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Hantering av smutstvätt

Omfattning 

Anvisningen gäller för personal och studerande inom hälso-, sjuk- och tandvård i Västerbottens läns

landsting.

Syfte

Förhindra spridning av smitta och exponering för cytostatika vid hantering av smutstvätt. 

Komplettera Vårdhandbokens riktlinjer gällande hantering av smutstvätt.

Beskrivning/Genomförande

Tillämpa alltid basala hygienrutiner vid hantering av smutstvätt. 

Sortering och hantering av tvätt

Smutstvätt som inte är förorenad med smittfarliga kroppsvätskor eller cytostatika behöver inte sorteras 

utan läggs direkt i tvättsäck. Kundägt gods märks och läggs i egen säck. Smutsig arbetsdräkt läggs i 

returautomat eller i tvättsäck för arbetsdräkt.

Sortering och hantering av smittfarlig tvätt

Smutstvätt med smittfarliga kroppsvätskor från patient med lungtuberkulos i smittsamt skede eller från 

patient med blodsmitta som är kraftigt nedblodad läggs i tvättsäck inne på vårdrummet. Tvättsäcken 

försluts inte utan placeras i gul plastsäck som försluts. Byt tvättsäck minst en gång/dygn. Gul 

plastsäck beställs från Textilia. Tvätt som inte är nedblodad hanteras som vanlig smutstvätt.

Sortering och hantering av cytostatikaförorenad tvätt

Smutstvätt som är förorenad med cytostatika, t ex textilier som förorenats med cytostatikaspill eller

kroppsvätskor från patient i anslutning till cytostatikabehandling och upp till 5 dygn efter avslutad 

behandling, läggs i tvättsäck inne på vårdrummet. Tvättsäcken försluts inte utan placeras i gul 

plastsäck som försluts. Byt tvättsäck minst en gång/dygn. Gul plastsäck beställs från Textilia.

Transport

Under transport kan all smutstvätt, rätt förpackad, hanteras på normalt sätt.

Historik 

Detta dokument ersätter dokument daterat 20130910.
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Utarbetat av

Monica Fredriksson, länssamordnare Tvätt och Textil VLL

Anders Johansson, Vårdhygien.

Referenser och förändringar  

Avsnittet placeras sist i dokumentet och hanteras av systemet 

Dokumentinformation

Referenser: Nej

Förändringar sedan senaste utgåva:  




