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Städschema för vårdavdelning

Smittämne Punktdesinfektion vid spill av 
kroppsvätska

Dagligt städ av vårdrum och 
WC/dusch

Slutstäd av vårdrum samt WC/dusch

Golv Golv
Allmänt städ 
Här ingår även

 Coronavirus
 Influensa/RS
 Tuberkulos  (TB)

Alkoholbaserad ytdesinfektion med 
tensid
Större mängd kroppsvätska: 
Virkon®

Tork rejält fuktad med 
*ytdesinfektion 

Vid synliga fläckar 
rengörs ytan först 
med mikrofiberduk 
och vatten (väl 
urvriden)

Torrmopp/
fläck
borttagning

Mekanisk bearbetning med mikrofiberduk och vatten på synlig 
smuts (tex hudflagor, fläckar, fingeravtryck). Därefter 
desinfektion av samtliga plana ytor och tagställen dvs allt som 
patient/personal tar i samt tex säng, madrass, sängbord, dusch* 
med mikrofiberduk och ytdesinfektion. Görs ingen rengöring 
innan (ingen synlig smuts) måste ytan bearbetas mekaniskt 
med ytdesinfektionen.
OBS Vid TB (och vattkoppor om man själv inte haft detta) ska 
andningsskydd användas om städ utförs inom 2 tim efter pat 
lämnat rummet.

Fuktmopp/
vatten 

Multiresistenta 
bakterier 
ESBL bärare som bedömts 
kunna dela rum gäller 
allmänt slutstäd. Detta 
undantag görs inte på IVA, 
NEO 

Alkoholbaserad ytdesinfektion med 
tensid

Större mängd kroppsvätska: 
Virkon®

Tork rejält fuktad med 
*ytdesinfektion 

Fuktmopp/
vatten

Mekanisk bearbetning med mikrofiberduk och vatten oavsett 
synligt ren eller ej. Därefter desinfektion av samtliga tagställen 
dvs allt som patient/personal tar i samt tex säng, madrass, 
sängbord, dusch* med Virkon®

Byte av eventuella draperier.

Fuktmopp/
vatten

Magsjuka/diarré 
Calicivirus, Rotavirus, 
Clostridioides difficile

Virkon®

Vid ev. utbrott kontaktas Vårdhygien
Tork rejält fuktad med 
*ytdesinfektion 

Fuktmopp/
vatten

Mekanisk bearbetning med mikrofiberduk och vatten oavsett 
synligt ren eller ej. Därefter desinfektion av samtliga tagställen 
dvs allt som patient/personal tar i samt tex säng, madrass, 
sängbord, dusch* med Virkon®.

 Byte av ev. draperier.

Fuktmopp/
vatten

Duschslang, duschhandtag och stril: ska vid slutstädning torkas av med alkoholbaserad ytdesinfektion med tensid. Punktdesinfektion: Allt spill av kroppsvätskor så som 
tex blod, urin, avföring, saliv, sekret torkas upp direkt med medel enligt ovan. * Ytdesinfektion= Alkoholbaserad ytdesinfektion med tensid. 
OBS   Såpa får inte användas i vårdmiljö
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Slutstäd av patientrum

Punktdesinfektion utförs kontinuerligt av vårdpersonal dvs upptorkning av kroppsvätska med tork därefter 
tork och alkoholbaserad ytdesinfektion med tensid alt. Virkon, se städschema för vilket.

Rengöring av synlig smuts använd mikrofiberduk och vatten, väl urvriden. 
Därefter desinfektion med mikrofiberduk och ytdesinfektion, väl fuktad, se städschema för val av 
alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid alt Virkon. 
Dvs om ingen synlig smuts finns gå direkt till desinfektion. 
Ytan måste bearbetas mekaniskt.

Innan slutstädning påbörjas ska följande uppgifter utföras av vårdpersonal oavsett om det är vård- eller 
städpersonal som utför städning. 1. Kassera engångsmaterial som varit i patientens närhet. 2. Sänglinne 
läggs i tvättsäck. 3. Rengöring/desinfektion av hjälpmedel och ev apparatur. 4. Efter patient med diarré 
kassera toalettrullen.

Checklista, utför i ordningsföljd
Utfört Yta/Objekt som ska rengöras                                                  

Dörrkarm, dörrhandtag, lysknapp, larmknappar
Ljusramp, sänglampa, fjärrkontroll till tv,
Panel med syrgas, sug
Byt rengöringsduk
Sängbord alla plan och lådor OBS tagställe på undersida av bordsskivan
Sänggrindar/gavlar, madrass (alla sidor), sängkontroll, dävert,
Byt rengöringsduk
Alla möbler inne i patientrum, bord, stolar etc
Garderob in- och utvändigt samt klädhängare, låsbartskåp
Byt rengöringsduk
Droppställning, blodtrycksmanschett, stetoskop etc
Fönsterbräda, persiennsnöre/handdtag
Hållare till tork, tvål- spritflaska, kran, handfat
Skärmvägg 
Torka golv med fuktmopp och vatten
Kontrollera eventuellt draperi byt vid synliga fläckar och/eller känd smitta
Toalett
Dörrkarm, dörr, dörrhandtag, lysknapp, larmknapp+snöre
Hållare för förbrukningsmaterial, t ex toalettpapper, tvål, handdesinfektion
Hylla, kran, tvättställ, 
Byt rengöringsduk
Duschslang, handtag och stril 
Toalettstol + ev förhöjningar och pallar
Torka golv med fuktmopp och vatten

Ev ej avtorkningsbar möbelklädsel tvättas vid synlig smuts, efter känd smitta samt vid storstäd.
Hudsalvor, tvättcreme, rakskum ska portioneras ut i plastmugg/medicinkopp. 
Inga flaskor får stå kvar i badrum, patientens medtagna tas med åter till hemmet eller 
kasseras.


