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Ren rutin 
Innebär att höggradigt rena produkter och kranvatten eller sterila lösningar 

används vid dessa moment. Vilken typ av vätska som rekommenderas samt 

renhetsgrad på produkter och gods bör finnas angivet i lokal rutin. 

Verksamhetschef beslutar om vilken metod, ren rutin eller steril rutin, som 

ska användas. 

 

Syfte 

Att beskriva vilka förutsättningar som krävs samt när och hur man 
arbetar med ren rutin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsbeskrivning  

Förutsättningar för att ren rutin ska kunna tillämpas 

• Engångs- och flergångsmaterial förvaras och hanteras så att ingen 

förorening sker (aseptisk hantering). 

• Tillgång till kommunalt kranvatten. 

• Tillgång till funktions- och kvalitetssäkrad diskdesinfektor för 

desinfektion av flergångs-material. 

• Tillgång till höggradigt rent material (flergångsutrustning processat i 

diskdesinfektor och/eller fabriksrent material). 

• Förvaringsplats för höggradigt rent gods och material, vilket 

innebär: 

− torrt och dammfritt t.ex. i ett skåp på separat hylla (gärna i 

behandlingsrum) 

− pincetter, saxar helst i avsedda lådor med lock 

− undvik stort lager av flergångsmaterial för att allt gods ska 

komma i cirkulation 

− allt flergångsmaterial (rondskålar, instrument, behållare 

inklusive plockpincett mm) desinfekteras i diskdesinfektor 

en gång/vecka. Skåpet/hyllor torkas ur med alkoholbaserat 

ytdesinfektionsmedel med tensid 

Ren rutin med höggradigt rent 

flergångsmaterial eller fabriksrent material kan användas vid kontakt med 

hel slemhinna, rengöring och omläggning av skadad hud, kateterisering 

av urinblåsa och vid blås-sköljning. 
Steril rutin  

ska användas vid omläggning av sår som har öppen förbindelse med steril 

kroppshåla eller led och vid katetrisering/blåssköljning i samband med 

kirurgiska ingrepp i urinvägarna. 
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Hur man arbetar med ren rutin 

• Hantera alltid engångs- och flergångsmaterial med desinfekterade 

händer. Se basala hygienrutiner. 

• Använd färsktappat, kroppstempererat kranvatten från tappställe 

som används ofta. Spola någon minut innan användning eller använd 

steril lösning. 

• Plocka ihop det material som du beräknar använda på desinfekterad 

bricka/vagn. 

• Förvara kompresser och förband i stängd låda/förpackning.  

• Plocka de kompresser du behöver till varje omläggning med pincett. 

• Plockpincetten förvaras stående i t.ex. rostfri mugg eller cylinder. 

 
Hantering av höggradigt rent gods  

efter process i diskdesinfektor: 

• desinfektera händerna innan du hanterar rent gods i diskdesinfektorn 

• torka avställningsytan med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel 

• kontrollera diskresultatet. Är godset rent? Vid misstanke om rost – 

kontakta tekniker 

• torka vått gods med engångs torkduk med lågt fibersläpp detta för att 

godset snabbt kan tas ut ur desinfektionsrummet och förebygger 

rostangrepp. 

Såromläggning 

Ren rutin  

 innebär att sår rengörs med färsktappat, kroppstempererat kranvatten 

och höggradigt rena produkter. Spola ur kranen ca. en minut eller 

om möjligt duscha såret.  

Kan användas vid: – kroniska sår (ex. bensår och trycksår) 

– förorenade sårskador 

– primärsuturerade operationssår, dock tidigast ett dygn efter 

operationen 

Steril rutin  

 innebär att sterila instrument, sterilt material och sterila vätskor 

genomgående under hela omläggningen. 

Steril rutin används vid: 

– operationssår som kräver omläggning under det första 

dygnet 

– operationssår så länge det finns dränage eller om såret 

vätskar eller blöder 

– sår som står i förbindelse med en led eller annan djupare 

normalt steril vävnad 

– sår som ska sutureras 

– infektionskänsliga patienter. Vilka som ingår i denna 

kategori avgörs av patientansvarig läkare 
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Blåssköljning 
Med tanke på de normalt höga bakteriemängderna i urinen hos patient med 

KAD är ren rutin rimlig.  

 Använd färsktappat och kroppstempererat kranvatten från ett 

tappställe som används ofta. Gäller endast då man har kommunalt 

vatten – vatten från egen brunn kan ha olämpligt innehåll av 

bakterier, sal-ter och metaller.  

På sjukhus och institution finns det risk för spridning av bakterier 

från handfat och kranar och steril natriumkloridlösning ska därför 

användas. 
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