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Sammanfattning
Inom vården görs dagligen prioriteringar för patienters säkerhet och personalens
arbetsmiljö.
Sterilcentralen, Visby lasarett har under åren sedan öppnandet 1994 använt många
olika sorters packskynken men alltid samma metod.
Nu har det bestämts att införa ännu ett nytt packskynke men även en ny packmetod.
Varje paket slås in i ett moment i stället för två. Eftersom ca 4000 ortopediska
instrumentgaller årligen passerar sterilcentralen är det en betydlig förbättring av
arbetsmiljön för de båda personalgrupperna på operation och sterilcentral.
Materialet i detta packskynke är fördelaktigt att använda på Visbys sterilcentral då det
både kan användas i ångautoklaverna och i lågtemperatursterilisator.
I detta genomförande har chefer, produktspecialister, personal på operation och
sterilcentral samt leverantör av packskynke varit delaktiga. Genom att få vägledning
och information via möten, mail/ telefonkontakt, godkänd valideringsprocess samt
utbildningar har resultatet av att införa detta packskynke lyckats.
När detta projektarbete avslutas har sterilcentralen på Visby lasarett börjat packa
med de nya packskynkena. En uppföljningsblankett kommer att skickas ut till
årsskiftet.
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Bakgrund
1994 öppnade Sterilcentralen i Visby och sedan dess har olika
packskynkesmaterialet använts bl.a. bomull, gortex, Sterisheet, cellulosa, Arjowrap
Platinum. Försök har gjorts tidigare att införa sammansvetsade tvålagerspackskynken men avbröts då strukturen i det packskynket gjorde att det var svårt att
skilja på strukturen och eventuella pinholes.
Pinholes är hål som kan upptäckas i skynkena när man håller upp dessa mot en
belyst bakgrund. Dessa kan antingen uppkomma vid ovarsam hantering av det
packade gallret eller om ett instrument penetrerar skynket från insidan. Jämfört med
det tidigare skynket som Visby använt som är av både cellulosa och SMS
(polypropenplast) så är Reliance Solo gjort av enbart dubbelt SMS och är därmed
mer hållbart mot oförsiktig hantering.
Det talas mycket om ekonomiska brister, högre effektivitet och en god arbetsmiljö. I
och med införandet kommer personalen att slå in varje paket en gång istället för två
gånger. Eftersom ca 4000 ortopediska instrumentgaller passerar sterilcentralen är
det en betydlig förbättring av arbetsmiljö. Här presenteras det hur ett sammansvetsat
tvålagerspackskynke införts för ortopediska galler. Tillvägagångssättet beskrivs
liksom hela processen med allt från kontakt med produktspecialist till utbildning hur
det används för både sterilcentralens och operations personal. Fokus kommer ligga
på att följa lagen om offentlig upphandling, arbetsmiljö, ekonomi samt att kunna
minska antalet hål i packskynken och därmed slippa skjuta på operationer. Materialet
i detta packskynke är fördelaktigt på Visbys sterilcentral då det både kan användas i
ångautoklaverna och i lågtemperatursterilisator.
En ångautoklav steriliserar godset med hjälp av ånga och uppnår en temperatur av
121 grader i 15 minuter eller som är det vanligaste, 134 grader i minst 3 minuter. Den
lågtemperatursteralisator som Visby sterilcentral använder är med väteperoxid.
Sterilprocessen sker av en värme på högst 80 grader och är en kemisk process som
är validerad för produkter som är värme och fuktkänsliga.

Syfte och Mål
Införandet av ny packmetod medför färre moment per packat instrumentgaller. Som
följd av detta blir arbetsmiljön bättre för personalen. Det medför också färre moment
vid öppnandet av gallret vilket förbättrar även operationspersonalens arbetsmiljö.
Materialet i packskynket är starkare än det skynke Visby lasarett använt tidigare
vilket borde leda till färre ompackade instrumentgaller pga. trasigt emballage.
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Det skynke som använts tidigare fanns inte på avtal och har därmed bidragit till höga
kostnader för verksamheten. Det packskynke som nu införs finns upphandlat och
kommer att leda till lägre kostnader.

