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Genom forskning och teknisk utveckling har det idag kommit fram till en modern
diskdesinfektor som säkrar för att godset blir rent och desinfekterat, förutsättning för
att godset ska kunna bli sterilt.
Diskdesinfektorns föregångare var en mycket enkel handvevad diskmaskin i trä. Idag
är diskdesinfektorn helt automatiserad och har olika program för vilket gods,
tex.kirurgiska instrument eller rondskålar, som rengörs och desinfekteras på
sterilenheten.
Olika tester/valideringen utförs för att säkerställa att kvaliteten på rengöringen blir
korrekt utförd och stämmer överens med forskningens värde för att godset ska bli
rent och desinfekterat efter processen i diskdesinfektorn. Blir inte godset ren och
desinfekterat kan det aldrig bli sterilt.
Syftet är att ge kunskap och information om diskdesinfektorn, dess utveckling och hur
processen fungerar i dag emot hur det såg ut förr. Målet är att skapa förståelse för att
teknik och forskning är en viktig del i arbetet med att få kirurgiska instrument rena
och desinfekterade inför sterilisering.
Mailkontakt med olika personer och företag som arbetat eller arbetar med
sterilverksamhet har skett under arbetets gång, även vetenskapliga artiklar på nätet
och litteratur har använts.
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Bakgrund
Idag jobbar vi med helt automatiserade och högteknologiska diskdesinfektorer, vars
processer valideras och på så sätt säkerställer att godset är rent och desinfekterat.
Är inte godset rent kan det aldrig bli sterilt.
Från 1960-talet har vi i Sverige använt spoldesinfektorer och värmedesinfektion av
bäcken, urinflaskor mm.
Diskdesinfektorer för rengöring och värmedisinfektion av kirurgiska instrument kom
några år senare. Standard för diskdesinfektorer finns i SS-EN ISO 15883 (SIS TR 46
2014)
Föregångaren till diskdesinfektorn var en enkel handvevad trätunna som sprutade
vatten på godset. Processen var långsam och resultatet tveksamt.
Den första automatiserade diskmaskinen kom på 1880-talet. Josephine Cochrane
tröttnade på att tjänstefolket var oförsiktiga med det fina ärvda porslinet. Intresset för
att diska själv var inte så stort och tillsammans med en ung mekaniker byggde de
ihop de första prototyperna på baksidan av huset i ett skjul och så kom den
automatiserade diskmaskinen till.
Företaget Garis-Cochrane bildades och de började tillverka diskmaskiner. 1912 sålde
Josephine Cochrane fortfarande diskmaskiner vid en ålder av 73. Året därpå avled
Josephine Cochrane men företaget levde vidare. Det blev först Kitchen Aid som
senare köptes upp av Whirlpool och som fortfarande idag säljer diskmaskiner.
De första kunderna var hotell och restauranger. Kundkretsen ökade och sjukhus och
college och till sist privatpersoner blev konsumenter. (NyTeknik Historia)

I anslutning till operationssalarna fanns det diskmaskiner som operationspersonalen
rengjorde instrumenten i. Instrumenten skickades sedan vidare till sterilenheten för
funktionskontroll, packning och vidare till sterilisering. Diskmaskinerna var av samma
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typ som används i storkök där en back skjuts in och en stor lucka fälls ner över. Inga
tester utfördes likt de valideringar som görs idag. Senare byttes diskmaskinerna ut
mot diskdesinfektorer som även de sköttes av operationspersonal vid
operationssalarna. (Majvi Rosenquist Intervju 2021-10-14)

