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Vårdhygieniska aspekter inför uppföljning av 

husläkarverksamhet med basal hemsjukvård 
 
Checklistan är framtagen i samarbete med Vårdhygien Stockholm. 
Den kan med fördel fyllas i på datorn och därefter sparas samt skickas med e-post till 
respektive avtalshandläggare inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. 
 
Frågorna i checklistan är ställda utifrån Hälso- och sjukvårdslagen 2017:30 och 
Patientsäkerhetslagen 2010:659 (med tillägg 2017:62). 
 
I Hälso- och sjukvårdslagen (kap 5 § 1) slås fast att Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att 
kraven på en god vård uppfylls. Detta innebär bland annat att vården ska: 
 

”vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och tillgodose patientens behov 
  av trygghet, kontinuitet och säkerhet” 

 
Vidare säger Hälso- och sjukvårdslagen (§ 2) ”Där det bedrivs hälso- och sjukvård skall det 
finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård skall kunna 
ges”. 
 
Patientsäkerhetslagen (2010:659 kap 6 § 1) stadgar att ”Hälso- och sjukvårdspersonalen ska 
utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient ska 
ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav 
 
 

Vad är god vårdhygienisk standard? 
 
Personal 

▪ Goda kunskaper om smitta och smittförebyggande arbetssätt. 
▪ Rätt beteende vid kontakt med patienter och vid hantering av medicintekniska 

produkter. 
▪ Tillräckligt med tid för att kunna tillämpa sina kunskaper. 

 
Lokaler 

▪ Rätt utformade och inredda för att personalen ska kunna tillämpa ett 
smittförebyggande arbetssätt i alla situationer. 

 
Utrustning 

▪ Tillgång till utrustning som medger att personalen tillämpar ett smittförebyggande 
arbetssätt. 

▪ Rätt utformning och förpackning av alla medicintekniska produkter.  

▪ Rätt rengöring/desinfektion/sterilisering av medicintekniska produkter som ska 
användas till flera patienter. 
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Checklista utifrån vårdhygieniska aspekter vid 
uppföljning gällande Husläkarverksamhet med basal 
hemsjukvård 
 
Företag/Vårdgivare:…………………………………………………………………… 

 

Mottagningsadress:………………………………………………………….. 
 

Ifyllt av ………………………….…………….…. Titel ..……………………………… 

 

Datum ………………………… 

 
Basala hygienrutiner 

1. Har all personal följsamhet till basala hygienrutiner vid arbetsmoment i 
vård, behandling och undersökning som innebär fysisk kontakt med en 
patient, ytor och föremål, enligt SOSFS 2015:10 

Ja       Nej  

2. Ställs krav att all personal bär arbetsdräkt (byxa + kortärmad överdel eller 
kortärmad klänning) vid vård, undersökning och behandling (gäller ej vid 
renodlad samtalskontakt) samt i rum där orena instrument, utensilier, 
kroppsvätskor, tvätt o/e sopor hanteras som tillhandahålls och tvättas av 
arbetsgivaren? 

Ja       Nej  

3. Finns möjlighet för all personal enligt punkt 2, att byta arbetsdräkt varje 
dag och vid behov? 

Ja       Nej  

4. Ställs krav, att all personal oavsett yrkeskategori enligt punkt 2, inte bär 
armbandsur, smycken, förband, stödskenor eller motsvarande på händer 
och underarmar samt att naglarna ska vara korta och fria från konstgjorda 
föremål?  

Ja       Nej  

5. Finns möjlighet till handtvätt och handdesinfektion för personal i varje 
rum/lokal där patienter vårdas, behandlas och undersöks samt i rum där 
orena instrument, utensilier, kroppsvätskor och tvätt o/e sopor hanteras? 

Ja       Nej  

6. Finns vägghängda hållare för flytande tvål, torkpapper, alkoholbaserat 
handdesinfektionsmedel, engångsplastförkläden, undersökningshandskar 
och stänkskydd i varje rum/lokal där patienter vårdas, behandlas (i rum 
för behandlande samtal är det tillräckligt med vägghängd hållare för 
handdesinfektion) och undersöks samt i rum där orena instrument, 
utensilier, kroppsvätskor och tvätt o/e sopor hanteras? 

