
Städning i vårdlokaler  
– det första året 

  
 

TID TALARE PROGRAMPUNKT 

13.00 Ulrika Ransjö Hur har SIV tagits emot under 
första året?  

13.15 Eva Edberg ”Titt-in städning” och kontroll 
av städning  

13.30 Jimmy Björkman Kvalitetskontroll av städning 
hos privat vårdgivare  

13.45 Lars-Olov Hedman ATP mätning för att utvärdera 
städmetoder  

14.00 Daniel Heimer Mikrobiologisk kontroll av 
städkvalitet  

14.15 Diskussion och frågor 
14.30 Slut 



 
 
Myndigheter 
media 
politiker 
upphandling 
utbildning … 
  
 

 



Dagspress, fackpress och 
riksstämma 



Svensk standard  
SS 627801:12 
 Nordisk Hygienstandard; ersätter 
INSTA 800 
 

 Allmänna lokaler, inte specifikt hälso- 
och sjukvård 

 Bedömning med visuell kontroll eller 
kontroll med mätinstrument 



Kvalitetsnivå 5 (högst)  
i Nordisk städstandard  
  högst två dammsamlingar per15 m2 
  högst två smutsanhopningar (skräp, 
lös smuts, ytsmuts, fläckar) per15 m2 

  Inget skrivet om biologiskt material 
 
Motsvarar hygienklass/risknivå 0, 1. 
För hygienklass/risknivå 2, 3 har vi 
satt tilläggskrav. 
 
 
 



 
 Utgår från Svensk Standard (Insta 
800) och Dansk Standard (som nu 
översätts till svenska) 
 

 Baseras på risken för smittöverföring 
till mottagliga individer via ytor 

Hygienklasser och risknivåer 
i SIV 



 Hygienklass 0: inga patienter förväntas 
vistas i lokalerna.  

 Hygienklass 1: kortare passage/vistelse av 
patienter kan förekomma.  

 Hygienklass 2: lokaler där vård, 
behandling och mottagning av patienter 
förekommer.  

 Hygienklass 3: lokaler med särskilda krav 
på renhet.  

Hygienklasser enligt BOV 
(förtydligade) 



 

 Risknivåer 1 – 3 
 

 1 = låg risk för smittöverföring 
 

 2 = viss risk för smittöverföring 
 

 3 = hög risk för smittöverföring 

Hygienklasser  



 

Hygien-
klass  

Exempel på lokaler Exempel på objekt och kritiska punkter för städning Risknivå 

2 Vårdrum 

Behandlingsrum 

Undersökningsrum 

Laboratorier  

Kök 

Desinfektionsrum 

Toalett- och 
hygienrum inom 
vårdlokal 

Golv och golvlister 1 

Väggar: Strömbrytare (0,2 m runt strömbrytaren), dörr och dörrhandtag, (0,2 m runt 
dörrhandtaget), ledstänger 

2 

Inventarier: Arbetsytor, bord, glaspartier, stolar  2 

Patientnära ytor: Undersökningsbrits, patientsäng, sängbord, patientgarderob   3 

Tak: Nedhängande takarmaturer, utvändiga ventilationskanaler 1 

Toalettutrymme: Dörr och dörrhandtag (0,2 m runt dörrhandtaget), handikapphandtag, 
papperskorg, sanitetsbehållare, toalettring med lock, toalettstol, vattenbehållare med 
spolknopp 

3 

Tvättställ: Avlastningshylla, vägghängda behållare för flytande tvål och 
handdesinfektionsmedel hållare för torkpapper/engångshandukar, kranar, mugghållare, 
papperskorg, tvättställ in- och utvändigt, vägg runt tvättställ 

3 

Hygienrum: Duschhandtag/dusch-slang, duschpall/sittbänk, duschväggar, dörr och 
dörrhandtag samt 0,2 m runt dörrhandtaget, golvbrunn, handikapphandtag, kranar, 
papperskorg, tvättställ in- och utvändigt 

3 



Föroreningar  Hygienklasser 
RISKNIVÅ ? 

Tillåtna 
föroreningar 

Biologiskt 
material 

0, 1, 2, 3 Får inte 
förekomma 

 Damm  0,1 Högst 2 
anhopningar 

2,3 Får inte 
förekomma 

 Skräp, lös 
smuts/ytsmuts, 
fläckar 

 0,1 Högst 2 
anhopningar 

2,3 Får inte 
förekomma 



Teststrategi  
(Griffith HIS 2010) 

1. Visuell inspektion (kriterier?) 
2. ATP  < 250-500 RLU 
3. Tryckplatta < 2,5 cfu/cm2 

  Rodac 55 mm ∅ = 17,3 cm2 

  alltså c:a 40 cfu/platta 



Hur går det i verkligheten ? 
 Politiker i flera landsting har hört av 
sej till flera av SIV:s ”föräldrar” 

  Upphandling på gång i många 
sjukvårdsområden – men hur väl 
följer de SIV ? 

 Kontrollsystemet behöver förtydligas 
vilket är svårt 
 



Och vem tar ansvaret???? 
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