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Vårdhygienska aspekter – operation   
 

- för vårdval inom somatisk specialistvård, operationsverksamhet  

Operationer och kirurgiska ingrepp kan innebära risker för vårdskador som vårdrelaterade 
och postoperativa infektioner. I all operationsverksamhet ska det finnas anvisningar för att 
förhindra vårdskador. All vårdpersonal ska ha relevant vårdhygienisk kunskap och få 
regelbunden kompetensutveckling avseende vårdhygieniska rutiner och handhavandet av 
den medicintekniska utrustning som de använder i sitt arbete. 

Operationslokaler, inredning och utrustning, som används ska enligt Socialstyrelsens 
föreskrifter uppfylla kraven på god hygienisk standard. All medicinteknisk utrustning måste 
uppfylla krav så att de inte riskerar sprida smitta till patienter och personal. Komplikationer i 
samband med operativa ingrepp förebyggs med hjälp av kompetent personal, adekvat 
utrustning samt för ändamålet avsedda lokaler och kvalitetssäkrade rutiner.  

Denna checklista och beskrivning med vårdhygieniska frågeställningar för lokaler där det 
utförs operationsingrepp, har tagits fram av Vårdhygien Stockholms län i samverkan med 
avdelningen för Somatisk specialistvård, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Vårdgivaren ska 
bifoga checklistan vid ansökan om godkännande enligt LOV, lagen om valfrihetssystem. 
Checklistan används inför start av verksamhet samt för vårdgivarens egenkontroll i det 
vårdhygieniska kvalitetsarbetet inom verksamheten.  

Alla frågor i dokumentet besvaras genom att kryssa i samtliga rutor. Vid Nej-svar skrivs en 
kommentar.  

 

 

Företag/Vårdgivare:  

 

Mottagningsadress:  

Datum: 

Ifyllt av:  

Tel/mobil: 

Mail:  
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Inledning 

Operation eller kirurgiskt ingrepp har olika innebörd för olika enheter. En del verksamheter 
har i uppdrag att operera höft- eller knäplastiker medan andra i huvudsak utför små ingrepp 
som exempelvis borttagande av nevus.  

Specificera nedan de vanligaste kirurgiska ingrepp inom aktuellt vårdval och/eller 
tilläggsuppdrag som er verksamhet idag bedriver eller som ansökan gäller. Detta ger 
underlag för att bedöma krav på operationslokaler, behovet av kvalificerad ventilation samt, 
instrumenthantering, sterilgods process med mera. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Del 1. Basala hygienrutiner 

Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien inom hälso- och sjukvården gäller för all 
vårdverksamhet. Inom verksamheten ska det finnas fastställda skriftliga rutiner för 
arbetskläder, kläder på operation, handtvätt och handdesinfektion.  

Arbetskläder, skyddsutrustning, handhygien och personalskydd 

Vid arbete på operationsavdelningen bär personalen ren arbetsdräkt som inte har använts 

vid vårdarbete utanför operationsavdelningen.  Därmed minskas risken att föra in smitta från 

andra enheter till operationssalen minskar.  

Vid patientnära arbete ska engångsplastförkläde bäras. Huvudbonader ska täcka hela håret 
och hindra hårstrån från att falla ned i operationssåret och instrument. De som arbetar direkt 
i såret bär steril operationsrock, sterila handskar, operationsmössa och munskydd. 
Munskydd bör användas av dem som under operationen befinner sig inom armlängds 
avstånd från operationssår, assistansbord eller annat sterilt område. 

Ange vilket material/kvalitet på arbetskläder som används inom 
operationsenheten (en- eller flergångs). Om flergångsarbetsdräkt används, ange 
hur kläderna tvättas samt hur de förvaras innan användning: 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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Checklista 1: Arbetskläder på operation 
      

 

 
Fastställda skriftliga rutiner för användande av arbetskläder på operation finns 
 

      
     Ja       Nej   

 
Om personal går utanför operationsenheten och har patientkontakt byts arbetsdräkt 
vid återkomst  
 

      
     Ja       Nej   

 
Tillgång till engångsplastförkläde finns för att skydda arbetsdräkt 
 

      
     Ja       Nej   

Kommentar: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Tvättställ för preoperativ handtvätt och handdesinfektion 

Tvättstället för den preoperativa handtvätten ska vara placerat utanför och i nära anslutning 
till operationssal. Tvättstället ska vara utformat och i storlek som tillåter generös hand- och 
underarmstvätt. Det är lämpligt att i anslutning till tvättstället i skåp ha tillgång till 
munskydd, operationsmössor och eventuell övrig nödvändig utrustning. 

