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• Regelverk
• Ansvar
• Brukare

-Diskdesinfektor
-Autoklav
-Förpackningar
-Förråd
-Transport



• — produkten ska vara så konstruerad att risken för 
infektion elimineras eller är så liten som möjligt, 

• — sterila produkter ska konstrueras, tillverkas och 
förpackas på ett sätt som säkerställer att de är sterila 
tills förpackningen öppnas,

• — sterila produkter ska tillverkas och steriliseras med 
lämpliga och godkända metoder under kontrollerade 
förhållanden, 

• — förpackningarna ska vara lämpliga, och 
• — produktens förpackning och/eller märkning ska 

särskilja mellan identiska eller liknande produkter som 
säljs både i sterilt och icke steriliserat skick. 

• för produkter som används sterila och som kan 
återanvändas krävs information om metoder för 
rengöring, desinficering och sterilisering inklusive 
eventuella begränsningar i antalet gånger en produkt 
kan återanvändas. 



• Steril
- instrument

• Höggradigt rent
- gastroscop

• Rent
- Örontratt



Under en nagel finns bakterier så många som Sveriges befolkning

Under en ring finns bakterier så många som Europas befolkning

Under ett trasigt nagelband finns bakterier så många som
hela jordens befolkning



• Ringar, armband eller armbandsur får inte 
användas. Dessa samlar mikroorganismer 
och förhindrar adekvat handhygien. 

• Håll naglarna korta och använd inte 
konstgjorda naglar eller nagellack. 

• Använd vid behov handbalsam för att 
förebygga torra och nariga händer. 



Handskar



• SS EN ISO 15883-1 Disk- och spoldesinfektorer - Del 1: 
Allmänna krav, definitioner och provningsmetoder

• SS EN ISO 15883-2 Disk- och spoldesinfektorer - Del 2: 
Krav och provningsmetoder för disk- och 
spoldesinfektorer med värmedesinfektion av kirurgiska 
instrument, anestesiutrustning, kärl, skålar, utensilier, 
glasvaror etc.

• SS EN ISO 15883-5 Sterilisering av medicintekniska 
produkter - Disk- och spoldesinfektorer - Del 5: 
Provnedsmutsning och metoder för att visa 
rengöringseffektivitet



Allmänna krav

• registrering av desinfektionstemperatur 
och -tid. 

• A0-värde på minst 600 



Diskdesinfektor
exempel diskprogram
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Validering

• ny maskin 
• omflyttning 
• reparation som kan påverka rengörings-

och/eller desinfektionsfunktioner. 

• installations-, funktions- och 
processkontroll 



Installationskontroll IQ
• utrustningen är tillverkad enligt gällande regelverk och är CE-märkt,
• bruksanvisning på svenska och teknisk dokumentation är levererad, 
• utrustningen är korrekt märkt, inklusive tillverkarens 

identitetsmärkning, 
• utrustningen är korrekt ansluten till el, vatten, avlopp och 

ventilation och att försörjande medier svarar mot tillverkarens krav, 
• de rengörings och desinfektionsprocesser som utrustningen är 

programmerad för överensstämmer med de i beställningen 
specificerade och är anpassade för avsedd användning

• eventuell beskickningsutrustning och eventuella insatser 
överensstämmer med beställningen,

• kalibrering av styrande givare utförs,
• säkerhetsfunktion av luckor, lås samt skyddsjordning kontrolleras
• kommunikation till dokumentations-/lagringssystem fungerar,
• instruktion/utbildning till/av personal genomförs enligt beställningen 



Funktionskontroll OQ

• temperaturkontroll utförs på minst tio, beroende på 
referenslastens/referenslasternas sammansättning, mätpunkter på 
godset samt en mätpunkt vid styrande givare och diagonaler på 
lastvagn/insats. 

• temperaturkontroll av vatten i sköljtank om utrustningen är försedd 
med detta, temperaturen vid förvaring får aldrig understiga 65 °C. 
Ingår i ovanstående temperaturkontroll,

• desinfektionstemperatur skall vara minst 90 °C på godset under 
minst en minut, 

• diskdesinfektorns rengöringsförmåga enligt standarden visas genom 
att utföra test enligt SIS-CEN ISO/TS 15883-5, annex M eller metod 
som överensstämmer med denna 

• utrustningens processkritiska funktioner samt larm kontrolleras.



