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Sterila medicintekniska flergångsprodukter skyddas av förpackningssystemet efter
steriliseringsprocessen, vilket gör det svårt för mikroorganismer att tränga in och kan
behålla sitt sterila tillstånd tills de öppnas för användning. Svensk förening för
vårdhygien påpekade att det vanligtvis beror på felaktig hantering att förpackningen
förlorar sin sterilitet. Därför är lagringsförhållandena för medicintekniska produkter
mycket viktiga. Ovanstående är bakgrunden till varför denna rapport diskuterar
lagringsförhållandena på steriltekniska enheter.
Syftet är att undersöka lagringsvillkoren för sterila medicintekniska flergångsprodukter
på steriltekniska enheter. Målet är att kunna presentera fakta genom undersökning,
och se om rapportens resultat kan ge en referens för den steriltekniska verksamheten.
Denna rapport genomför en enkätundersökning till de personerna som ansvarar för
den sterila enheten. Resultaten av undersökningen visade att flera av de sterila
enheterna står inför problemet med otillräckliga utrymmen, och några har gamla
anläggningar som gör lagringsförhållandena otillfredsställande.
Enligt flera svar från ansvariga är sommaren den jobbigaste säsongen, att kontrollera
ventilation och temperatur. Flera måste använda en avfuktare för att klara
luftfuktigheten över 70 RH%. Andra frågor rör personalens arbetssätt och
miljöunderhåll, tittar vi noga på orsakerna kan man faktiskt tänka sig att dessa är
relaterade till grundorsaken, bristen på plats.
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Definitionsbegrepp
Sterile= fri från levande mikroorganismer (Enligt SS-EN ISO 11607–1:2020).
Sterile barriärsystem (SBS)= som minimerar risken för inträngning av mikroorganismer
och möjliggör aseptisk presentation av det sterila innehållet vid användning (Enligt SSEN ISO 11607–1:2020).
Medicintekniska flergångsprodukter= Det indikerar att medicintekniska produkter som
är återanvändbara. (Enligt SIS TR 57:2020).
Luftfuktighet= Det relativa fuktighetsförhållandet mellan luftens faktiska vatteninnehåll
och mättnadsvärdet vid den aktuella temperaturen. Vanligtvis förkortad RH och anges
i procent % (Enligt SIS TS 39:2015).
CFU= (colony forming unit) Bakteriebärande partiklar som producerar kolonier på
odlingsplattan (Enligt SIS TS 39:2015).
HEPA- filter= HEPA- filter står för High Efficiency Particulate Air filter. Högeffektivt
partikelfilter som uppfyller SS EN 1822–1 (Enligt SIS TS 39:2015).
Slutfilter= Luftfilter som används för att separera partiklar och mikroorganismer i det
sista filtersteget (Enligt SIS TS 39:2015).
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Bakgrund
Medicintekniska flergångsprodukter måste rengöras, desinfekteras och steriliseras,
och
dessa
sterila
medicintekniska
flergångsprodukter
skyddas
av
förpackningssystemet efter att steriliseringsprocessen är klar. Sterilteknisk enhet
(Hädanefter kallad STE) ansvarar för ovanstående arbetsrutiner och för att säkerställa
patientsäkerhet och förbättra vårdkvaliteten på mediciniska institutioner.
Förpackningssystem som skyddar dessa sterila medicintekniska flergångsprodukter
kombinerar både ett sterilt bärriärsystem och skyddande förpackning för att förhindra
att mikroorganismer tränger in och förorenar steriliserade instrument/föremål, och det
kan vara i form av packskynke, containers och packpåsar kombinerat papper/plast är
det (SS-EN ISO 11607–1:2020).
Enligt vad svensk förening för vårdhygien (Hädanefter kallad SFVH) påpekat i
vårdhygieniska rekommendationer, förpackningens kondition är en viktig faktor som
påverkar sterila medicintekniska flergångs produkters sterilitet. Bland annat temperatur,
luftfuktighet och den manuella hanteringen är de viktigaste faktorerna som påverkar
förpackningens kondition. Dessutom är den allmänna uppfattningen från producenter