Personalens handdesinfektion och preoperativ handdesinfektion 

Alkoholbaserat handdesinfektionsmedel är förstahandsval vid handdesinfektion och 
preoperativ handdesinfektion. De innehåller återinfettningsmedel (glycerol). Före första 
operationen på dagen, efter längre uppehåll mellan operationerna eller vid synligt orena 
händer används flytande tvål och händer och underarmar tvättas och sköljs i rinnande 
vatten. Rengör naglarna vid behov. Naglarna ska vara rena, kortklippta och utan nagellack. 
Därefter torkas händerna torra med pappershandduk. Händer och underarmar desinfekteras 
sedan med ett alkoholbaserat huddesinfektionsmedel. Gnid in händer och underarmar enligt 
schema som säkerställer att desinfektionsmedlet når hela den avsedda hudytan. Före varje 
operation desinfekteras händer och underarmar med alkoholbaserat 
handdesinfektionsmedel.  

Enheten ska ha skriftliga rutiner om att underarmar och händer ska hållas fria från 
armbandsur, smycken, bandage, förband, stödskenor eller motsvarande. Naglarna ska vara 
korta och fria från konstgjorda material. Personal med pågående infektion eller sår ska inte 
arbeta på operationsenheten. 

 
Checklista 2. Personalens handhygien 
 

 

Finns Skriftliga kända riktlinjer om att ringar, armband och 
armbandsur inte bärs av personal som arbetar på 
operationsavdelning 

      
Ja       Nej 

 
Finns Riktlinjer för hur handdesinfektion och preoperativ 
handdesinfektion ska utföras 

      
Ja       Nej 

 
Dubbla handskar används vid vissa operationer, t. ex 
(ortopediska) av samtliga i operationslaget för att minska risken 
för blodsmitta till personal. 

      
Ja       Nej 
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Utbildning i basal hygien och hygienrutiner för personal 

För att kunna tillgodose kraven på en god vårdhygien ska personal i samband med 
anställning få introduktion i verksamhetens lokala hygienrutiner och återkommande 
kompetensutveckling.  

Checklista 3: Utbildning  Vid nyanställning Årligen 

 
Genomgång av var tid gällande föreskrift 
(för närvarande SOSFS 2015:10) om basal 
hygien i vård och omsorg utförs 

 
 

Ja         Nej 

 
 

    Ja         Nej 

 
Utbildning i lokala hygienrutiner ges 

 
Ja         Nej 

 
    Ja         Nej 

 
Genomgång av funktion och hygieniskt 
handhavande av medicinteknisk 
utrustning utförs 
 

 
 

Ja         Nej 

 
 

    Ja         Nej 

Kommentar: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Del 2. Lokaler, inredning, utrustning och ventilation i 

operationslokaler 
 

Lokal där patient vårdas, undersöks och behandlas ska vara lättstädade, tåla rengöring och 
desinfektionsmedel samt ha sådan utrustning att personal kan utföra basala hygienrutiner. 
Sådana lokaler motsvarar hygienklass 2 (se Indelning av lokaler i Hygienklasser, Bilaga 1). 
Operationsavdelning tillhör hygienklass 3 och har särskilda hygienkrav som exempelvis 
kvalificerad ventilation.  

Medicinteknisk utrustning ska vara ändamålsenlig och förvaras och hanteras så att 
smittspridning förebyggs.  

Operationsenhet och operationssalens placering och ventilation  

Operationssalar med tillhörande funktionsenheter ska vara skilda från övrig verksamhet och 
placerad och utformad så persontrafik in till operationsavdelningen begränsas. Genom att 
skilja operationsavdelningen från övrig verksamhet, även med avseende på ventilation, 
minskas risk för smitta. Gods avemballeras ur transportförpackning utanför 
operationsavdelning och lastas på rena vagnar innan det tas in på operationsavdelning. 

