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Revidering i denna version  

Endast mindre eller språkliga förändringar i denna revidering. 

Bakgrund 
På operationsenheterna NÄL och Uddevalla sjukhus har fönsterputs och periodiskt 

underhåll/storstäd en gång per år utförs. På operationssalarna, NÄL, har fönstren putsats 

inifrån på insida och utifrån på utsidan. På operationssalarna på Uddevalla sjukhus, 

centraloperation, dagkirurgisk verksamhet och ögonoperation, har fönstrens in- och utsida 

putsas inifrån vilket innebär att fönstren öppnats. Detta har utförts vanligtvis på våren och 

periodiskt underhåll/storstäd utförts under sommaren.  

Syfte 
Att säkerställa renhetsgraden på operationssalar genom att samordna fönsterputsning och 

periodiskt underhåll/storstädning av lokalerna.  

Åtgärder 

Centraloperation, dagkirurgisk verksamhet, ögonoperation 

 Fönstren putsas på insidan inne i salen, utsidan putsas utifrån. Fönstren öppnas inte. 

 Dörren ska vara stängd. Ingen onödig passage genom dörrarna. 

 Fönsterputs ska utföras före periodiskt underhåll/storstäd.  

 Periodiskt underhåll/storstäd utförs i direkt anslutning efter fönsterputs. 

Finns hinder för att putsa fönstren på utsidan då operationsenheten ligger högt upp i 

byggnaden, finns två alternativ. 

Alternativ 1 

 Fönstren öppnas inte. 

 Fönstren putsas endast på insidan inne i salen, utsida och emellan putsas inte.  

 Dörren ska vara stängd. Ingen onödig passage genom dörrarna. 

 Fönsterputs ska utföras före periodiskt underhåll/storstäd. 

 Periodiskt underhåll/storstäd utförs i direkt anslutning efter fönsterputs. 

Alternativ 2 (gäller endast operationssalar med operationsventilation) 

 Fönstren öppnas och putsas på alla sidor. 

 Ventilationen stängs av. 

 Dörren till operationssalen ska vara stängd. Ingen onödig passage genom dörrarna. 

 Maximal ventilationen startas upp. 

 Salen står tom i 20 minuter. 

 Periodiskt underhåll/storstäd utförs. 
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MOP-salar, käkkirurgi, röntgen där kärloperativa ingrepp utförs 

 Fönstren putsat på insidan inne salen, utsidan putsas utifrån. Fönstren öppnas inte. 

 Dörren ska vara stängd. Ingen onödig passage genom dörrarna 

 Fönsterputs ska utföras före periodiskt underhåll/storstäd.  

 Periodiskt underhåll/storstäd utförs i direkt anslutning efter fönsterputs. 

Finns hinder för att putsa fönstren på utsidan om operationsenheten ligger högt upp i 

byggnaden, se nedan. 

 Fönstren öppnas inte. 

 Fönstren putsas endast på insidan inne i salen, utsida och emellan putsas inte.  

 Dörren ska vara stängd. Ingen onödig passage genom dörrarna. 

 Fönsterputs ska utföras före periodiskt underhåll/storstäd. 

 Periodiskt underhåll/storstäd utförs i direkt anslutning efter fönsterputs. 

 

 