av medicinskt material att förlusten av förpackningarnas sterilitet inte är att
förpackningen i sig kommer att orsaka förlusten av sterilitet, utan att den oftast orsakas
av felaktig hantering, till exempel kläms förpackningen eller tappas på golvet.
Sammanfattningsvis påpekar SFVH"förpackningens kondition kan vara mer
avgörande än tid." (SFVH 2021, Hög luftfuktighet – påverkan på sterilt gods och förslag
till åtgärder).
Som nämnts ovan är lagringsförhållandena för sterila medicintekniska
flergångsprodukter med andra ord avgörande. Detta är bakgrunden till varför denna
rapport vill diskutera lagringsförhållandena på steriltekniska enheter.
Syfte och Mål
Denna rapport syftar till att granska förvaringsförhållanden för sterila medicintekniska
flergångsprodukter vid STE, och presentera fakta genom enkätundersökning.
Intervjupersonen (personen som fyllde i frågeformuläret) är ansvarig för STE. Målet är
att ge en referens för sterila verksamheter.
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Frågeställning är följande:
Hur ser lagringsförhållanden av sterila medicinska flergångsprodukter ut på
steriltekniska enheter?
Metod
Denna undersökning kommer första hand att granska om rekommendationerna i den
tekniska rapporten SIS-TR 57:2020 följs, det görs i form av ett fråge formulär. Varje
ansvarig på en STE besvarar frågorna och ger kommentarer om lagringsförhållandena
på deras enheter, detta syftar till att få en relevant och fullständig förståelse av
lagringsvillkoren på varje STE.
SIS-TR 57:2020 ger de senaste och nya rekommendationer för säker lagring,
hanteringskrav och villkor för sterila medicintekniska produkter inom omvårdnad och
hälsa, tandvård och djursjukvård.
Det som måste anges är att frågeformuläret fylls i anonymt, och därför kommer det inte
att avslöjas vilken sterilteknisk enhet forskningsobjektet är i avhandlingens skrivande
del.
Resultat
Resultatet representeras av ett cirkeldiagram, och anledningar till "Ej motsvarar
kraven" av den som ansvarar för STE finns antecknad i utrymmet till höger i
cirkeldiagrammet.
Frågeformulärets innehåll är baserat på beskrivningar av lagringsförhållanden i SIS TR
57:2020. Att granska sterila medicintekniska flergångsprodukters lagringsvillkoren
som relaterade till sterilteknisk enhet i SIS-TR 57:2020 är kapitel 4, kapitel 8 och bilaga
c tabell 2c. Och det kan sorteras och klassificeras i följande fyra kategorier:
‧Utformning utrymmen och utrustning.
‧Temperatur, luft och ventilation.
‧Personal och dess arbetssätt.
‧Miljöunderhåll och lokalvård.
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Se frågeformuläret i bilaga 1.
Enkätundersökningstid är 4 september till 27 september. Totalt antal utfärdade
frågeformulär är 79, och returnerades 24 frågeformulär på grund av till exempel fel epostadressen, eller mottagaren (den ursprungliga ansvariga) har överförts till en annan
arbetsplats och inte längre är ansvarig.
Därför är antalet enkäter som faktiskt skickats och nådde till den ansvarige 55, och 19
enkäter returnerades efter att den ansvarige fyllt i och besvarat. Bland dem var 2
frågeformulär inte ifyllda, så de giltiga frågeformulären räknades som 17 exemplar.
Därför är statistiken i denna rapport också baserad på beräkningen och statistiken för
dessa 17 enkäter.
Enkätundersökningen syftar till att få en mer omfattande förståelse av
lagringsförhållandena och nuvarande statusen för varje STE, men på grund av det låga
antalet frågeformulär som besvarats, är därför resultaten inte tillräckliga för att
representera den aktuella statusen på alla STE avdelningar. Men
undersökningsresultaten kan vara en referens för vidare forskning inom sterila
verksamheter i framtiden.
Resultat från enkätundersökningen av frågeformulär
‧Frågan om formning av utrymmen och utrustning
1. Lagerhållningsrummet inte utsätts för solljus

