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Abstract  

 

Background Cleaning in hospitals has recently been a hot topic in media. The impact of cleaning 

on healthcare associated infections is not fully understood but it is known that contaminated 

surfaces may contain such high levels of pathogens that it can cause infection by indirect 

contacts. 

Purpose The purpose of this study is to investigate if it is possible to reduce the amount of 

biological material on the bedside “high touch surfaces”, by training healthcare workers and by 

investigating if visual assessment of dirt relates to the measured ATP levels. 

Material / Methods The study is designed as a prospective, controlled intervention study in 

three phases and is performed in a medical department and an intensive care unit at Bollnäs 

hospital, Hälsingland, Sweden. The first phase was designed to identify current cleaning 

procedures and baseline testing with visual inspection and ATP measurement. During phase 

two, the intervention phase, the participating department developed and introduced new 

cleaning routines and caregivers participated in an education on infection control in health care 

settings and the importance of cleaning. Phase three repeated the tests in phase one and the 

nursing staff were given daily feedback on measured ATP values after cleaning. During phase 

one and three there were controls surfaces cleaned by the cleaning staff. The cleanliness has 

been assessed both visually and by measuring the amount of biological material on the bedside 

high touch surfaces, with the ATP method. 

Results The results of the intervention showed that the amount of biological material on the 

bedside high touch surfaces cleaned by healthcare workers has been reduced by at the most 

58%. We found that visual inspection of clean or dirty generally correlates to the amount of 

biological material measured by the ATP method. Despite that result, 59% of the surfaces in the 

visual inspection that was considered as clean, had ATP values exceeding the limit of clean in 

several  studies. 

Conclusion The amount of biological material on the bedside high touch surfaces can be 

reduced by intervention. Visual assessment of surfaces correlate to measured ATP levels. It is 

not possible to determine a surface cleanliness by visual inspection. 
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1. Sammanfattning 

 

Bakgrund Städning på sjukhus har under den senaste tiden varit ett hett ämne i media. 

Städningens betydelse för vårdrelaterade infektioner är inte helt klarlagd men det är känt att 

förorenade ytor kan innehålla så höga nivåer av patogener att de orsakar infektion genom 

indirekt kontaktsmitta. 

Syfte Syftet med studien är att undersöka om det går att minska mängden biologiskt material på 

patientnära tagytor genom utbildning av vårdpersonalen, samt att undersöka hur okulär 

bedömning av smutsighet förhåller sig till uppmätta ATP-nivåer. 

Material/metod Studien är designad som en prospektiv kontrollerad interventionsstudie i tre 

faser och är utförd på en medicinavdelning och en intensivvårdsavdelning på Bollnäs sjukhus, 

Hälsingland. Under första fasen skedde kartläggning av pågående städrutiner samt 

baselinetester med okulärbesiktning och ATP-mätning. Under fas två, interventionsfasen, 

utarbetade och införde deltagande avdelningar nya städrutiner och vårdpersonalen deltog i en 

utbildning i smittspridning i vården och städningens betydelse. Under fas tre upprepades 

testerna i fas ett och vårdpersonalen gavs daglig återkoppling på testytornas uppmätta ATP-

värden efter städning. Under fas ett och tre testades kontrollytor i form av patientnära tagytor 

städade av städpersonal. Renhet bedömdes både visuellt och genom mätning av mängden 

biologiskt material på patientnära tagytor med ATP-metoden. 

Resultat Resultatet av interventionen visar att mängden biologiskt material på patientnära 

tagytor städade av vårdpersonal kunnat minskas med som mest 58 %. Vi har funnit att det man 

med ögat bedömer som rent eller smutsigt generellt korrelerar till den med ATP-metoden 

uppmätta mängden biologiskt material. Dock hade 59 % av de ytor som vid okulärbesiktning 

bedömdes som rena, ATP-värden som översteg gränsen för rent.  

Slutsats Mängden biologiskt material på patientnära tagytor kan minskas genom intervention. 

