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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

Strategiska vårdgivarfrågor 

Vårdhygien Stockholm 

    

PM 

2020-03-05 

 

 

Handläggare Elisabet Almqvist  

Telefon 08-123 132 24 

E-post elisabet.almqvist@sll.se 

  

Skriftliga kommentarer till hygienronden för 
Edsbergs äldreboende 2020-02-26 kl 13.30-16.30 
 

Närvarande; Annica Sarén verksamhetschef, Khadijat Alaiya sjuksköterska, 

Camilla Helming teamledare, Elisabet Almqvist hygiensjuksköterska. 

 

Edsbergs äldreboende består av tio avdelningar på fem plan med totalt 100 

boende. Varje lägenhet har ett köksskåp med diskho, kylskåp samt egen 

toalett och dusch. 

 
Syftet med hygienronden har varit att beskriva den vårdhygieniska 
kvaliteten på enheten och att identifiera faktorer som ökar risken för 
vårdrelaterade infektioner hos boende och personal. 
En bedömning av den vårdhygieniska standarden har gjorts och de 
rekommenderade åtgärderna är ett underlag för säkerställande av en hög 
vårdhygienisk kvalitet i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen. 

 

Rekommenderade åtgärder angående boendets utrustning 

Papperstork i hållare, flytande tvål och alkoholbaserat handdesinfektions-

medel i pumpflaskor i sieverthållare finns upphängt i varje badrum. 

Plastförkläden och handskar i dispenseraskar finns på hylla i badrumsskåp 

Rek uppsatta hållare även för dessa. Beställ inte långa dispenseraskar med 

plastförkläden då upphängningskrokar saknas. 

Att ha tillhanda när det behövs: engångsskyddsrock, munskydd II R, 

stänkskydd, andningsskydd FFP3. 

 

Rekommenderade åtgärder angående basala hygienrutiner och 

arbetsdräkt 

Basala hygienrutiner och klädregler ska alltid tillämpas enligt SOSFS 

2015:10. Hinder för handhygien såsom ringar, förband, handledsstöd, 

armband, klockor, långärmat osv får inte bäras i arbetet.  

Tänk på att desinfektera händerna innan handskar tas ur handskför-

packningen. Om sängen är ren behövs inte handskar vid en bäddning. Efter 

bäddningen desinfekteras händerna. Plastförkläde behövs alltid vid en 

bäddning. 

I personalomklädningsskåp ska endast privata kläder förvaras. Smutstvätt 

ska läggas i en tvättsäck. Torkning ska ske i torkskåp eller torktumlare. 

Cirkulationstvätt utfört av tvätteri rek. 
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Ny e-utbildning för BH är ute nu. Centralt anordnade hygienutbildningar 

(grundkurs, temaeftermiddag) läggs ut varje termin på hemsidan. 

 

Rekommenderade åtgärder angående desinfektionsrum 

Desinfektionsrum med spoldesinfektor finns på varje avdelning. På plan 0 

finns en diskdesinfektor i samma rum som en frisörstol. Hitta ett 

lämpligare utrymme för hårvård (rek 2013) alternativt diskdesinfektor. 

 

Desinfektion ska ske efter varje användning av medicintekniska produkter 

för flergångsbruk och är till för att bryta smittvägar och skapa en bra vård- 

och arbetsmiljö. Edsbergs äldreboende har utmärkta förutsättningar för 

detta rent maskinellt. Det som återstår är personalens följsamhet: 

 

1. Urinflaskor, tvättskålar, hinkar ska desinfekteras i spoldesinfektor 

efter användning.  

2. Rostfria flergångs instrument, rondskålar, nebulisatordelar* o dyl 

ska desinfekteras i diskdesinfektor efter användning. 

 

Införskaffa insats till diskdesinfektor så att ihåligt och rörformat kan 

genomspolas, rengöras och desinfekteras (rek 2013). Konsultera 

maskintillverkaren för bästa lösning, det kan vara en enkel lösning såsom 

en rostfri fjäder som spänner fast delarna i rätt position.  

I diskdesinfektorn fanns vatten liggande kvar inne i kammaren. Fungerar 

maskinen? Används inte maskinen alls? Varför finns plastlådor med 

instrument o dyl uppe i sköljrummen – körs de i spolon (inte tillåtet längre) 

istället för i diskdesinfektorn? Kassera agrafftänger, de är engångs. Kassera 

rostig nagelsax. Om inte föremålet är rostfritt ska det inte läggas i 

desinfektor då rost kan sprida sig till kammaren. 

 

Instruktionsaffisch saknas till några desinfektorer. Dessa är viktiga då det 

finns tecken på att lastningen inte sker korrekt av urinflaskor, bäcken, 

tvättskålar. Kassera urinflaskor som har fastbrända rester i botten. Använd 

spoldesinfektorn för rengöring av städhink efter varje städning; särskilt 

viktigt vid tarmburen smitta. 

