Autoklaven & dess komponenter

Figur 1: Egen bild, Sterilteknisk enhet Kristianstad.
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En steriltekniker jobbar med att rengöra, sterilisera och packa kirurgiska instrument.
När kirurgiska instrument ska steriliseras görs det med en maskin, beroende på
vilken typ av instrument som ska steriliseras, kan man använda olika maskiner och
metoder. Den vanligaste metoden är sterilisering med mättad ånga i en autoklav. En
autoklav har fler olika stora och små komponenter som jobbar tillsammans för ett
optimalt steriliserings resultat. Syftet är att förstå hur de olika komponenterna
fungerar tillsammans och vad de vanligaste problemen är. Målet är att få en
helhetsbild av autoklaven och dess komponenter. Metoden för att nå målet har varit
att skicka ut ett frågeformulär till några steriltekniska enheter (STE) en litteraturstudie
av kurslitteratur har även gjorts och kompletterats med webbsidor och andra
dokument där det behövts. Resultatet av frågorna har varit varierande, ingen specifik
komponent som blir nämnd mer än någon annan. Två enheter har svarat att
ångpannan skapar övervägande problem.
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Bakgrund
En steriltekniker jobbar med att rengöra, sterilisera och packa kirurgiska instrument
(Steriltekniska föreningen 2019, s. 2)
Sterilisering är en viktig del i instrumentens process på en sterilenhet. Det finns olika
steriliserings metoder, den vanligaste inom sjukvården är mättad ånga. För att kunna
sterilisera med mättad ånga används en autoklav. En autoklav består översiktligt av
en kammare, där sterilisering av instrumenten sker, Vakuumpump, Avgasningstank,
Ånggenerator, Mantel, Supervisor, Processkrivare/Dator även några mindre
komponenter som ångfällor, olika ventiler och filter.
(Yrkes Akademin 2021, Ångsterilisering, ss. 4,-10; Yrkes Akademin 2021,
steriliserings metoder; Armatec 2012, ss. 14,19, 70)
Sterilisering av kirurgiska instrument är viktigt för patientsäkerheten. Om
instrumenten inte är ordentligt rengjorda eller steriliserade kan det leda till
komplikationer för patienterna. Den vanligaste komplikationen är VRI
Våldsrelaterade infektioner (SKR 2019, s. 9.). VRI är infektioner som uppkommit i
samband med vård. För att patienter ska slippa onödigt lidande är det viktigt att
instrument blir steriliserade, för att förhindra komplikationer för patienterna och
onödiga kostnader för samhället (Samlat stöd för patientsäkerhet 2021).
När kirurgiska instrument ska steriliseras görs det med en maskin, beroende på
vilken typ av instrument kan man använda olika maskiner och metoder (Yrkes
Akademin 2021, steriliserings metoder, s. 2). Den vanligaste metoden är sterilisering
med mättad ånga (Swedish standards institute 2014, s. 35).
Sterilisering med mättad ånga sker i en autoklav. Den består av olika komponenter
(Yrkes Akademin 2021, Ångsterilisering, s.4)
Kammare: Tryck-tät behållare där sterilisering sker (Vårdhandboken 2019, Metoder
och kontroller.).
Avgasningstank: Tar bort gaser, som inte kondenserar, från vattnet som ska bli till
mättad ånga. (Yrkes Akademin 2021, Ångsterilisering, ss. 4, 6)
Ånggenerator: Skapar den mättade ångan. (Yrkes Akademin 2021, Ångsterilisering,
ss. 4, 7)
Rör/Slangar: Transporterar ånga, kondensat, vatten, rökgaser och luft. (Armatec
2012, s. 18)
Vakuumpump: Tar bort luft och skapar vakuum i kammaren. (Yrkes Akademin 2021,
Ångsterilisering, ss. 4–5)
Mantel: Fungerar som ett element som både förvärmer, håller kammaren varm och
torkar godset. (Yrkes Akademin 2021, Ångsterilisering, ss. 4, 8)
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Supervisor: Utomstående mätare, som mäter tryck och temperatur. (Yrkes Akademin
2021, Ångsterilisering, ss. 4, 9)
Dator/Processkrivare: Visar värdena i processen och processkurva. (Yrkes
Akademin Ångsterilisering, ss. 4, 10)
Övriga komponenter är:
Ångfällor: Ser till att ånga inte läcker ut från systemet. Även tömma systemet på luft
och gaser, leda bort kondensat. (Armatec 2012, ss. 24–28)
Ventiler: Olika funktion beroende på typ av ventil. Några exempel:
Bottenblåsventil placeras framför allt i botten av ånggeneratorn, tömmer slagg och
kondensat. (Armatec 2012, s. 50)
Säkerhetsventil: Ser till att trycket inte stiger över det för bestämda trycket, placeras
högst upp på ånggenerator och kammare. (Armatec 2012, ss. 51–52)
Det finns även andra ventiler, som stopparflödet helt, reglerar mängden flöde, eller
hindrar flödet från att åka baklänges. (Armatec 2012, ss. 43, 44, 46)
Smutsfilter: Fångar upp och skyddar komponenter från eventuellt skadliga partiklar
som kan riskera att ta i sönder komponenterna. (Armatec 2012, s. 45)
HEPA-filter: HEPA står för " High Efficiency Particulate Air filter " (Allergy&Air, 2014)
Det används för att rena luften innan den kommer in i autoklaven/kammaren. Ett
HEPA-filter måste fånga 99,97% av alla partiklar som är 0.3 mikrometer och större
(Allergy&Air, 2014).
Händelseförlopp i autoklav
Förvakuumfas:
Är uppdelad i två delfaser. Del-fas 1, är tömning av luft från kammaren, detta sker
med hjälp av negativa pulser. Negativa pulser är när trycket sjunker snabbt till under
atmosfärstrycket, efter som det sker i ett tryck som är lägre än atomsvärens så kallas
det negativa pulser. Samtidigt som detta sker fylls kammaren med ånga.
Luftinnehållet i kammaren efter de negativa pulserna skall vara 0,1%. (Yrkes
Akademin 2021, Processen, ss. 7–14; Swedish standards institute 2014, s. 38)
Del-fas 2, är positiva pulser. Är ungefär samma som de negativa, fast de sker i ett
tryck högre än atmosfärstrycket. Under detta moment förvärms godset, men även
tömning av luft fortsätter. Efter de positiva pulserna ska luftinnehållet i kammaren
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vara 0,06%. (Yrkes Akademin 2021, Processen, ss. 7–14; Swedish standards
institute 2014, s. 38)
I förvakuumfasen är det Vakuumpumpen som tömmer kammaren på luft, och
ånggeneratorn tillsammans med ång-ledningarna ser till att ånga kommer in i
kammaren (Yrkes Akademin 2021, Ångsterilisering, ss. 4-5, 7; Armatec 2012, s. 18).
Efter pulserna börjar uppvärmning till 134oC eller 121oC. (Yrkes Akademin 2021,
Processen, s. 15)
Uppvärmning sker med hjälp av manteln (Yrkes Akademin 2021, Ångsterilisering, ss.
4, 8).
Steriliseringsfasen:
Sterilisering av kirurgiska instrument sker, ånga kondenserar på ytan på
instrumenten. Beroende på temperatur är fasen olika lång, vid 134oC är det minst 3
min och vid 121oC är det minst 15 min. (Swedish standards institute 2014, s. 36;
Yrkes Akademin 2021, Processen, s. 15)
Manteln ser till att värmen behålls i kammaren under sterilfasen. (Yrkes Akademin
2021, Ångsterilisering, ss. 4, 8)
Eftervakuumfas:
Består av två del faser, Torkfasen och Utjämningsfas. Vid torkfasen sjunker trycket
till under atmosfärstryck. Torkning av godset kan göras på olika sätt.
Vakuumtorkning, godset torkas med hjälp av vakuum. Sterillufttorkning, med hjälp av
steril luft torkas godset. Ångtorkning, med hjälp av ånga torkar man godset.
(Söderberg, Yrkes Akademin 2021, Processen, 12:41-13:42)
Vid lufttorkning renas luften med hjälp av ett HEPA-filter. (Söderberg, Yrkes
Akademin 2021, Processen, 12:52)
Vid utjämningsfasen så återgår trycket till atmosfärstryck för att dörrarna ska kunna
öppnas och processen i autoklaven är klar. (Yrkes Akademin 2021, Processen, s.
21)