Ventilationens huvuduppgift är att medverka till en låg nivå av mikroorganismer under 
pågående operation. Genom visst övertryck i operatonssalen minimeras risken för inflöde av 
mikroorganismer från omgivningen. Ventilationen ska vara i gång dygnet runt men flödet 
kan reduceras då rummet inte används. 

Operationssalens ventilation ska vara av sådan kvalitet att antalet bakteriebärande partiklar 
ligger under 100 cfu/m3 i luft under operationen. Vid infektionskänsliga ingrepp (t ex 
ledprotes) bör kraven på ventilation vara <10 cfu/m3. 
Det finns olika lösningar för ventilationssystem, så kallad omblandad ventilation och/eller 
operationstak med laminärt luftflöde (LAF). I moderna anläggningar kan man, när 
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specialarbetsdräkt används, komma ned till det mikrobiologiska kravet för luft i 
operationsrummet för infektionskänslig ren kirurgi till nivåer < 5 cfu/m3 i luften. 

Större krav ställs på ventilationssystem för att nå <10cfu/m3 (ultraren luft) i operationssalens 
luft under pågående arbete. Exempel på sådana system är så kallade operationstak med 
laminärt luftflöde (LAF). I moderna anläggningar kan man, när specialarbetsdräkt används, 
komma ned till det mikrobiologiska kravet för luft i operationsrummet för infektionskänslig 
ren kirurgi till nivåer < 5 cfu/m3 i luften. 

Vilken ventilationsform har enhetens operationssal/ar: ange om exempelvis LAF-
tak eller annan ventilationsinstallation finns. Bilägg specifikation för installationen. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

Checklista 4: Operationssalens placering och ventilation 
 

 
Operationsenheten är tydligt avgränsad från entré, väntrum och mottagning med dörr  
 

      
Ja       Nej 

 
Enheten utför OVK (obligatorisk ventilationskontroll) vart tredje år  
 
Bifoga senaste mätprotokoll och ev andra mätningar av ventilationskvalitén i 
pack/autoklavrum och sterilförråd. 
 

      
Ja       Nej 

Kommentar: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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Checklista 5: Golv, tak och väggar 
      

 

 
Golvets ytskikt tål rengörings- och desinfektionsmedel med tensid  
 

      
     Ja        Nej 

 
Golvmaterial dras upp på vägg som sockel i samtliga lokaler inom operationsenhet. 
 

      
     Ja        Nej 

 
Golv är av icke absorberande material, fogfritt eller med svetsade fogar (linoleum och 
trägolv bör inte användas) 
 

      
     Ja        Nej 

 
Undertak är släta och lätt avtorkbara samt saknar glipor 
 

      
     Ja        Nej  

 
Väggbeklädnad är icke absorberande, utan hål och sprickor, lätt att rengöra samt tål 
desinfektionsmedel med alkohol  
 

      
 Ja         Nej   

 
Utanpåliggande ledningar och rör är släta samt lätta att hålla rena 
 

      
     Ja        Nej  

Kommentar: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 

Checklista  6: Operationsbrits, undersökningsstol och säng  
      

 

 
Utrustningen tål rengöring med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid 
 

      
     Ja        Nej   

Dynornas yta är hel, utan hål och sprickfri  
 

      
     Ja        Nej   

 
Skriftligt fastställd frekvens för rengöring och desinfektion finns 
 

      
     Ja        Nej   

Kommentar: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

  

N

e

j 
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Desinfektionsrum 
 

Desinfektionsrummets arbetsytor ska vara väl tilltagna så att kontakt mellan smutsig och ren 
utrustning undviks. Flödet ska planeras så att gods går från smutsigt till rent område. I 
desinfektionsrum bör finnas diskdesinfektor och i vissa fall, spoldesinfektor. Här kan viss 
källsortering ske. I desinfektionsrum ska inte papper och textilier förvaras.  

Packning av sterilt gods och autoklav ska undantagsvis ske i desinfektionsrum. I så fall ska 
källsortering undvikas. 

Det finns särskilda råd om CFU <200/m3 i packrum och sterilförråd belägna i 
operationsenhet. Temperatur och luft-fuktighet ska också beaktas. 