Processkontroll PQ

• temperaturkontroll utförs på minst 15 mätpunkter på godset och 
kammarväggar samt en mätpunkt vid styrande givare. 

• temperatur och dosering är anpassade till valda processkemikalier,
• dosering av valda processkemikalier kontrolleras individuellt under samtliga 

faser enligt kemikalietillverkarens anvisning,
• desinfektionstemperatur skall vara minst 90 °C på godset under minst en 

minut, 
• rengöringsförmågan kontrolleras på naturligt förorenad referenslast eller 

anpassad referenslast med kommersiell ”smuts”. Godset skall vara för ögat 
rent. Rengöring verifieras med proteinrestmängdtest. 

• eventuell torkfunktion kontrolleras genom inspektion av referenslasten,
• eventuell mätning av kemikalierester utförs på slutsköljvatten,
• instruktionen, gärna i bildform, placerad på eller i direkt anslutning skall 

vara enkel, tydlig och aktuell.



Smutstest

Blod från levande friska 
kor



• Ninhydrinmetoden 
• biuretmetoden 
• OPA-metoden



Upprepad processkontroll UPQ

En upprepad processkontroll kan omfatta 
hela eller delar av innehållet i den 
ursprungliga processkontrollen (PQ) 



• avvikelser eller brister antecknade i loggbok samt personalens 
uppdatering om handhavandet gås igenom,

• temperaturkontroll utförs på minst tre mätpunkter på godset samt 
en mätpunkt vid styrande givare. 

• temperatur och dosering är anpassade till valda processkemikalier,
• dosering av valda processkemikalier kontrolleras individuellt under 

samtliga faser enligt kemikalietillverkarens anvisning,
• desinfektionstemperatur skall vara minst 90 °C på godset under 

minst en minut, (alternativt A0-värde = 600).
• eventuell torkfunktion kontrolleras genom inspektion av 

referenslasten,
• rengöringsförmågan kontrolleras på naturligt förorenad referenslast 

eller anpassad  referenslast med kommersiell ”smuts”. Godset ska 
vara för öga rent. Rengöring verifieras med proteinrestmängdtest. 
Val av test sker i samråd med vårdhygienisk och/eller sterilteknisk 
expertis. 



Förebyggande underhåll FU

Skall göras minst en gång per år



Dagliga och regelbundna kontroller

• visuell kontroll av kammare, lucka, avlopp och 
dörrpackning samt rengöring (avkalkning) vid behov,

• kontroll att spolarmar kan rotera, är rätt vända och att 
samtliga spolhål är öppna,

• visuell kontroll av insats samt rengöring vid behov,
• kontroll att insatsen dockar ordentligt mot 

vattenanslutning,
• kontroll av eventuella munstycken för rörformiga 

instrument,
• tömning och rengöring av bottensil.



Processanknutna kontroller

• godset skall vara rent, 
• desinfektionstemperatur- och tid uppnåtts, 
• bottensil och ev övriga silar töms och 

rengörs vid behov. 





Arkivering av dokumentation

• Dokumentation från IQ, OQ och PQ sparas 
under utrustningens livslängd och 
processaktualitet samt ytterligare i 3 år.

• Dokumentation från FU och UPQ sparas 
under utrustningens livslängd och 
processaktualitet samt ytterligare i 3 år.

• Dokumentation från daglig och 
processanknuten kontroll sparas i 3 år.



Regelverk fuktig värme

• SS-EN 13060:2004+A2:2010 Sterilisering av medicintekniska 
produkter - Ångsterilisatorer - Små autoklaver

• SS-EN ISO 14937:2009 Sterilisering av medicintekniska produkter -
Generella krav på steriliseringsmedium samt utveckling, utvärdering 
och rutinkontroll av steriliseringsprocesser för medicintekniska 
produkter (ISO 14937:2009)

• SS-EN ISO 17665-1:2006. Sterilisering av medicintekniska produkter 
- Fuktig värme - Del 1: Krav på utveckling, validering och 
rutinkontroll av steriliseringsprocesser för medicintekniska produkter 
(ISO/TS 17665-2:2009).

