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Första flexibla endoskopet 
1954 

 
 



Kan felaktiga rutiner 
byggas bort? 

 
• Lokalplanering skapar förutsättningar 

 
• Vilka lokaler behövs? 
• Hur många? 
• Tänk utrymme! 

 
• Rätt utrustning underlättar 

 
• Centrala funktioner i mitten 

 
 
 
 
 



  
• Undersökningsrum utan fönster (30-40m) 

o 2 dörrar 
 

• Op ventilation 
• Anestesimöjlighet 

 
• Ombyte/vilrum, ev med frostat fönster 

 
• Desinfektionsrum med fönster 

o Dörr in 
o Dörr ut 

 

• Förråd 
 

• Administrativa utrymmen 
 

• Personalutrymme 
 
 

 



Transport av utrustning 
  

Presentatör
Presentationsanteckningar
 



Förvaring 
    



Förvaring 



International Federation for 
Infection Control - IFIC 

 

• SIG - Special Interest Groups 
 

• IFIC Construction, Design and 
Renovation Interest Group 
 

• Start oktober 2007  
 



Dokument idag 
 

• Vårdavdelning 
• Immunsupprimerad patient under ”byggarbete” 
• Akutmottagning 
• IVA 
• Operation 
• Ventilation - förebygga luftburen smitta 
• Sterilteknisk enhet 

 
• Endoskopienhet - utkast maj-juni 2013? 

 



IFIC:s BOV-dokument 
Basic Standard Ideal 

Begränsade resurser Vissa förutsättning Om resurser finns 
- minimum - sträva mot/mål - kan/bör göra 
-- manuell 
rengöring/desinfektion 

-- maskinell desinfektion -- 
tork/förvaringsmöjlighet
er med filtrerad luft 

Minimum  förutsättningar 

Utrustning för rent vatten och elektricitet  
- under arbetsdagen 
Enkla och lätta råd 



Manuell rengöring 
    



Maskinell rengöring och 
desinfektion 



Disk inkl ultraljud 

Tork/förvaring 

Ren yta 

DD endoskop 

Spol- och diskdesinfektor i desinfektionsrummet 

Manuell desinfektion 



”Genomräckningsmaskiner” 

Skåp 

Spol- och diskdesinfektor i desinfektionsrummet 
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Manuel desinfektion 



Diskdesinfektor med 
kemisk desinfektion 

• Tänk till! 
• Vilka funktioner behövs 
• Antal skop/process 
• Typtest 
• Validering 
• Rutinkontroller 
• UPQ 
• Ingående vatten 
• Sköljvatten 



Tack  
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