Underhåll och Kontroll
För att autoklaven ska fungera optimalt behöver man underhålla den. Det finns olika
intervaller mellan olika underhåll. Det ska även göras olika kontroller, även dessa
med olika intervaller.
Det som görs dagligen, som har framför allt med autoklavens prestanda att göra är
kontroll av dörrpackningen, se till så den är hel och sitter som den ska. Är den inte
hel eller sitter dåligt, så kan det läcka in luft i kammaren. (SIS- TR-46 2014, s. 40;
Getinge, s. 41; Yrkes Akademin 2021, Validering, s. 16)
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Ångpenetrationstest görs innan man börjar använda autoklaven för dagen. Detta test
kontrollerar ångans kvalité. (SIS- TR-46 2014, s. 40; Yrkes Akademin 2021,
Validering, s. 17)
Läcktest kontrollerar så att ånga inte läcker ut ur systemet. Detta test görs
regelbundet efter enhetens egen kvalitetskontroll. (SIS- TR-46 2014, s. 40; Getinge,
s. 38; Yrkes Akademin 2021, Validering, s. 17)
Förebyggande Underhåll (FU), görs en gång om året av en Tekniker. Teknikern följer
ett protokoll som är anpassat efter maskinen FU:n ska göras på. Det som ingår är
Byte av dörrpackningar, tätningar och sterilfilter. Ångfällor rengörs,
avgasningstanken kontrolleras, eventuella strypningar ses över och en
funktionskontroll. (Yrkes Akademin 2021, Förebyggande Underhåll)
Validering:
Görs vid nyinstallation.
Installationskontroll (IQ)
Kort beskrivit är en IQ en kontroll på att autoklaven är rätt installerad. Kontroll för att
se att alla tillhörande dokument finns, och stämmer överens med maskinen man har.
Kontrollerar så att rätt programvara kommit med. Även alla anslutningar, ser till att
det är rätt anslutningar och att de är installerade på rätt sätt. (SIS- TR-46 2014 s. 33;
Yrkes Akademin 2021, Validering, s. 6)
Funktionskontroll (OQ)
Kort beskrivit är en OQ en kontroll på att maskinen gör det den ska göra. Kontrollerat
ett rätt tryck och temperatur uppnås, identifierar var det finns varma och kalla
punkter i kammare. Kontrollerar så det inte finns något markant läckage. Testar
larmfunktionen och även ljudnivån, så det inte utgör någon risk för buller. (SIS- TR46 2014, s. 33; Yrkes Akademin 2021, Validering, s.7)

