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Städning slutenvård, vårdhygienisk riktlinje

Daglig
desinfektion

Patientnära tagytor torkas av dagligen med ytdesinfektion med rengörande
verkan/tensid. Vid patient med VRE eller virusorsakad gastroenterit desinfekteras
ytorna tre gånger/dag jämnt utspritt över dagen.

Punktdesinfektion

Spill/stänk av kroppsvätskor torkas upp direkt, använd engångsduk, vatten och
rengöringsmedel. Avsluta med ytdesinfektion med rengörande verkan/tensid.

Punktstädning

Utförs vid spill av annat än kroppsvätskor. Använd engångsduk, vatten och
rengöringsmedel.

Madrasser och
kuddar

Rutiner ska finnas som innefattar kontroll av madrassöverdragets
genomsläpplighet och madrasskummets utseende samt skicket på kuddöverdrag
och kuddar. Kontroll ska ske minst en gång/år eller oftare vid behov.
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 vid behov 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 vid behov 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.

Slutstädning
av vårdplats

Slutstädning utförs när patient skrivs ut, byter vårdplats eller i samband med att
patient bedömts som smittfri efter isolering exempelvis efter virusorsakad
gastroenterit. Slutstädning kan utföras av vårdpersonal eller avtalas med
städavdelningen.
Instruktioner för slutstädning av vårdplats och rutiner för beställning finns på
städavdelningens hemsida. Instruktionerna gäller oavsett vem som utför
slutstädningen.
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