Metod
Hela processen för införandet började med att lägga upp ett gantschema så att
planerade möten och utbildningar kunde fullföljas. Första kontakten efter möte med
handledare var med produktspecialist Marie Tegenborg från Mediq. Det gjordes även
en risk och händelseanalys som finns nere bland bilagorna.
Kontakter togs med referenser, se källförteckning, med frågor om hur andra
sterilcentraler arbetar med aktuellt packskynke, allmänt om vad de tycker om
packskynke/metod och t.ex vart gallerförteckningen läggs.
Packskynket validerades i ångautoklav och det konstaterades att processen inte
påverkades.
Det tidigare en-lagers packskynket hade körts i ångautoklav och då konstaterades att
det i galler över 8,5kg fanns kvarvarande fukt. Vilket gjorde att beslut togs att
viktgränsen på galler med det på packskynket är max 8,5kg.
Inventering gjordes över vilka galler som var aktuella. Då bestämdes även vilka
storlekar som behövs och vilken gramvikt packskynket behövde ha.
Vid ett flertal tillfällen gavs information till operations personal att detta projekt skulle
genomföras.
Ansvariga för kontinuerlig utbildning till ny och befintlig personal utsågs, två stycken.
Produktspecialisten och leverantören höll utbildning för operations personal vid ett
möte. Bra diskussioner uppstod där.
Åtgången på packskynkena beräknades och beställdes sedan hem.

Resultat
Lyckat införande beror mycket på stor delaktighet för personalgrupperna på
operationsavdelningen och sterilcentralen.
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En vecka efter införandet flöt arbetet på sterilcentralen och operationsavdelningen
på som vanligt. Inga fler hål hade upptäckts sedan det beslutats att sätta påse på
tyngre galler. Packmetoden fungerade utan problem och det aseptiska öppnandet på
operation likaså.
Det långsiktiga resultatet kan inte presenteras här. Uppföljning kommer att ske med
enkät och efterföljande möte.

Diskussion

Det var svårt att veta när Visby sterilcentral helt kunde byta packskynke eftersom det
fortfarande fanns packskynken kvar av den tidigare sorten vid införandet.
Den första frågan som kom upp var vart i paketet/gallret innehållsförteckningen skulle
ligga? Efter att ha ställt frågan på olika forum samt haft telefonsamtal med
enhetschef för region Hallands sterilcentral Suzana Grk togs ett beslut.
Innehållsförteckningen placerades vikt med texten inåt på sidan av gallret vid
valideringen.
Nästa steg efter att skynkena anlänt var att bestämma vart dom skulle förvaras för
bästa hållbarhet? Det beslöts då att de skulle ligga med övriga packskynken.
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Förpackningstekniken diskuterades och beslut togs tillsammans med
produktspecialist Marie Tegenborg, försäljare på Ahlströms Eloi Maurice, samt
operations personal att använda den aseptiska förpackningstekniken ”Kuvertvikning”,
som för övrigt är den vanligaste metoden för detta packskynke.
Vid införandet framkom det hål på ett av de tyngre ortopediska gallerna. Utifrån den
händelsen togs beslut att sätta påse på paketet för ytterligare skydd.

Källförteckning
Teknisk rapport – SIS-TR 46:2014
EN-868-2:2009- standard för materialet
ISO 11 607-1:2009- materialet
Riskanalys och händelseanalys (2015) Sveriges kommuner och landsting
Muntlig källa:
Marie Tegenborg – Produktspecialist Mediq – Telefon kontinuerlig kontakt, Mail och
informationsmöte(3/10-2019)
Eloi Maurice – Försäljare på Ahlströms- Mail kontinuerlig kontakt och
informationsmöte(3/10-2019)
Suzana Grk- Chef Region Hallands Sterilcentral- Mail och Telefon (22/8-2019)
Carina Åhström-Medicarrier AB- Telefonkontakt (21/8-2019)
Hanna Eskelinen- enhetschef operationsavdelningen(3/9-2019)
Ewa Berglin-Herrero-enhetschef sterilcentralen (kontinuerlig kontakt, mail och möten)
Ortopedgruppen Visby lasarett-mailkontakt (3/9-2019)
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Bilagor
Bilaga 1:
Gantschema
Bilaga 2:
Processkarta över införandet
Bilaga 3:
Riskbedömning
Bilaga 4:
Reliance –Solo-Instrictions
Bilaga 5:
CE declaration SOLO range
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Bilaga 1: Gantschema

Bilaga 2:Processkarta över införandet
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Bilaga 3: Riskbedömning
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Bilaga : 4 Solo-Instrictions
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Bilaga : 5 CE declaration SOLO range
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