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Rengöring/desinfektion av hjälpmedel
Smittämnen kan spridas via material och hjälpmedel som indirekt kontaktsmitta.
Det finns olika sätt att minska mängden smittämnen på material och hjälpmedel.


Rengöring - Manuell mekanisk rengöring, det vill säga noggrann bearbetning med
rengöringsmedel och vatten, innebär förutom att hjälpmedlet blir rent att antalet smittämnen
reduceras. Denna metod är vanligtvis tillräcklig då hjälpmedlet är patientbundet.



Tvätt – Hjälpmedel i textil eller med delar av textil, så som överdrag till dynor, ska tvättas i
minst 60°C.



Desinfektion - Vid förorening av kroppsvätska, vid vissa specifika smittämnen (se Särskilda
hygienrutiner) eller om hjälpmedlet används av flera patienter räcker inte enbart rengöring.
Hjälpmedlet behöver då också desinfekteras med alkoholbaserat desinfektionsmedel med
tensid. Vid en desinfektion reduceras mängden smittämnen så att smittspridning inte kan ske
via hjälpmedlet.

Förorenade textilier som inte tål att tvättas i minst 60°C eller hjälpmedel som är trasigt och
därmed inte går att rengöra och/eller desinfektera bör kasseras.

Inköp av hjälpmedel
Nytt hjälpmedel som köps in eller förskrivs bör så långt det är möjligt vara av material som går att
desinfektera och textilier eller textila delar bör gå att ta av och tvätta i minst 60°C.
Tillverkaren ansvarar för att i bruksanvisningen ange på vilket sätt produkten ska desinfekteras.

Ansvarsfördelning
Användaren ansvarar för den regelbundna skötseln av sitt hjälpmedel.
När användaren inte förmår sköta hjälpmedlet får annan utsedd person eller funktion ta över ansvaret.
Det bör framgå vem som ansvarar för underhållet i de lokalt framtagna rutinerna på arbetsplatsen.
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Hygienrutiner vid hantering av hjälpmedel inom kommunal vård och
omsorg
Hygienrutiner för personal

Tillämpa Basal hygien i vård och omsorg enligt Socialstyrelsens föreskrift
SOSFS 2015:10.

Allmänna hygienrutiner –
patientbundet hjälpmedel

Rengöring av hjälpmedel ska skötas efter en regelbunden rutin enligt
produktens bruksanvisning. Förslagsvis utförs detta i samband med att
patienten duschar eller att bostaden städas.
Hjälpmedel i textil tvättas i minst 60°C.
Vid förorening av kroppsvätska desinfekteras hjälpmedlet med
ytdesinfektionsmedel med tensid.
Förorenade textilier som inte tål att tvättas i minst 60°C eller hjälpmedel som
är trasigt och därmed inte går att rengöra och/eller desinfektera bör kasseras.

Allmänna hygienrutiner –
hjälpmedel som används av
flera patienter

Rengöring av hjälpmedel ska skötas efter en regelbunden rutin enligt
produktens bruksanvisning
Hjälpmedel desinfekteras med ytdesinfektion med tensid innan det används
till nästa patient.
Hjälpmedel som är grovt nedsmutsat måste först rengöras innan det
desinfekteras.
Hjälpmedel i textil tvättas i minst 60°C innan det används till nästa patient.
Förorenade textilier som inte tål att tvättas i minst 60°C eller hjälpmedel som
är trasigt och därmed inte går att rengöra och/eller desinfektera bör kasseras.

Särskilda hygienrutiner vid
specifika smittämnen

Se separata PM på Vårdhygien Skånes hemsida
http://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/vardhygien/, under rubrik:
Resistenta bakterier: (MRSA, VRE, ESBL, ESBLcarba, MBL-producerande
Pseudomonas aeruginosa, Karbapenemresistenta Acinetobacter)

- MRB - kommunal vård och omsorg
Kontaktsmitta:
- Skabb - vårdhygieniska riktlinjer i kommunal vård och omsorg
Tarmsmitta:
- Handlingsprogram för virusorsakad gastroenterit i kommunal vård
och omsorg
- Clostridium difficile - vårdhygieniska riktlinjer i kommunal vård
och omsorg
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Hygienrutiner vid utprovning av hjälpmedel
Hygienrutiner för personal

Tillämpa Basal hygien i vård och omsorg enligt Socialstyrelsens föreskrift
SOSFS 2015:10.

Allmänna hygienrutiner

Hjälpmedel desinfekteras med ytdesinfektion med tensid efter varje
utprovning.
Hjälpmedel av textil tvättas i minst 60°C.

Hygienrutiner vid service och transport av hjälpmedel som är/har varit i
bruk
Hygienrutiner för personal

Tillämpa God hygienisk arbetsmiljöpraxis enligt AFS 2005:1.

Vid service av hjälpmedel

Hjälpmedel torkas av med ytdesinfektionsmedel med tensid innan service.

Vid transport av hjälpmedel

Hjälpmedel torkas av med ytdesinfektionsmedel med tensid innan transport.

Hygienrutiner för rekonditionering av hjälpmedel på hjälpmedelsförråd/central
Hygienrutiner för personal

Tillämpa God hygienisk arbetsmiljöpraxis enligt AFS 2005:1.

Allmänna hygienrutiner

Förorenade textilier som inte tål att tvättas i minst 60°C eller hjälpmedel som
är trasigt och därmed inte går att desinfektera bör kasseras.
Hjälpmedel som är grovt nersmutsat rengörs först med rengöringsmedel och
vatten.
Hjälpmedel desinfekteras med ytdesinfektionsmedel med tensid.
Om detta inte är möjligt så följ tillverkarens rekommendation.
Textilier tvättas i minst 60°C.
En korrekt desinfektion måste vara utförd för att hjälpmedlet ska
kunna återanvändas.
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