Anledningar till "Ej motsvarar
kraven":

24%

*Utsätts för solljus men det finns
persienn.

76%

Motsvara kraven
Ej motsvarar kraven
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2. Lagringsutrymmet har tillräcklig totalyta för
bekväm eller ergonomisk hantering

Anledningar till “Ej motsvarar
kraven":
* På grund av trånga lokaler.

29%

*Trångt.

71%

Motsvarar kraven
Ej Motsvarar kraven

3. Lagringsutrymmet har överskådlig förvaring av
sterila medicintekniska produkter
0%

100%
Motsvarar kraven
Ej Motsvarar kraven

4. Utformade också ett avemballeringsrum eller
inslussningsrum/ utrymme för att bibehålla
lokalernas renhet

6%

94%

Motsvarar kraven
Ej motsvarar kraven
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5. Golv: Icke absorberande, lättstädat,
smutsavvisande och kan ressistent mot
alkoholbaserat desinfektionsmedel med
tensidtillsats

Anledningar till "Ej motsvarar
kraven":
*Äldre golv plastmatta.

6%

94%

Motsvarar kraven
Ej motsvarar kraven

6. Golvmatta: Det är uppdragen på väggen, så att
rondellen på en skurmaskin inte når över mattans
kant

0%

100%

Motsvarar kraven
Ej motsvarar kraven

7. Dörrstopp placeras på vägg så att skurmaskin
kommer åt hela golvet

Anledningar till "Ej motsvarar
kraven":
* Har ej några dörrstopp.

24%

76%
Motsvarar kraven
Ej motsvarar kraven
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8. Väggar: Icke absorberande och lätta att rengöra.
De tål alkoholbaserat desinfektionsmedel med
tensidtillsats
6%

94%
Motsvarar krven
Ej motsvarar kraven

9. Tak: Undertak i form av icke-perforerade plattor
utan mellanrum är släta och lätta att torka av

De olika anledningar till "Ej
motsvarar kraven":
* Gammal lokal

29%

*Plattor- flyttbara. Vid förändring
71%

sätts renrumsplattor upp.
Motsvarar kraven
Ej Motsvarar kraven

10. Plattorna i undertaket ska inte kunna röra sig
p.g.a. tryckförhållanden/ventilation

12%

88%
Motsvarar kraven
Ej motsvarar kraven
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11. Fönster: Det bör undivikas, men om det inte
kan undvikas bör det placeras på fasaden för att
undvik dammsamlade fönsterbräda

Anledningar till "Ej motsvarar
kraven":

6%

* Har fönsterbräda.

94%
Motsvarar kraven
Ej motsvarar kraven

12. Fönster: Om det finns fönster, det skall vara ej
öppningsbara och försedda med solskydd

Anledningar till "Ej motsvarar
kraven":

6%

* Fönstren går att öppna om man
absolut måste, persienner finns.

94%

Motsvarar
kraven
Ej motsvarar
kraven

13. Öppen hyllställning: Den nedre hyllan bör vara minst
45 cm från marken, minst 45 cm från taket och minst 5
cm från väggen. Det nedersta hyllplanet skyddas med
hel bottenplatta. Om det finns sprinkler och armatur
beräknas avståndet från dessa.

De olika anledningar till "Ej
motsvarar kraven":
*För små lokaler.

24%
76%

*35 cm. Ja fast bottenskiva.
Motsvarar kraven
Ej motsvarar
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14. Alla ytor på fast och lös inredning är släta och
utan skador för att underlätta rengöring och
desinfektion.

12%

De olika anledningar till "Ej
motsvarar kraven":
*Gamla hyllor delvis.

88%

Motsvarar
kraven
Ej motsvarar
kraven

15. Korgar och hyllplan kan rengöras och
desinfekteras.

0%

100%

Motsvarar
kraven
Ej motsvarar
kraven

16. Tillgång till handtvätt och handdesinfektion.

0%

100%
Motsvarar
kraven
Ej motsvarar
kraven
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‧Frågan om temperatur, luft och ventilation
1. Inte utsätts för hög och låg luftfuktighet

De olika anledningar till "Ej
motsvarar kraven" är under
diagrammet:

6%
47%

47%

Motsvarar
kraven
Ej motsvarar
kraven

*Beror på vädret.
*Låg luftfuktighet är svårt att upprätthålla vintermånader.
*Det blir svängningar under sommaren.
*Beror på luftfuktighet utomhus.
*Under högsommar kan luftfuktigheten stiga, då används speciella luftavfuktare.
- problem sommartid. Då används avfuktare
2. Inte utsätts för snabba eller dramatiska
temperaturväxlingar

Anledningar till "Ej motsvarar
23%

kraven":

6%

* Problem sommartid.