Visuell bedömning av ytor korrelerar till uppmätta ATP-nivåer. Det går inte att avgöra en ytas 

renhetsgrad genom att titta på den. 
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2. Bakgrund  

 

Basala hygienrutiner i form av noggrann handhygien, korrekt arbetsklädsel och användande av 

handskar och plastförkläden på förekommen anledning är den enskilt viktigaste åtgärden för att 

minska smittspridning i vården. När det gäller städningens betydelse har den hittills rönt liten 

uppmärksamhet från forskarvärlden pga att det inte ansetts som en evidensbaserad vetenskap 

(1). En stor bidragande orsak till detta är sannolikt att det inte funnits något bra sätt att 

objektivt mäta smutsighet och renhet. Lika svårt har det visat sig vara att på ett vetenskapligt 

sätt ange hur ofta och med vilken metod man bör städa i vårdlokaler för att för hindra 

smittspridning (1, 2). Städningens betydelse för vårdrelaterade infektioner är således 

fortfarande inte helt klarlagd, men det är klarlagt att beröring av kontaminerade ytor kan 

resultera i att smuts och patogener hamnar på händerna eller klädesdräkten. På så sätt sker en 

indirekt överföring av patogener via så kallade tagytor och detta är ett känt fenomen (3). Med 

tagytor avses ytor som både patienter och personal ofta berör med händerna t.ex. TV-dosa, 

lysknapp och dörrhandtag. Vissa patientnära tagytor är särskilt förorenade så som sänggrindar, 

sängbord och larmknapp (4, 5), och det är också dessa allra mest patientnära tagytorna som står 

för den största risken att sprida vidare smuts (4-6). Man vet att dessa ytor kan innehålla så höga 

nivåer av patogener att de via händer och kläder kan överföra smittämnen mellan patienter och i 

värsta fall orsaka infektion så som vinterkräksjuka (7) och infektion med resistenta 

tarmbakterier (Error! Hyperlink reference not valid.).  

På 90-talet lade man ut städningen på sjukhus på entreprenad i de flesta landsting.  Dock vilar 

ansvaret för rengöring av patientnära ytor fortfarande på vårdpersonalen istället för på 

städpersonalen. Pga låg personaltäthet och tidsbrist samt avsaknad av, eller oklara rutiner för 

patientnära städning, hinns denna rengöring ofta inte med eller glöms bort. Det är visat att 

överbeläggningar och hög arbetsbelastning utgör en risk för smittspridning på grund av att 

personalen varken hinner städa eller följa hygienregler (9). 

Bedömning av renhet på sjukhus i Sverige görs i dag på samma sätt som vi gör i hemmen, genom 

att titta om rummet är rent. Denna metod är tillräcklig för att upptäcka synlig smuts men 

patogener som orsakar vårdrelaterade infektioner är inte synliga för ögat och korrelerar inte 

nödvändigtvis med synlig smuts (1). Ett annat bekymmer med visuell bedömning är att den 

alltid är subjektiv. För att mäta smutsighet objektivt kan man använda odlingsplattor men dessa 

detekterar endast växt av bakterier och svamp och ger ingen sammantagen bild av ytans 

smutsighet. Sedan några år tillbaka har ATP-metoden prövats som en mer objektiv metod för att 

mäta biologiskt material på ytor inom vården. Med hjälp av en luminometer kan den lilla 
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energimolekylen adenosintrifosfat, ATP, kvantifieras och fungera som mått på mängden 

biologiskt material som finns på ytor. Eftersom ATP finns i allt organiskt material, inklusive 

bakterier, korrelerar ATP-mängden med mängden organiskt material på en yta. Detta är vad vi 

brukar kalla smuts. Det finns ett antal olika fabrikörer av mätutrustning för ATP. I den här 

studien har 3M:s system för mätning av ATP använts, 3M™ Clean-Trace™ NG Luminometer. 3M är 

ett amerikanskt multinationellt företag som finns i 65 länder och står bakom produkter så som 

post-it, scotch-brite och steri-strip. 

 

 

2.1 Syfte  

 

Syftet med den här studien är att under svenska förhållanden söka svar på om man kan minska 

ATP-nivåerna på patientnära tagytor genom förbättrade städrutiner, utbildning och 

återkoppling samt hur okulär bedömning av nystädade ytor förhåller sig till uppmätta ATP-

nivåer. 

- Kan mängden biologiskt material på patientnära tagytor mätt som ATP minskas genom 

information, utbildning och återkoppling? 

- Hur förhåller sig okulär bedömning av smutsighet till ATP-mätning? 
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3. Material och Metod 

 

Studien är designad som en kontrollerad prospektiv interventionsstudie i tre faser och har 

genomförts på Bollnäs sjukhus i Hälsingland som drivs av den privata vårdgivaren Aleris. Detta 

sjukhus är ett mindre akutmedicinskt sjukhus med 76 bäddar fördelade på tre 

medicinavdelningar, en kirurgisk/ortopedisk avdelning samt en intensivvårdsavdelning och har 

hela södra Hälsingland som upptagningsområde vilket innebär ca 65 000 personer. Utöver 

avdelningarna finns ett antal mindre mottagningar så som öron-, gynekologi- och 

urologimottagning. För studien har en medicinavdelning och intensivvårdsavdelningen på 

sjukhuset valts som testpopulation. Valet av avdelningar har baserats på möjligheten att studera 

två olika typer av vårdinrättningar samt utifrån personalens motivation att delta i en studie. 

