
 
  

INVITATION TIL OPTIMERET HYGIEJNE 

I år gentager vi succesen med samarbejdet mellem EUC Lillebælt og FORCE Technology. Derfor vil vi 
gerne invitere til undervisningsdagen Optimeret Hygiejne primo november 2020. Deltog du ikke i 
2018, vil de vigtigste punkter blive genopfrisket, hvorefter de sidste 2 års resultater vil blive fremlagt.  

Undervisningsdagen er relevant for undervisere og praktikvirksomheder, da kompetenceudvikling og 

vidensdeling er alfa omega for at undervisere kan opretholde den høje undervisningsstandard. 
Praktikvirksomhederne får indsigt i, hvilken viden de kan forvente hos deres kommende elever, samt 
bidrage med sparring omkring, hvilke kompetencer virksomhederne efterspørger.  

 
Optimeret Hygiejne – Torsdag den 5. november 2020 fra kl. 8:30 – 14:30  

Undervisningsdagen starter med en kort genopfriskning af rengøringsprocedurer, samt de 
problemstillinger som dannelsen af biofilm giver i produktionsudstyr. Det hygiejniske design på en 

arbejdsplads er et vigtigt fokuspunkt, fordi det hænger sammen med en god rengøring. Det er derfor 

essentielt at kunne udpege hygiejnisk kritiske hot spot(s) for at kunne foretage en effektiv rengøring 
og rengøringsvalidering. Mange virksomheder møder udfordringer, når de skal udtænke en god 

rengøringsvalidering, fordi det kræver kendskab til både biofilm og hygiejnisk design. Disse 
udfordringer uddyber vi på dagen. Vi viser bl.a. case-studies omkring rengøringsvalidering af det 

lukkede produktionsudstyr. På dagen diskuterer vi overfladers betydning. I dag anvender mange 

ruhed, Ra-værdien, men er dette tilstrækkeligt, når vi gerne vil have en længere produktion og et 
mindre rengøringsvindue? Dagen afsluttes med ”Score-atlasset”, der er en ny udvikling, hvor vi kan 

estimere hullers størrelse i rustfrit stål. ”Score-atlasset” kan derfor anvendes som værktøj i 
vedligeholdelsen af udstyr.   

 

Vi glæder os til at se dig til en spændende og informationsrig dag.  

De bedste hilsner  
EUC Lillebælt og FORCE Technology  

 

Tilmelding senest torsdag den 22. oktober: 
Oline Choon Pedersen  

Mail: ocp@eucl.dk  
Tlf.: 79 20 11 48  

mailto:ocp@eucl.dk


 
  

  

 
Program: 

08.30 – 09.00         Morgenkaffe og networking 

09.00 – 09.15         Velkomst og præsentation 

09.15 – 10.00         Biofilm & rengøring  
10.00 – 10.30         Hygiejnisk design 

10.30 – 12.00         Rengøringsvalidering og sensorer 
12.00 – 12.45         Frokost 

12.45 – 13.30         Rengørelighed og åbenhed 
13.30 – 14.15         NDT – score-atlas 
14.15 – 14.30         Kaffe og afrunding 

 