Idag ser det annorlunda ut inom sterilverksamheten.
På sterilenheterna har hela flödet samlats. Det smutsiga godset tas om hand i
diskrummet, sätts in i diskdesinfektorerna och skickas vidare till renrum/packrum där
funktionskontroll, packning av instrument och sterilisering sker. Efter steriliseringen
kontrolleras godset och packas för vidare transport till respektive
operationsavdelning.
Diskdesinfektorn som används i dag har en modern teknik som garanterar att godset
blir rent och desinfekterat. Det vill säga att efter processen har mikroorganismer
reducerats till en nivå som inte är skadligt för hälsan. Kvar på godset är en livsduglig
mikroorganism på 1000 enheter.
Godset som diskas går igenom olika faser.
De består av:
● Sköljfas – sköljer godset 2 gånger, vattnet får ej överstiga 450 C för att
proteiner på det smutsiga godset inte ska koagulera.
● Rengöringsfas – blandvatten (kallt och varmt vatten) tas in, diskmedel
doseras, vattnet värms till rengöringstemperatur, tömmer ut vatten, tar in nytt
och sköljer upprepade gånger tills godset är fritt från kemikalier.
● Desinfektionsfas – varmt vatten tas in och värms upp till 900 C, desinficerar 1
min i 900 C, tömmer, sköljer godset med sköljmedel. Sista sköljfasen sker i
RO-vatten.
● Torkfas – ren luft blåses in som genomgått HEPA filter.
(Tunhemsäter Fredrik YA Diskprocess och delar i diskdesinfektor 2020-11-11) (SIS
TR 46 2014)
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Genom forskning och teknik kan det idag göras mätningar för att säkerställa att
godset blir rent och desinfekterat. Detta görs genom valideringar dvs. att olika
verkliga laster körs samt valideringsverktyg följer med under processen och flera
olika parametrar läses av och dokumenteras. Validering sker när maskinen tas i bruk
och upprepas en gång om året. Tas nya instrument eller något ändras som kan
påverka resultatet, in i verksamheten görs en ny validering för att kunna säkerställa
att det nya godset blir rent och desinfekterat efter processen i diskdesinfektorn.
Validering utförs av utbildad personal tillsammans med någon ur personalen på
sterilenheten. (Riis Enrique.Valideringsverktyg YA 2021)
De äldre diskdesinfektorerna hade inte så stor kapacitet och luckorna var av samma
modell som på våra traditionella diskmaskiner i hemmen. Det gick inte att se
instrumenten visuellt och urlastningen skedde i diskrummet. Godset transporterades
manuellt över till renrum/packrum och risk för återkontamination blev hög.
Idag har de moderna stora diskdesinfektorerna genomskinliga glasluckor. När
processen är färdig öppnas luckan på motsatt sida och godset transporteras direkt ut
i det rena rummet. Automatisk in och urlastning finns att tillgå (AGS) och systemet
väljer själv vilken diskdesinfektor som ska användas. Det ger ett jämnare flöde och
alla diskdesinfektor används lika mycket. En glasvägg kan sättas framför så att buller
och värme från diskdesinfektorerna minskar. (Alstberg Jörgen. Flöden YA 00:47:55)
De moderna diskdesinfektorerna har idag automatiska programval i form av
streckkoder som scannas för vilket program som ska köras. Maskinerna har idag
IT-stöd där både last och program scannas och sparas till ett spårbarhetssystem.
Spårbarhetssystemet innebär att hela processen kan spåras och följas från operation
till sterilenhet genom hela flödet och tillbaka till operation.
IT-tekniken innebär också att teknikern kan göra felsökning på maskinerna innan de
åker ut till kunden för åtgärd. Även de som arbetar på sterilenheten kan göra mindre
åtgärder om larm skulle uppstå. Maskinen kan tex. larma om inte spolvingar snurrar,
disk och sköljmedel tagit slut eller lasten inte dockats rätt så att vattnet inte kan
spolas i genom på rätt sätt.

