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Vårdbädd och sängbord: rengöring och desinfektion 

Omfattning  

Anvisningen gäller för personal inom hälso- och sjukvård i Region Västerbotten. 

Syfte   

Instruktionen syftar till att säkerställa korrekt rengöring och desinfektion av vårdbädd och sängbord för 

att minska risken för smittspridning. Instruktionen kompletterar Vårdhandbokens riktlinjer gällande 

rengöring av vårdbädden. 

Beskrivning/Genomförande 

Tillämpa alltid basala hygienrutiner vid rengöring och desinfektion av vårdbädd och sängbord. 

Vårdbädden innefattar sängens samtliga delar inklusive madrass. Olika rutiner förekommer på länets 

sjukhus vad gäller ägandet av madrasser vilket gör att en länsövergripande rutin för när rengöring ska 

ske inte kan skapas. Verksamheterna ansvarar själv för upprättande av en lokal rutin, som säkerställer 

att överdrag tvättas minst 1g/år samt att madrassens kvalitet säkerställs. På NUS är madrass och 

madrassöverdrag kundägt av resp avdelning/ verksamhet. I Skellefteå och Lycksele cirkulerar 

madrasser och madrassöverdrag mellan avdelningarna. 

 

 Då madrass tas i bruk märk både madrass och madrassöverdrag med datum och årtal.  

 Hållbarhetstid för respektive madrass anges av tillverkaren eller efter bedömning från den som 

är utsedd att inventera madrasser. 

 Madrassöverdrag tvättas i 60°C eller mer minst en gång/år och vid behov. Märk överdraget 

med datum och år vid varje tvätt. Överdragen skickas som kundägt gods till tvätteriet. 

 

Sängbord innefattar all tillhörande utrustning som exempelvis sänglampa och kontrollpanel. 

Kontaktytor ”tagställen” är ytor som berörts av patient, personal och besökare. Rengör även kanter, 

under- och ovansidor på möbler och utrustning. 

 

Vid all rengöring och desinfektion är mekanisk bearbetning av ytan viktig. Använd rengöringsmedel 

och vatten på engångsduk/torkduk. Återdoppa aldrig använd engångsduk, ta en ny. Ytan måste vara 

ren innan desinfektionsmedlet appliceras flödigt, torka med engångsduk. 

Daglig städning av vårdbädd och sängbord 

 Tillsyn av vårdbädd, rengöring/desinfektion av tagställen samt övrigt vid behov. Vid längre 

vårdtid rengörs sängen en gång i veckan i samband med renbäddning. 

 Sängbordets horisontella ytor och kontrollpanel rengörs och desinfekteras med alkoholbaserat 

ytdesinfektionsmedel. 
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 Punktdesinfektion utförs omedelbart vid förorening av kroppsvätskor 

Slutstädning av vårdbädd och sängbord 

 Slutstädning sker då patient skrivs ut, byter vårdplats eller avslutar isolering.  

 Vårdbädden och sängbordet rengörs i två steg. Först med allrengöringsmedel och vatten. Låt 

torka. Desinfektera därefter med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid.  

 Även underreden och lådor granskas och rengörs. I undantagsfall, efter individuell bedömning, 

kan rengöring och desinfektion med ytdesinfektionsmedel med tensid i ett steg vara tillräckligt 

vid kort vårdtid och synlig ren bädd. 

 Om fläckar finns på madrassöverdraget efter avtorkning skickas det till tvätt.  

 Öppna och inspektera madrasskärnan, risk finns att madrassen förorenats av vätskor som 

läckt genom överdraget. 

 Förorenad eller trasig madrass kasseras. Överdrag som läckt kasseras också. 

 Om räddningslakan förekommer hanteras detta enligt samma rutin som madrassöverdrag. 

 Engångskuddar kasseras efter varje patient. För verksamheter som äger kuddar med 

kuddöverdrag av samma typ och material som madrassöverdragen gäller samma rutin som 

för madrassöverdragen. Se ovan. 

Utarbetat av 

Vårdhygien tillsammans med sjukhussamordnare i Region Västerbotten. 
 

Referenser och förändringar   

Avsnittet placeras sist i dokumentet och hanteras av systemet  
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Vårdhandboken Sängen, vårdbädden 
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