71%
Motsvarar
kraven
Ej motsvarar
kraven
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3. Inte utsätts för damm

Anledningar till "Ej motsvarar
23%

6%

kraven":
71%

*I minsta mån. Men allt tillför
Motsvarar
kraven
Ej motsvarar
kraven

4. Temperatur: Enligt tillverkarens anvisningar eller
(22 ± 3) o C.

damm egentligen.

De olika anledningar till "Ej
motsvarar kraven":
*Problem sommartid.

18%

82%

*Kommer

att

Motsvarar
kraven

fuktmätare

i

Ej motsvarar
kraven

bevakning på temperaturen för

5. Luftfuktighet: Enligt tillverkarens anvisningar
eller om sådana inte finns 30-70 % RH (övervakas
kontinuerligt och dokumenteras, avvikelser
noteras och åtgärdas)

installera
höst

men

en
har

tillfället.
De olika anledningar till "Ej
motsvarar kraven":
*Finns alltid några kritiska dagar

18%

under
82%

Motsvarar
kraven
Ej motsvarar
kraven

sommaren

då

luftfuktigheten har en tendens att
gå strax över 70%.
*Problem sommartid.
*Vi gör stickprovskontroller men
kommer att installera mätare.
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6. Ventilation: 10-20 luftväxlingar/h

18%
0%
Motsvarar
kraven
Ej motsvrar
kraven
Vet ej

82%

7. Ventilation: Tilluftsdonen ska vara hygieniskt
utformade och placeras i taket. Hänsyn ska tas till
aktiviteten i rummet och dess inredning

18%
0%
82%

Motsvarar kraven
Ej motsvarar kraven
Vet ej

8. Ventilation: Tilluftsdonens placering i rummet
ska vara jämt fördelade för att undvika zoner med
stillastående luft

18%
0%
82%

Motsvarar
kraven
Ej motsvarar
kraven
Vet ej
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9. Ventilation: Frånluftsdonen ska vara hygieniskt
utformade och placeras i vägg ej högre än 300 mm
från golvet

Anledningar till "Ej motsvarar
kraven":

18%

*Nej sitter i taket.

17%

65%

Motsvarar
krven
Ej motsvarar
kraven
Vet ej

10. Tryckdifferens: ≥ 10 Pa övertryck i förhållande
till omgivande lokaler med lägre renhetsgrad

De

olika

anledningar

till

"Ej

motsvarar kraven":
12% 12%

*Gamla lokaler
76%

Motsvarar
kraven
Ej moysvarar
kraven
Vet ej

11. Tryckdifferens: Övertryck utgör en barriär mot
lokaler med lägre renhetskrav och ska
upprätthållas under hela dygnet

*Delvis i vissa förråd

Anledningar till "Ej motsvarar
kraven":

12%

12%
76%

Motsvarar
kraven
Ej
motsvarar
Vet ej

* Delvis i vissa förråd.
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12. Mikrobiologisk renhet i luft (CFU/m3 ): 100
rekommenderas
GMP Klass C (görs årligen)

Motsvarar
kraven

23%
12%

65%

Ej motsvarar
kraven

De

olika

anledningar

till

"Ej

motsvarar kraven":
*Utförs vid behov
*Ok vid start men kontrolleras inte
årligen

Vet ej

13. Mikrobiologisk renhet på ytor CFU/24 cm2: 25
rekommenderas GMP Klass C (görs årligen)

De

olika

anledningar

till

"Ej

motsvarar kraven":
*Nej ytor har aldrig mig veterligen

29%

kontrollerats.

47%
Motsvarar
kraven
Ej motsvarar
kraven
Vet ej

24%

14. Antal luftburna partiklar under aktivitet (ISO
Klass 8) (görs årligen)
0,5 µm/m3 luft (3 520 000)
5,0 µm/m3 luft (29 300)

24%
53%
23%

Motsvarar
kraven
Ej motsvarar
kraven
Vet ej

*Mäts inte.
*Ok vid start men kontrolleras inte
årligen.