6

I dagens maskiner trycks mer vatten in med högre tryck. Godset sköljs därmed
igenom på ett bättre sätt än i de gamla diskdesinfektorerna.
Disk och sköljmedel kan idag styras centralt från stora tunnor. Vinsten är stor då
tunga lyft vid påfyllning och risk för stänk och spill eliminerats med centraldosering.
Det är krav på flödesmätare så att rätt mängd disk och sköljmedel doseras. Skulle fel
på pumpen, som pumpar upp kemikalier, uppstå sitter det en backventil på slangens
ände som hindrar att kemi rinner tillbaka.
På 80-talet började man göra diskdesinfektorer med torkprogram. Förut fick man
flytta över det våta godset till ett torkskåp. Idag sker torkfasen med renad luft som
gått igenom ett HEPA-filter, och filtret byts efter intervaller. Skulle filtret skadas eller
gå sönder larmar maskinen.
I de äldre maskinerna satt en mekanisk vattentemperaturmätare. Resultatet blev inte
exakt och kunde inte valideras. Idag sitter en elektronisk mätare som valideras.
Det finns i dagens diskdesinfektorer en oberoende temperatursensor. Den består av
två givare, en för processen och en för att övervaka processmätaren så kallat
Supervicer.
Diskdesinfektorerna värmdes förr upp med ånga, i viss mån även idag. Utfasning
sker till förmån för eluppvärmda då långa ångnät är dyra kostnader för sjukhusen.
Skulle en läcka uppstå på ångnätet stannar alla maskiner som är anslutna till
ångnätet.
(Gullberg Robert Servicetekniker - intervju 2021-10-20)

Stor vikt läggs idag på miljöaspekten.
Tekniken förfinas så att förbrukningen av olika media såsom vatten, kemi och el hålls
nere.
Stora krav ställs på de kemikalier som används. Användningen av processat vatten,
RO-vatten i slutsköljningsfasen i diskdesinfektorn är ytterligare en anledning till att
kraven på kemikalier utökats.
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Lagstiftningen förändras ständigt allt från farosymboler till vilka kemikalier som får
användas. Alla produkter ska vara CE-märkta som används i diskdesinfektorerna.
Detta är ett led i att valideringarna ska kunna utföras korrekt.
Likväl som lagstiftningarna förändras så ändras instrumentens karaktär. Mängden
och fler material används idag vid tillverkningen. Instrumenten blir mer avancerade,
som exempel har robotkirurgi tillkommit och mer komplexa optiker utvecklats.
(Stensson Ulf. Mail Diversey)

Syfte och Mål
Syftet med det här projektet är att ge en inblick kring forskning och teknisk utveckling.
Att ge en inblick i hur det har varit och hur det ser ut i dag.
Vidare är målet att ge intresse för att se vad forskning och utveckling gjort för att vi
hamnat där vi är i dag och förhoppningsvis väcka tankar om vidare utveckling.

Metod
● Intervjuer
● Mail
● Standarder och teknisk rapport
● Litteratur från nätet
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Resultat
Resultatet från de olika intervjuerna med personer från sterilenheter och tekniker har
gett en stor inblick i rengöringsprocessens utveckling. Teknik och forskning har i
samarbete fört sterilarbetet framåt och gett säkrare metoder för ett rent och
desinfekterateknikert gods. Utvecklingen av IT på maskinerna har gjort att fel i
processen kan upptäckas snabbt genom fellarm och validering kan ske och
dokumenteras.
Olika miljökrav har satt krav på processen i diskdesinfektorerna bland annat ska
kemikalier som används vara CE märkta.
Det jobbas ständigt för att minska på el, vatten och kemikalier.
Kraven på personalen har också ökat i takt med ny forskning och ny teknik.

