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Städning, rengöring, desinfektion, tvätt 
och avfallshantering vid covid-19 
Uppdaterad 2022-09-12 gällande slutstäd av vårdrum.

Flergångmateriel/utrustning

 Medicinsk utrustning i vårdrummet/behandlingsrum ska desinfekteras innan det tas 
ut ur rummet. Använd alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid eller det 
medel som tillverkaren rekommenderar.

 Värmedesinfektion i spol/diskdesinfektor när så är möjligt annars desinficeras 
flergångsmaterial med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid.

 Flergångsvisir rengörs mekaniskt med papperstork och alkoholbaserat 
ytdesinfektionsmedel med tensid. Börja med insidan, om droppar eller stänk rengör 
med mikrofiberduk och vatten därefter med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel 
med tensid.

Punktdesinfektion

Vårdpersonal ska omedelbart torka upp kroppsvätskor såsom spill av urin, avföring eller 
sekret. Bearbeta därefter området mekaniskt med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel 
med tensid. 

Daglig städning vårdrum med tillhörande WC/dusch

 Utförs av vårdpersonal.

 Eventuella synbart smutsiga ytor rengörs mekaniskt med mikrofiberduk och 
vatten. Därefter desinfekteras säng, sängbord, och tagytor med alkoholbaserat 
ytdesinfektionsmedel med tensid på mikrofiberduk.

 Golv rengörs med vatten och rengöringsmedel.

 Städutrustning desinfekteras efter användning med alkoholbaserat 
ytdesinfektionsmedel med tensid, till exempel moppskaft. Städutrustningen ska 
vara rumsbunden.
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Slutstädning vårdrum med tillhörande WC/dusch

Slutstädning utförs med basala hygienrutiner inklusive skyddsförkläde och handskar.
 Städ kan utföras direkt efter att patienten lämnat rummet.
 Mekanisk bearbetning av alla plana ytor med mikrofiberduk och vatten. Därefter 

desinfektion av samtliga tagställen dvs allt som patient/personal tar i samt säng, 
madrass, sängbord, garderob, WC/duschutrymmet (duschslang, duschhandtag 
och stril) med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid.

 Golv rengörs med fuktmopp/vatten.

Mottagning/Hälsocentral 

 Rengör alla ytor inom 2 meter från patienten samt tagytor (där patient eller 
personal vidrört) tex brits, stol, dörrhandtag med alkoholbaserat 
ytdesinfektionsmedel med tensid.

 Om aerosolgenererande procedur ex spirometri utförts måste även ytor utöver 2 
meter i rummet rengöras.

Tvätt
Tvätt sorteras utifrån om den blivit nedsmutsad med smittförande material eller inte. 

Med smittförande material avses

 Textilier så kraftigt förorenade med kroppsvätskor, ex. blod, urin, avföring och       
sårsekret, att det riskerar att läcka ut ur tvättkorgen vid transport till tvättstuga.
Denna typ av tvätt läggs i upplösningsbar tvättsäck inne på vårdrummet. Den      
upplösningsbara tvättsäcken läggs i sin tur i en gul tygsäck. Upplösningsbar 
tvättsäck är till för tvätt som är så förorenad av kroppsvätska att det riskerar att 
läcka ut från en vanlig tvättsäck.

 Smutstvätt som inte förorenats med smittförande material läggs direkt i vanlig 
tvättsäck.

Tvättsäcken ska bytas minst en gång/dygn.
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Avfallshantering

Engångsmaterial som kan vara förorenat med kroppsvätskor placeras i plastsäck som 
försluts med buntband, läggs därefter i smittakartong och kartongen försluts. 
Avfall som inte är förorenat med kroppsvätskor hanteras enligt regionens övergripande 
avfallsrutin.
Vid patientnära arbete tas bara innersäcken in i rummet, så att kartongens utsida inte 
riskerar att förorenas med smitta. Ett alternativ är att ha en annan säck inne på rummet 
som sedan läggs i kartongen med innersäck som förvaras utanför rummet. Personal vid 
avsändande enhet ska se till att alla avfallsbehållare som lämnas för vidare transport är 
rena och att det inte finns risk att de är kontaminerade med smitta utvändigt.

Verksamheter inom Östersunds sjukhus
Märk varje kartongs utsida med namn på avsändande enhet/avdelning.
Sänd som vanligt smittavfall.

Verksamheter utanför Östersunds sjukhus
Varje kartong förses med etikett ”farligt avfall/smittförande UN 3291” art nr 39447, som 
fylls i med aktuella uppgifter. Godsdeklaration för farligt gods ifylls i 2 exemplar och lämnas 
till chaufför som hämtar avfallet.

Materiel Art nr Rekvireras från
Kartong 49 Lit Med Plastsäck För Smittförande avfall 3956 Centralförrådet
Kartong 38 Lit Med Plastsäck För Smittförande avfall 33999 Centralförrådet
Kartong 22 Lit Med Plastsäck För Smittförande avfall 18562 Centralförrådet
Kartong 10 Lit Med Plastsäck För Smittförande avfall 33536 Centralförrådet
Gula kärl för skärande/stickande smittförande avfall, valfri 
storlek

Centralförrådet

För verksamheter utanför Östersunds sjukhus även:
Etikett ”farligt avfall/smittförande UN 3291” art nr 39447. 

Behållare med skärande/stickande smittförande avfall desinfekteras utvändigt innan de 
lämnas för avtransport. Förklistrad etikett ska fyllas i.


