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Inbjudan till arbetsgrupp 2009-12-16 

Projektledaren för ny vårdbyggnad (NVB) 
 
Behov att se över städsystemet inför NVB, 

förberedes av chefen för städenheten 
 

Arbetsgrupp, representanter från städenheten 
och verksamheten skulle kallas till ett möte 

 

 ”Frågan är om inte en representant från    
     hygien bör delta, är detta möjligt?” 

 



Arbetsgruppens första möte 100127 

Städprocessen 
 

Bör vara genomtänkt på ett kunskapsbaserad 
sätt 
 

Med ett syfte på hög patientsäkerhet och 
   kostnadseffektivitet 

 

Vikten av nytänkande kring städning i NVB 
betonades från flera håll 

 
 



Arbetsgruppens andra möte 100210 

Måste alla rum städas med samma frekvens av 
städning? 
 

Avdelningsbunden städpersonal? 
 

Vem städar var? Kan städningen utföras på 
bästa sätt tillsammans, städ/vårdpersonal? 
 

Nytt arbetssätt i nya lokaler, svårt att tänka sig in 
i situationen. Ett studiebesök i NVB planerades 
in. 



Ny vårdbyggnad = 1 500 m² / vårdplan  

 32 enkelrum (varav 6 rum med möjlighet att dubbelbelägga) 
 

 32 hygienutrymmen  
 

Efter studiebesöket i NVB drogs  
riktlinjer upp för städningen: 
 

 ”Titt-in” städning  
Daglig städning 
Slutstädning 



”Titt-in” – måste varje rum städas varje dag? 
 
Gäller endast enpatient rum där samma patient 

vårdas i rummet flera dagar. 
 

Städpersonalen bedömer dagligen behovet av 
städning i vårdrum och tillhörande hygienutrymme.  

Om enheten bedöms vara ren töms endast 
papperskorgar. 
 

Detta kan endast utföras två dagar i rad, på tredje 
dagen utförs alltid daglig städning.  
 

Tidsvinsten möjliggjorde fokus på slutstädning. 



Städkvalitet i Landstinget Västmanland 
Projektet har avsett ny vårdbyggnad och Infektionskliniken 
 

Samarbete  
 Städenheten, Verksamheten och Vårdhygien 

 

Avdelningsbunden städpersonal 
 Utför all städning, dagtid måndag – fredag 
 Slutstädning! Varje patient ska mötas av en ren miljö 
 Samma städrutin gäller oavsett vem som städar 

 

Utbildning till hela Städenheten 
 Basala hygienrutiner och Mikrobiologi 

 

Miljöodlingar hösten 2012 
 Har säkerställt att vi är på rätt väg  



Hygienföredöme 2011 - Städenheten 

”Genom ett föredömligt 
förbättringsarbete och 

ökad följsamhet till basala 
hygienrutiner har 

Städ Västerås skapat 
städrutiner anpassade till 
den nya vårdbyggnadens 

utformning och  
kraven på en hög hygienisk 

standard” 
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