De

olika

anledningar

till

"Ej

motsvarar kraven":
*Mäts inte.
*Ok vid start men kontrolleras inte
årligen.
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15. Slutfilter (HEPA): Det uppfyller klass ≥H13
(enligt SS-EN 1822-1:2019)

Anledningar till "Ej motsvarar
kraven":

6%

6%

*Nej,
Motsvarar
Kraven
Ej motsvarar
kraven
Vet ej

88%

inte

enligt

fastighetsförvaltaren. Typ ff2.

16. Slutfilter placeras i tilluftsdonet eller så nära
det aktuella rummet som möjligt

24%
0%

Motsvarar
kraven
Ej motsvarar
kraven
Vet ej

76%

‧Frågan om personal och dess arbetssätt
1. Handhygien: Handdesinfektion

0%

100%

2. Klädsel: Av arbetsgivare fastställd ren
specialarbetsdräkt för operation

0%

Motsvarar
kraven
Ej motsvarar
kraven

100%
Motsvarar
kraven
Ej motsvarar
kraven

15
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3. Förpackningarna placeras och använd
ordnat: Den äldsta förpackningen
används först för att undvika att
utgångsdatum passeras

4. Om produkten har varit utanför det
lagringsutrymment men fortfarande
befinner sig i en mikrobiologisk
kontrollerad luftmiljö, exempelvis en
operationsvdelning, krävs en
riskbedömning för att avgöra om…

0%
100%

18%

Motsvarar
kraven

82%
Ej motsvarar
kraven

5. Produktförpackning som lämnat
utrymme med mikrobiologiskt
kontrollerad luftmiljö tas inte in i detta
utrymme igen

Motsvarar
kraven
Ej motsvarar
kraven

6. Transportförpackningar förekommer
inte i lagringsutrymmen för avdelnings –
och produktförpackningar

24%
29%

6%
65%

Motsvarar
kraven
Ej motsvarar
kraven
Vet ej

76%

Motsvarar
kraven
Ei motsvarar

‧Frågan om miljöunderhåll och lokalvård
1. Det finns instruktioner för rengöring
och desinfektion av ytor samt lokalvård

0%

100%

2. Städning, golv med fuktig metod:
Dagligen vid aktivitet i lokal

0%
Motsvarar
kraven
Ej motsvarar
kraven

100%

Motsvarar
krven
Ej motsvarar
kraven
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3. Rengöring och desinfektion av ytor
som kommer i kontakt med
avdelningsförpackningar och
produktförpackningar: Varje månad samt
vid behov

Anledningar till "Ej motsvarar kraven":
*1ggr/kvartalet.

18%
82%

Motsvarar
kraven
Ej motsvarar
kraven

4. Borttransport av tomt emballage:
Dagligen samt vid behov

0%

100%
Motsvarar
kraven
Ej motsvarar
kraven

5. Resultatet kontrolleras regelbundet
enligt fastställd rutin

12% 12%
76%

Motsvarar
kraven
Ej motsvarar
kraven
Vet ej
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Sammanfattning av resultat
Följande diagram och
undersökningsresultat:

beskrivningar

används

för

att

visa

ovanstående

Resultaten av enkätundersökningen visar
förljande egenskaper
Miljöunderhåll och lokalvård
Personalen och dess arbetssätt
Temperatur och ventilation
Utrymme och utrustning
0%

