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Städinstruktioner i vårdlokal 

Omfattning

Anvisningen gäller för personal och studerande inom hälso-, sjuk- och tandvård i Västerbottens läns

landsting och avser städning av patientnära ytor i lokaler där vård, undersökning och behandling 

bedrivs.

Syfte

Att klargöra vårdpersonalens städansvar och att komplettera dokumenten ”Riktlinjer för städning inom 

Västerbottens läns landsting” dok.nr. 185634 och ”Städrutiner inom Västerbottens läns landsting” 

dok.nr. 185664 samt Vårdhandbokens avsnitt om städning.

Genomförande

Basala hygienrutiner tillämpas vid all städning. Vid spill av kroppsvätskor ska punktdesinfektion 

omgående utföras av vårdpersonal eller städpersonal.  Ytdesinfektionsmedel med rengörande tensid

används. Vid övrig städning används rengöringsmedel och vatten. Vårdpersonalens städansvar 

omfattar patientnära ytor i lokaler där vård, undersökning och behandling bedrivs. Det ska finnas 

skriftliga städinstruktioner som all personal ska känna till. I instruktionen ska det framgå

- var det ska städas 

- när det är lämpligt 

- hur ofta 

- av vem 

- städmetoder och kemikalieval 

Förslag till checklista

Var När Hur ofta Vem Städmetoder och 

kemikalieval

Exempel på rum Tid som är 

lämplig för 

verksamheten

Dagligen, vid 

behov och vid 

utstädning

Varje vecka mer 

grundligt

Tjänstgörande 

personal 

Allrengöringsmedel 

och vatten

Material ex typ av 

torkduk
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Städinstruktion för vårdrum och tillhörande toalett

Använd rengöringsmedel och vatten. Doppa aldrig använd torkduk åter i rengöringslösning, ta en ny. 

Byt torkduk mellan patientenheter.

Dagligen ska sängbord, sänggrindar, stol, bord, larmknapp, strömbrytare, dörrhandtag och annat 

patientnära möblemang rengöras. Kontrollera att tvättställ och toalettstol är rena mellan städtillfällena.

En gång i veckan och vid behov ska säng, ljusramp, garderobens utsida och TV/dator kopplad till 

patientenheten rengöras.

När patienten skrivs ut ska säng, sängbord, larmknapp, stol, bord, övriga möbler, ljusramp, 

draperistång, TV/dator och garderobens in- och utsida, tvättställ och toaletter rengöras.

Två gånger/år ska hjul på rullande möbler/utrustning rengöras.

Vad städar städpersonalen på vårdrum och tillhörande toalett?

Golv, tvättställ, dörrhandtag, strömbrytare och andra objekt städas av städpersonalen. Städpersonalen

städar toaletterna alla dagar i veckan, även helger.

Se tabell i ”Städrutiner inom Västerbottens läns landsting” dok.nr.185664 för att se vad och med vilken 

frekvens vårdpersonal och städpersonal ska städa olika objekt.

Ytterligare information

- Checklista utstädning efter infektioner, dok.nr. 252713

- ”Gula kortet” för kemikalieval www.vll.se/vardhygien

- Material för patientnära städning, dok.nr. 184403

- Film ”Patientnära städning” www.larandelandsting.se

Ansvar

Avdelningschef eller motsvarande ansvarar för att skriftliga städinstruktioner upprättas för samtliga 

rum och rummens utrustning som t.ex. vårdrum, behandlings- och undersökningsrum, 

desinfektionsrum, kök och dagrum.

Referenser och förändringar  

Avsnittet placeras sist i dokumentet och hanteras av systemet 
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Förändringar sedan senaste utgåva:  




