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Rengöring av leksaker i vårdmiljö 
 

I vårdmiljöer träffas många barn, av dem finns individer med nedsatt immunförsvar på 
grund av sjukdom, behandling eller ålder. Gemensamma leksaker kan vara en 
spridningskälla för infektioner via direkt/indirekt kontaktsmitta. Leksaker kan ha 
förorenats med saliv eller andra kroppsvätskor och som sedan stoppas i munnen av 
nästa barn. Det är därför viktigt att bryta smittvägar.  
 
Få leksaker i väntrum, mottagningsrum underlättar rengöring/desinfektion. 
 
 
Verksamhetens ansvar 

 Säkerställa rutin för skötsel och översyn av verksamhetens leksaker 
 Ta ställning till vad och vilka typer av leksaker som verksamheten ska ha på 

sin(a) enheter utifrån riskfaktorer för smittspridning samt barnets 
utvecklingsnivå 

 Att gärna uppmana redan i kallelsen, att barnen tar med sin egen förströelse 
 
Material 
Första val av leksaker i vårdmiljö är leksaker som lätt kan rengöras/desinfekteras, t ex 
hårda leksaker med släta ytor  
Textilleksaker rekommenderas inte i vårdmiljö, då dessa är svåra att rengöra.  
 
Allmänt  
Leksaker inspekteras med regelbundenhet, leksaker rengörs/desinfekteras och trasiga 
leksaker kasseras. 
 
Tidningar, böcker som inte kan rengöras/desinfekteras, byts ut och kasseras 
regelbundet.  
 
Förvara inte leksaker på golv, då golv alltid betraktas som smutsigt.  
 
Barn som vårdas inneliggande, rekommenderas ha sina egna privata leksaker på sitt eget 
vårdrum. 
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Metod för rengöring/desinfektion av leksaker 
 
Värmetåliga leksaker  
 

 Rengörs och desinfekteras i diskdesinfektor på enheten 
 
 
Leksaker som inte tål värme 
 

 Använd Ytdesinfektion Plus (innehåller tensid), fukta ren städduk med riklig 
mängd vätska och bearbeta ytan mekaniskt tills den är synligt ren. Eftertorka 
med städduk fuktad med vatten för att avlägsna tensider på ytan. 
 
Vid kraftig förorening rengörs leksakerna först med rengöringsmedel och vatten. 

 
 
 
Rengjorda leksaker bör förvaras på hyllor i förråd, alternativt i skåp eller lådor.  
 
Vårdhygien rekommenderar att verksamheter endast i tar emot leksaker som är 
oanvända. 
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