
 

 

 

Utskrivet av Utskriftsdatum 
 
 

Observera att ett utskrivet dokument kan vara inaktuellt, det gällande finns alltid på Intranätet 

 

 
 
 

Dokumentrubrik 
Covid-19 Städrutin  

www.rvn.se 
Sida 1(2) 

Dokumenttyp   Fastställt Dokumentnr / Version 
Riktlinje 2021-03-30 558174 / Version 2  

Handläggare Giltigt till och med Reviderat Processägare 

Susanne Abrahamsson (san007) 2022-11-27 2021-05-27 Marie Bast (mbt013) 
 

Fastställare 
 

Granskare 
Åsa Bellander (abr013) Matilda Elisabet Foborg (mfg019) 
 

Gäller för 
 

Ytterligare information 
Regiongemensamt Tidigare versioner har inte varit inlagda i 

Platina. 
 

Covid-19 Städrutin  
 

Sammanfattning av förändringar sedan 210330  
s 1. Desinfektionsmedel: Ytdesinfektion Plus eller Virkon kan användas (Perform har utgått). 
s 1. Städrutin vid annan smittsamhet samtidigt som covid-19. 
s 1-2. Signaturrutan har tagits bort, använd signaturblankett, se Städning inom Specialistvården s 29. 
s. 2 Annan formulering om personlig skyddsutrustning vid städning i vårdrum med patient i rummet. 
s 2. Om flera patienter vårdas samtidigt i samma vårdrum rekommenderas städning x 2. 
S 2. Städning efter smittfriförklaring. 
 

 

Rengörings- och desinfektionsmedel, städutrustning 
För desinfektion används Ytdesinfektion Plus eller Virkon. Virkon kan med fördel användas vid 
desinfektion av stora ytor.  
 

Om ytdesinfektionsmedel utan tensid används så behöver ytan först rengöras med 
rengöringsmedel och vatten, därefter desinfektion.  
 

OBS – ytorna rengörs noggrant! Smutsiga ytor ska alltid rengöras innan desinfektion. 
Använd engångsdukar och moppar. Städutrustning desinfekteras efter städning. 
 

Om patient även har annan smitta som behöver särskilda städrutiner är det den rutinen som följs.  
 
 

Mottagningsrum/akutmottagning  
Rummet behöver inte stå tomt innan/efter städning. 
 

Personlig skyddsutrustning 
Vid städning utan patient i rummet används plastförkläde och handskar. 
 

Städning efter varje patient, utförs av vårdpersonal. 

Punktdesinfektion utförs vid spill av kroppsvätskor, använd Ytdesinfektion Plus.  
Noggrann desinfektion av tagytor med Ytdesinfektion Plus.  
Även toalett städas. 
Flergångsutrustning och hjälpmedel desinfekteras med Ytdesinfektion Plus. 
Vid spill på golv, använd Ytdesinfektion Plus. 
  

 

Mottagningen städas enligt rutin eller oftare utifrån överenskommelse. 
Aktuellt rum ingår även i den regelbundna städrutinen och räknas som ordinarie städning. 
Lokal överenskommelse kan förekomma. Använd blankett, se Städning inom Specialistvården s 33. 
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Vårdavdelning  
Rummet behöver inte stå tomt innan/efter städning. 
 

Personlig skyddsutrustning 
Vid städning med patient i rummet används plastförkläde, handskar och samma typ av 
skyddsutrustning som vårdpersonal som arbetar i vårdrummet använder. 
 
Vid städning utan patient i rummet används plastförkläde och handskar. 

 
Daglig städning.  
Utförs av städpersonal och vid behov av vårdpersonal.       
Enkelrum x 1 eller oftare vb. Flerpatientsrum med flera patienter x 1-2 ggr eller oftare vb. 

Punktdesinfektion utförs vid spill av kroppsvätskor. Patientnära ytor desinfekteras efter  
omvårdnadsarbete samt vid behov (vårdpersonal). 
Alla tagytor i vårdrum och i hygienutrymme rengörs och desinfekteras. 
Till golvet används rengöringsmedel och vatten. 

Slutstädning.  
Utförs av städpersonal efter ök eller av vårdpersonal.    

Allt engångsmaterial som förvarats nära vårdplatsen kasseras.  
Flergångsmaterial och hjälpmedel desinfekteras innan det tas ut.  
Textilier skickas till tvätt. 
Behållare för tvål, handdesinfektionsmedel och torkpapper torkas av med desinfektionsmedel. 
Rengöring och desinfektion av vårdplats, hygienutrymme, alla horisontella ytor, tagytor mm.  
Till golvet används rengöringsmedel och vatten. 
Se metod för städrutin: Vårdrum, särskild smitta -slutstädning.  
  
Städning efter smittfriförklaring. 
Patienten är kvar på aktuell vårdplats 

Låt patient om möjligt duscha och byta kläder. 
Sängen rengörs och bäddas ren. Desinfektera hjälpmedel. 
Rummets ytor städas som vid slutstädning. 
  

 
Övriga lokaler på aktuell avdelning städas enligt lokal överenskommelse. Vid förändrad städfrekvens 

Använd blankett, se Städning inom Specialistvården s 33. 

 

 
      

Relaterad information 
RVN. Städning inom specialistvården 
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