Processkontroll (PQ)
Kort beskrivit är en PQ en kontroll på att maskinen kan göra det den gör med verklig
last upprepade gånger. Med hjälp av referenslaster, som ska efterlikna de svåraste
lasterna som steriliseras, testar att godkänt resultat är upprepbart minst tre gånger.
(SIS- TR-46 2014, s. 33; Yrkes Akademin 2021, Validering, ss. 8–10)
Upprepad processkontroll (UPQ)
Är samma som en PQ, görs årligen men också efter reparation, eller nya instrument
läggs till, eller något annat som möjligen skulle kunna påverka sterilisations
förmågan. (SIS- TR-46 2014, ss. 33–34; Yrkes Akademin 2021, Validering, s. 11)
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Syfte och Mål
Syfte: Att skapa förståelse hur autoklaven och dess komponenter fungerar och
identifiera de vanligaste problemen.
Mål: Att ha en djupare förståelse av autoklaven och dess komponenter.
Målet är att ta reda på hur de olika komponenterna påverkar varandra, vilka problem
som kan uppstå och bakomliggande orsak.
Frågeställning: Hur fungerar autoklaven i sin helhet, och vad är de vanligaste felen
som uppkommer.

Metod
Kurslitteraturen har använts som grund i litteraturstudien, framför allt “handbok Ånga
och Kondensat” (Armatec 2012), komplettering har skett med hjälp av olika hemsidor
på internet och andra dokument.
En enkät med frågor om de vanligaste problemen med dom olika komponenterna
har gjorts, och skickats till några steriltekniska enheter.
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Resultat
Ångpanna/Ånggenerator
Ångpanna är den komponent som bildar ånga, den består av flera delar. (Armatec
2012, ss. 18-19)
Eldstad
Eldstaden är en behållare där förbränning av bränslet sker, för att värma upp vattnet
i systemet. Framför allt stigarrören. (Armatec 2012, ss. 18-19)
Ångdom
Kupolformad behållare som fördelar vatten och ånga ut i systemet. (NE 2021;
Armatec 2012, ss. 18-19)
Fallrör
De rör som leder vatten till och från ångdomen. (Armatec 2012, ss. 18-19)
Fördelningslåda
Behållare som fylls med vatten och fördelar vatten ut vidare till stigarrören. (Armatec
2012, ss. 18-19)
Avspänningskärl
Vid bottenblåsning leds kondensatet till avspänningskärlet. Där separeras det heta
vattnet och den avspända ångan. (Armatec 2012, ss. 18–19; Alnab 2021)
Stigarrör
De rör som leder mellan fördelningslådan och samlingslådan. (Armatec 2012, ss.
18–19)
Samlingslåda
En behållare som håller vatten. (Armatec 2012, ss. 18–19)
Ekonomiser
Konstruktion som återanvänder rökgaser från eldstaden till att förvärma
matarvattnet. (Armatec 2012, ss. 18–19)
Backventil
Ventil som släpper fram vätska eller gas från endast ett håll. Används för att
förhindra media att strömma tillbaka till det område det evakuerats ifrån.(Armatec
2012, s. 44)
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Avstängningsventil
Ventil som kan stoppa flödet i röret/systemet helt. (Armatec 2012, s. 42)