Checklista 7: Desinfektionsrum 
      

 

 
Tvättställ med tillhörande hygienutrustning finns  
 

      
     Ja         Nej   

 
Alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid finns 
 

      
     Ja         Nej   

 
Engångstorkdukar för rengöring/ytdesinfektion finns 
 

      
     Ja         Nej   

 
Engångshandskar finns 
 

      
     Ja         Nej       

Engångsförkläde finns 
 

 

 
Stänkskydd (visir eller liknande) finns  
 

      
     Ja         Nej   

 
Hållare för moppstativ på vägg finns  
 

      
     Ja         Nej   

Kommentar: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

Förråd och förrådshantering 
 

Sterilt eller höggradigt rent material ska behålla sin renhetsgrad fram till vårdinsats. 
Uppackning, förvaring och hantering ska ske så att renhetsgraden bibehålls. Medicintekniska 
produkter ska förvaras i sin avdelningsförpackning fram till användning för att säkerställa 
leverantörens märkning för bland annat hållbarhetstid. 

 

Checklista 8: Förråd och förrådshantering 
      

 

 
Material förvaras i rent skåp eller i avskilt rum med hyllor 
 

      
     Ja         Nej   
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Hantering av material sker alltid med desinfekterade händer 
 

      
     Ja         Nej   

 
Förvaring av sterilt respektive höggradigt rent material sker i separata skåp 
 

      
     Ja         Nej       

 
Material förvaras i avdelningsförpackning (se bilaga 2)  
 

      
 Ja         Nej   

 
Material som tagits fram kasseras. Flergångsmaterial diskas och desinfekteras. 
 

      
     Ja         Nej   

 
Rutin för regelbunden rengöring av förråd finns 
 

      
     Ja         Nej   

Del 3 Rengöring och desinfektion samt sterilisering av 

instrument  
 

Inför upphandling och inköp av medicintekniska produkter ska tillverkare/återförsäljare 
klargöra hur rengöring, desinfektion och eventuell sterilisering ska ske samt med vilka medel 
och metoder. Bruksanvisning ska vara skriven på svenska. Engångsprodukter ska aldrig 
rengöras och återanvändas.  

Vårdgivare ansvarar via verksamhetschefen för sterilisering av medicintekniska produkter i 
egen verksamhet och att: 

 kraven i de medicintekniska regelverken efterföljs 

 personal får ändamålsenlig utbildning 

 det finns skriftliga instruktioner och adekvat teknisk dokumentation 

 kvalitetssystem tillämpas som fyller kraven i SOSFS 2011:9 och finns implementerat 
och dokumenterat 

Regelverket förutsätter att endast validerade och kvalitetssäkrade processer tillämpas i 
arbetet för att åstadkomma sterila produkter. Diskdesinfektor rengör och värmedesinfekterar 
instrument, skålar och annan utrustning så att dessa blir höggradigt rena. Manuell rengöring 
och desinfektion kan användas för vissa värmekänsliga instrument. Spoldesinfektor tömmer, 
rengör och desinfekterar hinkar, bäcken och urinflaskor samt fungerar som utslagsback.  

Autoklav steriliserar höggradigt rena produkter (exempelvis kirurgiska instrument) i syfte att 
avdöda de få mikroorganismer inklusive sporer som är kvar på godset efter diskdesinfektion.  

 

Checklista 9: Rengöring och desinfektion av instrument och gods 
      

 

 
Spoldesinfektor finns 
 

      
     Ja         Nej   

 
Diskdesinfektor finns 
 

      
     Ja         Nej   

 
Autoklav finns 
 

      
     Ja         Nej   
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Rutiner för daglig kontroll (rutinkontroll) och regelbundna processkontroller med 
tester och signeringslista för kontroller av befintlig utrustning finns 
 

      
     Ja         Nej       

 
Årlig funktionskontroll av behörig tekniker för utrustningen  
 

      
 Ja         Nej   

 
 

 
Manuell kemisk desinfektion tillämpas för instrument 
 
Vilken metod används: ____________________________________ 
 

      
     Ja         Nej   

 
Personal utbildas och följer instruktioner för användning  
 

      
     Ja         Nej   

 
Höggradigt rena och steriliserade medicintekniska produkter mm förvaras så att 
kontamination undviks (stängda skåp el egna separata förrådsutrymmen) 
 

