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Anvisning för städning på boende och korttids - 

Funktionshinderomsorgen 

 

Bakgrund 

Denna anvisning ska tydliggöra hur städning ska gå till på verksamhetsområdets 

boenden och korttids för barn och unga. Det är viktigt att ha en god hygienisk 

standard med minskad smittspridning som även bidrar till en trevligare miljö i 

verksamheten.  

 

På korttids följ lokal städrutin för verksamhetens lokaler.  

 

Denna anvisning gäller för 

Medarbetare inom Funktionshinderomsorgen.  

 

Så ska genomförandet ske 

Grundläggande regler vid städning  

• Ren utrustning, så som moppar och dukar ska användas  

• Städning sker med fuktad duk/mopp  

• Ytan ska efter städning vara torr inom en minut 

• Använd duk/mopp får inte återfuktas 

• Våta städmetoder ska undvikas 

 

Vatten och rengöringsmedel är tillräckligt.  

Utrustning 

• Golvmoppar/skurdukar ska tvättas i 90-95 grader.  

• Dammsugare används bara till mattor och stoppade möbler. 
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Vid kraftig nedsmutsning  

 

• Rengör först med vatten och rengöringsmedel. 

• Desinfektera därefter med alkoholbaserat desinfektionsmedel med 

rengörande effekt med tensider eller Virkon.  

Städning av brukarens lägenhet 

Hur stort behov av städning i brukarens lägenhet framgår av 

genomförandeplanen och ska alltid vara vägledande då brukarens individuella 

behov framgår där. Använd brukarens egen utrustning och rengöringsmedel vid 

städning i brukarens hem. Nedan punktlista kan ändå vara bra att ha kunskap om 

gällande städrutiner.  

 

• Städa först köksenhet, sängbord, säng och möbler i rummet. Rengör 
stoppade möbler och textilier regelbundet enligt tillverkarens anvisningar.  

• Ta en ny torkduk vid behov och alltid till ett nytt rum/lägenhet.  

• Doppa aldrig en använd torkduk i rengöringslösningen.  

• Städa golvet och börja städa längst in i lägenheten och arbeta ut mot 
dörren.  

• Rengör och/eller desinfektera städutrustning med tillbehör när 
städningen är avslutad.  

Dagligen: 

• Byt soppåsar 

• Torka bort spill och fläckar 

• Se över badrum/toalett  

Städning av toalett/våtutrymme (både brukares och i 

personalutrymmen) 

Toaletten spolas, och därefter hälls städkemikalier ned i toalettstolen. Låt medlet 

verka.  

  

• Med ren torkduk avtorkas, med arbetsgång uppifrån nedåt:  

• spegel  

• dörrhandtag  

• handfat – kranar först, därefter i, utanpå, och under handfatet.  

• väggyta kring och under handfat, under pappershanddukshållare.  

• Papperskorgen töms och ny insatspåse sätt in.  

• Byt toalettborstar och eventuella behållare regelbundet.  

 Toaletten:  

• rengörs invändigt med toalettborste, toalettstolen spolas återigen   

• sitslock och sittring avtorkas på båda sidor   
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• spolknapp avtorkas   

• toalettstolen avtorkas utvändigt, uppifrån och nedåt. Detsamma gäller 
vägg intill toalettstol.  

• toalettpappershållare och eventuella handikappstöd avtorkas med 
torkduk  

• Toalettgolvet avtorkas med fuktig mopp. Man arbetar från kanterna mot 

mitten, och ut mot dörren.  

Allmänna utrymmen och personalutrymmen  

Checklistor används där man skriver datum och signatur. På checklistan kan 

anges när städning ska ske, t.ex. under dagpass eller nattpass. Hygienombud 

lämnar månadsrapport till enhetschef om städ och checklistor fungerat utan 

anmärkning eller om avvikelser finns. 

 

Det är alltid enhetschef som i samråd med hygien ombud beslutar om 

omfattningen av städning i verksamhetens personalutrymmen. Detta beror på 

den grad av nedsmutsning som sker i verksamheten, bland annat av hjälpmedel 

mm. Nedan följer ett exempel på städning, det är enhetschef som gör 

bedömningen för varje arbetsplats.  