Säkerhetsventil
Förhindrar trycket att bli för högt i systemet. (Armatec 2012, s. 51)
Bottenblåsningsventil
Rensar systemet från restprodukter som slagg, avlagringar och kondensat. (Armatec
2012, s. 50)
Pådragsventil
Släpper ut ångan till autoklaven. (Armatec 2012, ss. 18–19)
Vätskeståndställ
Kontrollerar och mäter nivåerna i ångpannan. (Armatec 2012, s. 49)
Händelseförlopp i vattenrörspanna
Matarvatten färdas via fallröret till ångdomen (genom eventuell ekonomiser). Via
fallrören från ångdomen till fördelningslådan. Vattnet fyller fördelningslådan,
stigarrören och samlingslådan. Eldstaden värmer vattnet tills ångblåsor bildas i
stigarrören. Ångblåsor färdas från stigarrören upp till samlingslådan vidare till
ångdomen. Sedan från ångdomen färdas ångan vidare ut till pådragningsventilen
som skickar ångan vidare ut till autoklavkammaren.
KONDENSAT: Fördelningslåda till bottenblåsventil till avspänningskärl.
(Armatec 2012, ss. 18–19)

Rörsystem/Slangar
Transporterar de olika medierna i systemet. Kan även räknas som tryckkärl då de
måste kunna bibehålla det tryck som de större komponenterna har för att inte dessa
ska tappa sitt tryck. (Arbetsmiljöverket 2020)

Avgasningstank
Separerar gaser från vätska. Det finns många sätt det görs på.
Några exempel är:
Kaskadavgasning: Flera metallplattor är placerade liggandes parallellt med varandra,
plattorna är perforerade med små hål. Vatten pressas genom hålen, hålen måste
vara så små att eventuella gaser trycks ut och frigörs från droppen. Sedan stiger
ånga upp mellan plåtarna och tar med sig de frigjorda gaserna ut ur systemet.
(Hellman 2015, ss. 202-204; STS Canada 2021, Tray-Type Deaerator; saVRee
2019, 11:05-22:30)
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Dysavgasning: Ånga fyller utrymmet/behållaren som dysan sedan sprutar vatten i.
När utrymmer är fyllt så sprutas vatten ut, vattnet värms då snabbt upp vid kontakt
med ångan, de fri gjorda gaserna stiger med hjälp av ångan och transporteras ut
genom en ventil. Vattendropparna landar på ett metallnät och droppar sedan ner
vidare ut till nästa fas. Dock är avgasningen inte färdig förens vattnet trängt igenom
nätet. (Hellman 2015, s. 204; STS Canada 2021, Spray-type Deaerator; saVRee
2019, 07:35-11:05)
Expansionsavgasning: Det sker när vatten med en högre temp/tryck möter vatten
med lägre temperatur i en behållare med lägre tryck. Inkommande vatten värms upp
till en temperatur strax över kokpunkten i behållaren. En del av vattnet kommer
sedan förångas när det kommer in i kärlet och ta med sig de frigjorda gaserna med
sig upp och ut genom en ventil. (Hellman 2015, s. 205)
Vakuumavgasning: Är när avgasningsprocess sker under vakuum. Dys och
kaskadmetoderna kan användas med modifiering. Vakuum används när möjligheten
till hög uppvärmning av vattnet inte finns. (Hellman 2015, s. 206)
Kolsyreavdrivare: Med hjälp av fyllkoppar silar man bort koldioxid. Vatten kommer
uppifrån, färdas via en vätskefördelare ner till fyllkoppar, vattnet går genom
fyllkopparna samtidigt som det blåser gas (ofta luft) upp genom en gasfördelare
vidare till fyllkopparna där gasen tar med sig den frigjorda koldioxiden upp och ut
genom en ventil. (Hellman 2015, s. 207)
Membranavgasare: Denna metod är den enda där det inte sker någon kontakt
mellan vattnet och transport gasen. De hålls separerade med hjälp av ett membran.
Gaserna i vattnet tränger igenom membranet medan vattnet inte kan. Gaserna
transporteras sedan bort med hjälp av en gas eller vakuum ut ur systemet. Det
avgasade vattnet färdas ner/vidare ut från systemet. (Hellman 2015, s. 208)