Ja       Nej  

7. Finns vägghängda hållare för handdesinfektionsmedel inne i  alla förråd 
och vid skåp för förrådshållning?  

Ja       Nej  

8. Finns andningsskydd FFP3, tillgängligt vid behov? Ja       Nej  

Kommentar: 
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Lokaler, fast inredning och utrustning  

Se referenslista, Byggenskap och Vårdhygien (BOV), Se Bilaga. Indelning av lokaler i 

hygienklasser. 

9. Har ritningar gällande lokaler/rum med fast inredning inritad, sänts in till 
beställaren i tidigt skede vid ansökan om avtal enligt LOV? 

Ja       Nej  

10. Är lokaler/rum inredda och utrustade enligt BOV och hygienklasser? Ja       Nej  

11. Finns separat ingång till behandlings – undersökningsrum avskilt från 
allmänt väntrum för patient med känd eller misstänkt smittsam sjukdom? 

Ja       Nej  

12. Finns möjlighet att avdela toalett för patient med diarré? Ja       Nej  

13. Utförs undersökning o/e behandling i rum/lokal där arbetsbänkar är fria 
från medicintekniska produkter/utrustning, pärmar?     

Ja       Nej  

14. Utförs ingrepp som ex. vis lilla kirurgin och punktioner, i rum/lokal där 
arbetsbänkar är fria från medicintekniska produkter/utrustning, pärmar?     

Ja       Nej  

15. Finns särskilda behandlingsrum för ”rena” respektive ”orena” ingrepp? Ja       Nej  

16. Finns läkemedelsrum?  
Om Nej, se fråga 17. 

Ja       Nej  

17. Finns läkemedels skåp i ett behandlings – undersökningsrum?   
Om Ja, skriv i vilket rum i kommentarruta. 

Ja       Nej  

18. Finns laboratorie-/provtagningsrum inom mottagningen? Ja       Nej  

19. Om Ja på fråga 18, finns kylskåp för exempelvis urinodlingar i laboratorie-
/provtagningsrum? 

Ja       Nej  

20. Finnas separat provtagnings wc med lucka in till laboratorierum? Ja       Nej  

21. Om Ja på fråga 20, finns hylla för avställning av prov intill wc stol? Ja       Nej  

22. Om Ja på fråga 20, finns skötbord i detta provtagnings wc? Ja       Nej  

23. Finns desinfektionsrum med spoldesinfektor och diskdesinfektor med 
torkprogram? 

Ja       Nej  

24. Om Nej på fråga 18, finns kylskåp för exempelvis urinodlingar i 
desinfektionsrum? 

Ja       Nej  

 25. Är ytan i desinfektionsrummet så väl tilltagen, att 
        kontakt mellan oren och ren yta undviks? 

Ja       Nej  

26. Är logistik/flöde och yta i desinfektionsrum enligt BOV? 
        

Ja       Nej  

 27. Avstår verksamheten att förråds hålla höggradigt rena 
         instrument, textilier och papper i desinfektionsrummet? 

Ja       Nej  

 28. Finns separat förrådsrum för förvaring av sterila  
        medicintekniska produkter enligt Handbok, SIS – TR 57:2020 
        Se referenslista. 

Ja       Nej  

 29. Finns separat skåp för förvaring av sterila medicintekniska  
        produkter enligt Handbok, SIS – TR 57:2020? 

Ja       Nej  
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Kommentar: 

 

 

 30. Finns separat skåp för förrådshållning av höggradigt rena  
        instrument? 

Ja       Nej  

 31. Finns förråd för medicintekniska engångsprodukter med  
        renhetsgraden ren samt för rengjorda och desinfekterade  
        flergångsprodukter/utrustning/hjälpmedel? 

Ja       Nej  

 32. Finns rum för avemballering utanför mottagningen? Ja       Nej  

 33. Används sterila medicintekniska produkter för engångsbruk  
        vid basal hemsjukvård? 

Ja       Nej  

 34. Är transport och förvaring vid basal hemsjukvård  
        kvalitetssäkrad enligt SIS- TR 57:2020, fram till   
        behandlingsmomentet, gällande sterila engångsprodukter och 
        sterila flergångsprodukter?  

Ja       Nej  

 35. Är transport och förvaring vid basal hemsjukvård  
        kvalitetssäkrad, gällande höggradigt rena medicintekniska  
        flergångsprodukter? 

Ja       Nej  

 36. Är transporten kvalitetssäkrad, gällande använda (orena)  
        flergångsinstrument och utrustning, tillbaka till  
        mottagningen för rengöring och desinfektion? 