20%

Ja

40%

60%

80%

100%

Nej

‧När det gäller utrymme och utrustning finns det totalt 16 frågor, bland dessa 16 frågor
var det bara 4 frågor som de alla svarade ja på. Utgjorde 25%.
‧När det gäller temperatur och ventilation är det totalt 16 frågor, och ingen svarade ja
på frågorna.
‧När det gäller personalen och dess arbetssätt besvarades tre av de sex frågorna ja,
vilket motsvarar hälften.
‧ När det gäller miljöunderhåll och lokalvård besvarade 3 av 5 frågor ja, vilket
motsvarar 60 %.
Diskussion
Baserat på ovanstående procentandel och kommentarerna från personerna som
ansvarar för STE kan man konstatera att: problemen som plågar STE huvudsakligen
är utformning av utrymmen och utrustning, och temperatur, luft och ventilation.
Av svaret från den ansvariga STE att döma, står många av dem inför platsbrist. Utifrån
STE:s svar kan detta bero på att dessa anläggningar byggdes i ett tidigt skede, och
18
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om sjukhusets verksamhet ökar dag för dag, kommer brist på plats säkert att bli ett
oundvikligt problem. Se bilaga 2, som är en avskrift av originaltexten, och detta är svar
som skrivits av flera ansvariga berättar att platsbristen verkligen är besvärande för STE:
s verksamhet.
Åtgärder för att lindra bristen på utrymme kan ta tid. Men för fråga 4 kan en möjlig
lösningen vara att av emballering inte sker i lagringsutrymmet (SIS TR 57: 2020). Med
andra ord, för de STE som saknar av emballerings rum, bör deras av emballering
utföras i ett separat rum.
Enligt SFHV:s Byggenskap och Vårdhygien, "lokal för av emballering och mottagning
av gods i transportförpackning" är också en del av flödet i den steriltekniska
verksamheten, därför måste dess utformning säkerställa ett smidigt flöde av gods och
material så att olika flöden inte korsar varandra (SFVH 2016, Byggenskap och
Vårdhygien Vårdhygieniska aspekter vid ny- och ombyggnation samt renovering av
vårdlokaler, s. 44). Detta bör beaktas när STE får en chans att bygga om.
Men även med begränsat utrymme fick vi ett mycket positivt svar på fråga 3 som
handlar om "överskådlig förvaring". Detta innebär att när STE planerar
lagringsutrymmet, även om det saknas utrymme, delar de fortfarande
lagringsutrymmet enligt mikrobiell renhetsgrad. Detta är ett mycket positivt resultat.
När det gäller temperatur, luft och ventilation: Säsong är en viktig faktor som
påverkar fuktighet och temperaturkontroll, till exempel stiger temperaturen på
sommaren, luftfuktigheten tenderar att stiga till mer än 70% RH, och det är svårt att
hålla låg luftfuktighet på vintern.
Temperaturen ska vara 22±3°C och RH under 70% (SIS TR 57:2020). Enligt SFHV:s
rekommendation, mätning och övervakning av luftfuktigheten i det sterila
förrådsutrymmet ska ansvaras av fastighetsförvaltaren och den bör anslutas till
byggnadens övervakningssystem, och systemet bör vara utformat för att varna
fastighetsförvaltarens driftsorganisation vid en avvikelse (SFVH 2021, Hög luftfuktighet
– påverkan på sterilt gods och förslag till åtgärder Vårdhygieniska rekommendationer).
Med tanke på dilemmat av temperatur och luftfuktighet som STE för närvarande står
inför, och detta kan också ha att göra med orsaken till bristen på plats/utrymme. Därför
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är det för närvarande möjligt för STE att använda avfuktare och installera fuktdetektorer.
Dessutom bör det kontinuerligt övervakas och en handlingsplan och evakueringsplan
upprättas (SFVH 2021, Hög luftfuktighet – påverkan på sterilt gods och förslag till
åtgärder Vårdhygieniska rekommendationer).
Men i framtiden, när man bygger eller bygger om STE. Långsiktiga lösningen är som
SFVH:s rekommendationer, det vill säga att "en helhetssyn på ventilationssystemet",
det betyder att RH och temperatur kan övervakas centralt för att säkerställa att korrekta
mätvärden erhålls över tid. (SFVH 2021, Hög luftfuktighet – påverkan på sterilt gods
och förslag till åtgärder Vårdhygieniska rekommendationer s. 7).
Fråga 3 handlar om damm, 24% av svaren är negativa. Detta kan antas bero på gamla
avdelningar, och dess ventilationsdesign är kanske inte perfekt. Den nuvarande
genomförbara metoden kan uppnås genom manuellt underhåll, till exempel daglig
