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Rengöring

[Hjälpmedel vid fysiska funktionsnedsättningar]

För hela denna sida gäller referens 20.

Vanligtvis ansvarar antingen den person som har en funktionsnedsättning eller den 
som assisterar, det vill säga personal och i vissa fall närstående, för allmänt 
underhåll, rengöring och förvaring av individuellt förskrivna hjälpmedel. Även om 
hjälpmedel som används i hemmet oftast tillhör kommunen eller landstinget är det 
användaren som svarar för rengöringen.

Hjälpmedel ska skötas och underhållas enligt tillverkarens bruksanvisning. Det är 
viktigt att alla hjälpmedel, till exempel gång-, hygien- och lyfthjälpmedel, får 
regelbunden skötsel och rengöring. Vid rengöring av hjälpmedel inom vården är det 
lämpligt att datum dokumenteras.

Använd ett alkoholbaserat desinfektionsmedel med rengörande effekt när ett 
hjälpmedel är nedsmutsat med kroppsvätskor under förutsättning att tillverkaren 
godkänner det, se bruksanvisningen.

Se tillverkarens anvisning och lokala anvisningar för val av desinfektionsmedel. 
Vanligtvis kan alltid vanligt rengörings medel och desinfektionsmedel användas. 

Rengöring av rullstolar

• Avdelningsbundna rullstolar rengörs minst en gång i veckan. 
• Kontrollera att det finns tillräckligt med luft i däcken. 
• Kontrollera hjulnav och framgaffelns rotation där mycket hår och annan smuts 

kan fastna och göra stolen svår att köra. 
• Särskilt utsedd personal ansvarar för rengöring av centralt placerade rullstolar.
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Rengöring av rullstolar med klädsel av vävplast

• Hela rullstolen inklusive sittenheten rengörs med rengöringsmedel enligt 
tillverkarens anvisning eller om detta saknas enligt lokala anvisningar. 

• Använd en väl urvriden torkduk.

Rengöring av rullstolar med klädsel av textil

• Om stolens klädsel inte är avtagbar, borsta den. 
• Tvätta försiktigt med textilskum om så behövs. 
• Ta försiktigt bort fläckar med textilskum.
• Om stolen har avtagbar klädsel, följ tillverkarens tvättråd. Klädseln bör tåla 

tvätt i 60 grader. Se bruksanvisningen.

Rengöring av personlyftar och lyftselar

• Rengör personlyftar och lyftselar en gång i veckan eller när de är synligt 
smutsiga. 

• Använd ett av tillverkaren angivet desinfektionsmedel eller om detta saknas ett
alkoholbaserat desinfektionsmedel med rengörande effekt vid nedsmutsning 
med kroppsvätskor.

Lyftselar ska kontrolleras efter varje tvätt. [21]
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Referenser och regelverk

• Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om hjälpmedel vid 
fysiska funktionsnedsättningar

Relaterad information

• Relaterad information för Vårdhandbokens texter om hjälpmedel vid fysiska 
funktionsnedsättningar

Läs mer i Vårdhandboken

• Avvikelse- och riskhantering
• Basala hygienrutiner och personalhygien
• Dokumentation
• Patientens rättsliga ställning
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[Sängen, vårdbädden]

Madrass

Madrass och övrig bäddutrustning ska anpassas efter varje persons individuella 
behov av komfort, tryckreducering och mobilisering såväl i slutenvård som i särskilt 
eller ordinärt boende. Valet av madrass ska baseras på patientens vikt, och om den 
ska användas för att öka liggkomforten, förebygga och/eller behandla trycksår. 
Kontakta ansvarig materialkonsulent, behörig distriktssköterska och/eller läkare i din 
region vid behov av förskrivning av madrass som hjälpmedel. Madrassens storlek 
ska vara anpassad för sängen och hållas på rätt plats för att förhindra att den glider. 
För att underlätta val av madrass kan madrassens tryckreducerande förmåga mätas. 
För mer information om detta läs svensk standard vid bestämning av kontakttryck 
hos madrasser, sängar och andra liggunderlag (SS 8760013:2010).

Grundutrustning i Alingsås kommun

Madrasser av skum bör bytas ut regelbundet - beroende på patient/brukares vikt och 
användningsområde. Vid osäkerhet, kontakta Alingsås kommuns Servicetekniker 
vård och äldreomsorg eller tillverkaren för kontroll av skumkvaliteten. Markera datum 
och årtal på madrassen när den börjar användas om detta ej finns angivet. Daglig 
användning av madrassen ger stort slitage till exempel vid belastning samtidigt som 
sängens huvudände höjs och sänks. Madrasser som används över sin egen 
hållbarhetstid ökar risken för att patienten/ brukaren ska bottna ner mot sängbotten 
med risk för trycksår. Kontroller av madrasser ska ske i samband med rengöring av 
sängen och byts ut enl. handlingsplan hos serviceteknikerna. Datum för inköps finns 
och registreras i samband med ankomst leverans vid ny inköp.

Se tillverkarens bruksanvisning

Egenskaper avseende skummadrass och skydd

• god hållfasthet som underlättar komfortkänslan
• god tryckreducerande förmåga för att förebygga och behandla trycksår
• försedd med överdrag, antingen avtagbart eller integrerat på madrassen 

(skyddsfolie)
• avtagbart madrasskydd ska kunna ytdesinfekteras samt maskintvättas i 

lägst 60oC
• madrassen bör i förekommande fall kombineras med evakueringslakan (om ej 

överdraget är försedd med handtag) - för evakuering vid brand
• ytskiktet på madrassen bör vara följsamt, andas vara allergifritt och ha 

dokumenterat goda barriäregenskaper mot olika vätskor och mikroorganismer
• ska ej alstra statiskt elektricitet
• nedsmutsad madrass ska kasseras
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Se tillverkarens bruksanvisning

Rutiner ska finnas som innefattar kontroll av madrassöverdragets genomsläpplighet 
och madrasskummets utseende. Små mikroskopiska hål i ett avtagbart 
madrassöverdrag eller skyddsfolie på madrassen kan leda till att olika vätskor tränger
ner i madrassen. Tillverkaren kan ge förslag på hur inspektionen kan ske.

Specialmadrasser, till exempel statiska lågtrycksmadrasser som fördelar trycket när 
patienten rör sig och luftväxlande madrasser, finns för att förebygga tryckskador eller 
behandla redan uppkomna trycksår. En bäddmadrass kan ge smärtlindring genom att
läggas ovanpå den befintliga madrassen. Om madrassen är av sämre kvalitet blir 
inte den tryckreducerande förmågan bättre av att en bäddmadrass läggs ovanpå.

Beakta: SS 876 00 20 Sjukvårdstextil - madrass.
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Underhåll Säng

Dagligt underhåll

• Kontrollera att sängens funktioner fungerar som de ska innan du 
tar sängen i bruk. Kontrollera att den inte har några synliga skador 
eller fel.

• Kontrollera att sängens nätkabel inte är klämd eller skadad.

• Häng kontrollen på gaveln eller grinden så att den är lätt att komma
åt för brukaren.

Underhåll och service får bara utföras av kommunens 
servicetekniker.

Rengöring

Rengöring kan utföras med en fuktig trasa. Vanliga rengörings- 
desinfektionsmedel kan användas.

Tänk även på att göra rent grindar och grindskydd om det finns.

Birgitta Carlsson

Rehabchef/MAR
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