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Arbete i slussrum 

Gäller för: Hälso- och sjukvård  

 
I detta dokument används ordet slussrum som ett gemensamt begrepp för rum med förrum och 
för rum med sluss och separat ventilation. 

Användning av slussrum 
Användning av slussrum minskar risken för smittspridning under förutsättningar att följsamheten till 
arbetssätt är optimalt. För märkning av vårdrum se rutin ”Märkning av vårdrum”. 

Slussrum ska användas vid följande smittämnen och patient ska vårdas på infektionskliniken, se 
respektive vårdrutin: 

 säkerställd smittsam tuberkulos 
 misstänkt/säkerställd mässling 
 misstänkt/säkerställd vattkoppor eller generaliserad bältros. 

Slussrum bör användas vid följande smittämnen, önskvärt på infektionskliniken, se resp. vårdrutin: 

 VRE med riskfaktorer framför allt diarré 
 MRSA med riskfaktorer 
 misstänkt smittsam tuberkulos 
 annan höggradigt multiresistent bakterie med riskfaktorer 
 annat specifikt smittämne i samråd med Smittskydd Värmland. 

Arbetssätt slussrum 
Om slussrummet ibland används som slussrum och ibland som ”vanligt” rum med innerdörren 
öppen, är det viktigt att tänka på att slussen inte är ren om den tidigare har använts som en del i 
vårdrummet. 

 Slussen ska bevaras ren. Hyllor och andra ytor ska hållas rena, inget som tas ut från patient-
rummet ska ställas på dessa ytor, alternativt att ytan torkas av med ytdesinfektionsmedel 
efter användning. 

 En av dörrarna ska alltid hållas stängd.  
 Plastförkläde och handskar ska finnas i slussen. Om ytterligare utrustning behövs till exempel 

andningsskydd, ska detta finnas i slussen.  
 Plastförkläde och handskar ska inte rutinmässigt tas på i slussen innan man går in i ett rum 

med ”smittad” patient utan ska användas enligt rutinerna för basala hygienrutiner.  
 Plastförkläde och handskar tas av i vårdrummet och inte i slussen, då förorenas slussen. 
 Plastförkläde och handskar ska slängas i soporna i vårdrummet.  
 Händerna ska desinfekteras inne i vårdrummet.   
 Vid vård av misstänkt/säkerställd smittsam tuberkulos ska andningsskydd användas. Detta tas 

på i slussen innan man går in i vårdrummet. Andningsskyddet slängs sedan i slussen. 
 Efter kassering av andningsskydd i slussen ska händerna återigen desinfekteras. 
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Disk 
Matbrickan ska tas direkt till matvagn. Om den tillfälligt placeras i slussen, torkas hyllan av med 
ytdesinfektionsmedel efteråt. 

Städning 
Daglig städning samt slutstädning sker enligt rutiner för specifik smitta, se respektive vårdrutin. 

Tvätt- och sophantering 
Tvätt- och sophantering sker enligt rutiner för specifik smitta, se respektive vårdrutin. 

Sopor ska inte stoppas i ytterligare en säck när de tas ut från rummet. 

 

Förslag på information till patient som vistas i slussrum/isolerat rum: 
Du är isolerad för att undvika att smitta sprids till de andra patienterna på avdelningen. 

Därför är det viktigt att du tillsammans med personalen tänker på följande: 

 Tänk på handhygienen. Tvätta och sprita dina händer om du lämnar rummet. Detta gäller 
även dina anhöriga. Använd handspriten som finns uppsatt på vägg/vid handfat på rummet. 
Se instruktion för handtvätt. 

 Personalen berättar vilka regler som gäller för just dig. Om du behöver något från kök eller 
förråd, be personalen om hjälp. 

 Rummet mellan ditt rum och korridoren är en sluss som ska bevaras ren. Du ska inte ställa ut 
något i denna sluss. Båda dörrarna ska vara stängda. 

 Tvätt/sopor slänger du i säck/trådkorg/markerad plats som finns på toaletten.  
Disk ska vara kvar på rummet. 
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