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1 INLEDNING
I denna del av utbildningspaketet ska vi titta närmare på vad begreppet FU
(förebyggande underhåll) står för.
FU utförs för att förebygga oplanerade driftstopp och att säkerställa att maskinen
producerar desinfekterat och rent gods, vilket i sin tur bidrar till att öka
patientsäkerheten.
Efter utfört FU bör UPQ (upprepad processkontroll) utföras tidsmässigt i nära
anslutning för att effektivisera och säkerställa utfört FU.
SODA-arbetsgruppen har tagit fram ett protokoll som kan ligga till grund för att
dokumentera det utförda underhållet.
Förebyggande underhåll får endast utföras av behörig tekniker och skall utföras
minst en gång per år eller oftare baserat på riskanalys där man beaktar utrustningens
ålder, inträffade avvikelser eller brister i driftsäkerhet, antal processer och typen av
last som kontinuerligt processas.

2 MANUS TILL UTBILDNINGSMATERIAL:
BILD 1: FU (FÖREBYGGANDE UNDERHÅLLS) -PROTOKOLL
En arbetsgrupp i SODA har tagit fram ett protokoll för förebyggande underhåll som
kan ligga till grund för att dokumentera det utförda underhållet. Här kan du se vilka
moment som ingår i att utföra förebyggande underhåll.
Förebyggande underhåll får endast utföras av behörig tekniker och skall utföras
minst en gång per år eller oftare baserat på riskanalys där man beaktar utrustningens
ålder, inträffade avvikelser eller brister i driftsäkerhet, antal processer och typen av
last som kontinuerligt processas.
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