konsulentbesøk utarbeides en
konsulentrapport og et tilsynsbevis som gir
innsikt i på hvilken måte vaskeriet
tilfredsstiller kravene og eventuelt hvilke
avvik som oppdages. Rapportene gir meget
utfyllende dokumentasjon på vaskeriets
standard og kunder bør etterspørre disse for
å ha en ytterligere sikring i forhold til
vaskeriets prosesser og resultat.

Tykkemyr 1, 1597 Moss • Tlf: 69 31 35 02 • E-post: post@vaskeritilsynet.no
www.vaskeritilsynet.no

1. Kjørebok - sjåfører har iPad i bilen og får info om hvor de
skal og kan åpne navigering
2. Ruteinspeksjon - følg med på hvor langt dine sjåfører har
kommet på ruten
3. Sjåførene kan se bilder av stedet de skal til og det står info
om hvor mattene/produktene skal plasseres
4. Sjåfør bekrefter alt ok eller melder avvik på leveransen, og
kan legge inn bilder som dokumentasjon på at varen er
levert
5. Auto-oppslag av GPS-koordinater når adresser legges inn
6. Støtte for prislister (priser kommer opp når ordre legges
inn) og rabatter
7. Støtte for fakturering og utsending av faktura på mail og
EHF via ditt regnskapssystem
8. Automatisk konkursoppslag - unngå å fakturere kunder
som har gått konkurs
9. Full leveringshistorikk på kunde
10. Auto-oppslag av GPS-koordinater når adresser legges inn
11. Ferie/stengt legges inn på kunder - så slipper man
bomturer
12. Pakksedler - angi om kunden krever pakkseddel og skriv
disse ut så kunden kan signere
13. Logging av alle endringer på kunder
14. Støtte for prisjustering basert på økning i prosent eller
kroner med avansert filtrering

Jan Tore H. Gunnarsen
Daglig leder
1596 Moss
mob: 478 51 151
jan@vaskeritilsynet.no

Atle Gundersen
Prosesskonsulent
3728 Skien
mob: 993 22 531
atle@vaskeritilsynet.no
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Kurt Jørgen Nilsen
Seniorkonsulent
1676 Kråkerøy
mob: 908 46 290
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Har du faste repeterende leveranser?
Leveranse1 er spesielt utviklet for matte- og moppeservice.
Få full kontroll på dine leveranser uansett hva du leverer.
Se vår hjemmeside for mer informasjon om hva Leveranse1
kan hjelpe din bedrift med
Sourceit AS // post@sourceit.no // 98803924 // leveranse1.no

