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Vårdhygieniska riktlinjer vid användning av portabelt kylaggregat eller 

fläkt 

Innan fläktar och kylaggregat används, se över om det finns andra metoder att minska 

temperaturen tex solfilm, markiser eller åtgärder via ordinarie ventilationssystem. 

Små rum med dålig ventilation där personer sitter nära varandra är en risk för smittspridning. 

Väl luftkonditionerade rum där det fysiska avståndet är >2 meter mellan personer anses inte 

vara en risk för smittspridning.  

Portabla fläktar och portabelt kylaggregat (”kylpingviner”) får inte användas  

• i lokaler med höga krav på god hygien: till exempel operation, dialys, 

neonatalavdelning, sterilcentraler eller förråd där sterila produkter förvaras  

• i rum där immunsupprimerade patienter vårdas 

• i rum där patienter med luftburen smitta vårdas 

• i rum där patienter med covid-19 eller MRSA med fjällande hud (ex. psoriasis eller 

stora eksem) vårdas.  

Undantag sker i samråd med Vårdhygien 

Innan fläktar och kylaggregat används: 

• Följ tillverkarens instruktioner angående rengöring och desinfektion 

• Bestäm vem som ansvarar för rengöring och desinfektion 

Rengöringsrutiner bör följa ordinarie städrutiner för tagytor. Displayen räknas som tagyta och 

ska torkas med ytdesinfektion i samband med daglig städning. Ingår även vid slutstädning.  

 

 

Råd vid användning av kylaggregat 

• Portabla kylaggregat föredras istället för fläktar 

• Region Västerbotten har inga portabla kylaggregat där kondensvatten samlas och 

behöver tömmas 

• Kylaggregatet ska installeras av personal från fastighet 

• Vid installation ska personalen informeras av installatör om funktion och skötsel 

• Placeras så luftflödet inte riktas mot patient eller dörr. 

I de fall det används kylaggregat med uppsamling av kondensvatten måste 

kondensvattenbehållaren tömmas och rengöras dagligen med ytdesinfektion (enheter utanför 

RV)  
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Råd vid användning av fläkt 

Fläkt får inte användas i flerpatientrum eller väntrum 

• Placera fläkten i sängnivå eller högre 

• Luftflödet ska riktas mot taket, inte mot dörr eller patient.  

• Fläkten ska stängas av vid medicinska åtgärder som till exempel såromläggning, 

katetersättning, pvk-sättning, omläggning av cvk mm 

• Torkas av i samband med daglig städning. 

• Torkas av i samband med slutstädning 
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