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Rengöringsmedel/desinfektionsmedel 
Daglig desinfektion: patientnära tagytor torkas av dagligen med ytdesinfektion 
innehållande tensid.   
 
Punktdesinfektion: spill/stänk av kroppsvätskor torkas upp direkt, använd engångsduk, 
vatten och rengöringsmedel. Avsluta med ytdesinfektion innehållande tensid. 
 
Punktstädning: utförs vid spill av annat än kroppsvätskor. Använd engångsduk, vatten 
och rengöringsmedel.  
 
Slutstädning efter patientens hemgång: synligt smutsiga ytor rengörs först med 
rengöringsmedel och vatten. Desinfektera tagytor med ytdesinfektion innehållande 
tensid.  Golv torkas vid behov av med rengöringsmedel och vatten.  
 
Slutstädning vid clostridium difficile och calici/rotavirus: synligt smutsiga ytor 
rengörs först med rengöringsmedel och vatten. Torka därefter av ytor och golv med 
Virkon 3%. Tre påsar virkonpulver blandas med 1 liter vatten. Virkon skall verka i 10 
minuter, efterlämnar en flammig yta. Eftertorka därför med fuktig städduk efter 
verkningstiden. Överbliven Virkon är hållbar i 7 dagar. 
 
 

Slutstädning efter patientens hemgång 
• Oanvänt material för engångsbruk kasseras om de varit i patientens omedelbara 

närhet eller förvarats utan skydd för damm och stänk  
• Rengör och desinfektera all inredning och hjälpmedel t ex säng inklusive 

madrass och kudde, sängbord, rullstol, droppställning, duschpall/duschstol, 
förhöjningsstol till toalett, medicinsk-teknisk utrustning etc. 

• Soppåse töms vid behov 
• Golv torkas av vid behov 
• Toalett och handfat/kran vid behov 

 
 
Slutstädning efter infektionsisolerad patient  
Patient med MRB (MultiResistenta Bakterier) som har riskfaktorer, patient med 
gastroenterit, patient med smittsam Tb. 
 

Riskfaktorer: 
• MRSA - Sår, bölder kroniska hudsjukdomar, eksem/hörselgångseksem, 

sonder/drän, infarter, KAD 
• ESBL - Diarré, faeces/urininkontinens, KAD/RIK, sonder/drän, stomi, sår  
• VRE - Se ESBL 
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Slutstädning enligt ovan, samt 
• Dörrhandtag till sal 
• Handfat/kran 
• Tvålflaskans pumphuvud 
• Töm soppåse 
• Golv torkas av efter patient med clostridium difficile, calici/rotavirus samt 

VRE, annars vid behov 
• Sängdraperi tas ner och sänds till tvätt. Finns långa gardiner, överväg om 

även dessa ska tvättas 
• Tillhörande toalett: Dörrhandtag till toalett, toalettstol (spolknapp, sits, 

holk), toalettpappershållare, handfat/kran, tvålflaskans pumphuvud 
• Toalettborste med tillhörande droppskål rengörs i spoldesinfektorn eller byts 
• Toalettrullen byts  
• Duschdraperi tas ner och sänds till tvätt 
 
 

Slutstädning efter infektionsisolerad patient kan utföras av städpersonal efter 
beställning. OBS! se tider för beställning på städs hemsida: 
http://intra.orebroll.se/templates/page____129263.aspx 
 
 
Madrasser och kuddar 
Rutiner ska finnas som innefattar kontroll av madrassöverdragets genomsläpplighet och 
madrasskummets utseende. Små mikroskopiska hål i ett avtagbart madrassöverdrag eller 
skyddsfolie på madrassen kan leda till att olika vätskor tränger ner i madrassen. 
Madrassöverdrag ska kunna desinfekteras och vb tas av och skickas på tvätt. Inspektera 
madrasserna under madrassöverdragen så att de är rena och torra. Kuddar med 
vätskeresistenta överdrag ska kunna desinfekteras och man behöver inspektera kudden 
under överdraget regelbundet och vb skicka både kudde och överdrag på tvätt. Byt ut 
slitna och nedsmutsade madrasser/kuddar och överdrag. 

 
 
Britsar och sängar 

• Britsar från akutmottagningen ska bäddas ur och göras synligt rena innan de 
transporteras tillbaka 

• Säng som patienten transporteras i till operation ska från avdelningen vara 
renbäddad och med desinfekterade tagytor 
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