Kök 

Veckovis: Personal våttorkar golv samt desinfekterar arbetsytor.   

Korridorer och andra allmänna utrymmen  

Dagligen: Personal torkar golv samt desinfekterar ledstänger och dörrhandtag.   

Veckovis: Personal dammtorkar tavlor och övriga ytor. Fönsterbrädor och 

dörrhandtag desinfekteras.  

Städutrymme 

Dagligen: Torkar eventuellt spill och fläckar. 

Veckovis: Personal torr- och våttorkar golv samt desinfekterar av hyllor 

skåpsdörrar 

Tvättstuga 

Dagligen: Personal våttorkar golv samt desinfekterar av maskiner och arbetsytor.  

Veckovis: Personal ser över arbetsytor så att det är ordning, rensar avloppen 

bakom maskinerna samt desinfekterar av hyllor skåpsdörrar och arbetsytor.  

Omklädningsrum 

Dagligen: Personal torkar golv  

Personalrum och kontor 

Två dagar i veckan: Personal våttorkar golv samt dammar. Desinfekterar 

tangentbord samt mus.   
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Hjälpmedel  

• Individuellt förskrivna gånghjälpmedel rengörs med och desinfekteras 

regelbundet.  

• Om hjälpmedlet förorenas med kroppsvätskor torkas det omedelbart av 
med desinfektionsmedel med rengörande verkan (tensider).  

• Hjul rengörs med rengöringsmedel och vatten vid behov.  

Smittstäd vid Calici  

Viruset är svårt att avdöda, noggrann mekanisk rengöring krävs. Städa rum innan 

toalettutrymmet. Olika dukar för rum och toalett. Olika dukar för toalettstol och 

övrig toalettinredning. Använd handskar och plastförkläde. Städutrustning 

desinfekteras efter användning. Dukar och moppar som används får aldrig 

återdoppas eller återfuktas. 

Val av rengöringsmedel vid Calici  

Vid daglig städning används desinfektionsmedel med tensider eller Virkon. Vid 

slutstädning används ett klorbaserat desinfektionsmedel.  

 

Vid två eller flera fall samt misstänkt spridning kan daglig städning med 

klorbaserat desinfektionsmedel vara aktuellt efter kontakt med vårdhygien för 

samråd. 

Städning Covid-19 

Vid bekräftad covid-19 gäller:  
 

Daglig städning: Följ ordinarie städrutiner. För fullgott resultat krävs 
mekanisk bearbetning. Det är viktigt att fokusera på kontakt- och tagytor både i 
rummet i stort och vårdnära miljön som vården ansvarar för. Vårdrummets ytor 
inklusive vårdnära tagytor, dörrhandtag och föremål/utrustning rengörs dagligen 
med alkoholbaserat desinfektionsmedel med tensid. Golven rengörs dagligen  

 
Punktdesinfektion: Spill av kroppsvätskor eller utsöndringar rengörs och 
desinfekteras därefter med alkoholbaserat desinfektionsmedel med tensid 
alternativt Virkon.  
 

Vid städning av rum utan patient behövs ingen skyddsutrustning – basala 

hygienrutiner gäller 

 

 

Uppföljning av anvisning 

Upprättaren bevakar och initierar vid behov en revidering. En gång per år 

kontrolleras innehållet av upprättare och granskare. Revideringsdatum ändras 

därefter oavsett om förändringar i texten skett. 
 
 
  



Månad: maj 

  År: 2020 
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Ordinarie sta dlista 
Innehållet för denna checklista beslutas av enhetschef i samråd med hygienombud och 

utgår från anvisning för städning på boende inom Funktionshinderomsorgen.  

 

Sker dagligen: Exempelvis städa toaletter 

 

Sker angivna dagar: Exempelvis rengöra tvättstugan 

 

Vid smitta: 

 

Dag Fm Kväll Natt Dag Fm Kväll Natt 

1    17    

2    18    

3    19    

4    20    

5    21    

6    22    

7 

 

   23    

8   

 

 24    

9   

 

 25    

10   

 

 26    

11   

 

 27    

12   

 

 28    

13   

 

 29    

14   

 

 30    

15   

 

 31    

16   
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