Den medicinavdelning som har ingått i studien, avd 5, har 18 bäddar fördelade på fyra enkelsalar 

och sex dubbelsalar. På dubbelsalarna delar patienterna på en toalett liksom på två av 

enkelrummen. Två enkelrum har egen toalett. Avdelningen bemannas dagligen av åtta personal 

varav minst tre sjuksköterskor. Utöver detta arbetar två överläkare och två underläkare också 

på avdelningen under alla vardagar. Genomsnittlig vårdtid är sex dagar.  

Intensivvårdsavdelningen, IVA, som också har ingått i studien, har fyra patientplatser varav två 

delar på en sal och de övriga två är enkelsalar. På vardagar bemannas IVA av tre personal varav 

minst en sjuksköterska. Till IVA finns en narkosläkare knuten som har det medicinska ansvaret. 

Den genomsnittliga vårdtiden är knappt två dygn. 

 

 

3.1 Studiedesign 

 

Fas 1 Baseline  

 

Under första fasen av studien som pågick under perioden 2012-12-10 till 2013-01-13 var 

personalen inte informerad om projektet. Den första fasen innefattade kartläggning av pågående 

städrutiner samt baselinetestning av både testytor och kontrollytor. Ytorna klassades som ren 

eller smutsig utifrån okulär besiktning och därefter mättes mängden organiskt material på 

samma yta med ATP-metoden. Före studiens början och under baselinetestningarna städades 
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avdelningarna enligt sedan tidigare rådande rutiner. Det 

fanns ingen nedskriven städinstruktion och personalen 

hade inte genomgått någon utbildning i städning.  

På avd 5 var rutinen att torka patientnära ytor, framför 

allt sängborden, varje dag och vid synlig smuts. I 

praktiken blev det torkat ungefär varannan dag. Vid 

avtorkning användes vatten eller handsprit på Torky®, 

Edet SCA Hygiene Products AB, Sverige eller blå flergångs 

damm/alltorkduk, Bele Cleaning System AB, Sverige. En 

trasa/Torky®-papper per patient som sedan kastades. 

Efter att en patient gått hem genomfördes slutstädning 

med Dax ytdesinfektion plus®, CCS Healthcare AB 

Sverige och engångstrasa eller Torky®-papper. Dax 

ytdesinfektion plus® är ett desinfektionsmedel baserat på 70% propanol i kombination med 

fettlöslig tensid. 

På IVA fanns heller inga nedskrivna städrutiner men den rådande rutinen var att städa 

patientnära ytor efter morgontvätt av patienter. I praktiken blev det gjort ungefär varannan dag. 

De allra flesta i personalen hade övergått från att använda såpvatten i en hink och trasa, till att 

använda Dax ytdesinfektion plus® på damm/alltorkduk eller Torky®-papper. Vid patientens 

hemgång genomfördes slutstädning som innebar avtorkning med Dax ytdesinfektion plus® på 

Torky®-papper. 

 

 Fas 2 Intervention 

 

Interventionen pågick 2013-01-08 till 2013-01-18 och innebar att projektet presenterades i sin 

helhet av rapportförfattaren och att personalen på avdelningarna deltog i en en timme lång 

utbildning som innehöll information om smittspridning inom vården och städningens betydelse. 

Utbildningen hölls av hygienläkare i Uppsala län, Birgitta Lytsy, samt av rapportförfattaren. 

Under interventionsfasen utarbetade respektive avdelning nya och nedskrivna städrutiner som 

granskades av vårdhygien Gävleborg. De nya nedskrivna städrutinerna innebar daglig städning 

av samtliga patientnära ytor direkt efter morgonbestyren. Alla ytor rengjordes med Dax 

ytdesinfektion plus® som  

hälldes i riklig mängd på Torky®-papper eller en torkduk, Easitex®, för engångsbruk, Gunnar 

Engstrand AB, Sverige. Fokus lades på den mekaniska rengöringen,  

 
Intervention 

2013-01-08 till 2013-01-18 

Utbildning Information om 
smittspridning inom vården och 
städningens betydelse, samtliga 
sjuksköterskor och undersköterskor 
deltog. 

