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Vårdhygieniska riktlinjer vid 
användning av portabelt 
kylaggregat eller fläkt
Innan fläktar och kylaggregat används, se över om det finns andra metoder att minska 
temperaturen tex solfilm, markiser eller åtgärder via ordinarie ventilationssystem.

Bordsfläktar är svåra att rengöra, de sprider damm samt kan bidra till att partiklar kan 
virvla upp från golv som i sin tur kan bidra till smittspridning. Av denna anledning så 
avråder Vårdhygien i princip från användning av fläktar i vårdmiljö.

Risken med användandet av portabelt kylaggregat är i princip det samma som med 
användandet av fläktar, möjligen med mindre risk för att virvla upp dessa partiklar och kan 
övervägas efter andra åtgärder och riskbedömning. Användning av fläkt eller portabelt 
kylaggregat ska föregås av en medicinsk riskvärdering för varje enskild patient där 
användning av apparat övervägs.

Portabelt kylaggregat samt fläkt ska inte användas:
 i lokaler med höga krav på god hygien: till exempel operation, dialys, 

neonatalavdelning, sterilcentral eller förråd där sterila produkter och 
endoskopiutrustning förvaras 

 vid vård av infektionskänsliga patienter 
 i rum där patienter med luftburen smitta vårdas 
 i flerpatientrum eller väntrum
 i rum där patienter med covid-19 eller MRSA med fjällande hud (ex. psoriasis eller 

stora eksem) vårdas.

Avrådan gäller även där risk för smittspridning av covid-19 kan förekomma så som 
fikarum och andra gemensamma lokaler.

Råd vid användning av portabel kylaggregat:
 Avråds från användning av kylaggregat med inbyggd fläkt 
 Användning ska föregås av en medicinsk riskvärdering för varje enskild patient.
 Portabla kylaggregat föredras istället för fläktar 
 Kylaraggregatet ska installeras av personal från fastighet 
 Vid installation ska personalen informeras av installatör om funktion och skötsel
 I de fall det används kylaggregat med uppsamling av kondensvatten måste 

kondensvattenbehållaren tömmas och rengöras dagligen med ytdesinfektion 
enligt upprättad rutin om skötsel och rengöring/desinfektion 

 Rengöringsrutiner för tagytor där displayen räknas som tagyta och ska torkas med 
alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid enligt enhetens upprättade rutin 
för daglig och regelbunden skötsel
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Råd vid användning av fläkt:
 Placera fläkten i sängnivå eller högre
 Luftflödet ska riktas mot taket, inte mot dörr eller patient
 Fläkten ska stängas av vid medicinska åtgärder som till exempel såromläggning, 

katetersättning, pvk-sättning, omläggning av cvk mm
 Fläkten torkas av i samband med daglig städning och i samband med slutstädning

Läs mer gällande plan för hantering av höga temperaturer/värmebölja, HÄR

Läs mer på Folkhälsomyndigheten, klicka HÄR 

https://centuri/RegNo/25423
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/e39b425555f44a3ba05aa0dbaa956c43/halsoeffekter-hoga-temperaturer-15048-webb.pdf

