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Lokaler och utrustning
Lathund - Vårdhygieniska grundprinciper vid nyetablering och ombyggnation av verksamhet
Innehållsansvarig: Vårdhygien för primärvårdsverksamheter i Västra Götalandsregionen
Denna rutin vänder sig till: Primärvårdsverksamheter inom Västra Götalandsregionen

Revideringar i denna version
Lathunden har reviderats med små justeringar och tillägg av länk till rutin om förrådshantering.

Bakgrund och syfte
Varje enskild verksamhet ansvarar för att vården håller en god kvalitet med en god hygienisk
standard (Hälso- och sjukvårdslag 2017:30). Detta innebär bland annat att lokaler där vård och
behandling bedrivs ska planeras och utrustas så att smittspridning förebyggs. Syftet med denna
lathund är att kortfattat belysa vårdhygieniska grundprinciper gällande lokaler och utrustning för att
uppfylla krav om en god hygienisk standard.
Fullständig information finns i rapporten Byggenskap och Vårdhygien (BOV), ett nationellt
vårdhygieniskt kunskapsunderlag framtaget av Svensk Förening för Vårdhygien. Kontakta alltid
Vårdhygien vid nyetablering och ombyggnation.

Bedöm och gör en analys av framtida verksamhet och behov
Till exempel:
Planerar verksamheten att ta emot infektionskänsliga patienter och/eller patienter med
misstänkt smittsamma sjukdomar bör ett undersökningsrum med egen ingång, egen toalett och
vid behov luftsluss med ventilation avsedd för luftburen smitta finnas. Planerar verksamheten
utökade kirurgiska/gynekologiska eller ortopediska ingrepp som kräver ökad ventilation?

Lokaler som ska finnas separat
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reception och väntrum.
Undersökning och behandlingsrum.
Rum för provtagning och laboratoriearbete (ej för rehabenheter). För små enheter som till
exempel ungdomsmottagningar, kan desinfektionsrum och rum för laboratoriearbete
kombineras. Provtagning sker på undersöknings/behandlingsrum.
Desinfektionsrum (ej för rehabenheter).
Rum för förrådshållning.
Läkemedelsrum.
Städutrymme.
Personalutrymmen inklusive omklädningsrum.
Rum för administrativt arbete (bör ej kombineras med rum för undersökning och behandling).

Ytskikt i lokaler där patienter vistas och behandlas, samt i desinfektionsrum
•
•

Ytskikt ska tåla frekvent rengöring och desinfektion med alkoholer, oxiderande medel (till
exempel Virkon eller Incidin).
När det gäller material och färgval se rapporten Byggegenskap och Vårdhygien (BOV).

Utrustning i undersökningsrum
•
•
•
•
•

Utrustas med tvättställ (60x45 cm utan bräddavlopp) där hållare för flytande tvål, handsprit,
ytdesinfektion, handskar i olika storlekar, engångs plastförkläde samt, där det behövs, även
visir finns uppsatt.
Skåp med stängd dörr för utrustning/material.
Liten skrivplats/datorplats (för att underlätta städning och smittrening).
Vid behov av avskärmning ska avtorkbara vikskärmar finnas.
Planera så att rummet lätt kan städas och eventuellt smittrenas. Undvik utrustning och övrigt
material på vagnar, bänkar och hyllor.

Utrustning i rum för provtagning och laboratoriearbete
•
•
•
•
•
•

Utrustas med tvättställ (60x45 cm utan bräddavlopp) där hållare för flytande tvål, handsprit,
ytdesinfektion, handskar i olika storlekar, engångs plastförkläde samt, där det behövs, även
visir finns uppsatt.
Utrustas med diskbänk där separat utslagsmöjlighet för urin finns.
Provtagningstoalett med genomräckningslucka rekommenderas i nära anslutning.
Vid behov av avskärmning ska avtorkbara vikskärmar finnas.
Skåp med stängd dörr för utrustning/material.
Planera så att rummet lätt kan städas och eventuellt smittrenas.

Utrustning i rum för desinfektion av flergångsmaterial
•
•
•
•
•
•

Utrustas med tvättställ (60x45 cm utan bräddavlopp) där hållare för flytande tvål, handsprit,
ytdesinfektion, handskar i olika storlekar, engångs plastförkläde samt, där det behövs, även
visir finns uppsatt.
Diskdesinfektor för värmedesinfektion och oftast en spoldesinfektor.
Rummet indelas så att en ren sida finns för desinfekterat gods och oren sida för använt gods.
(Ren sida kan vara en rostfri vagn där allt desinfekterat gods placeras för omedelbar transport
till förråd för höggradigt rent material).
Skåp med stängd dörr för utrustning/material.
Planera så att rummet lätt kan städas och smittrenas.
Sterilisering av instrument sker genom avtal med certifierad sterilcentral. Alternativt används
sterilt engångsmaterial.

Utrustning i rum för läkemedel
•

Utrustas med tvättställ (60x45 cm utan bräddavlopp) där hållare för flytande tvål och handsprit
finns uppsatt.

Förrådsrum för material med specificerad renhetsgrad
•
•
•

•

Separat förrådsrum för desinfekterat flergångsmaterial, omläggningsmaterial och sterilt
material.
Separat skåp kan också användas och placeras utanför behandlingsrum.
Hållare för handdesinfektion ska finnas i förråd/vid skåp.
Regional rutin för förrådshantering.

Övrig utrustning
•
•
•

Medicinskteknisk utrustning ska gå att rengöra och desinfektera. Tydliga rengörings- och
desinfektionsinstruktioner från tillverkare ska finnas.
Möbler ska gå att rengöra och desinfektera. Tygmöbler rekommenderas inte.
Leksaker ska gå att rengöra och desinfektera. Tygleksaker rekommenderas inte.