• SIS-CEN ISO/TS 17665-2:2009 Sterilisering av medicintekniska 
produkter - Fuktig värme - Del 2: Vägledning för tillämpning av ISO 
17665-1 (ISO/TS 17665-2:2009).



Regelverk torr värme

• SS-EN ISO 20857:2013 Sterilisering av 
medicintekniska produkter - Torr värme -
Krav för utveckling, validering och 
rutinkontroll av steriliseringsprocesser för 
medicintekniska produkter (ISO 
20857:2010)



Fuktig värme
• 121 grader 15 minuter
• 134 grader 3 minuter 
Torr värme
• 160 grader 2 timmar 
• 180 grader 30 minuter.



Exempel Processkurva
121 ° C vakuum process
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Torrsterilisering 160 eller 180 
grader

Uppvärmningsfas

Hålltid

Avsvalningstid



IQ

installationskontroll betyder att du ska 
kontrollera att allt är med, är maskinen 
komplett. 

att ni har fått med information om hur ni 
skall sköta maskinen hur den ska 
rengöras, vilket medel ska jag använda 
osv.



OQ

Operations kontroll betyder att man 
kontrollerar att den fungerar. Fungerar 
dörren, händer det något när jag trycker 
på knappen, fungerar larm. 

Här kontrolleras också parametrarna –
temperatur, tid att de ligger inom området 
för godkänt



PQ

process kontroll, här kontrollerar man att 
maskinen kan göra det den är till för.  

här lastat autoklaven med de saker och på 
det sätt som det kommer att vara i 
fortsättningen. Här undersöks att 
temperatur och tid fungerar med er last i 
kammaren. I lasten lägger man också in 
biologiska indikatorer. 



UPQ och FU

UPQ en gång per år

FU minst en gång per år



Dagliga kontroller 

• Har jag lastat på rätt sätt, har jag lagt rätt på hylla/i 
korg

• Efter varje körning innan jag godkänner körningen 
måste jag titta på kurvan för att se om den har gått rätt. 
Ni kan ta och begära en typkurva alltså en godkänd 
kurva från tillverkaren. Be att få den på overheadblad så 
kan ni lägga den över er egen kurva för att kontrollera 
att allt ser rätt ut.

• Om ni använder kemiska indikatorer så ska dessa så 
klart läsas av.

• Dokumentera



Dokumentera följande: 

• Datum
• Har du mer än en autoklav måste du 

dokumentera vilken det är
• Vilken process
• Last, 5 saxar, 10 pincetter osv
• Din signatur
• Temperatur när du kontrollerar kurvan
• Vad steriliseringstiden var



Regelverk förpackningar

Standarderna SS-EN ISO 11607-1 och SS-EN ISO 11607-2 
beskriver vilka krav som ska ställas på 
förpackningsmaterial, förpackningar och 
sterilbarriärsystem. Kraven är allmänt beskrivna. 

Det finn nu också en vägledning till dessa standarder, 
ISO/TS 16775:2013 Förpackningar för medicintekniska 
produkter som skall steriliseras - Vägledning för 
tillämpning av ISO 11607-1 och ISO 11607-2 

För vissa typer av förpackningar och förpackningsmaterial 
finns preciseringar för tillverkare i standardserien SS-EN 
868 delar 2 till 10. 



Definitioner

sterilt barriär system SBS
Minsta förpackningen som förhindrar intrång av mikroorganismer och som 
tillåter ett aseptiskt uppackande vid användande. 

Skyddsförpackning
En förpackning som förhindrar skada av SBS fram till användande och/eller för 
att förlänga hållbarhetstiden.

Förpacknings system
En kombination av SBS och skyddsförpackning.



•Gjord av känt och spårbart material 

•Giftfri

•Passande till steriliseringsmetoden

•Passande för arbetsmiljön

•Passande för instrumentet

•Tillåter aseptisk presentation



• förseglingsbara påsar eller rullar
• packskynke
• resteriliserbar container









Envelope technique

Parellel wrapping



Tejp

• val av steriliseringsmetod
• material
• styrka
• med eller utan indikering



Skyddsförpackning



• Transportförpackning (tfp)
är ett samlande och skyddande emballage under transport av 
avdelningsförpackningar med samma produktinnehåll.

