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☐ RIKTLINJE  ☒ RUTIN 

Dokumentnamn:   
Lokal rutin för rengöring av hjälpmedel/ medicintekniska produkter 

 
      
Framtagen av: 

Åsa Rydberg, 
MAR  
Eva-Karin 
Stenberg, MAS  
Margaretha 
Norell Pejner, 
MAS 

Gäller from: 
2022-01-01 

 

Gemensam 
med Regionen: 

 

☐ Ja 

☒ Nej 

Gäller egen regi: 

☒ Ja  ☐ Nej 
Gäller privat regi: 

☒ Ja  ☐ Nej 
Gäller intraprenad: 

☒ Ja  ☐ Nej 

Process 
hänvisning: 

  
 

Godkänd av: 

   
Gäller tom: Ange datum eller 

skriv tillsvidare, lämna ej rutan tom 

  
Uppdaterad av: 

  
Uppdateringsdatum:  

  

 

 

Revisionshistorik 
 

Datum för revidering och uppdatering Beskrivning 

2022-01-01 Rutinen är ny och utgår ifrån anvisningar 

från Vårdhygien, Region Halland 

 

Tillvägagångssätt 
 

Smittämnen kan spridas via material och hjälpmedel som indirekt kontaktsmitta. Det finns 

olika sätt att minska mängden smittämnen på material och hjälpmedel. 

 

 Rengöring- dvs noggrann bearbetning med rengöringsmedel och vatten. Denna metod 

är vanligtvis tillräcklig då hjälpmedlet är individuellt ordinerat av leg. personal. 

 Tvätt- Hjälpmedel i textil eller delar av textil, så som överdrag till sittdynor, ska 

tvättas i minst 60 grader. Se anvisningar från tillverkaren. 

 Desinfektion- Vid förorening av kroppsvätska, vid vissa specifika smittämnen (se 

anvisningar från Vårdhygien, Region Halland) eller om hjälpmedlet används av flera 

personer räcker inte enbart rengöring.  

Hjälpmedlet behöver då även desinfekteras med alkoholbaserat desinfektionsmedel 

med tensid. Vid en desinfektion reduceras mängden smittämnen så att smittspridning 

inte kan ske. 

 

Rengöring av vanligt förekommande hjälpmedel: 

 

Hjälpmedel Rengöringsrutin 

Rullstol  Bedömning görs en gång i veckan 

om hjälpmedlet ska rengöras. 

 Hela stolen inkl. sittenheten rengörs 

med rengöringsmedel och vatten. 

https://vardgivare.regionhalland.se/behandlingsstod/vardhygien/kommunala-vardriktlinjer-inom-vardhygien/
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 Kontrollera däck samt att bromsarna 

fungerar som de ska.  

 Kontrollera länkhjul (de små 

framhjulen) där hår och annan smuts 

kan fastna och göra stolen svår att 

köra. 

 Är rullstolsdynan/dynöverdraget i 

textil ska tyget tvättas en gång i 

veckan (och oftare vid behov) i 60 

grader maskintvätt. 

Personlyft och lyftsele  Taklyft ska rengöras en gång i 

veckan (eller oftare vid 

nedsmutsning) med rengöringsmedel 

och vatten. 

 Då akutlyft har använts ska lyft och 

sele rengöras direkt efter 

användandet. Används golvlyft av 

flera patienter ska den desinfekteras 

med alkoholbaserad ytdesinfektion 

med tensid mellan varje patient. 

 Lyftselen (individuell) ska tvättas en 

gång i veckan enl. tillverkarens 

anvisning (finns på selen) samt 

oftare vid behov. 

Vårdarbälte  Rengörs en gång i veckan. 

 Tvättas enl. tvättråd i minst 60 

grader. 

Sängar  Rengöring av sängstomme sker med 

rengöringsmedel och vatten en gång 

i veckan och oftare vid behov. 

 Rengöring av madrass; se tvättråd. 

Övriga hygienhjälpmedel såsom mobil 

hygienstol, duschpall, toalettförhöjning 
 Rengöring efter varje patient (om 

hjälpmedlet används av flera 

personer) 

 Rengöring sker genom att 

hjälpmedlet spolas av och torkas torr 

och desinfekteras därefter med 

alkoholbaserad ytdesinfektion med 

tensid. 

Rollator  Rengöring sker med 

rengöringsmedel och vatten.  

 Kontrollera att det inte finns hår eller 

annan smuts runt hjulen. 

 Kontrollera bromsarna efter 

rengöring. 
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Bakgrund 
Hjälpmedel/ Medicintekniska produkter ska skötas och underhållas enl. tillverkarens 

anvisning. Hjälpmedel ska rengöras och desinfekteras så att de inte bidrar till smittspridning. 

Om ett hjälpmedel används av flera personer (grundutrustning) ska rengöring och 

desinfektion ske efter varje användare.  

Syftet med rutinen är att tydliggöra hur hjälpmedel/medicintekniska produkter ska rengöras 

för att hålla dessa i ett bra skick och undvika smitta. 

Rutinen gäller både för individuellt förskrivna hjälpmedel samt grundutrustning. 

 

 

Ansvar/Omfattning 
 

Enhetschef 

 Att den lokala rutinen efterföljs. 

 Att personal följer tillverkarens råd och riktlinjer för hur hjälpmedlet/medicintekniska 

produkten ska användas och skötas. 

 Ansvarig chef kan ta hjälp av enhetens rehabombud (om uppdraget finns i 

verksamheten) i delar av uppdraget.  

 

Medarbetare 

 Att inköpta och ordinerade hjälpmedel/medicintekniska produkter rengörs enl. lokal 

rutin. 

 För individuellt förskrivna hjälpmedel ansvarar patientens kontaktperson för rengöring 

enl. rutin. 

 Vid en upptäckt slitage/trasigt ordinerat hjälpmedel ska kommunrehab kontaktas. 

 Vid en upptäckt slitage/trasig grundutrustning ska ansvarig enhetschef kontaktas. 

 

MAS/MAR 

 Att rutinen är uppdaterad. 

 

 

Referensdokument 
 SOSFS 2015:10 Basal hygien i vård och omsorg, Socialstyrelsen 

 Anvisningar, Vårdhygien kommunala vårdgivare, Vårdhygien, Region Halland. 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjL2J6m6tDxAhUltYsKHXmlBqMQFjAAegQIBRAD&url=https%3A%2F%2Fwww.socialstyrelsen.se%2Fglobalassets%2Fsharepoint-dokument%2Fartikelkatalog%2Fforeskrifter-och-allmanna-rad%2F2015-5-10.pdf&usg=AOvVaw3wbR8H3cNHcfVb_Siczfjq
https://vardgivare.regionhalland.se/behandlingsstod/vardhygien/kommunala-vardriktlinjer-inom-vardhygien/

