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Sammanfattning
Diskdesinfektor är nödvändig för en steril enhet. Diskdesinfektor ska användas för rengöring
av kirurgiska instrument. Därför är dagligt underhåll viktigt.
Syftet var att titta på hur det ser ut i verkligheten gällande dagligt underhåll för en specifik
maskin. Jämföra mellan olika arbetsplatser om detta görs och hur ofta. Och om skillnader
finns. Metoden frågeformulär används till olika arbetsplatser. Resultaten var övergripande att
man gör som man ska. Vill vet om hur viktigt daglig underhåll. Det fins många orsaker till att
det valdes att just göra en studie av dagligt underhåll av diskdesinfektor att det är viktigt och
att det görs. Men ett skäl var att en visselblåsare eller anonym person på en arbetsplats menar
att detta ej görs. Att detta brister på en arbetsplats och hoppas i alla fall med detta arbete att
kanske denna arbetsplats tänker en gång till angående detta och görs som man ska.
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Bakgrund
Oftast är Steril enheten en egen avdelning som jobbar nära operationsavdelningen och jobbar
tillsamman. Det är viktigt med kirurgiska instrument av hög kvalitet för en god patientsäkerhet. Inom Steril enheten finnas Disk- och spoldesinfektorer i diskrummet. Så dagligt underhåll
av diskdesinfektor ska vara reda och funkar bra inan kirurgiska instrument kommit in
diskrummet. Så Dagligt underhåll diskdesinfektor är viktigt.
Enligt tillverkaren ska man göra dagligt underhåll för att maskinen ska ha full funktion
( Vårdhandbok), brister detta är det risk att maskinen rengör sämre. I studien som görs kommer kontakt med olika arbetsplatser för att få fram hur detta ser ut i verkligheten. Om underhåll av diskdesinfektor görs och om skillnader finns. En maskin som används kommer med
tiden att samla på benrester och diverse smuts från de blodiga använda instrument, galler,
containers och korgar som kommer från operation. I maskinen efter användning stannar endel
rester från körning och detta ser när underhåll av diskdesinfetkor görs. Så förstår verkligen
att detta är behövligt. Tillverkaren av diskdesinfektor skriver i användarmanualen att detta
ska göras dagligen. Att kontrollerar, att kammare är fri från föremål, bottensil är ren, spolvingar kan rotera, docknings funktion, kontroll av medel tas, att tar isär vingarna och rengör
dagligen.(Geting 88 serien s. 13-15).
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Syfte och Mål
Syfte med detta arbete är att ta reda på om dagligt underhåll utförs, om skillnader finns och
om det görs enligt tillverkarens rekommendationer.
Målet är att belysa vikten av att dagligt underhåll görs.

Metod
Det skickades ut frågeformulär till olika Steril enheter via mail. Enkäten innehåll 5. Frågor
med svarsalternativ ja eller nej 3 om hur ofta som dagligen, veckovis och månadsvis. Skickade ut till 20 Steril enheter och fick 12 svarade.
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Resultat
Alla Steril enheter svarade att det görs dagligt underhåll av diskdesinfektor. Kontrolleras av
diskvingar med armar. Detta görs på arbetsplats dagligen. Kontrolleras och rengörs bottensil.
Det kontrolleras dockning funktion på maskin. Personal signerar efter daglig underhåll varje
dag. Rengöringsmedel och torkmedel kontrolleras varje dag.
Ja

Nej

Dagligen

1.Kontrolleras diskvingar
med armar

X

12

2.Kontrolleras och rengörs
bottensil

X

12

X

12

4.Har arbetsplats någon
form utav signering på att
utförs

X

12

Kontrolleras om maskin
tar rengöringsmedel och
torkmedel

X

12

3. Kontrolleras¨docknings¨funktion på maskin

Veckovis

Må ndadvis
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Diskussion
Från frågeformuläret gör det känt alla arbetsplatser inom steril enheter. Görs dagligt underhåll av diskdesinfektor och följa standard enligt tillverkaren rekommenderar ( ISO15883).
så är det bra för bästa resultat, att gods blir så rent som möjligt och fritt från gamla rester.
Även tillverkaren av maskinen skriver att detta ska göras dagligen och man ser när man gör
dagligt underhåll att gamla rester finns kvar i maskin och dess delar.
Slutsatsen av dagligt underhåll diskdesinfektor, alla arbetsplatser inom steril enheter görs enligt tillverkarens rekommenderar och följer standarder.

7

© YrkesAkademin AB

Källförteckning

Geting Group. Getinge 88 Serien, Användarmanual 502406500 https://docplayer.se/
107376556-Getinge-88-serien-anvandarmanual-always-with-you.html (Hämtade 21-11-07)
Kontroller, validering och service. 2021-02-24https://www.vardhandboken.se/vardhygien-infektioner-och-smittspridning/desinfektion-och-sterilisering-av-produkter/endoskop-rengoringoch-desinfektion-av-varmekansliga-endoskop/kontroller-validering-och-service/ (Hämtade
21-11-08)
Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH) Vägledning för validering, upprepad processkontroll, förebyggande underhåll och rutinkontroll av spol-och diskdesinfektorer. https://hygienediagnostics.se/files/SFVH%20validering%20diskdesinfektorer.pdf (Hämtade 21-11-07)
Teknisk rapport SIS-TR-46:2014. Processer för rengöring, desinfektion och sterilisering-Validering och rutinkontroll inom svensk vård och omsorg. (Hämtade 21-11-09)
Svensk standard SS-EN ISO 15883 , Disk- och spoldesinfektorer -Del 1(Hämtade 21-11-12)
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Bilagor 1: Bilder frågeformulär
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Bilaga 2 : Bilder dagligt underhåll
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Bilaga 3: Checklista för dagligt underhåll av diskdesinfektor
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