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Hygienrutin vid hantering av hjälpmedel    

Syfte  

Förhindra smitta vid hantering av hjälpmedel samt tydliggöra roller och ansvar när det gäller hygien 

och hjälpmedel.  

Bakgrund  

All personal inom vård och omsorg ska arbeta för att bryta smittvägar och förhindra smittspridning. 

Basala hygienrutiner gäller, se lokala rutiner gällande basal hygien samt rutiner gällande specifik 

smitta.   

Lokala hygienrutiner bygger på Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg  

(SOSFS 2015:10) samt PM framtagna av Vårdhygien inom Region Blekinge.  

Rengöring/desinfektion av hjälpmedel  

Smittämnen kan spridas via material och hjälpmedel som indirekt kontaktsmitta. Det finns olika sätt 

att minska mängden smittämnen på material och hjälpmedel.  

• Rengöring – Manuell mekanisk rengöring, det vill säga noggrann bearbetning med 

rengöringsmedel och vatten. Innebär förutom att hjälpmedlet blir rent att antalet 

smittämnen reduceras. Denna metod är oftast tillräcklig då hjälpmedlet är patientbundet.  

• Tvätt – Hjälpmedel i textil eller med delar av textil, såsom överdrag till dynor, ska tvättas i 

minst 60 ̊C.  

• Desinfektion – Vid förorening av kroppsvätska, vid specifika smittämnen eller om hjälpmedlet 

används av flera patienter så räcker inte enbart rengöring. Hjälpmedlet behöver då 

desinfekteras med alkoholbaserat desinfektionsmedel. Vid en desinfektion så reduceras 

mängden smittämnen så att smittspridning inte kan ske.   

Förorenade textilier som inte tål att tvättas i minst 60 C ̊eller hjälpmedel som är trasigt och därmed 

inte går att rengöra och/eller desinfekteras bör kasseras. Kontakta ansvarig förskrivare.  
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Ansvarsfördelning  

Ansvar för förskrivare i samband med förskrivning, utprovning, anpassning/reparation samt vid 

återlämning av hjälpmedel till Hjälpmedelscenter Region Blekinge:  

Se Hygienrutin för Hjälpmedel – Hjälpmedelscenter Blekinge Region Blekinge  

Ansvar för rengöring av hjälpmedel:  

Användaren ansvarar för den regelbundna rengöringen och skötseln av sitt hjälpmedel. När 

användaren inte förmår sköta hjälpmedlet får den som assisterar, det vill säga personal eller i vissa 

fall anhörig, ta över ansvaret.   

  

Hygienrutiner vid hantering av hjälpmedel inom vård och omsorg  

Hygienrutin för personal  

  
  Tillämpa basala hygienrutiner, se lokala rutiner gällande basal 

hygien samt vid behov rutiner gällande specifik smitta.  

Allmänna hygienrutiner – 

patientbundet hjälpmedel  
• Hjälpmedel ska skötas och underhållas enligt tillverkarens 

anvisning. Det är viktigt att alla hjälpmedel får regelbunden skötsel 
och rengöring.   

• Hjälpmedel i textil tvättas i minst 60  ̊ C.  
• Vid förorening av kroppsvätska desinfekteras hjälpmedlet med 

ytdesinfektionsmedel med tensid.   

• Förorenade textilier som inte tål att tvättas i minst 60  ̊ C eller 

hjälpmedel som är trasigt och därmed inte går att rengöra 

och/eller desinfektera bör kasseras. Kontakta ansvarig förskrivare.  

Allmänna hygienrutiner – 

hjälpmedels om används av 

flera patienter  

• Hjälpmedel ska skötas och underhållas enligt tillverkarens 
anvisning. Det är viktigt att alla hjälpmedel får regelbunden skötsel 
och rengöring. Lämpligt är att datum dokumenteras.  

• Hjälpmedlet desinfekteras med ytdesinfektion med tensid innan 
det används till nästa patient.   

• Hjälpmedel som är grovt nedsmutsat måste alltid rengöras innan 
det desinfekteras.  

• Hjälpmedel i textil tvättas i minst 60  ̊ C innan det används till nästa 
patient.  

• Förorenade textilier som inte tål att tvättas i minst 60  ̊ C eller 

hjälpmedel som är trasigt och därmed inte går att rengöra 

och/eller desinfektera bör kasseras. Kontakta ansvarig förskrivare.  

  

Hygienrutiner vid utprovning av hjälpmedel  

Hygienrutin för personal    Tillämpa basala hygienrutiner, se lokala rutiner för basal hygien 

samt vid behov rutiner gällande specifik smitta.  

Allmänna hygienrutiner    • Hjälpmedel desinfekteras med ytdesinfektion med tensid efter 
varje utprovning.   

• Hjälpmedel i textil tvättas i minst 60  ̊ C.  

  

Hygienrutiner vid service och transport av hjälpmedel som är/har varit i bruk  

Hygienrutin för personal    Tillämpa basala hygienrutiner, se lokala rutiner för basal hygien 

samt vid behov rutiner gällande specifik smitta.  

Vid service av hjälpmedel     Hjälpmedel desinfekteras med ytdesinfektion med tensid innan 

service.  

  



Vid transport av hjälpmedel  

    
  Hjälpmedel desinfekteras med ytdesinfektion med tensid innan 

transport.  

  

 
  

  