      
     Ja         Nej   

 
Avtal med certifierad sterilenhet för hantering och sterilisering av enhetens 
instrument finns 
 

      
     Ja         Nej   

Kommentar: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

 

 Checklista 10: Flexibelt endoskop 
      

 

 
Undersökning med flexibelt endoskop sker 
 

      
     Ja         Nej   

 
Om ja, finns endoskopdiskdesinfektor 
 

      
     Ja         Nej   

 
Skriftliga rutiner för manuell förrengöring och maskinell rengöring samt desinfektion 
och förvaring finns 
 

      
     Ja         Nej   

 
Endast manuell rengöring och desinfektion tillämpas 
 

      
     Ja         Nej       

 
Personal utbildas och följer instruktioner för användning, rengöring, desinfektion och 
förvaring 
 

      
 Ja         Nej   

 
Prov tas regelbundet på slutsköljvatten 
 

      
 Ja         Nej   
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Kommentar: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

4. Patienten 
 
Före operationen ska patienten tvätta/duscha hela kroppen med tvål och vatten och bör ha 
fått skriftliga instruktioner kring det. Patienter som ska genomgå ortopedisk operation eller 
annan operation där hudbakterier kan orsaka allvarliga infektioner, bör förbereda sig genom 
att duscha med klorhexidintvål minst två gånger före operation.  
För att minimera mikroorganismer i operationssal rekommenderas patienten byta om till 
operationsskjorta eller engångsrock. Huden omkring operationsområdet ska desinfekteras 
omedelbart före operationen. Klorhexidinsprit (0,5 procent klorhexidin i 70 procent etanol) 
eller medel med motsvarande effekt ska användas.  
Rakning ska inte utföras, håravkortning tillämpas vid behov.  
 

Checklista 11: Patientens preoperativa förberedelse 
      

 

 
Finns skriftliga rutiner för patienten om tvätt/dusch före operation 
 

      
     Ja         Nej   

 
Om hår måste avlägsnas över operationsområdet, sker håravkortning 
 

      
     Ja         Nej   

 
Särskilt utrymme för patienten att byta om i anslutning till operationsenheten finns 
 

      
     Ja         Nej   
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http://sfvh.se/soda-utbildningspaket-for-spol-och-diskdesinfektorer 
http://sfvh.se/pabyggnadsutbildning-spol-och-diskdesinfektorer 
 
Vårdhandboken om operationsvård:  http://www.vardhandboken.se/Texter/Operationsvard 
 
Förrådshantering och transport av medicintekniska produkter med specificerad renhetsgrad 
till och inom hälso-, sjuk- och tandvård 
www.vardgivarguiden.se/omraden/vardhygien/hygienrad-och-riktlinjer/forrad/ 
 

Rengöring, städning och ytdesinfektion i vårdlokaler 
 

Rengöring och Desinfektion av ytor i vårdmiljö RoD  
www.vardgivarguiden.se/omraden/vardhygien/dokument/rengoring-och-
desinfektion/rengoring-och-desinfektion/ 
 
Städning i vårdlokaler (SIV) www.sfvh.se/stadning-av-vardlokaler-siv 
 

Smittskydd och vårdhygien  
 

Smittskydd Stockholm för uppgifter om aktuella handlingsprogram, uppgifter om 
smittskyddsanmälan, övriga smittskyddsfrågor och kontaktuppgifter 
www.vardgivarguiden.se/smittskyddstockholm 

Vårdhygien Stockholms län: www.vardgivarguiden.se/vardhygien för uppgifter om 
vårdprogram, vårdhygieniska riktlinjer och kontaktuppgifter 

Förebygga vårdrelaterade infektioner i Stockholms läns landsting 
 

Handlingsprogram för att minska vårdrelaterade infektioner i hälso- och sjukvården 
www.vardgivarguiden.se/omraden/vardhygien/hygienrad-och-riktlinjer/vardrelaterade-
infektioner/ 
 

Vårdhandboken 
 

På www.vardhandboken.se/Kategori/Hygien,_infektioner_och_smittspridning 
finns tillgång till en rad omvårdnadsriktlinjer (nationell handbok). 
 