Ja       Nej  

 37.  Sker förvaring av sterila medicintekniska produkter i  
         patientens hem, enligt SIS-TR 57:2020? 

Ja       Nej  

 38. Används kylväska för transport av ex, vis urinodlingar, från  
        patientens hem till kylskåp vid mottagningen? 

Ja       Nej  

 39. Används säkerhetsprodukter vid venprovtagning,  
        injektioner och kärlkatetrar (även vid basal hemsjukvård)? 

Ja       Nej  

 40. Finns punktionssäker behållare alltid vid  
        provtagningsplats (även vid basal hemsjukvård)? 

Ja       Nej  

 41. Finns omklädningsrum med WC/D för all personal  
        oavsett yrkeskategori? 

Ja       Nej  

 42.  Förvaras rena arbetskläder på hyllor i skåp inne i  
         omklädningsrummet/en?   

Ja       Nej  

43.  Finns vägghängd hållare för handdesinfektion vid skåp/hyllor  
        för rena arbetskläder? 

Ja       Nej  

44. Finns ställning på hjul för tvättsäck, för orena arbetskläder  
       inne i omklädningsrummet/en? 

Ja       Nej  

45. Finns vägghängd hållare för handdesinfektion vid tvättsäck  

       för orena arbetskläder?  Ja       Nej  

46. Sänds orena arbetskläder till externt tvätteri? 

       Om Nej, var tvättas arbetskläderna arbetskläder?  

       Ange i kommentarruta. 
Ja       Nej  
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Rengöring och desinfektion av ytor, flergångsprodukter och städ 

 47. Följs tillverkarens anvisningar för rengöring och  

        desinfektion av flergångsprodukter? 

 

 
Ja      Nej  

 48.  Används diskdesinfektor med torkprogram, för rengöring och 

         desinfektion av instrument, masker, nebulisatorer   

         etc. (gäller flergångsprodukter)? 

 

 

Ja       Nej  

49.  Utförs rengöring och desinfektion av ytor i vårdmiljö enligt 

         dokumentet, Rengöring och desinfektion av ytor i vårdmiljö  

         (RoD)?  

         Region Stockholm har centralupphandlade  

         kemtekniska produkter som följer riktlinjerna, se Medicarrier  

         ABs produktkatalog. 

 

 

 

Ja       Nej  

 50.  Sker städning i verksamheternas lokaler, enligt dokumentet,     

         Städning i vårdmiljö (SIV) och svensk standard?  

         Se referenser. 

 

 

Ja       Nej  

Kommentar: 

 

 

 

 

Rutiner 

  51. Finns skrivna rutiner för Rengöring och desinfektion av   
        medicintekniska instrument och utrustning som används till    
        flera patienter? 

 

Ja      Nej  

 52. Finns skrivna rutiner för huddesinfektion vid invasiva ingrepp,  
        venprovtagning, injektioner, punktioner och hantering av    
        kärlkatetrar? 

Ja      Nej  

53. Finns skrivna rutiner för hantering av injektionsläkemedel inkl.  
       NaCl (flushvätska) om ampuller för flergångsbruk används? 

Ja      Nej  

54. Finns skrivna rutiner för uppdukning av såromläggning- och  
       annat material, separat för varje patient på  
       nydesinfekterad yta? 

Ja      Nej  

55. Finns skrivna rutiner gällande kassering av öppnade  
       produktförpackningar (sterila kompresser, förband)  
       efter varje omläggning, även i basal hemsjukvård? 

Ja      Nej  

Kommentar: 
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Inköp 

56. Inhandlas tjänst av sterilteknisk enhet som är  
       certifierad (kvalitetssäkrad gällande standarder, normer etc.)  
       för flergångsinstrument som ska ha renhetsgraden steril? 
        

       Om Nej, beskriv i kommentarruta, process, vilka rum/lokaler  
       som processen utförs i och enligt vilka dokument.  

Ja       Nej  

57. Köper verksamheten in medicintekniska produkter som är  
       centralupphandlade inom SLL?  

  
       Om Nej, ange i kommentarruta, skäl och vilka krav som ställs. 

Ja       Nej  

Kommentar: 

 

 

 

 

Personal 

58. Har all personal oavsett yrkeskategori genomgått  
       kurs i grundläggande vårdhygien, utförd av Vårdhygien 
       Stockholm? 

