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Riktlinje för rengöring av hjälpmedel i
ordinärt boende

Inledning
Smittämnen kan spridas via material och hjälpmedel som indirekt kontaktsmitta. Nytt
hjälpmedel som köps in eller förskrivs bör så långt det är möjligt vara av material som går att
desinfektera och textilier eller textila delar bör gå att ta av och tvätta i minst 60°C.
Tillverkaren ansvarar för att i bruksanvisningen ange på vilket sätt produkten ska
desinfekteras.
Hjälpmedel Västernorrland hanterar inte smittat gods. Hjälpmedlen ska således vara
rengjorda innan de lämnas för hämtning alternativt skickas för återlämning. Ingen märkning
behöver eller ska därför ske. Basala hygienrutiner ska tillämpas vid rengöringen.

Allmän rengöring

Rengöring
Användaren själv, anhöriga, hemtjänstpersonal eller personliga assistenter ansvarar för den
regelbundna skötseln och rengöring av hjälpmedel.
Hjälpmedlet rengörs med rengöringsmedel och vatten regelbundet samt vid behov när det
är smutsigt.

Praktiska råd vid rengöring av hjälpmedel från användare med känd smitta
inför återlämnande till Hjälpmedel Västernorrland.

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 kasseras. När hjälpmedlet
kasseras skall kontakt med kommunens hjälpmedelscontroller tas för vidare instruktioner.
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Hjälpmedlet får inte lämna patientens bostad innan det omhändertagits enligt följande:

• Tag på engångsskoskydd, desinfektera händerna, tag på engångsförkläde i plast.

• Lägg plast under hjälpmedlet för att skydda golvet från vatten och rengöringsmedel.

• Desinfektera händerna och tag på skyddshandskar.

• Gör rent hjälpmedlet med rengöringsmedel och vatten om det är synligt smutsigt.

Använd en diskborste eller tvättsvamp vid rengöringen.

Desinfektera sedan hjälpmedlet med alkoholbaserat desinfektionsmedel med tensid.

Tänk på om hjälpmedlet har elektronik, exempelvis lyftens batteribox, torka av dessa

detaljer med en väl urkramad torkduk.

• Textilier läggs i säck för tvätt i maskinen. Tvättas i minst 60 °C.

• Tag av förkläde, handskar och desinfektera händerna. Använd diskborste eller

tvättsvamp, torkpapper, plastunderlägg etc. ska kasseras. Läggs i plastpåse som

försluts och hanteras som vanligt avfall.

• Låt hjälpmedlet torka torrt.

• Tvätta händerna med tvål och vatten och låt torka. Desinfektera händerna.

Ansvarsfördelning vid återlämning av hjälpmedel inom
hemsjukvården
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a) Användaren själv och anhöriga ansvarar för den regelbundna skötseln och rengöring
av hjälpmedel. När användaren eller anhöriga inte förmår sköta hjälpmedlet får
annan utsedd person eller funktion ta över ansvaret.

b) I första hand är det kontaktperson, omvårdnadspersonal eller personliga assistenter
på respektive område som rengör och desinfekterar hjälpmedlet vid återlämning
(Sundsvalls kommun; Rutin för hantering av individuella hjälpmedel 2014).

c) Den legitimerade personalen ska, vid behov, ge råd och handledning till användaren,
anhöriga eller omvårdnadspersonalen i hanteringen och rengöringen av hjälpmedlet.
I de fall patienten enbart har haft hälso- och sjukvårdsinsatser av legitimerad
personal och det inte finns anhöriga som kan rengöra hjälpmedlet ansvarar hälso-
och sjukvårdspersonal för rengöring och desinfektion av smittade hjälpmedel.