Diskussion
Det man kan se i resultatet är att mycket har hänt på sterilenheten. Att forskning och
teknik utvecklats har gjort att man jobbar på ett effektivare sätt med säkrare metoder.
Spårbarhetssystem ger en möjlighet att kunna hitta fel och brister i hela processen.
Validering ger en säkerhet på att godset blir rent och desinfekterat efter process i
diskdesinfektorn.
Självklart har utvecklingen varit positiv för sterilverksamheten, målet för
sterilverksamheten är att kunna förhindra att människor dör i vårdrelaterade
infektioner. Vi är inte där i dag men ökad medvetenhet, forskning, teknik och
utbildning av personal är ett steg i rätt riktning.
Med tekniska lösningar ökar även kraven på personalen som jobbar på sterilenheten.
Maskinerna ska kunna skötas på ett korrekt sätt, lastas på rätt sätt och underhållas
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på rätt sätt för att resultatet ska bli korrekt. Vikten av rätt utbildad personal har
kommit upp i samband med intervjuerna.
. Den mänskliga faktorn måste finnas men det finns säkert ytterligare förändringar
som kan utvecklas för en säkrare process. Rena och desinfekterade instrument
räddar liv. Finns smuts kvar kan de aldrig bli sterila och kan då i värsta fall vara orsak
till en vårdrelaterad infektion med dödlig utgång.

Risken finns att man förlitar sig för mycket på all teknik. Har vi inte kunskap så kan
tekniken fälla oss också. Till exempel kan processen vara godkänd i diskdesinfektorn
trots att en skål vänt sig. Det är då viktigt att personalen har kunskap att inte
godkänna och frisläppa godset och ha kunskap om vilka åtgärder som krävs.
En intressant diskussion för rengöringsresultatet var om en ny tillverkare av till
exempel en peang, likvärdig och identisk till utseendet som de som befintliga, tas in i
verksamheten. Hur är materialet sammansatt i den nya peangen? Rostar den
snabbare, vikt, hållbarhet ytbeläggningar osv? Behövs en materialanalys? Lite
billigare är kanske inte bäst? Kan man förlita sig på tillverkaren?
Ämnet blev inte besvarat då kunskap om tillverkare och tillverkningen av instrument
var utanför kunskapsgränsen. Det vi kom fram till var att dålig kvalitet på
instrumenten kan orsaka stora skador i diskdesinfektorerna och bli mycket kostsamt.
Rost smittar och skulle rost uppstå i diskdesinfektorn så blir reparationskostnaderna
mycket kostsamma.
En observation är att teknik och forskning gjort att arbetsmiljön blivit mycket bättre för
personalen på sterilenheten. Tunga lyft och obekväma arbetsställningar har avhjälpts
med höj och sänkbara lastinsatser och bord, mindre buller och värmeutveckling från
diskdesinfektorerna. Idag kan kvinnor och män arbeta på lika vilkor på en sterilenhet.
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Slutsats/Sammanfattning
I slutändan är det vi människor som kan få sätta livet till i en vårdrelaterad infektion
som kan ha skapats av orena instrument som inte hanterats rätt på sterilenheten.
Forskning och teknik är en viktig del i vårt arbete för att komma framåt i utvecklingen
av sterilisering av operationsinstrumenten och absolut nödvändig.
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Källförteckning
SIS_TR_46_2014_SV.pdf.pdf
SS EN ISO 15883-1
Alstberg Jörgen YA 2021-03-24 Föreläsning Flöden (Hämtad 2021-10-19)
Gullberg Robert Servicetekniker Getinge Sverige AB Intervju 2021-10-20
Riis Enrique YA 2020-10-26 Föreläsning Valideringsverktyg (Hämtad 2021-10-17)
Rosenquist Majvi Steriltekniskaeneheten Csk Kristianstad Intervju 2021-10-14
Tunhemsäter Fredrik. YA 2020-11-11 Föreläsning Diskprocess och delar i
diskdesinfektorn (Hämtad 2021-10-17)
NyTeknik Historia
https://www.tekniskamuseet.se/lar-dig-mer/100-innovationer/diskmaskinen/
NyTeknik Historia, Handdisk blev automatisk 20141213 av Charlotta von Schultz
https://www.nyteknik.se/teknikhistoria/handdisk-blev-automatisk-639
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