Nya nedskrivna städrutiner 
Städrutiner utarbetade av 
avdelningarna och granskade av 
vårdhygien 

Återkoppling av ATP-värdet Daglig 
rapportering av ATP-nivån efter 
städning/patientplats 

Box 1 innehåll fas 2 
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vilket i praktiken innebar att personalen gnuggade ytorna ordentligt rena från biologiskt 

material snarare än att bara torka av dem. Fas två avslutades med införandet av de nya 

städrutinerna. 

 

Fas 3 resultat  

 

Under denna fas som pågick under perioden 2013-01-28 till 2013-02-18 städade personalen på 

avdelningarna enligt de nya rutinerna. Okulärbesiktning och ATP-mätning genomfördes enligt 

samma schema som under fas 1. Personalen fick dagligen återkoppling på sin städning genom 

att det uppmätta ATP-värdet för respektive testyta skrevs upp på en väl synlig whiteboardtavla 

på respektive avdelning.  

 

3.2 Testytor 

Sex testytor har valts utifrån tagytor definierade i svensk Förening för Vårdhygiens dokument 

Städning I Vårdlokaler, SIV (10). Fyra av ytorna är gemensamma för både avd 5 och IVA. Med 

anledning av att patienterna på IVA ofta är i dåligt medicinskt tillstånd skiljer sig två av 

testytorna åt mellan avd 5 och IVA så till vida att ytorna på IVA inte är beroende av patienternas 

kontamination. Utöver de sex testytorna har också fyra kontrollytor testats. Dessa ytor är 

tagytor som städas av det 

upphandlade städbolaget 

Coor service management, 

Sverige, som är ett företag 

som arbetar med all typ av 

service i stora och 

medelstora företag. På 

Bollnäs sjukhus sköter Coor 

lokalvård och 

fastighetsskötsel. 

Testytorna har först 

okulärbesiktats och bedömts 

antingen som rent för ögat 

eller smutsigt. Omedelbart efter har provtagning för ATP-mätning genomförts. 

 
 

Tabell 1 Test- och kontrollytor 

 

 
5an 

Städas av 
vårdpersonalen 

IVA 
Städas av 

vårdpersonalen 

Kontrollytor 
Städas av Coor, 
städpersonal 

Sängbord Sängbord Dörrhandtagets utsida 

Sänggrind Sänggrind Dörrhandtagets insida 

Sängens fotända Sängens fotända Lampknapp på väggen 

Patientgarderob patientgarderob Hållare för Torkypapper 

larmknapp O2-vredet 

Panel för radio/lyse Övervaknings-skåp 
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3.3 ATP-metoden 

 

Allt organiskt material innehåller den lilla energimolekylen ATP. Med hjälp av en luminometer 

kan man kvantifiera mängden ATP och på så sätt få ett mått på mängden biologisk material på en 

yta. Enligt fabrikören, 3M:s, instruktioner svabbades en yta av storleken 10x10 cm med hjälp av 

den tillhörande förfuktade topsen. Aktivering med reagens skedde sedan i direkt samband med 

avläsning i luminometern. ATP mäts i enheten relative light units, RLU. I denna studie användes 

500 RLU som övre gräns för rent. 

 

3.4 Utförande 

 

Testningarna har utförts enligt ett rullande schema för patientplatser och testytor/kontrollytor 

vilket gjort att samtliga ytor och patientplatser är testats både i fas ett och i fas tre. På IVA pågick 

tesningarna under 17 dagar före och 17 dagar efter intervention. Varje dag testades sex testytor 

och fyra kontrollytor. På avd 5 kunde fler testningar utföras varje dag tack vare fler 

patientplatser och därför var testperioden 9 dagar före- och 9 dagar efter intervention. Varje dag 

utfördes tester på tolv testytor och åtta kontrollytor. Provtagning och okulärbesiktning skedde 

så snart som möjligt, dock senast en timma efter att personalen genomfört sin vanliga 

morgonrutin. Sammanlagt har 1280 testningar utförts, varav hälften okulärbesiktningar och 

hälften ATP-mätningar. Av dessa genomfördes lika många före och efter fas 2, interventionen. 

Samtliga tester har utförts av författaren själv. 
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Figur 1 Fördelning av genomförda tester och kontroller 

 
 

3.5 Statistik  

I denna studie är powerberäkningen baserat på ett parat t-test för jämförelse före och efter 
interventionen. Med 90% power och signifikansnivå 5% kan minskningar av ATP-nivån >= 30% 
upptäckas.
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4. Resultat  

 

Med en signifikansnivå på 95 % kan vi konstatera att med de nya städrutinerna, den ökade 

medvetenheten om smittspridning i vården samt daglig återkoppling av tagytornas ATP-värde 

minskades de genomsnittliga ATP-nivåerna på avd 5 från 2039 RLU till 1498 RLU vilket 

motsvarade en 26 % sänkning. Denna sänkning pekar i en tydlig riktning men är inte signifikant. 