Ångfällor
Tömmer systemet på icke kondens bara gaser, leda bort kondensat och “fånga”
ångan så den inte läcker ut ur systemet. Det finns olika sätt ångfällan fungerar på,
termisk och mekanisk. (Armatec 2012, s. 24)
Termiska fällor fungerar med hjälp av temperaturskillnaderna på mättad ånga och
underkylt kondensat. (Armatec 2012, s. 24)
Kapselfälla: Termisk ångfälla.

Figur 2: Egen bild

Figur 3: Egen bild
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Bilderna ovanför visar en öppen och en stängd bimetall fälla. I utrymmet där ventilen
sitter finns det vätska. När ånga kommer in genom inloppet värmer den upp vätskan,
som sedan börjar koka. Den kokande vätskan skapar mer ånga vilket ökar trycket i
kapseln, trycket pressar sedan ner ventilen i sitt säte och ventilen stängs, och ånga
fångas i kapseln. När vätskan kyls ner igen så släpper trycket på ventilen och den
öppnas. (Armatec 2012, s. 25; Spirax Sarco 2018, s. 12)
Bimetallfälla: Termisk ångfälla. Med hjälp av bimetallens förmåga att expandera och
dra ihop sig öppnas eller stängs en ventil.

Figur 4: Egen bild

Figur 5: Egen bild

När kondensat och ånga når fällan, värms den upp, vilket gör att bimetallen,
beroende på utförande antingen dras ihop eller expanderar, och ventilen stängs. När
kondensatet svalnat återgår bimetallen till sin tidigare form och ventilen öppnas.
(Armatec 2012, s. 26; Spirax Sarco 2018, s. 14)
Flottörfälla: Är en mekaniskfälla, fungerar genom att skilja på densiteten på ånga och
kondensat.

Figur 6: Egen bild

Figur 7: Egen bild

Bilderna visar en förenklad bild på en flottörfälla. När kondensat når fällan trycker det
upp flötet och ventilen öppnas så kondensatet kan flöda ut genom utloppet. När
ånga når fällan, trycker ångan ner flötet och ventilen stängs. När ångan svalnat och
blivit till kondensat minskar trycker uppifrån och flötet kan stiga igen och kondensatet
kan flöda genom utloppet igen.
(Armatec 2012, s.27; Spirax Sarco 2018, s. 8)

Ventiler
Har flera olika funktioner beroende på var de befinner sig i systemet.
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Avstängningsventiler används för att kunna stoppa flödet helt. Denna typ är vanligast
i ång- och kondensatsystem. (Armatec 2012, s. 42)
De vanligaste avstängningsventilerna är:

Kägelventil

Figur 8: Egen bild

Figur 9: Egen bild

Bilderna visar hur en kägelventil kan se ut. Käglan är den del som stoppar flödet. På
käglan sitter en stång/spindel som har en liten ratt i änden. Detta är manövrerings
delen. Manövrering kan ske automatiskt eller manuellt genom att vrida på ratten.
(Pumpportalen 2021, Kägelventil)
Kilslidventil

Figur 10: Egen bild

Figur 11: Egen bild

Bilderna visar en förenklad version av en kilslidventil. Kilen är den del som stoppar
flödet. Precis som en kägelventil manövreras den med hjälp av en ratt eller
manöverdon.
(Pumpportalen 2021, Kilslidventil)

Kulventil
13

Figur 12: Egen bild

Figur 13: Egen bild

En kul ventil består av en genomborrad kula, när hålet är parallellt med rörens
riktning kan flödet strömma igenom. Genom att vrida på handtaget, så att
öppningarna är mot väggarna istället, stängs ventilen. Manövrering kan ske båda
manuellt och automatiskt.
(Pumpportalen 2021, Kulventiler)
Det finns även backventiler. Backventilers uppgift är att stoppa flödet från att åka
bakåt i rören/systemet. (Armatec 2012, s. 44)
Den vanligaste backventilen är Ringbacksventilen i ång- och kondensatsystem.
(Armatec 2012, s. 44)

Figur 14: Egen bild

Figur 15: Egen bild

En ringbackventil är uppbyggd av en platta som sitter på en fjäder. När trycket av
flödet är tillräckligt högt pressas fjädern ihop och ventilen öppnas. När trycket
minskar kan fjädern fällas ut och ventilen stängas.
(Industriarmatur-ARI AB 2004, s. 2; Industriarmatur 2021, Ordlista för ventiler)
Andra exempel är:
Klaffbackventilen

Figur 16: Egen bild

Figur 17: Egen bild

När trycket i inloppet är starkare än trycket från utloppet så öppnas ventilen, när
trycket sedan sjunker från inloppet och trycket från utloppet är starkare så stängs
ventilen.
(Empowering pumps & equipment, 2014; Industriarmatur 2021, Ordlista för ventiler)
Spjällbackventil.

