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Inledning 
Användning av fläkt avråds i vård- och omsorgsmiljö eftersom de utgör en infektionsrisk vid 

vårdnära arbete. Partiklar som fallit ned på golv och ytor virvlar upp i rumsluften och medför 

en ökad andel partiklar som kan bära på mikroorganismer.  

Fläkt ska inte användas i allmänna utrymmen på boendet. Det gäller också när det inte pågår 

en viruspandemi. 

Fläkt kan användas i den enskildes lägenhet/rum. De kan också användas i  

personalutrymmen under förutsättning att medarbetarna håller två meters avstånd, samt att 

antalet personer i rummet minimeras. 

 

Värmebölja 
Vid värmebölja kan fläktar eller portabla kylaggregat behöva användas i den enskildes 

lägenhet/rum när andra åtgärder för att sänka rumstemperaturen eller svalka den boende är 

uttömda eller otillräckliga. Tänk på att när temperaturen stiger över 30 °C gör inte fläkten 

någon större nytta. 

Rekommendationen är att använda portabelt kylaggregat. Risken för att virvla upp partiklar 

från golvet och plana ytor är mindre än vid användning av fläkt. 

Utnyttja nattkylan. För att sänka inomhustemperaturen efter dagar med höga 

utomhustemperaturer öppna fönster och dörrar för att få in den kyla som kan finnas under 

nätterna. För att behålla den svalkande nattkylan så länge som möjligt är det viktigt att inte 

öppna fönster och dörrar under dagen när utetemperaturen stiger. Den kyla som kan lagras i 

en byggnad vädras snabbt bort om man väljer att öppna fönster och dörrar när det är varmare 

ute än inne. 

 
Portabla kylaggregat - användning 
Portabelt kylaggregat kan användas i allmänna utrymmen på ett boende för äldre och inom 

LSS. Det kan också användas i lägenhet/rum där patient med covid-19 vårdas.  

Rikta inte utblåset direkt mot den boende för att undvika att eventuellt dammpartiklar hamnar 

i öppna sår eller på katetrar i samband med omläggning, kateterhantering med mera. 

Risken för smittspridning bedöms som försumbar om kylaggregatet sköts enligt nedan rutin.   

 
Rutin för skötsel av portabelt kylaggregat 

1. Ta på visir för att skydda mot stänk. Använd handskar. 

2. Stäng av aggregatet 

3. Töm kondensvattenbehållaren. Vattnet betraktas inte som smittförande och kan tömmas ut i 

det vanliga avloppet.  

4. Skölj ur behållaren med ytdesinfektionsmedel så att det inte växer till några mikroorganismer. 

 
Kan det portabla kylaggregatet flytta mellan olika lägenheter? 
Avvecklas och rengörs aggregatet korrekt kan det flyttas till annan lägenhet/rum. 

 
Rutin för avveckling av portabelt kylaggregat 

1. Följ rutinerna för skötsel av portabelt kylaggregat enligt ovan. 
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2. Torka och gnugga av aggregatet noga med ytdesinfektionsmedel. Kom ihåg eventuella hjul. 

Fläkt – användning 
Fläkt kan användas i den enskildes lägenhet/rum och i ordinärt boende. Nedanstående rutiner 

ska följas. 

Fläkt ska undvikas i lägenhet/rum där patient med misstänkt eller konstaterad covid-19 smitta 

bor. Är fläkt ändå nödvändig ska rutinerna för användning av skyddsutrustning följas och 

fläkten användas enligt nedan rutiner.  

 
Rutiner vid användning av fläkt 

 Rikta alltid fläkten bort från dörren och uppåt. 

 Rikta aldrig fläkten direkt mot den boendes ansikte 

 Placera fläkten i sängnivå eller högre 

Stäng alltid av fläkten vid vårdnära arbete som t ex: 

 Bäddning och städning av patientrum 

 Hantering av sår, in- och utfarter 

 Steril och ren uppdukning och liknande moment. 

 
Rutin för skötsel av fläkt 
2 ggr dagligen ska alla tagytor på fläkten ytdesinfekteras. 

1. Ta på handskar 

2. Använd ytdesinfektionsmedel och torka av och gnugga noga på alla tagställen på fläkten. 

Tagställen är t ex knappar och handtag för olika inställningar av fläkthastighet och vinkel på 

fläkten. 

 
Rutin för avveckling av fläkt 
Hela fläkten ska noga torkas av med ytdesinfektionsmedel. Är det en golvfläkt ska foten också noga 

torkas av. Fläkten kan sedan användas i annan lägenhet/rum. 

 
 
Referensdokument 
Förbered för en sommar med både covid-19 och värmebölja, Folkhälsomyndigheten, 2020-06-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vardgivarguiden.se/globalassets/administration/patientadministration/patientsakerhet/handlingsplan-varmebolja.pdf
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Riktlinjer 

Är en beskrivning av de olika principer som ska gälla för verksamhetsområdet. 

Riktlinjer talar om hur verksamheten ska bedrivas. Riktlinjerna har en intern funktion som 

styrdokument. De fungerar även som informationsmaterial till samhällsaktörer och medborgare. 

Riktlinjer ska vara kortfattat formulerade och i de flesta fall gälla för både egenregi och privata 

entreprenörer. Riktlinjerna kan kompletteras med rutiner, tillämpningsanvisningar eller 

handböcker som kan tas fram av utförarna. 

Riktlinjer ska kunna gälla på lång sikt, oavsett politisk majoritet. Inga målformuleringar får finnas 

med. Hemvårdsnämnden ska godkänna riktlinjer, alternativt att det har delegerats till 

förvaltningschefen. MAS har beslutanderätt om medicinska riktlinjer enligt SOSFS 1997:10 och 

HSL. Alla riktlinjer ska utgå från mallen med hemvårdsförvaltningens logga. Alla godkända 

riktlinjer ska finnas i kvalitetsledningssystemet. 

 

Rutiner (tillämpningsanvisningar eller handböcker) 

Är en beskrivning av hur medarbetarna praktiskt ska utföra arbetsuppgifterna. 

Rutiner kan behöva ändras vid organisationsförändringar, vid förändrade lagstiftningar, 

författningar och interna riktlinjer. Berörd chef alternativt MAS ska godkänna rutiner som ska 

läggas in i kvalitetssystemet. Alla rutiner i egen regi ska utgå från mallen. Alla godkända rutiner 

ska finnas kvalitetsledningssystemet. 

 

TÄNK PÅ 

Att en riktlinje eller rutin för mycket kan hämma kreativiteten och utvecklingen. 

Att en riktlinje eller rutin för lite kan riskera säkerheten till våra kunder. 

Skriv kort, lättförståeligt, gärna i punktform. Lagom är bäst! 

Ta med exempel om det kan underlättar förståelsen. 

Rubriken ska vara kort och kärnfull och innehålla lämpliga sökord. 