På IVA minskade ATP-värdena från 1413 RLU till 588 RLU vilket motsvarade en signifikant 

sänkning på 58 % (figur 

2).

 

Figur 2 Boxplot som visar ATP-värden för IVA och avd 5 före och efter interventionen. Inom boxen, 
interquartile range, ryms 50% av ATP-värdena. Det feta strecket genom boxen är medianvärdet. Ut från 
boxen sträcker sig whiskers i båda riktningar som markerar ATP-värden som faller inom 1,5x 
interquartile range. Ringar markerar enskilda värden som faller utanför 1,5 x interquartile range. 
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Det fanns en korrelation mellan ytor som var visuellt bedömda som smutsiga eller rena och 

uppmätta ATP-nivåer. Ytor med synlig smuts hade generellt högre ATP-nivåer och ytor utan 

synlig smuts hade generellt lägre ATP-nivåer. Medelvärdet för ATP på ytor bedömda som 

smutsiga visuellt var 2052 RLU jämfört med 986 RLU för ytor som bedömdes som rena (figur 3). 

 

Figur 3 Korrelation mellan uppmätta ATP-värden och visuell bedömning av testytor. Boxarna visar IVA 
och avd 5 sammantaget före interventionen. Förklaring av boxplot framgår av fig 2. 

 
På avd 5 var det 43 % av ytorna som bedömdes som okulärt smutsiga jämfört med 98 % av 

testresultatet där ATP-värden var >500 RLU.  

På IVA bedömdes 24 % som okulärt smutsigt medan 71 % av testresultatem var >500 RLU. 

Av de ytor som okulärt bedömdes som rena hade sammantaget 59 % ett ATP-värde >500 RLU. 

 

4.1 Kontrollytor 

 

De tagytor som städats av städpersonalen och fungerat som kontroller för testytorna hade på 

avd 5 en icke signifikant medelvärdessänkning motsvarande 7 %. På IVA var sänkningen 66 %. 
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5. Diskussion 

 

I den här interventionsstudien har städningens kvalitet bedömts både visuellt och genom 

mätning av mängden biologiskt material på patientnära tagytor genom ATP-metoden. Studien 

visar att det är möjligt att sänka ATP-nivåerna på patientnära tagytor genom intervention. Vi har 

också funnit att det man med ögat bedömer som rent eller smutsigt generellt korrelerar till 

uppmätta ATP-nivåer. Visuellt rena ytor korrelerar dåligt till ATP-nivåer <500 RLU vilket är den 

gräns som diskuterats för att anse en yta som ren (11). Detta betyder att det ofta finns för 

mycket organiskt material på ytor som ser rena ut. 

 

Baselinetesterna visar på generellt höga ATP-nivåer på patientnära tagytor efter rutinstädning 

på avd 5 och IVA Bollnäs sjukhus. En av orsakerna till detta är sannolikt att det endast funnits en 

muntlig städinstruktion och att personalen av tidsbrist eller glömska inte alltid genomfört 

denna. Det har heller inte uppfattats som helt nödvändigt med daglig städning på samtliga 

patientnära tagytor. Personalen har i första hand torkat de ytor som sett smutsiga ut vilket våra 

resultat tydligt pekar på ej är tillräckligt. Genom intervention ökades personalens medvetenhet 

om smittspridning i vården och nyttan av patientnära rengöring. Den dagliga återkopplingen av 

uppmätta ATP-nivåer upplevdes motiverande av personalen och blev ett tillfälle för reflektion 

och diskussion kring hur man genomfört städningen. 

 

Effekten av interventionen är hög på IVA medan effekten på avd 5 är mindre men signifikant. 