Figur 18: Egen bild

Figur 19: Egen bild
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En spjällbackventil funkar som en klaffbackventil. Skillnaden är utformningen på
ventilen och fästningen. På en Spjällbacksventil sitter fästningen på ett sätt att det
nästan skapar en gungbräde-effekt.
(Armatec 2021, Spjällbackventil AT 2646, 2646F)
Andra typer av ventiler:
Vakuumventil
I ett ång- och kondensatsystem kan vakuum bildas där det inte ska finnas vakuum.
Eftersom det kan skada komponenterna i systemet installeras vakuumventiler. Den
bästa är en omvänd ringbacksventil. Så när vakuum bildas så öppnas ventilen och
släpper in luft för att stabilisera trycket. (Armatec 2012, s. 49)
Säkerhetsventiler
I ett ång- och kondensatsystem måste säkerhetsventiler vara utplacerade på vissa
ställen. Ångpannan måste ha en säkerhetsventil och används en ekonomiser måste
även denna ha en säkerhetsventil. Det står i Handboken (Ånga och kondensat)
“Varje ångpanna och varje, avstängbar utrustning [...] skall förses med åtminstone
(1) säkerhetsventil.” (Armatec 2012, s. 51)
En säkerhetsventil ska fungera automatiskt med endast hjälp av det använda
mediets energi. Säkerhetsventilen ska förhindra att trycket stiger över max tillåtna
tryck i systemet.
(armatec 2012, s. 51)
Manöverdon/ställdon
Är det som används för att automatiskt manövrera ventiler.
Pneumatiskt manöverdon funkar med hjälp av tryckskillnader (Science 2020).
Beroende på trycket så öppnas eller stängs ventilen.
Elektriskt manöverdon funkar med hjälp av elektronik. De behöver ofta olika tillbehör
för att veta när ventilen ska öppnas och stängas.
(Armatec 2012, s. 47; Industriarmatur 2021, ventilskolan: manöverdon)

Mantel
Värmer och håller autoklaven varm, och hjälper torka godset. (Yrkes Akademin
2021, Ångsterilisering, s. 8)

Tryckkärl/Kammare
Kammaren i Autoklaven fungerar som ett tryckkärl. Dess funktion är att bibehålla det
tryck som är bestämt. (Arbetsmiljöverket 2020)
För att kammaren ska kunna bibehålla trycket måste den hålla tätt, därför är det
viktigt att dörrarna in och ut från Autoklaven är täta. (Vårdhandboken 2019, Metoder
och kontroller; Getinge, s. 41)

Vakuumpump
Den del som skapar vakuum i kammaren. En vakuumpump fungerar med hjälp av en
motor, ett inlopp, utlopp/ventil och en kompressionskammare med en roterande del.
15

Det som sker är att trycket i kammaren är högre än trycket i vakuumpumpen (utan
denna tryckskillnad kan detinte skapas vakuum i kammaren), vilket gör att luften
trycks in till vakuumpumpen via inloppet. Från inloppet färdas luften sen vidare till
kompressionskammaren, där pressas luften ihop med hjälp av den roterande delen. I
kompressionskammaren sitter en ventil, och när trycket i kammaren ökar så pressar
sig luften så småningom ut genom ventilen och processen fortsätter så tills vakuum
uppstår i autoklavkammaren.
(Evans 2019; The Engineering Mindset 2019)