 

Årlig funktionskontroll av desinfektorerna utförs av Getinge.  

Boendets personal ska utföra veckovisa kontroller enl checklista (rek 2013). 

Sätt ett streck med datum på diskmedelsdunken för att följa åtgången av 

medlet. 
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Märk ut ren resp oren yta på bänkar och hyllor. Rent gods ska ligga på ren 

hylla. Ytorna ska vara lätta att torka av med alkoholbaserat ytdesinfektions-

medel med tensid.  

Lägg inte inkontinensskydd på bänken. Belamra inte avlastningsbänken 

med benstöd, krukor, rena rondskålar, handskasken, torkrulle mm. Rena 

textilier, stolar, droppställning och annat ska inte förvaras i desinfektions-

rum. 

 

Vägghängda, rostfria hållare för handsk- och plastförklädesaskar är 

uppsatta vid tvättställen. Dessa kan varmt rekommenderas också i 

lägenheterna. Upphängning av utrustning för BH i desinfektionsrummen 

saknas på plan 5 och bör sättas upp snarast. 

 

*Följ tillverkarens rekommendationer för rengöring/desinfektion av 

nebulisatordelar vilket brukar vara efter varje behandling eller lägst 1ggr/v. 

Desinfektion ska ske i diskdesinfektor. Avveckla tidigare använda 

nebulisatorer. 

 

Rekommenderade åtgärder angående rengöring och 

desinfektion 

Kontrollera att skriftliga rutiner finns för rengöring av medicintekniska 

produkter såsom blodtrycksmanschetter, vagnar, korgar, hjälpmedel, 

sängar, madrasser osv. 

 

Alla boende har egen städutrustning och moppar ska tvättas efter varje 

användning i 90°C och därefter torktumlas (rek 2017). Häng inte upp 

moppar för torkning då det ökar risken för mikrobiell tillväxt. 

Spoldesinfektorn är utmärkt att rengöra och desinfektera städhinken i (rek 

2017). Häng upp städskaften i hållare på väggen.  

 

I lägenhet hos känd smittbärare rekommenderas daglig städning med 

rengöringsmedel samt desinfektion av tagytor med alkoholbaserat 

ytdesinfektionsmedel enl handlingsprogram.  

 

Äldreboendets gemensamma dammsugare ska aldrig användas i 

lägenheter. Finns rutin för rengöring av munstycke, slang, byte av filter 

mm?  

 

Vid mindre ytor förorenade med kroppsvätskor ska alkoholbaserat 

ytdesinfektionsmedel med tensid användas. Vid virusorsakad gastroenterit 

och för stora ytor använd Virkon. Kontrollera utgångsdatum; en flaska har 

sista förbrukningsdag april 2018. 



 
 

4 (6) 

 PM 

2020-03-05 

 

 

 

    
 

 

Duschslangar och duschhuvuden ska byts ut årligen se handlingsprogram 

Legionella. 

 

Rekommenderade åtgärder angående förrådshållning 

Ett huvudförråd finns på plan 0 för produkter med specificerad 

renhetsgrad. Då förvaring sker på öppna hyllor och inte i stängda skåp ska 

allt stå i sina avdelningsförpackningar (afp). Annat av lägre renhetsgrad bör 

tas ut ur förrådet ex; journalvagn, träbyrå, transportförpackningar (tfp), 

sondaggregatkartonger om de varit i patientens hem och eller är tfp, 

läkemedelsdosetter om de varit i patientens hem och ej är rengjorda i 

diskdesinfektor.  

 

För längsta hållbarhet förvara alltid produkter med specificerad 

renhetsgrad i sin afp, i slutet skåp eller låda. Riv inte av lock på afp. 

Öppnade produktförpackningar (pfp) ska kasseras. Flergångs MTP som 

varit boendenära ska rengöras och desinfekteras i diskdesinfektor om det 

ska tas in i förrådet. 

Urinkatetrar i pfp är urtagna från afp och ej datummärkta – kassera. 

 

På varje plan finns närförråd i läkemedelsrummen. Om förvaring måste ske 

här rekommenderas att det ligger i sina afp och i stängda lådor/skåp med 

varor av samma renhetsgrad (rek 2013). Ex sticklåda som varit boendenära 

ska inte ligga i samma låda där afp med sterilt material finns. En plastlåda 

med lock innehållande lösa pfp utan påskrivet uttagsdatum förvaras på 

expeditionerna i en av lådorna - rekommenderar kassation.  

  

Plocka fram material separat från skåp och afp för det som behövs för varje 

enskilt provtagningstillfälle, omläggning och kateterbyte. Vagn ska 

desinfekteras med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel mellan varje 

användning, sticklåda o dyl ska desinfekteras i diskdesinfektor efter 

användning. 