Ja       Nej  

59. Har all personal oavsett yrkeskategori, genomfört Vårdhygien  
       Stockholms digitala utbildning i basala hygienrutiner?  

Ja       Nej  

60. Kommer följande handlingsprogram inom Stockholms län att  
       vara kända för all personal oavsett yrkeskategori?  

 
Handlingsprogram för/vid: 
  * Blodburen smitta 
  * Calicivirus s.k. vinterkräksjukan 
  * ESBL 
  * ESBLcarba 
  * Legionella, PM3 Förebyggande åtgärder 
  * MRSA 
  * Tuberkulos 
  * VRE 

Ja       Nej  

Kommentar: 

 

 

 

 

 
Rekommendationer: 
Vårdhygien Stockholms hemsida sparas som ”favorit” på datorn. 
www.vardgivarguiden.se/vardhygien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vardgivarguiden.se/vardhygien
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Referenser 
SOSFS 2015:10 (M och S) Föreskrifter Basal hygien i vård och omsorg 

Socialstyrelsens författningssamling 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19819/2015-5-10.pdf 

 

Basala hygienrutiner i vård och omsorg  

https://www.vardgivarguiden.se/globalassets/behandlingsstod/vardhygien/basala-

hygienrutiner/basala-hygienrutiner--2018-05-25.pdf 

 

Digital utbildning – Basala hygienrutiner 

https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/vardhygien/digital-utbildning/ 

 

Egenkontroll av följsamhet till Basala hygienrutiner 

https://vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/vardhygien/basala-

hygienrutiner/egenkontroll-av-foljsamhet.pdf 

 

AFS 2018:4 Smittrisker . Arbetsmiljöverket 

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/mikrobiologiska-

arbetsmiljorisker-smitta-toxinpaverkan-overkanslighet-foreskrifter-afs2018-4.pdf 

      Cirkulär 18:21 PM från Sveriges kommuner och landsting angående   
      AFS  2018:4  

 

SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsen  
https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-
rad/konsoliderade-foreskrifter/20119-om-ledningssystem-for-systematiskt-
kvalitetsarbete/ 
 
Rengöring och desinfektion av ytor i vårdmiljö RoD 

http://www.vardgivarguiden.se/globalassets/behandlingsstod/vardhygien/hygienrad-

och-riktlinjer/rengoring-och-desinfektion.pdf,  

(Region Stockholm har centralupphandlade kemtekniska produkter som 

uppfyller nationella standarder och är kvalitetsgranskade av Vårdhygien 

Stockholm, se Medicarrier AB:s produktkatalog) 

              Handlingsprogram för MRSA, VRE, ESBLcarba och ESBL i öppen- och 

             slutenvården samt särskilda boenden för äldre i Stockholms län 
https://www.vardgivarguiden.se/globalassets/behandlingsstod/smittskydd/arb/handlin

gsprogram.pdf 

               Handlingsprogram för Legionella i slutenvård och särskilda boenden i  
              Stockholms län 

http://www.vardgivarguiden.se/globalassets/behandlingsstod/smittskydd/legio
nella/handlingsprogram.pdf 

        
             Handlingsprogram för Tuberkulos på vårdavdelning och mottagning samt 
             särskilda boenden med kommunalt hälso- och sjukvårdsansvar (SÄBO) i  
             Stockholms län. 

