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Bakgrund 
Syfte/mål 

 

• Arbetsgrupp inom SFVH  
– tagit fram utbildningsmaterial för hälso- 

sjuk och tandvårdspersonal inom 
området värmedesinfektion  

”Utbildning för hälso-, sjuk- och tandvårdspersonal 
inom området värmedesinfektion”  

 

• Ökad kompetens 
 

• Klart mars 2012 
 



”Gamla” 
utbildningsmaterialet 



  



Uppdrag från SFVH 
hösten 2013 

 
• Uppdatera utbildningsmaterialet 

 
• Förpacka på ett tilltalande sätt 

–   Rubriksättning 
–  Numrering 
 

• Verka för spridning och användning 



Påbyggnadsutbildning spol- 
och diskdesinfektorer 

 
 

• Mari Banck 
• Maria Hansby 
• Christer Häggström 
• Christina Kronqvist 
• Henrik Nilsson 
• Lena Nilsson 
• Inger Spencer 

 



Målgrupp 
 
 
 
Vem/vilka är 
utbildningsmaterialet 
till för?  

– Kommun 
– Primärvård 
– Tandvård 
– Sjukhus  
– Vårdhygienisk 

expertis 
– Sterilteknisk enhet 

Men även för… 
 
– Tekniker 
– Tillverkare/leverantör 
– Med flera… 



Nytt upplägg 

• 10 ämnesområden 
 

• Numreras 1 – 10 med kort rubrik 
 

• Varje ämnesområde 
–Powerpoint-fil (ge bas/grund) 
–Wordfil (komplement till pp -  

utbildningsunderlag) 



Ämnesområden 
1.   Rengöring och desinfektion 
2.   Spol- och diskdesinfektorer 
3.   Processkemikalier 
4.   Rengöring och desinfektion inom tandvården 
5.   Placering av gods 
6.   Processgodkännande 
7.   Hantering av gods 
8.   Kontroll och underhåll 
9.   Validering, förebyggande underhåll och rutinkontroll 
10. Lagar, föreskrifter, direktiv och standarder 

 

 



Inkluderat i annat 
ämnesområde 

• Aseptisk teknik vid hantering av 
höggradigt rena ….. 
–  Hantering av gods 

 

• Tekniska delarna (tre avsnitt) blir ett 
ämnesområde 
–  Under revidering – avvakta publicering  
   av SIS HB 600  

”Processer för rengöring, desinfektion och 
sterilisering – Validering och rutinkontroll 
inom svensk vård och omsorg” 

 



Utgår 

 
• Basala hygienrutiner 

 
• Instrument, materialval, 

materialkvalitet och kvalitetsproblem 
–delvis inkluderat i annat ämnesområde 
 



Nya utbildningsmaterialet 



 

Länk till utbildningsmaterialet 
Pabyggnadsutbildning 

http://www.sfvh.se/Dokument/Pabyggnadsutbildning_spol-_och_diskdesinfektorer




I morgon 
• Revideras  
• Hållas aktuellt 
• Förbättras 

– Interaktivt? 
• Kompletteras 

–Med vad? 
–Av vem/vilka? 



Hur sprida? 

 
• Till vem/vilka? 
• Av vem/vilka? 
• Hur? 
• Vad? 
• När? 



SIS HB 600? 





  

 
 

• TEKNISK RAPPORT SIS TR 46:2014 
 
–Processer för rengöring, desinfektion 

och sterilisering – Validering och 
rutinkontroll inom svensk vård och 
omsorg 



Bilaga A 
Disk- och spoldesinfektorer 
 

• Exempel på testmetoder 
• Invasivt gods 
• Kemisk desinfektion för 

värmekänsliga endoskop 
• Icke invasivt gods 
• Spoldesinfektorer 
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