Liksom Semmelweis en gång stod inför två avdelningar med vitt skilda resultat måste vi fråga 

oss vad det är som skiljer de båda avdelningarna åt. Det är inte sannolikt att det har att göra med 

hur personalen utför städningen då personalen från båda avdelningarna genomgått samma 

intervention vid samma tillfälle och samtlig personal varit mycket motiverad till att genomföra 

de nya städrutinerna. När det gäller materialval vid städningen använder båda avdelningarna 

Dax Ytdesinfektion plus®, och enligt den nya städrutinen skall detta användas tillsammans med 

Torky®-papper. På IVA har dock de flesta i personalen upptäckt att det finns en särskild 

engångstrasa som normalt används vid tvättning av patienter som fungerar bättre än Torky®-

papper. Här finns alltså en skillnad i materialvalet vid städningen. Mest sannolikt finns dock 

svaret på varför avdelningarna skiljer sig åt i vilken typ av verksamhet som bedrivs på de båda 

avdelningarna. På avd 5 vårdas till största del multisjuka äldre patienter där en stor andel är 

uppegående medan IVA tar emot svårt sjuka patienter i ett akutskede där de är sängbundna och 

inte sällan också sövda. På IVA är vårdtiden oftast kort och på avd 5 oftast lång. Verksamheten 

på IVA bygger på att de när som helst ska kunna ta emot en svårt sjuk patient och därför är det 
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sällan alla fyra patientplatser är belagda. På avd 5 är det istället omvänt så att det sällan finns 

någon patientplats ledig och överbeläggningar är ofta förekommande med som mest sex 

patienter i korridoren (tabell 2). Vidare är IVA en avdelning som är nybyggd sedan ett år tillbaka 

och avd 5 har funnits i samma lokaler i åtta år. Materialet i inredningen varierar i ålder och vissa 

ytor är nya på IVA men sammantaget kan man inte se någon större skillnad mellan de båda 

avdelningarna. 

Av de ovan diskuterade skillnaderna mellan avdelningarna ter det sig sannolikt att de mest 

betydelsefulla är att 5 an har patienter som rör sig och själva kontaminerar sin omgivning 

medan IVAs patienter är sängliggande. Beläggningsgraden är också mycket högre på 5an än på 

IVA och det är snarare regel än undantag att avd 5 är överbelagd. Man bör även fundera över hur 

många övriga personal och anhöriga som rör 

sig på en avdelning bidrar till nedsmutsning. 

Exempel är sjukgymnaster, dietister, präst 

och ej att förglömma anhöriga. Även på denna 

punkt har avd 5 en högre belastning pga sitt 

höga patientantal. Värt att fundera vidare 

kring samt undersöka är hur stor betydelse 

det har att använda torkduken Easitex® i 

stället för Torky®-papper. Enligt SIV har man 

inte kunnat komma till konsensus om att ett 

visst material rengör bättre än ett annat (10). 

 

Det är sedan tidigare visat att mängden 

biologiskt material på ytor kan sänkas med 

olika typer av intervention (11). Vår studie bekräftar att samma resultat kan uppnås under 

svenska förhållanden. De förändringar som personalen genomfört i samband med 

interventionen är i huvudsak att betrakta som små i jämförelse med det goda resultatet. Detta 

innebär att det är lätt att uppnå ökad renhet med rätt kunskap. 

 

Att visuell bedömning av en yta inte är tillräcklig för att avgöra om den är ren eller inte har 

tidigare studier också visat (1, 12, 13). Detta är en viktig kunskap eftersom rengöringen alltså 

har lika stor betydelse oavsett om det ser rent eller smutsigt ut. Slutsatsen blir att man helt bör 

sluta att göra visuella bedömningar och istället följa den överenskomna rutinen för städning för 

att hålla nivåerna av biologiskt material nere. 

 

Avdelning 5 IVA 

Patientkategori  Multisjuka äldre 
och uppegående 
patienter 

Svårt sjuka 
sängbundna 

Vårdtid 
genomsnitt 

Sex dygn Två dygn 

Personal Åtta st SSK/USK Tre st 
SSK/USK 

Bemanning 8/18 patienter, 
oftast flera 
överbeläggningar 

3/4 
patienter, 
oftast ej 
fullbelagt 

  
Tabell 2 avdelningsbeskrivning 
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5.1 Städning på entreprenad? 

I denna studie ser vi att en av anledningarna till att städning av patientnära tagytor inte utfördes 

var tidsbrist hos vårdpersonalen. Vårdpersonalen har ofta hög arbetsbelastning och inte sällan 

är det överbeläggningar vilket ofta också betyder underbemanning. Det är en självklarhet att 

patientens sjukdomstillstånd och dess hälsa ska komma i första hand och rengöringen får därför 

inte sällan stå tillbaka. Det är bevisat att för låg personaltäthet i förhållande till arbetsbördan ger 

en ökad infektionsrisk för patienterna (9) (14) (15). På Bollnäs sjukhus liksom på de flesta andra 

sjukhus är städningen av patientnära tagytor inte upphandlad vilket innebär att det är 

vårdpersonalen som är ansvariga för denna städning. Vi anser att det skulle kunna vara av 

betydelse för vårdpersonalen om en del av dessa tagytor skulle upphandlas. Detta skulle gälla de 

tagytor där det inte krävs medicinsk kunskap för att rengöra, så som sänggrindar, lamphandtag 

och larmknappar. All medicinsk utrustning bör dock städas av personal som har utbildning på 

materialet och känner till patienten.  