Övriga  
 

http://www.vardhandboken.se/texter/medicintekniska-produkter/oversikt/
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8547/2008-10-1.pdf
https://owa.sll.se/owa/redir.aspx?REF=W-QBeP1l4vpe-QOspe1029IOXUVyvkrb0Xq5hSwFd11qchzXXkPTCAFodHRwOi8vc2Z2aC5zZS9zb2RhLXV0YmlsZG5pbmdzcGFrZXQtZm9yLXNwb2wtb2NoLWRpc2tkZXNpbmZla3RvcmVy
https://owa.sll.se/owa/redir.aspx?REF=QVkvKm_LqL7ICB7lzEHM9fQo-g4AhdBt0W74eTtf8d1qchzXXkPTCAFodHRwOi8vc2Z2aC5zZS9wYWJ5Z2duYWRzdXRiaWxkbmluZy1zcG9sLW9jaC1kaXNrZGVzaW5mZWt0b3Jlcg..
http://www.vardhandboken.se/Texter/Operationsvard
http://www.vardgivarguiden.se/omraden/vardhygien/hygienrad-och-riktlinjer/forrad/
http://www.vardgivarguiden.se/omraden/vardhygien/dokument/rengoring-och-desinfektion/rengoring-och-desinfektion/
http://www.vardgivarguiden.se/omraden/vardhygien/dokument/rengoring-och-desinfektion/rengoring-och-desinfektion/
http://www.sfvh.se/stadning-av-vardlokaler-siv
http://www.vardgivarguiden.se/vardhygien
http://www.vardgivarguiden.se/omraden/vardhygien/hygienrad-och-riktlinjer/vardrelaterade-infektioner/
http://www.vardgivarguiden.se/omraden/vardhygien/hygienrad-och-riktlinjer/vardrelaterade-infektioner/
http://www.vardhandboken.se/Kategori/Hygien,_infektioner_och_smittspridning
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Att förebygga vårdrelaterade infektioner. Ett kunskapsunderlag. Socialstyrelsen 2006. 
Folkhälsomyndigheten. 
 
Anderson DJ, Kaye KS, Klassen D et al. Strategies to Prevent Surgical Site Infections in Acute 
Care Hospitals. Suppl Article: SHEA/IDSA Practice Recommendation. Infect Control and 
Hosp Epidemiol 2008;29:S51-61 
 

Protesrelaterade infektioner ska stoppas, PRISS, slutrapport expertgrupp 1. Riskfaktorer för 
ledprotesrelaterad infektion samt optimering av patient inför ledprotesoperation. 
http://lof.se/wp-content/uploads/Riskfaktorer-samt-optimering.pdf 

Protesrelaterade infektioner ska stoppas, PRISS, slutrapport expertgrupp 2. Profylaktiskt 
antibiotikum vid elektiv knä- och höftprotesoperation. http://lof.se/wp-
content/uploads/Profylaktiskt-antibiotikum.pdf 

Protesrelaterade infektioner ska stoppas, PRISS, slutrapport expertgrupp 3. Tidig upptäckt 
av postoperativ infektion samt infektionsregistrering. http://lof.se/wp-
content/uploads/Uppföljning-och-infektionsregistrering.pdf  

Protesrelaterade infektioner ska stoppas, PRISS, slutrapport expertgrupp 4. Optimal 
operationsmiljö vid protesoperation i knä eller höft. http://lof.se/wp-
content/uploads/Optimal-operationsmiljö.pdf 

Göransson K, Lundberg J, Ljungqvist O et al. Bättre utbyte mellan kirurgi och anestesi kan ge 
säkrare operation. Informationsutbytet har kartlagts inom ramen för ”Säker bukkirurgi”, 
LÖF.  http://lof.se/wp-content/uploads/Bättre-utbyte-mellan-kirurgi-och-anestesi.pdf 