https://vardgivarguiden.se/globalassets/behandlingsstod/smittskydd/tuberkulos
/handlingsprogram-tuberkulos.pdf 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19819/2015-5-10.pdf
https://www.vardgivarguiden.se/globalassets/behandlingsstod/vardhygien/basala-hygienrutiner/basala-hygienrutiner--2018-05-25.pdf
https://www.vardgivarguiden.se/globalassets/behandlingsstod/vardhygien/basala-hygienrutiner/basala-hygienrutiner--2018-05-25.pdf
https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/vardhygien/digital-utbildning/
https://vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/vardhygien/basala-hygienrutiner/egenkontroll-av-foljsamhet.pdf
https://vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/vardhygien/basala-hygienrutiner/egenkontroll-av-foljsamhet.pdf
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/mikrobiologiska-arbetsmiljorisker-smitta-toxinpaverkan-overkanslighet-foreskrifter-afs2018-4.pdf
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/mikrobiologiska-arbetsmiljorisker-smitta-toxinpaverkan-overkanslighet-foreskrifter-afs2018-4.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/20119-om-ledningssystem-for-systematiskt-kvalitetsarbete/
https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/20119-om-ledningssystem-for-systematiskt-kvalitetsarbete/
https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/20119-om-ledningssystem-for-systematiskt-kvalitetsarbete/
http://www.vardgivarguiden.se/globalassets/behandlingsstod/vardhygien/hygienrad-och-riktlinjer/rengoring-och-desinfektion.pdf
http://www.vardgivarguiden.se/globalassets/behandlingsstod/vardhygien/hygienrad-och-riktlinjer/rengoring-och-desinfektion.pdf
https://www.vardgivarguiden.se/globalassets/behandlingsstod/smittskydd/arb/handlingsprogram.pdf
https://www.vardgivarguiden.se/globalassets/behandlingsstod/smittskydd/arb/handlingsprogram.pdf
http://www.vardgivarguiden.se/globalassets/behandlingsstod/smittskydd/legionella/handlingsprogram.pdf
http://www.vardgivarguiden.se/globalassets/behandlingsstod/smittskydd/legionella/handlingsprogram.pdf
https://vardgivarguiden.se/globalassets/behandlingsstod/smittskydd/tuberkulos/handlingsprogram-tuberkulos.pdf
https://vardgivarguiden.se/globalassets/behandlingsstod/smittskydd/tuberkulos/handlingsprogram-tuberkulos.pdf
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Vårdhygieniska rutiner vid misstänkt och bekräftad mässling i Region Stockholm  
https://vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/vardhygien/hygienrad/m
assling-vardhygieniska-rutiner.pdf 

 
             Vårdhygieniska rutiner och smittspårning vid misstänkt och bekräftad   
             vattkoppssjukdom i Region Stockholm 

https://vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/vardhygien/hygienrad/va
rdhygieniska-rutiner-och-smittsparning-vid-misstankt-och-bekraftad-
vattkoppssjukdom_.pdf 
 
Städ i vården (SIV) 

http://static.wm3.se/sites/16/media/5845_S105_A_Slutrapport_SIV_2012-

1.pdf?1396536113- 

 

Blanketter gällande egenkontroll 

www.vardgivarguiden.se/behandlingsstod/vardhygien/hygienrad-och-riktlinjer/basala-

hygienrutiner/  

             Byggenskap och Vårdhygien (BOV) - Svensk Förening för Vårdhygien 
https://s3-eu-west-
1.amazonaws.com/static.wm3.se/sites/16/media/105221_BOV_slutversion_20160908.
pdf?1473609174 
 
Locum, Riktlinje – Vårdhygieniska aspekter 
http://www.locum.se/verktygen/styrdokument-fastigheter/overgripande-
anvisningar3/vardhygieniska-aspekter/ 
 
Teknisk rapport SIS-TR 57:2020 
Handbok för grundläggande rekommendationer för lagerhållning, hantering och 
transport av sterila medicintekniska produkter inom hälso- och sjukvård, 
tandvård och djursjukvård 
Behörighet krävs 
 