Går hårdplasten i en läkemedelsdosett att köras i en diskdesinfektor? Den 

tunna plastdelen där tabletterna ligger i går att byta ut till nya. 

 

Produktens hållbarhet minskar till maximalt 1 år om den tas ur sin afp, ofta 

mycket kortare tid beroende av hantering och förvaring. Använd 

handdesinfektionsmedel före hantering av rent, höggradigt rent och sterilt 

gods. Häng upp handdesinfektionsbehållare på väggen i förrådet. 

 

Tfp ska packas upp utanför förråd. Avlägsna tfp, provrörslådor och 

apoteksboxar ur läkemedelsrummen.  

Golvet rek aldrig som förvaringsyta eftersom det försvårar städning. 



 
 

5 (6) 

 PM 

2020-03-05 

 

 

 

    
 

 

 

I förråd för inkontinensskydd, sängkläder och förrådsmaterial; flytta stolar 

till möbelförråd, personalytterkläder till annat utrymme Kassera använda 

hygienprodukter (roll, tandkräm).  

 

Rekommenderade åtgärder angående tvätthantering 

Tvättmaskin och torktumlare ska regelbundet rengöras ut- och invändigt, 

tvättmedelsfack, filter osv. Markera tydligt ren resp oren yta på bänkar i 

tvättstuga. Ren och torr tvätt ska inte förvaras i tvättstuga. Torka tvätt i 

tork-tumlare/skåp. Komplett utrustning för BH finns upphängt i varje 

tvättstuga.  

 

Rekommenderade åtgärder angående kök, djur 

Viktigt att enbart personal hanterar avdelningens livsmedel. 

Skrivna regler för djur om de vistas på äldreboendet rek. Se Djur i vården 

sfvh.se. 

 

Rekommenderade åtgärder angående sårvård 

Desinfektion av flergångsinstrument mm ska göras efter varje användning i 

diskdesinfektor. Förvaring av desinfekterade flergångsinstrument ska ske (i 

en diskdesinfektor desinfekterad) rostfri låda med lock i ett renare rum än 

sköljrummet, ex sjuksköterskeexp.  

 

Rekommenderade åtgärder angående kateterbehandling, PEG: 

Vid kateterinsättning ska det som berör katetern när den sätts in (handskar, 

pincett) vara sterila (inkl spolvätska/spruta, skål) oavsett metod.  

 

Pfp med urinkatetrar ska ligga i de långa, slutna kartongerna=afp. Ur afp 

uttagna pfp som ej datummärkts ska kasseras. Utgångna spolsprutor ska 

kasseras.  

 

Flaskor för spolvätska som är öppnade är inte märkta med klockslag och 

datum då de öppnades. Enligt tillverkaren är hållbarheten 24 tim från 

öppnandet, dock är flaskan märkt med överstruken tvåa. Beroende av 

hanteringen så är det säkrast att kassera förpackningen efter användning. 

Förs spolvätska över till en skål och sen till spruta ska allt vara sterilt. Säkra 

att alla som spolar en KAD arbetar aseptiskt.  

Urinvägsinfektioner är den vanligaste vårdrelaterade infektionen varför allt 

som rör urinkateter och urinvägar är av största betydelse.  

 

Urinpåsar ska förvaras på ren hylla i skåp/stängd låda oavsett om det är i 

lägenhet eller i förråd. 



 
 

6 (6) 

 PM 

2020-03-05 

 

 

 

    
 

 

Urinflaska och tvättskål ska desinfekteras i spoldesinfektor efter varje 

användning.  

 

Sondspruta för flergångsbruk ska rengöras efter varje användning (se 

tillverkarens rek)  i diskdesinfektorn och sedan ställas på tork (ej i kylskåp). 

Sondaggregat är en steril MTP (se förpackning) och ska kasseras när 

tillförseln avslutas/avbryts. 

 

Rekommenderade åtgärder angående 

infarter/blodprovstagning/injektion 

Produkterna ska ligga i afp. Ersätt snarast insulinnålar som inte är 

stickskyddade (AFS 2012:07). Ersätt flergångsstasband med engångs. 

Sticklådan ska köras i diskdesinfektor när den har varit boendenära. 

Stickburken ska vara i direkt anslutning vid injektion/provtagning. 

 

Rekommenderade åtgärder övriga frågor: 

Kontrollera att boende som flyttat/r in med riskfaktorer screenas gällande 

MRSA enl handlingsprogram PM2. Kontrollera att uppföljningsodlingar enl 

handlingsprogram PM5c görs vid känt bärarskap av övriga boende.  

 

Vid ny och ombyggnader, inköp av MTP, desinfektionsmedel osv rek 

kontakt med Vårdhygien. 

                                       

Kommentarerna skickas till verksamhetschef och medicinskt ansvarig 

sjuksköterska för uppföljning och åtgärd.  


