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Checklista slutstädning efter infektioner 

Avdelning: Vårdrum med tillhörande toalett och dusch:

Typ av infektion: Datum och tid för utstädning:

Innan slutstädning påbörjas ska vårdpersonal:

- Kassera engångsmaterial som varit i patientens närhet, t.ex. kudde, toalettrulle, hygienartiklar, blöjor m.m.

- Kassera även förpackningar med handskar och plastförkläden samt eventuella förråd av engångsmaterial.

- Lägga smittförande avfall i godkänt ytteremballage.

- Rengöra och desinfektera känslig medicinskteknisk utrustning som därefter tas ut ur rummet.

- Lägga tvätt från rum och toalett i tvättsäck som försluts på rummet. Vid förekoms av textilier som gardinlängder, 

draperier, duschdraperier, möbelklädsel, läggs dessa i tvättsäck för kundägt gods. Smutstvätt med smittfarliga 

kroppsvätskor läggs i tvättsäck och sedan i gul plastsäck.

Städas av vårdpersonal eller städpersonal Signatur

Säng, sängbord, sängens manöverdosa, ringledning, hörlurar, fjärrkontroll till TV, ljusramp, sänglampa, 

hävert.

Alla möbler inne i patientrum, bord, stolar, pallar m.m.

Garderob in- och utvändigt samt klädhängare.

Droppställning och andra hjälpmedel.

Dörrar, dörrkarm, dörrhandtag.

Strömbrytare, avstängning för ringledning.

Tvättställ, kran, hylla.

Pappershållare utvändigt och särskilt noggrant vid tagstället. Dra bort och kassera cirka 1 meter papper.

Hållare för förbrukningsmaterial (skyddsutrustning), toalettpapper, plastmuggar, tvål, handdesinfektion. 

Kassera plast-/pappers-muggar.

Tvål- och handdesinfektionsflaskornas utsida. Pumpa ut lite tvål/desinfektionsmedel.

Rumsbunden ytdesinfektionsflaskas utsida

Fönsterbräda, element, fönsteröppnare.

Väggar och fönster upp till 180 cm vid misstanke om nedsmutsning.

Golvlist.

Tak om dessa är nedstänkta. Porösa tak bör bytas.

ALLT på toalett och dusch, även toalettförhöjningar och pallar. Väggar och fönster upp till 180 cm. Kassera 

toalettborste och övriga eventuella borstar.

ALLA golv

Noteringar:

MRSA, ESBL isolerade patienter Perform eller Virkon*

TBC i smittsamt skede Allrengöringsmedel och vatten, därefter alkoholbaserad 

ytdesinfektion med tensid på säng, bord, toalett, dusch, m.m.

Blod Allrengöringsmedel och vatten om fungerande 

punktdesinfektion. I annat fall Perform eller Virkon*.

Calicivirus, Clostridium difficile, Rotavirus, VRE Noggrann mekanisk bearbetning med allrengöringsmedel 

och vatten. Därefter Perform eller Virkon* på säng, bord, 

toalett, dusch, m.m.

Övrigt Noggrann rengöring med allrengöringsmedel och vatten. 
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*Perform eller Virkon: Dosera enligt anvisning på förpackning. Desinfektera ytorna. Speglar, fönster och rostfritt bör 

eftertorkas.

Observera att checklistan är en generalisering. För mer specifika uppgifter gå till vårdhygiens hemsida för respektive smitta, 

www.vll.se/vardhygien
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