
Checklista  – Städning av patientnära ytor på vårdrum

Daglig rengöring (D)- patientnära ytor 
Definierade punktera som ingår: 

Regelbunden rengöring (R) - patientnära ytor 
Definierad frekvens och dagb 
Definierade ytor och punktera som ingår: 

Definierad frekvens och dagb: 
Definierade ytor och punktera som ingår: 

Slutstädning (S) 
Definierade ytor och punktera som ingår: 

Mån Vårdplats Vårdplats Vårdplats Vårdplats 
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               Vårdhygien Västra Götalandsregionen

a)  För exempel/förslag på punkter som kan ingå, se Vårdhandbokens avsnitt 
om ”Städning, rengöring, Regelbunden städning" eller ex på nästa sida

b) exempel: 2 gånger/vecka (måndag & torsdag), 1 gång/vecka (onsdag) 

Enhet:



Sida 2 till:  ”Checklista – Städning av patientnära ytor på vårdrum”  

Dagligen - exempel på kritiska punkter som rengörs  
 Sängens tagställen, sänggrind, sängbord, sänglampa 
 Manöverdosa till säng, sängdävert, patientens larm/ringklocka  
 
Regelbundet och vid behov - exempel på ytor och kritiska punkter 
som rengörs  
 Hela sängen 
 Telefon, fjärrkontroll, vägg-/instrumentpanel 
 Medicinsk teknisk utrustning (t ex droppställningar, volympumpar) 
 Patientbunden stol/pall 
 Patientskärm/eventuellt draperi  
 
Allmän skötsel och tillsyn 
 Soppåsar byts vid behov, t ex efter omläggningar eller blöjbyte 
 Kontrollera att handdesinfektionsmedel finns på säng utrustad för detta   
 Material och utrustning som inte används plockas bort från rummet 
 Fulla tvättsäckar byts 
 Fast utrustning i korridor (t ex akutväska, datorer) ska rengöras 

regelbundet 
 Inredning som möbler, gardiner, skärmar och eventuella draperier – 

kontrollera att de är hela och rena  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slutstädning - exempel på ytor och kritiska punkter  
 Sängens samtliga delar inklusive madrass 
 Sängbordets samtliga delar, även undersida av bordsskiva  
 Sänglampa, telefon, radio, fjärrkontroll, vägg-/instrumentpanel  
 Patientbunden stol/pall, fåtölj och bord 
 Garderob, särskilt tagställen t ex handtaget och runt detta samt 

tagställen på in/utsida  
 Medicinteknisk utrustning, t ex droppställning, volympump, 

blodtrycksmanschett, stetoskop 
 Hjälpmedel t ex rullstol, patientlift. Lift-/lyftskynke mm rengörs och 

desinfekteras eller skickas till tvätt  
 Toalett på enkelrum, nedanstående punkter rengörs  

− Handtag på dörr 
− Kranar, handfat, avställningshylla, strömbrytare/larmknappar 
− Hållare för toalettpapper/sanitetspåsar, handikappstöd, spolknapp, 

toalettstol utvändigt, sitslock och sittring på båda sidor, toalettstol 
invändigt med toalettborste   

 Toalett på flerbäddsrum – bedöm städbehov, vid behov rengörs 
ovanstående punkter  
 

Allmän skötsel och tillsyn 
 Soppåsar byts 
 Kontrollera att handdesinfektionsmedel finns på säng utrustad för 

detta   
 Material och utrustning som inte används plockas bort från rummet 
 Förbrukningsmaterial på rummet som inte anses rent kasseras 
 Tvättförråd på rummet som inte anses rent skickas till tvätt  
 Skåp/förråd på rummet rengörs vid behov 
 Tvättsäck byts vid behov 
 Patientskärm/eventuella draperi inklusive de på toalett – kontrollera 

att de är hela och rena  
 Inredning som möbler, gardiner – kontrollera att de är hela och rena  
 
 





Sida 2 till:  ”Checklista – Städning av patientnära ytor på vårdrum”  


Dagligen - exempel på kritiska punkter som rengörs  
 Sängens tagställen, sänggrind, sängbord, sänglampa 
 Manöverdosa till säng, sängdävert, patientens larm/ringklocka  
 
Regelbundet och vid behov - exempel på ytor och kritiska punkter 
som rengörs  
 Hela sängen 
 Telefon, fjärrkontroll, vägg-/instrumentpanel 
 Medicinsk teknisk utrustning (t ex droppställningar, volympumpar) 
 Patientbunden stol/pall 
 Patientskärm/eventuellt draperi  
 
Allmän skötsel och tillsyn 
 Soppåsar byts vid behov, t ex efter omläggningar eller blöjbyte 
 Kontrollera att handdesinfektionsmedel finns på säng utrustad för detta   
 Material och utrustning som inte används plockas bort från rummet 
 Fulla tvättsäckar byts 
 Fast utrustning i korridor (t ex akutväska, datorer) ska rengöras 


regelbundet 
 Inredning som möbler, gardiner, skärmar och eventuella draperier – 


kontrollera att de är hela och rena  
 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


Slutstädning - exempel på ytor och kritiska punkter  
 Sängens samtliga delar inklusive madrass 
 Sängbordets samtliga delar, även undersida av bordsskiva  
 Sänglampa, telefon, radio, fjärrkontroll, vägg-/instrumentpanel  
 Patientbunden stol/pall, fåtölj och bord 
 Garderob, särskilt tagställen t ex handtaget och runt detta samt 


tagställen på in/utsida  
 Medicinteknisk utrustning, t ex droppställning, volympump, 


blodtrycksmanschett, stetoskop 
 Hjälpmedel t ex rullstol, patientlift. Lift-/lyftskynke mm rengörs och 


desinfekteras eller skickas till tvätt  
 Toalett på enkelrum, nedanstående punkter rengörs  


− Handtag på dörr 
− Kranar, handfat, avställningshylla, strömbrytare/larmknappar 
− Hållare för toalettpapper/sanitetspåsar, handikappstöd, spolknapp, 


toalettstol utvändigt, sitslock och sittring på båda sidor, toalettstol 
invändigt med toalettborste   


 Toalett på flerbäddsrum – bedöm städbehov, vid behov rengörs 
ovanstående punkter  
 


Allmän skötsel och tillsyn 
 Soppåsar byts 
 Kontrollera att handdesinfektionsmedel finns på säng utrustad för 


detta   
 Material och utrustning som inte används plockas bort från rummet 
 Förbrukningsmaterial på rummet som inte anses rent kasseras 
 Tvättförråd på rummet som inte anses rent skickas till tvätt  
 Skåp/förråd på rummet rengörs vid behov 
 Tvättsäck byts vid behov 
 Patientskärm/eventuella draperi inklusive de på toalett – kontrollera 


att de är hela och rena  
 Inredning som möbler, gardiner – kontrollera att de är hela och rena  
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