
 
  

INVITATION TIL OPTIMERET HYGIEJNE 

I år gentager vi succesen med samarbejdet mellem Videnscenter Procesteknologi og FORCE 
Technology. Derfor inviterer vi til undervisningsdagen Optimeret Hygiejne den 5. november 2020. 

Deltog du ikke i 2018, vil de vigtigste punkter blive genopfrisket, hvorefter de sidste 2 års resultater 
vil blive fremlagt.  

I år kommer dagen til at foregå som et virtuelt møde i TEAMS. Undervisningen starter kl. 9, men der 
bliver åbnet i TEAMS kl. 8:45.  

Link til TEAMS mødet: Join Microsoft Teams Meeting  

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. 8:45 – 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 foretage en effektiv rengøring og 

rengøringsvalidering. Mange virksomheder møder udfordringer, når de skal udtænke en god 

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

produktionsudstyr, og diskuterer overfladers betydning. I dag anvender mange ruhed, Ra-værdien, 
men er dette tilstrækkeligt, når vi 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  
Videnscenter Procesteknologi og FORCE Technology  

 
 

https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1kUPEL-0003b5-5C&i=57e1b682&c=EUN9M9kx-3Dbi5vaEEEJIP8Yr0XRqBoETADZSMTLp72vHEUWR4EhK70woYP4Jt_hpXCnkamewa83vUmIo86y4to42iRfR6-yLfs8go0EsxMBfPveh18lRa4_3_iLMCappPaElI_6LvrI5k8DiPz1KWvtcAu8DLmeTa7R7JFoJy29ckf9pzsgIRAaIzeCqwQ-PD1Yhaz3MI4cIiNrNekHNqcu6UU3d91gsYuKccMgKZkxsWHZmxnXVmwlz1fd5MYJboOXlHPYZmKO6pArwj_xgeAi4oETajpO-h5tpnYBHtjixjRofb3gHt0bExjzEMKhUWi2c_1NoRw1wwGOo3jirlAXXYLesqN9bpq7QTuZcw1J_CXUEZzSX720t73eKoV5PN7UB7oH6n8wv2Soj4eX_TJ4Igzmov-DY5sGPLIUvy0qqBynUKrjfFyOoE7O-5AeiebdslExM5cu6mQOcHyKutkiTl0rcT5gvbKP48x4yo1Ho6JNW964xyb0h1-ZWL7D


 
  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

Der afholdes 5 minutters pause efter hvert indlæg.  
 

Tilmelding senest den 1. november 2020: 

Oline Choon Pedersen  

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

 

 

Program torsdag den 5. november: 

09.00 – 09.15 Velkomst og præsentation 

09.15 – 10.00 Biofilm og rengøring 

10.00 – 10.30 Hygiejnisk design 

10.30 – 12.00 Rengøringsvalidering og sensorer 

12.00 – 12.45 Frokost pause 

12.45 – 13.30 Rengørelighed og åbenhed 

13.30 – 14.15 NDT – Score-atlas 

14.15 – 14.30 Afslutning 
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