Det är också väsentligt att fråga sig varför vi anser att t ex golv bör städas dagligen medan bland 

annat sänggrindarna oftast hoppas över? Även om golven innehåller stor mängd patogener är de 

inga tagytor och därmed utgör de liten risk för patienterna (16, 17). De ytor som städas bäst och 

dagligen är inte de ytor som är störst risk för patienterna. Vi skulle tjäna på att göra en 

riskbedömning när städrutiner skrivs och städning upphandlas, snarare än att agera utifrån 

kosmetiska värden. 
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5.2 Brister i metoden 

 

Korrelationen mellan ATP-nivåer och patogener är låg (12, 

18). Man har visat att ungefär en tredjedel av en ytas 

uppmätta ATP-värde har mikrobiologiskt ursprung (11), 

övrigt kommer från annat organiskt material. Även om det i 

första hand är mängden patogener vi vill minska genom 

rengöring så får vi anta att det också är av stor betydelse 

att även minska mängden organiskt material i övrigt. Detta 

eftersom denna smuts fungerar som substrat åt bakterier. 

Om bakterierna inte har något att leva av dör de så 

småningom.  

Mätning av ATP är ett snabbt och relativt billigt sätt att ta 

reda på mängden biologiskt material på en yta och det är 

en av få metoder där man objektivt kan titta på 

renhetsgraden. Det finns dock ett antal fallgropar som bör 

kännas till för att kunna använda den i kvalitetssäkring av 

städning på sjukhus och för att kunna dra korrekta 

slutsatser (tabell 3). Eftersom ATP-metoden fortfarande är 

relativ ny som instrument inom sjukvård har man ännu 

inte nått konsensus om vilket gränsvärden som ska gälla 

för bedömning av en yta som ren eller smutsig. 

Diskussionen rör sig kring <500-250 RLU som gräns för 

rent (11). Men några direkta evidens för vilka ATP-nivåer som korrelerar till smittspridning och 

uppkomst av vårdrelaterade infektioner finns ej. 

 

5.3 Studiens svagheter 

 

Studien har designats för att vara kontrollerad genom mätning av patientnära tagytor städade av 

städpersonalen. På avd 5 visade kontrollytorna förväntade resultat, d.v.s. ingen signifikant 

förändring av ATP-nivåerna i fas tre. På IVA däremot har det skett en sänkning av ATP-nivåerna 

som är i storleksordning lika stor som på testytorna. Detta kan dock förklaras med att 

vårdpersonalen på IVA också börjat städa dessa ytor i sin entusiasm att sänka smutsigheten. 

Tabell 3 ATP-metodens fallgropar 

 Olika organiska material 
innehåller olika mängd ATP. 
Variation bland annat utifrån om 
materialet blivit processat eller 
inte. En del biologiska material 
innehåller inget ATP, så som vitt 
socker.  

 ATP-metoden ger endast mått på 
mängden biologiskt material, 
vilket inte är det samma som 
patogenicitet.  

 Virus ger inget utslag vid ATP-
mätning eftersom det endast är 
ett DNA/RNA-paket och inte 
innehåller någon egen energi. 

 Testytans storlek är helt 
avgörande för resultatet, större 
testyta ger högre ATP-värden. 

 Resultatet är till viss del 
användarberoende så till vida att 
man pressar bomullssvabben 
olika hårt mot testytan och att 
man kan vara olika bra på att 
uppskatta en ytas storlek vid 
provtagning. 
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De valda testytorna bör ses som stickprov av patientnära tagytor. Det är möjligt att det finns 

andra tagytor som är av större vikt när det gäller smittspridning i vården, så som exempelvis TV-

dosa och patienttelefon. 

 

5.4 Samverkande faktorer 

 

I denna studie har vi funnit att man genom intervention kan sänka mängden biologiskt material 

mätt som ATP. Det faktum att avdelningspersonalen varit deltagare i en studie är i sig en känd 

faktor för att ett studieresultat kan påverkas. Det är dock inte sannolikt att den faktorn ensam 

skulle ha gett de signifikanta och höga sänkningarna av ATP-värdet. 