HEPA-filter
Grundfunktionen i ett HEPA filter är samma som ett vanligt luftfilter.
Ett luftfilter fungerar som en labyrint för de olika partiklarna som färdas genom det.
Lager av fibrer ligger mot varandra för att skapa ett oförutsägbart mönster, och
tillsammans bildar håligheter som blir som gångar i en labyrint. Större partiklar
fastnar i filtret för att de är för stora att ta sig igenom håligheterna. De små
partiklarna fastnar pga. något som kallas “Brownain motion”(Risk Bites 2019, 01:30),
Brownain motion är det rörelsemönster små partiklar har, de blir inte lika påverkade
av luftströmmen. De rör sig fritt och oförutsägbart, och fastnar till slut i filtret pga.
filtrets oförutsägbara gångar. Mellan stora partiklar är svårast att fånga upp då de är
stora nog at påverkas av luftströmmen men små nog att komma igenom gångarna i
filtret. Dessa partiklar fastnar i filtret när de kommer för snabbt i en snäv sväng i
gångarna och “krockar” inne i filtret. (Risk Bites 2019)
HEPA- filter fungerar på samma sätt, fast det måste kunna fånga upp 99.97% av de
partiklar kommer igenom filtret som är 0,3 mikrometer och större. (Allergy&Air 2014)

Supervisor
En fristående temperatur och tryckmätare som ger en mer korrekt avläsning av
temperaturen och trycket inne i kammaren. (Yrkes Akademin 2021, Ångsterilisering
s. 8)
Funktion
För att en autoklav ska fungera optimalt är det viktigt att hela systemet med alla
komponenterna fungerar som det ska.
Kammaren ska vara tät. Läcker kammaren blir steriliserings effekten sämre.
(Getinge 1996, s. 38; Söderberg, Yrkes Akademin 2021, Ångsterilisering, 02:22)
Avgasningstanken fungerar som den ska, gaser i systemet påverkar uppvärmningen
av kammaren. Luft hindrar effektiv värmeöverföring till godset vilket påverkar
steriliserings förmågan negativt. (Söderberg, Yrkes Akademin 2021, Ångsterilisering,
02:22; Armatec 2012, s. 13)
Om Ånggeneratorn inte funkar som den ska kan kvalitén och mängden ånga som
genereras påverkas. (Armatec 2012, s. 18; Yrkes Akademin 2021, Ångsterilisering s.
7)
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Rör/slangar som läcker blir också en kostnadsfråga till slut. Vattenpropp i rören kan
leda till skador på systemet och komponenter.(Armatec 2012, s. 35)
En vakuumpump som inte kan prestera fullt ut, påverkar förmågan att skapa vakuum
vilket också leder till att ångtätheten blir lägre. Godset blir inte helt torrt om man
använder vakuumtorkning. (Getinge, s. 6; Yrkes Akademin 2021, Ångsterilisering, s.
5)
Om Manteln läcker håller den inte värmen lika bra, och godset riskerar att inte bli
torrt. (Yrkes Akademin 2021, Ångsterilisering, s. 8)
Skulle supervisorn inte fungera som den bör, så finns det interna mät och
kontrollsystemet i maskinen, dock är det bra om båda fungerar, så man kan jämföra
data och upptäcka eventuella fel. (Söderberg, Yrkes Akademin 2021, Processen,
04:28; Yrkes Akademin 2021, Ångsterilisering, ss. 4, 9)
Fungerar inte datorn eller processkriaren, blir det svårt att veta om autoklaven har
genomgått en godkänd process och frisläppning kan inte genomföras (Söderberg,
Yrkes Akademin 2021, Processen, 14:35)
Ångfällorna ska hindra ånga att läcka ut, samtidigt som de ska ta bort gaser och luft
från systemet och avleda kondensat. Om det blir ånglåsning i en fälla kan den inte
tömma systemet på ovanstående medier, och det samlas i systemet i stället vilket
påverkar systemets effektivitet. En läckande ångfälla är också en kostnadsfråga och
kan bli dyrt i längden. (Armatec 2012, ss. 24, 28, 34)
Att alla ventiler fungerar som de ska är viktigt. Speciellt säkerhetsventilerna, om de
inte funkar som det ska kan konsekvenserna bli förödande. Även de andra ventilerna
är viktiga för att allt ska fungera smidigt i systemet. (Armatec 2012, ss. 42–52)
Om HEPA-filtret inte är rent eller blir igentäppt, på grund av att man inte byter det
tillräckligt ofta, finns möjligheten att det kontaminerar godset i kammaren. Det kan
även leda till att filtret går i sönder och partiklar kommer in i kammaren som även det
leder till återkontaminering. (Getinge, ss. 39–40)