Rutinkollen – för att minska vårdskador, ledprotesrelaterad infektion, SKL 
http://www.rutinkollen.se/#/hem 

http://lof.se/wp-content/uploads/Riskfaktorer-samt-optimering.pdf
http://lof.se/wp-content/uploads/Profylaktiskt-antibiotikum.pdf
http://lof.se/wp-content/uploads/Profylaktiskt-antibiotikum.pdf
http://lof.se/wp-content/uploads/Uppföljning-och-infektionsregistrering.pdf
http://lof.se/wp-content/uploads/Uppföljning-och-infektionsregistrering.pdf
http://lof.se/wp-content/uploads/Optimal-operationsmiljö.pdf
http://lof.se/wp-content/uploads/Optimal-operationsmiljö.pdf
http://lof.se/wp-content/uploads/Bättre-utbyte-mellan-kirurgi-och-anestesi.pdf
http://www.rutinkollen.se/#/hem
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Bilaga 1 Hygienklasser 

 

 

Med vårdlokaler avses rum där patienter vårdas, 
undersöks och/eller behandlas samt eventuella 
övriga lokaler som behövs för att bedriva vård. 

Nedanstående tabell beskriver en riskbedömning och hygienklassificering av lokaler 
beroende av användningsområde. För lokaler i hygienklass 1-3 ska vårdhygienisk expertis 
kontaktas och beredas möjlighet att delta i utformandet av lokaler vid ny- eller 
ombyggnation. 
 

Hygienklass Typ av lokal Väsentliga krav (exempel) 

Hygienklass 0 
 
Administrativa lokaler 
 

 
Inga vårdhygieniska 

 

Hygienklass 1 

 
Väntrum 
Dagrum 
Hissar 
Korridorer och kulvertar 
Allmänna toaletter 
Personalutrymmen 
Rum i särskilt boende 
 

 
Ytskikt golv ska tåla 
rengöringsmedel och 
punktdesinfektion. 
Möbler ska ha avtorkbar 
ytbeklädnad alternativt 
avtagbar och tvättbar (lägst 60°) 
klädsel.  

 

 

Hygienklass 2 

 
Vårdrum 
Behandlingsrum 
Undersökningsrum 
Laboratorier 
Kök 
Desinfektionsrum 
Toalett- och hygienrum inom 
vårdlokal och särskilt boende 

 
Ytskikt på väggar och golv ska 
tåla rengöringsmedel och 
punktdesinfektion. Möbler ska 
ha avtorkbar ytbeklädnad. 
Tvättställ 
med tillhörande utrustning. 
Plats för handskar och 
skyddsförkläde. Uppvikt matta 
eller motsvarande. 
 

 

 

Hygienklass 3 

 
Vårdlokaler med särskilda 
hygienkrav, t.ex. 
- operationsavdelning 
- decentralt placerad 
- operationssal 
- sterilteknisk enhet 
- dialysenhet 
- endoskopienhet 
- intensivvårdsavdelning  
- infektionsavdelning 
- vård av särskilt 

infektionskänsliga patienter 
 

 
Som hygienklass 2 och 
dessutom 
överväg: 

- kvalificerad ventilation 
- luftsluss eller förrum 
- vattenrening 

Tabell l källa: Byggenskap och Vårdhygien, vårdhygieniska aspekter vid ny- ombyggnation 
samt renovering av vårdlokaler, andra upplagan. Svensk Förening för Vårdhygien, tillgänglig 
via  www.sfvh.se/bov-byggenskap-och-vardhygien  
 

 

Indelning av lokaler i hygienklasser 

http://www.sfvh.se/bov-byggenskap-och-vardhygien
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Trp = Transportförpackning 
Sfp = Samförpackning 
Afp = Avdelningsförpackning 
Pfp = Produktförpackning 

Källa: Förrådshantering och transport av medicintekniska produkter med specificerad 
renhetsgrad till och inom hälso-, sjuk- och tandvård. Svensk Förening för Vårdhygien. 
http://www.sfvh.se/fyffe-forradshantering-och-transport-av-medicintekniska-produkter-
med-specificerad-renhetsgrad 

http://www.sfvh.se/fyffe-forradshantering-och-transport-av-medicintekniska-produkter-med-specificerad-renhetsgrad
http://www.sfvh.se/fyffe-forradshantering-och-transport-av-medicintekniska-produkter-med-specificerad-renhetsgrad

