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KAN SS 8760014:2017 ERSÄTTA SIV 2012?

• Fördelar SIV 

− Litteraturgenomgång

− Praktiskt underlag för ex Vårdhandboken, lokala riktlinjer mm 

• Fördelar SS 8760014:2017

− Genomförande för kvalitetsuppföljning

− Frekvenser och kritiska punkter



Ny arbetsgrupp (2018) – reviderat dokument (sept 2021)



SIV – REVIDERING

• VÄGLEDANDE DOKUMENT

• NY LITTERATURGENOMGÅNG – efter 2010

• NYA AVSNITT – SÄBO, Förråd

• Omstrukturering ex borttagna avsnitt

• Mer löptext – mindre handbok



• REMISSRUNDAN - värdefulla synpunkter! 

• Vissa omdisponeringar och ändringar
− Dokumentet generellt för hela landet; vägledning både för 

vården och städleverantör

− Säkerställa accepterad lägstanivå

• Litteraturavsnittet
− En del äldre referenser kvarstår med tillägg av nya

− Författarnas resultat redovisas kort



• Litteraturgenomgången har visat att det finns få kontrollerade 

evidensbaserade studier som beskriver hela städprocessen

Han JH, Sullivan N, Leas BF et al. Cleaning Hospital Room Surfaces to Prevent Health Care-

Associated Infections. Annals of Internal Medicine 2015;163:598-607

VAD SÄGER LITTERATUREN (2021)



• 80 kliniska studier 1990 - 2015

− Endast 5 randomiserade och kontrollerade studier

• Städprocessen med rengöring och desinfektion beskrivs bristfälligt

• Studier fokuserar ofta på enstaka mikroorganismer

• Beskriver utbrottssituationer

• Saknas identifierade tagytor med störst risk för smittspridning

• Saknas gränsvärden för mikroorganismers förekomst för att orsaka VRI

• Handhygienens betydelse uppmärksammas

Han, Sullivan, Leas et al 2015



PIDAC - PROVINCIAL INFECTIOUS DICEASES ADVISORY COMMITTEE

BEST PRACTICES FOR ENVIROMENTAL CLEANING FOR PREVENTION AND 

CONTROL IN ALL HEALTCARE SETTINGS - 2018

• Kan fungera som uppslagsbok

• 196 sidor, 620 litteraturreferenser

• Avsedd för planerare, vårdhygienansvariga...

• Rekommendationerna kategoriseras efter styrka – A och B

• Utvärderingsstrategier

• Presenterar bland annat nya desinfektionsstrategier



VAD SÄGER LITTERATUREN (2021)

• Framgångsrik städning för att förebygga smittspridning och VRI är 

multifaktoriell

− Riktlinjer

− Kompetens

− Bemanning

− Utrustning och material

− Personalens handhygien

− Tillräcklig frekvens

− Ytors beskaffenhet

• Tagställen i patientnära miljö!



VAD SÄGER LITTERATUREN

• Minska risk för smittspridning – reducera smuts och mängd 

mikroorganismer

− Systematisk process

− Identifiera kritiska punkter/tagställen i patientens närmiljö

• För bra effekt av desinfektion krävs

− Kunskap

− RENGÖRING först

HUR är viktigare än val av medel



VAD SÄGER LITTERATUREN OM DESINFEKTION

• Skillnad – USA och Europa/Kanada

− Europa/Kanada inleder med rengöring och anpassad desinfektion

− USA aggressivare desinfektionsmetoder med flera alternativa 

kemikalier

• Sverige mer försiktig i val av kemikalier – föredrar alkohol!



LITTERATUREN OM DESINFEKTION – ALTERNATIVA METODER

• ”Nya” non-touchtekniker och ”magiskt” vatten

− Väteperoxidånga

− Ultraviolett ljus

− Ångtvätt

− Elektrolyserat vatten, ozonvatten m fl



VAD SÄGER LITTERATUREN OM DESINFEKTION

Alla desinfektionsmetoder kräver först mekanisk rengöring

• Beroende på desinfektionsmetod är de

− Resurskrävande

− Kräver särskild kunskap

− Kan påverka elektronik (H2O2 och ånga)

• Arbetsmiljöaspekter

• Miljöaspekter



TVÅ STANDARDER

• SS 8760014:2017 

Rengöring och städning för minskad 

smittspridning inom hälso- och sjukvård

• SS-INSTA 800-1:2018 

Städkvalitet –

Del 1: System för fastställande och 

bedömning av städkvalitet



NYA AVSNITT I SIV

• SÄBO

− Betydelsen av slutstädning – SÄBO är individens hem

− Korttidsboende – likställs med vårdmiljö

• Förråd

− Grundläggande – behåll renhetsgrader

− Rekommendationer - frekvenser



VIKTIGT FÖR FUNGERANDE STÄDNING

• Ansvar 

− Gränsdragning städorganisation - vårdverksamhet 

− Linjechef ytterst ansvarig - oavsett utförare för enhetens städning  

• Syfte med städning/rengöring

− Daglig – MINSKA mängd föroreningar och mikroorganismer

− Slutstädning o utrustning som delas – ELIMINERA föroreningar och 

mikroorganismer, nästa patient erbjuds smittfri vårdplats



Städning - kräver lokal anpassning   

Hur ser det ut? 

OK?
Plocka undan

Fastställ åtgärder för 

identifierade ytor

Inte samma sak att städa i vårdmiljö som hemma

KRÄVER ATT VARJE VERKSAMHET GÖR SIN EGEN 
ÖVERSYN



DEFINIERA - FREKVENS, VAR, HUR

1. MEKANISK BEARBETNING av yta

2. Rätt metod och material 

3. Ren utrustning

4. Vatten o rengöringsmedel 

5. Ev komplettera med ytdesinfektion innehållande tensid



STÄDNING - EN KUGGE FÖR ATT UPPFYLLA GOD             
HYGIENISK STANDARD

BASALA
Handhygien

Handskar

Förkläde

PUNKT-
DES-

INFEKTION

Miljö

Arbets
-miljö


