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Städning och rengöring av material och utrustning som delas mellan
patienter
INLEDNING
Vårdpersonalen är ansvarig för städning och rengöring av material och utrustning
som delas mellan patienter. Verksamheten bör regelbundet inventera och bedöma
vilka saker som behövs på enheten och samtidigt titta på materialegenskaper, slitage
och funktion. Trasiga och svårrengjorda saker skall bytas ut och ersättas.
DOKUMENTATION
Identifiera och dokumentera de föremål och den utrustning som delas mellan
patienter.
EXEMPEL PÅ YTOR OCH MATERIAL SOM SKA DESINFEKTERAS MELLAN VARJE PATIENT
 Arbetsytor t.ex. rullvagn och uppdukningsyta
 Patientbrits, undersökningsbrits/provtagningsstol
 Specialmadrasser
 Avlastningskuddar t.ex. kilkuddar
 Duschpall/duschstol/duschvagn
 Hjälpmedel t.ex. gåbord, rullstol, rullator
 Lyfthjälpmedel t.ex. lyftskynke, lyftbälte
 Vändhjälpmedel
 Skötbord
 Gyn‐stol
 Medicinsk utrustning t.ex. blodtrycksmanschett, stetoskop, pulsoxymeter,
doppler, bladderscaner, volympump, droppställningar, fotpump
EXEMPEL PÅ YTOR OCH MATERIAL SOM RENGÖRS OCH/ELLER DESINFEKTERAS REGELBUNDET OCH VID
BEHOV
 Möbler i dagrum och väntrum
 Omklädningsskåp i gemensamma patientomklädningsrum
 Leksaker
 Hjälpmedel för transport (rullstolar) stående i entréer eller liknande
EXEMPEL PÅ MATERIAL SOM INTE GÅR ATT RENGÖRA
 Tidningar kasseras om de är förorenade med kroppsvätskor/utsöndringar eller
om de varit inne hos smittsam patient.
 Låneböcker och tidningar bör inte lånas ut till patient med känd smitta.
Patienten kan använda egna böcker, tidningar eller läsplattor.
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TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
Värmetåligt material och utrustning



Rengöring och desinfektion i spol‐ eller diskdesinfektor rekommenderas i första
hand.
Hjälpmedel, lyfthjälpmedel, överdrag till dynor och leksaker av textil tvättas i
tvättmaskin i minst 60°. Textilier som bedöms vara så förorenade att de inte blir
rena eller inte tål tvätt processen, kasseras

Avtorkbara ytor
Oavsett metod är den mekaniska bearbetningen, d.v.s. gnugga ytan ordentligt,
viktigt för att uppnå ett fullgott resultat.

Vatten och rengöringsmedel




Använd engångs torkduk med vatten och rengöringsmedel.
Alternativt använd microfiberduk med vatten.
Dosera rengöringsmedel enligt tillverkarens anvisningar.
Doppa torkduken i lösningen och bearbeta ytan tills den är synligt ren.
OBS! torkduken får inte doppas flera gånger i lösningen.

Alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med rengörande effekt.




På stora ytor häller man medlet på ytan och bearbetar med torkduken tills ytan
är synligt ren.
På mindre ytor fuktar man torkduken med rikligt mängd medel och bearbetas
tills ytan är synligt ren.
Använd handskar och låt ytan självtorka.

REFERENSER
Städning, vardhandboken.se
Medicinsktekniska produkter, vardhandboken.se
Städning i vårdlokaler (SIV), sfvh.se
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