Svensk Standard SS 8760014:2017, Rengöring och städning för minskad 

smittspridning inom hälso- och sjukvård 

https://www.sis.se/produkter/halso-och-sjukvard/sterilisering/allmant/ss-sis-

87600152017/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/vardhygien/hygienrad/massling-vardhygieniska-rutiner.pdf
https://vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/vardhygien/hygienrad/massling-vardhygieniska-rutiner.pdf
https://vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/vardhygien/hygienrad/vardhygieniska-rutiner-och-smittsparning-vid-misstankt-och-bekraftad-vattkoppssjukdom_.pdf
https://vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/vardhygien/hygienrad/vardhygieniska-rutiner-och-smittsparning-vid-misstankt-och-bekraftad-vattkoppssjukdom_.pdf
https://vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/vardhygien/hygienrad/vardhygieniska-rutiner-och-smittsparning-vid-misstankt-och-bekraftad-vattkoppssjukdom_.pdf
http://static.wm3.se/sites/16/media/5845_S105_A_Slutrapport_SIV_2012-1.pdf?1396536113-
http://static.wm3.se/sites/16/media/5845_S105_A_Slutrapport_SIV_2012-1.pdf?1396536113-
http://www.vardgivarguiden.se/behandlingsstod/vardhygien/hygienrad-och-riktlinjer/basala-hygienrutiner/
http://www.vardgivarguiden.se/behandlingsstod/vardhygien/hygienrad-och-riktlinjer/basala-hygienrutiner/
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.wm3.se/sites/16/media/105221_BOV_slutversion_20160908.pdf?1473609174
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.wm3.se/sites/16/media/105221_BOV_slutversion_20160908.pdf?1473609174
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.wm3.se/sites/16/media/105221_BOV_slutversion_20160908.pdf?1473609174
http://www.locum.se/verktygen/styrdokument-fastigheter/overgripande-anvisningar3/vardhygieniska-aspekter/
http://www.locum.se/verktygen/styrdokument-fastigheter/overgripande-anvisningar3/vardhygieniska-aspekter/
https://www.sis.se/produkter/halso-och-sjukvard/sterilisering/allmant/ss-sis-87600152017/
https://www.sis.se/produkter/halso-och-sjukvard/sterilisering/allmant/ss-sis-87600152017/
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Bilaga. Indelning av lokaler i hygienklasser  
Med vårdlokaler avses rum där patienter vårdas, undersöks och/eller behandlas samt övriga 
lokaler som behövs för vårdverksamhet. Nedanstående tabell är baserad på en riskbedömning 
avseende patienter och lokaler. För lokaler i hygienklass 1-3 ska vårdhygienisk expertis kontaktas 
och beredas möjlighet att delta i byggprocessen.  
-Hygienklass 0: Inga patienter/omsorgstagare/besökare vistas i zonen 
-Hygienklass 1: Passage av patienter förekommer 
-Hygienklass 2: All vård, behandling och mottagning av patienter 
-Hygienklass 3: Rum med särskilda krav på ventilation, vattenrening och undertak, till    
 exoperationsrum, intensivvård, sterilteknisk avdelning, endoskopienhet 
 
 

Hygienklass  Typ av lokal  Vårdhygieniska krav 
(exempel)  
 

Hygienklass 0  Lokaler där 
patienter/omsorgstagare/  
besökare inte vistas  
 

Inga vårdhygieniska krav  

Hygienklass 1  Väntrum  
Dagrum  
Hissar  
Korridorer och kulvertar  
Allmänna toaletter  
Personalutrymmen  
Rum i särskilt boende  
Samtalsrum  

Ytskikt golv ska tåla 
rengöringsmedel och 
punktdesinfektion. Uppvikt 
matta eller motsvarande. Möbler 
ska ha avtorkbar ytbeklädnad 
alternativt avtagbar och tvättbar 
(lägst 60°) klädsel, undantaget 
privata möbler i särskilt boende  
 

Hygienklass 2  Vårdrum  
Behandlingsrum  
Undersökningsrum  
Laboratorier  
Avdelnings-/patientkök  
Desinfektionsrum  
Toalett- och hygienrum inom 
vårdlokal och särskilt boende  
Tandvård  

Som hygienklass 1 och 
dessutom: undertak i form av 
icke-perforerade plattor utan 
mellanrum. Möbler ska ha 
avtorkbar ytbeklädnad med 
lättåtkomliga ytor. Långa 
gardiner, utanpåliggande 
persienner och draperier får inte 
förekomma. Tvättställ med 
tillhörande utrustning. Plats för 
handskar och skyddsförkläde  
 

Hygienklass 3  Lokaler med särskilda 
hygienkrav, t.ex.  
-operationsavdelning 
-decentralt  
  placeratoperationsrum 
-sterilteknisk enhet 
-dialysenhet 
-endoskopienhet 
-intensivvårdsavdelning 
  inklneonatalvård 
-interventionslab 
-infektionsavdelning 
-vårdrum för 
  särskiltinfektionskänsliga  
  patienter 

Som hygienklass 2 och 
dessutom:  
släta och lätt avtorkbara tak 
utförda i material som tål 
rengöring. Material som 
installeras ovanför undertak ska 
vara rent och mögelfritt.  
För vissa installeras/övervägs:  
-kvalificerad ventilation 
-luftsluss eller förrum 
-vattenrening 

 
 
 
Källa: Byggenskap och Vårdhygien, vårdhygieniska aspektervid ny och ombyggnation samt renovering 
av vårdlokaler 3.e upplagan. Svensk Förening för Vårdhygien. 

 


