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Städ- och desinfektionsschema 

Gäller för: Hälso- och sjukvård  
 

Schemat för städ- och desinfektion nedan är indelat i smittämne, punktdesinfektion vid spill, daglig städning och slutstädning. Daglig städning och slutstädning är i sin tur 
indelade i golv och övriga ytor. 
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Städ- och desinfektionsschema. Smittämnen som inte är upptagna i schemat: städning med förfuktade moppar. 

Smittämne Punktdesinfektion vid spill Daglig städning Slutstädning 
 

 

  Golv Övriga ytor* Golv Övriga ytor*  
Blodsmitta Ytdesinfektionsmedel Des +45 

eller Des +72 
Vid stort spill Virkon** 

Förfuktade moppar Mikrofiberduk Förfuktade moppar. Vid 
blödning, slutstädning med 
Virkon** 

Mikrofiberduk. Vid 
blödning, slutstädning 
med Virkon** 

Städstativet ska desinfekteras 
efter användning på rummet. 

Calici- och 
Rotavirus 

Virkon** Förfuktade moppar Virkon** Virkon** Virkon** Städstativet ska desinfekteras 
efter användning på rummet. 

Clostridium 
difficile 

Kräkning/avföring: Virkon** 
Övr. kroppsvätskor: Des +45 eller 
Des +72 kan användas som alt. 
för Virkon. 

Förfuktade moppar Mikrofiberduk Virkon** Virkon** Städstativet ska desinfekteras 
efter användning på rummet. 

ESBL utan 
riskfaktorer 
**** 

Ytdesinfektionsmedel Des +45 
eller Des +72 

Förfuktade moppar  Mikrofiberduk Förfuktade moppar  Mikrofiberduk Städstativet ska desinfekteras 
efter användning på rummet. 

MRSA, ESBL 
carba, ESBL 
med risk-
faktorer****, 
multiresistent 
gramnegativ 
bakterie. (Ej 
ESBL). 

Ytdesinfektionsmedel Des +45 
eller Des +72. 

Förfuktade moppar  Ytdesinfektionsmede
l Des +45 eller Des 
+72. 

Virkon** Virkon** Städstativet ska desinfekteras 
efter användning på rummet. 
Oanvänt material för engångs-
bruk kasseras. 

Slutenvård:  
Actichlor Plus*** 

Slutenvård:  
Wetwipe klorduk eller 
Actichlor Plus*** 

VRE Kräkning/avföring: Wet wipe 
klorduk 
Övr. kroppsvätskor: 
Ytdesinfektionsmedel Des +45 
eller Des +72. 

Förfuktade moppar  Daglig städning med 
ytdesinfektionsmede
l Des +45 eller Des 
+72. 

Poliklinisk/dagvård: 
Kontaktytor och toalett avtorkas med 
ytdesinfektionsmedel. Vid läckage eller vistelse >1 
timme städas rum och toalett med Virkon. 

Rumsbunden städutrustning. 
Städstativet ska desinfekteras 
efter användning på rummet. 
Oanvänt material för engångs-
bruk kasseras. 
 

Tarmsmitta – 
oklar diarré 

Ytdesinfektionsmedel Des +45 
eller Des +72. Vid stort spill 
Virkon** 

Förfuktade moppar Ytdesinfektionsmedel 
Des +45 eller Des  
+72. 

Virkon** Virkon** Städstativet ska desinfekteras 
efter användning på rummet. 

Tuberkulos –  
Öppen 
smittsam 

Ytdesinfektionsmedel Des +45 
eller Des +72. Vid stort spill 
Virkon 

Förfuktade moppar Ytdesinfektionsmedel 
Des +45 eller Des +72. 

Virkon** Virkon** Använd andningsskydd. 
Städstativet ska desinfekteras 
efter användning på rummet. 
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Vid all städning är den mekaniska bearbetningen viktig 
 

*  Övriga ytor: kontaktytor som till exempel säng, sängbord, dörrhandtag, ljusknappar, överdel på skåp, sängbord, spolknopp, handfat och kranar på handfat 
och dusch, hjälpmedel. 

**  Virkon: Blandad Virkonlösning är hållbar 5 dygn enligt tillverkaren. 
*** Spädning av Actichlor Plus. Använd handskar. Fyll först på kallt vatten och lägg sedan i en tablett. Det tar 10–15 minuter innan tabletten är     

upplöst. Om varmt vatten används kan en viss gasbildning ske. Färdig lösning har en hållbarhet på 24 timmar. 
**** Riskfaktorer:   

▪ diarré 
▪ drän och andra penetrerande slangar inkl. pyelostomi 
▪ omläggningskrävande sår 
▪ stomi 
▪ tracheostomi 
▪ utbredda eksem/fjällande hudsjukdom 
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