• Samförpackning (sfp)
är transportemballage för avdelningsförpackningar med olika 
produktinnehåll men samma renhetsgrad.

• Avdelningsförpackning (afp)
är en samlande och skyddande förpackning för enskilda 
produktförpackningar av samma slag.

• Produktförpackning (pfp)
är en skyddande förpackning för den enskilda produkten. 
Förpackningen öppnas omedelbart före produktens tilltänkta 
användning. Bruten produktförpackning för steril produkt skall ej 
kunna återförslutas. 



Hantering av Sterila produkter

Förrådshantering och transporter av 
sterila produkter ska ske så, att godset 
bevaras sterilt ända fram till patienten. De 
föroreningar som finns utanpå en 
förpackning kan lätt spridas till
förpackningens innehåll då den bryts. 
Förpackningarna skall vara hela, rena och 
torra. 



KvalitetsansvarigEn kvalitetsansvarig måste ha organisatorisk frihet 
och befogenhet att

• - identifiera och registrera kvalitetsproblem av 
olika slag 

• -initiera, rekommendera eller sörja för lösningar 
på problem genom fastställda kanaler

• - kontrollera vidare behandling och leverans av 
avvikande produkter till dess att brister eller

• otillfredsställande förhållanden har korrigerats
• - dokumentera och signera sina åtgärder



Endast för engångsbruk

Används före 

Batch nummer

Tillverkningsdatum



Mottagningskontroll

En utsedd ansvarig i depå och central varumottagning
ska säkerställa att inkommande produkter inte används 
eller behandlas förrän kontrollen visar att de 
överensstämmer med uppställda krav. I något avseende 
defekta förpackningar - trasiga, fuktiga, fläckiga, 
tillknosade etc. – utsorteras, märks och dokumenteras 
av varumottagaren. Vad som ska ske med dessa avgöres 
av kvalitetsansvarig, som har produktkännedom och 
kännedom om den miljö där
produkten ska användas. Dokumentation och åtgärd ska 
anges i lokalt kvalitetssystem.



Lagerhållning

Medicintekniska produkter med specificerad 
renhetsgrad ska lagerhållas i överskådligt, avskilt 
område i lokalen för varukännedomens skull. 
Produkterna lagras i batchnummerordning 
och/eller efter tillverkningsdatum så att det 
äldsta godset utlevereras först, och så att 
tillräcklig kvarvarande hållbarhetstid efter 
leverans kan säkerställas.
Hållbarhetstid för obruten avdelningsförpackning 
är den som tillverkaren angivit.



Tillverkarens anvisningar för förvaring måste följas. 
Medicintekniska produkter med specificerad renhetsgrad 
får inte förvaras på golvet. 

Lagerlokaler och förrådsutrymmen ska förhindra att 
produkter som väntar på användning eller leverans 
skadas eller försämras. Fukt och hastiga 
temperaturväxlingar kan skada förpackningen. 
Föroreningar från kondens, damm, skadedjur etc. kan 
förorena produkten när förpackningen öppnas. 

Lokaler och transportmedel ska rengöras och underhållas. 
Alla ytor ska vara släta och hela för att underlätta 
rengöring och förhindra ansamling av mikroorganismer 
och andra föroreningar.



Transport

Sterilt material som skall transporteras har 
samma regler som i sterilförrådet. 



RENGÖRING

I ett sterilförråd skall golv torkas av varje 
dag och hyllor torkas av en gång i veckan. 
Det gäller även hyllorna i ett skåp. 



Jag Vi Oss Dem Han Hon Alla

Vi måste kritiskt granska oss själva
”validera” det vi gör

Infektionskontroll är hela tiden en kedja av 
kontroller, och vi måste hela tiden 
utvärdera det vi gör. Med andra ord hjälp 
varandra att göra rätt så att vi har 
infektionskontroll.



Tack för er uppmärksamhet
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