Det hade naturligtvis varit önskvärt om testningarna hade kunnat göras blinda så utföraren av 

testerna inte hade varit medveten om huruvida det var baseline- eller fas 3-tester som 

genomfördes. Förväntan om sänkta ATP-nivåer i fas 3 och eventuell påverkan av 

provtagningsförfarandet har sannolikt uteslutits genom noggrannhet. De kontrollytor som 

använts städades av städpersonalen och de var inte i någon fas informerade om projektet. Dock 

har städpersonalen på avdelningarna naturligtvis haft möjlighet att se att provtagning av 

inredningen har genomförts. Detta skulle eventuellt ha kunnat leda till minskade ATP-nivåer på 

kontrollytorna efter hand. Det faktum att man på avdelning 5 endast har en 7 %, icke signifikant 

sänkning i fas 3 talar emot att detta har skett.  

 

5.5 Vidare forskning 

 

Vilken betydelse har minskning av mängden biologiskt material mätt som ATP för 

vårdrelaterade infektioner? Fortsatt forskning behövs också för att klarlägga exakt vilken 

betydelse städningen har i jämförelse med andra åtgärder för att minska vårdrelaterade 

infektioner. Man bör även studera vilken effekt upphandling av städning på möjliga patientnära 

ytor skulle ha både för personal och för mängden organiskt material på ytorna, och har 

materialvalet någon betydelse för hur ren en yta blir? 

Det är även väsentligt att studera betydelsen av antalet personer som rör sig i patientrummen. 

Skulle mängden biologiskt material kunna minskas genom färre besök av såväl anhöriga som 

personer i tjänsten?  

Man bör också enas om vilka gränsvärden som gäller för att betrakta en yta som ren samt vilka 

gränser som gäller för övriga hygienklasser. 
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Mer forskning behövs om hur man bäst kan använda ATP-metoden vid kvalitetssäkring av 

städning. Går det t.ex. att kontrollera provtagningsförfarandet så som provtagningsytans storlek 

och hur hårt man pressar bomullspinnen mot underlaget så att metoden blir mindre 

användarberoende? Kanske bör man använda sig av större testytor för att få ett säkrare mått på 

ytans ATP-nivå? Med nuvarande metod kan man endast med säkerhet säga något om hur hög 

ATP-nivån är på just den testade kvadratdecimetern. Detta innebär att det är avgörande för 

resultatet att man kommer direkt efter städning, annars riskerar man att testa en del av en yta 

som hunnit kontaminerats på ytan för provtagningen. Risken med detta är falskt för höga ATP-

värden.   

Så som ATP-metoden fungerar i dag är det svårt att använda resultat från en studie för att 

jämföra med andra. Detta på grund av de många faktorer som kan spela in samt att det saknas 

gemensam kalibrering för de olika fabrikörerna av ATP-mätningsutrustningen. Det betyder att 

100 RLU för ett testsystem inte motsvarar 100 RLU för att annat system.  

Det skulle vara av mycket stort intresse att kunna följa rekontaminationen på ytor i vården, 

något som inte låtit sig göras sedan 1967 (19). Kanske skulle ATP-metoden kunna användas till 

detta om man kan finna stora testytor som rekontamineras i lika stor grad. Detta eftersom man 

städar testytan vid varje provtagning och på så vis behöver en ny kvadratdecimeter att testa vid 

nästa provtagning.  

 

Vi följer med spänning utvecklingen av ATP-metoden och dess användningsområden så som 

mätning av renhet inuti ihåliga endoskopiska redskap.  
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6. Slutsats 

 

Mängden biologiskt material på patientnära ytor på vårdavdelningar är generellt hög. Genom 

utbildning i smittspridning inom vården, vårdrelaterade infektioner, förbättrade städrutiner och 

direkt återkoppling av dess effekt med ATP-metoden, kan mängden biologiskt material minskas 

med så mycket som 58 %.  

 

Synligt rena eller smutsiga ytor korrelerar till faktisk smutsighet mätt som biologiskt material 

med ATP-metoden. Att bedöma om en yta är ren eller smutsig genom att titta på den är 

otillräckligt eftersom en till synes ren yta i sammantaget så mycket som 59 % av fallen i denna 

studie, ändå har ett ATP-värde >500 RLU. 

 

ATP-metoden är den mest objektiva mätmetoden som finns tillgänglig för att titta på renhet. För 

att kunna tolka resultatet behövs god kunskap om metodens styrkor och svagheter. 
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