
Städning och hantering av tvätt/avfall vid särskilda smittämnen 

*Punktdesinfektion: Spill av kroppsvätskor som urin, avföring, kräkning eller blod torkas omedelbart upp och ytan 
rengörs och desinfekteras därefter.                                          
Risktvätt:  Alt.1 Lägg tvätt i tygsäck som inte försluts, därefter läggs tygsäcken i en gul plastsäck märkt ”risktvätt”.                                                           
 Alt.2 Använd upplösningsbar säck som läggs i gul plastsäck märkt ”Risktvätt”. 

Tagytor: Ytor som patient och personal ofta berör: t.ex. handtag, kranar, sängbord, sänggrind, manöverdosa m.m. 

Skapad av Vårdhygien LVN 160617 

 
 

 
 

Blodburen  
smitta 

Influensa Multi-
resistenta 
bakterier  
ESBL, ESBLcarba 
MRSA, VRE 

Mag-
tarminfektioner 
Clostridium 
difficile 
Calicivirus 

        TBC 
i smittsamt 

skede 
 

 

Avfall 
Förslut säcken  
på rummet 

Om blodigt - 
”Smittförande/ 
kliniskt avfall” 
 

Vanligt avfall Vanligt avfall Vanligt avfall ”Smittförande/ 
kliniskt avfall” 

Tvätt 
Förslut säcken  
på rummet 

Blodiga textilier  
”Risktvätt” 
 

Vanlig tvätt Vanlig tvätt Om kraftigt 
förorenat - 
”Risktvätt” för att 
underlätta vid 
transport 
 

”Risktvätt” 

Punkt- 
desinfektion* 
 
 

Ytdesinfektion 
Plus  
Om stora ytor: 
Perform, Virkon 

Ytdesinfektion 
Plus  
Om stora ytor: 
Perform, Virkon 

Ytdesinfektion 
Plus 
Om stora ytor: 
Perform, Virkon 

LifeClean daglig 
desinfektion 
(Klordioxid-baserat 
medel) 

Ytdesinfektion 
Plus 
Om stora ytor: 
Perform, Virkon 
 

Daglig 
städning 
Vårdavdelning 
 
Noggrann 
bearbetning 
av ytan 
 

Rengörings-
medel och vatten 

Rengörings-
medel och vatten 

1) Rengörings-
medel och 
vatten,  
2) därefter tas 
tagytor med 
Ytdesinfektion 
Plus  
 

1) Rengörings-
medel och vatten,  
2) därefter tas 
tagytor med   
LifeClean daglig 
desinfektion 

1) Rengörings-
medel och 
vatten, 
2) därefter tas 
tagytor med 
Ytdesinfektion 
Plus  
 

Golv Rengöringsmedel och vatten 

Slutstädning 
Vårdavdelning 
 
Noggrann 
bearbetning 
av ytan 
 
 

Rengörings-
medel och vatten 
vid fungerande 
punkt-
desinfektion, 
annars används 
Perform, Virkon 

Rengörings-
medel och vatten 

Perform, Virkon LifeClean daglig 
desinfektion 
 
Även golvet tas!  

1) Rengörings-
medel och 
vatten, 
2) därefter tas 
tagytor med 
Ytdesinfektion 
Plus  
 

Golv Om fungerande punktdesinfektion kan rengöringsmedel och vatten användas. Annars se 
slutstädning för respektive smittämne 

Mottagning 
städning 
mellan 
patienter 

Ytdesinfektion 
Plus  
 
Stora ytor: 
Perform, Virkon 

Ytdesinfektion 
Plus 
 
Stora ytor: 
Perform, Virkon 

Ytdesinfektion 
Plus 
 
Stora ytor: 
Perform, Virkon 

Ytdesinfektion Plus 
 
LifeClean används 
om patienten 
kräks/har diarré. 
Medlet finns på 
vårdavdelning. 

Ytdesinfektion 
Plus 
 
Stora ytor: 
Perform, Virkon 
 

Golv Tas vid spill med ovanstående medel 