Frågeformulär
Autoklavens komponenter
1a, Vad är de vanligaste problem/felkoder som uppkommer med Autoklaven?
1b, Vad beror eventuella problem/felkoder på?
2a, Vilken komponent brukar orsaka övervägande problem?
2b, Vad beror det på?
3a, Är där några delar i de olika komponenterna som går i sönder oftare?
3b, Vad beror det på?
För att se svaren på frågorna se Bilaga 1–3.
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Diskussion
Resultatet blev inte som jag hade hoppats, mycket på grund av frågorna jag ställde.
Jag skulle ha kunnat formulerat frågorna annorlunda för att undvika ja och nej svar.
När jag såg svaren insåg jag att svaren blev korta och inte så informativa som
hoppats. Mitt försök att hålla frågorna så öppna och icke ledande som möjligt är nog
anledningen till att svaren blev som dom blev. Skulle haft mer specifika frågor, även
skickat ut frågorna till fler sterilenheter. Sen tror jag också att jag skulle frågat en
Servicetekniker som servat autoklaver. Hade kunnat få en beredare bild av olika
problem som kan uppstå, och se mönster på vad som är de vanligaste felen och
varför.
Litteraturstudien gick bättre, vissa delar var svåra att hitta information till, vilket jag
tror mer beror på att jag inte visste var jag skulle hitta informationen. Tror jag skulle
försökt kontaktat en tillverkare av autoklaver för att ställa frågor om hur de olika
komponenterna fungerar. (Mycket av informationen hitta jag på sidor som säljer de
olika komponenterna)
Dock tappa jag syftet i literaturstudien, missa att få med samspelet mellan olika
komponenter och hur de påverkar varandra.
Av resultaten från frågeformulären verkar det inte som det finns något fel som är
vanligare än något annat. Dock så kanske jag inte har frågat tillräckligt många
sterilenheter/sterilcentraler för att få en tydlig bild. Ångpannan är den komponent
som nämnts av två enheter som den komponent som orsakar övervägande problem.
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Bilagor
Bilaga 1
Svar från Enhet 1
1a, Vad är de vanligaste problem/felkoder som uppkommer med Autoklaven?
Svar: Problem med dörrpackningen.
1b, Vad beror eventuella problem/felkoder på?
Svar: Dörrpackningen är dålig.
2a, Vilken komponent brukar orsaka övervägande problem?
Svar: Ångpannan.
2b, Vad beror det på?
Svar: Dålig kontakt till ventil.
3a, Är där några delar i de olika komponenterna som går i sönder oftare?
Svar: Nej.
3b, Vad beror det på?
Svar: Vi har oftast problem för att våra lokaler inte är optimala, dom är gamla och
inte direkt gjorda för en sterilcentral. För 2–3 år sedan fick vi in en kylanläggning i
autoklavrummet som har gjort att maskinerna fungerar bättre, vi har ortopedi här i
Hässleholm vilket också påverkar maskinerna då det är tungt gods.
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Bilaga 2
Svara från Enhet 2
1a, Vad är de vanligaste problem/felkoder som uppkommer med Autoklaven?
Svar: Vacuum timeout är ett av de vanligaste problemen som kan uppstå.
1b, Vad beror eventuella problem/felkoder på?
Svar: Etett som trillat ner från en förpackning och hamnat i autoklavsilen.
2a, Vilken komponent brukar orsaka övervägande problem?
Svar: Produktetikett.
2b, Vad beror det på?
Svar: Det bror på vilken sorts förpackning som använts och klistret på etiketten som
kan släppa under sterilisering vid olika parametrar. (trycktemperatur och ånga).
3a, Är där några delar i de olika komponenterna som går i sönder oftare?
Svar: Nej.
3b, Vad beror det på?
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Bilaga 3
Svar från Enhet 3
1a, Vad är de vanligaste problem/felkoder som uppkommer med Autoklaven?
Svar 1: Att dörrarna inte öppnas automatiskt av någon anledning.
Svar 2: Orkar inte komma upp i tryck.
1b, Vad beror eventuella problem/felkoder på?
Svar 1: Det kan vara allt från att det finns tryck kvar i kammaren, men oftast har
någon del hamnat i fel läge. Eller att något sitter fast i kammaren.
Svar 2: Elen avstängd till ångpannan. Ångpannan läcker i läsglaset.
2a, Vilken komponent brukar orsaka övervägande problem?
Svar 1: Vakuumpumpen.
Svar 2: Ångpannan.
2b, Vad beror det på?
Svar 1: Trötta pumpar?
Svar 2: Fungerar ett tag utan ström sen sjunker det.
3a, Är där några delar i de olika komponenterna som går i sönder oftare?
Svar 1: Vi har haft problem med att glaset till ångpannan har spruckit några gånger.
Svar 2: Nivåglaset på ångpannan.
3b, Vad beror det på?
Svar 1: Fel vid byte samt otur?
Svar 2: Satt dit det fel eller för hårt spänt.
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