rengöring och underhåll.
Frågor 6, 7, 8, 9 och de återstående frågorna 12, 13 och 14 är faktiskt relaterade till
ventilation, och resultaten är inte idealiska, svar "vet ej" är alla över 20% (frågorna 12,
13 och 14).
Enligt SIS TR 57:2020, STE bör övervaka och registrera kontinuerlig temperatur och
luftfuktighet, noterar avvikelser och tar åtgärder, och partikelmätning och CFU-mätning
genomförs en gång per år (SIS TR 57:2020). Dessutom enligt SFVH:s Byggenskap
och Vårdhygien, "ventilationsanläggningens prestanda ska vara dokumenterad ", och
funktionskontroller bör utföras regelbundet (SFVH 2016, Byggenskap och Vårdhygien
Vårdhygieniska aspekter vid ny- och ombyggnation samt renovering av vårdlokaler, s.
42).
Utifrån ovanstående betyder att STE ska ha ett mer omfattande grepp om sin egen
ventilation, tryckdifferens, förfilter, slutfilter, och mätningen av CFU på ytan. Flera STE
ansvariga beskrev det dilemmat, temperaturen och ventilationen för STE: s
verksamhet. Se bilaga 3.
När det gäller personalens arbetssätt, problemet visas i till exempel frågan 4, 5 och
6, och vi fick var och en 18%, 29% och 24% negativa. Dessa tre frågor involverar det
faktiskt förhållandet mellan själva lagringsutrymmet (mikrobiologisk kontrollerad
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luftmiljö) och dess yttre utrymme (annan mikrobiologisk kontrollerad luftmiljö, ickemikrobiologisk kontrollerad luftmiljö). Med andra ord återspeglar dessa tre frågor hur
personalen hanterar flödet av medicinska steriliseringsprodukter mellan ovan nämnda
utrymmen.
Fråga 4 är relaterat till flödet inom mikrobiologisk kontrollerad luftmiljö, och STE har
ansvaret för riskanalys. Utgångsdatum är inte enbart det som tas med i
riskbedömningen också hur många gånger förpackningar flyttas tas med i
bedömningen och skicket på förpackningen (SIS TR 57:2020). Och detta är vad STE
kan fokusera på i fråga 4.
Det som bör övervägas för fråga 5 är att sterilteknisk verksamhet klassificeras som
hygienklass 3, det betyder att utformningen av STE måste överensstämma med
hygienklass 3, dvs. det har särskilda krav på "vattenrening", "ventilation" och
"undertak", till exempel ovanför undertak måste vara mögelfritt och rent, (SFVH 2016,
Byggenskap och Vårdhygien Vårdhygieniska aspekter vid ny- och ombyggnation samt
renovering av vårdlokaler, s. 13). Dessa syftar till att förebygga luftburen smitta. Därför
bör STE följa rekommendationerna mikrobiologiskt kontrollerad luftmiljö (SIS TR
57:2020).
Det som STE bör beakta för fråga 6 är att transporter av medicinskt sterilt material är
alltid en risk för nedsmutsning och damm, så uppackning av transportförpackning ska
vara i ett särskilt utrymme, dessutom transportförpackningar ska inte förekomma i
lagringsutrymmet (SIS TR 57:2020).
Punkter 1, 2, 3, 4 och 5 i bilaga 4 handlar om avdelnings förpackningar och
transportförpacknings frågor som nämns av ansvariga för STE, liksom problemen med
personalens arbetsmetoder. STE ansvariga anser att det är angeläget att förbättra
yrkeskunskapen, det verkar som det finns svårigheter med detta.
Lösningen på ovanstående problem, förutom att förbättra anläggningarna, eller
otillräckligt STE -utrymme, eller problemen med gamla byggnader kanske inte kan
ändras omedelbart. Men det mest omedelbara som kan göras är att förbättra och
uppgradera personalens kunskaper och kapacitet. Det finns ett tydligt uttalande om
utbildning och kompetens i 9.3 i SIS TR 57: 2020.
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När det gäller miljöunderhåll och lokalvård, problem är rengörings-och desinfektion
frekvensen överensstämmer inte med bestämmelserna i SIS TR 57:2020, och
kontinuerlig spårning utförs inte regelbundna och rutinmässigt.
Rengöring kan minska antalet mikroorganismer i miljön och är en viktig faktor för att
förhindra spridning av infektioner och medicinskt relaterade infektioner (SFVH 2020,
Städning i vårdlokaler (SIV)- Vårdhygieniska rekommendationer för städ-, servicevård- och omsorgspersonal). Även om innehållet i SIV inte innefattar rengörings- och
städning delen av STE -förvaring och förvaring av operationsrum, kan det vara en
referens för STE när man överväger miljöunderhåll och lokalvård. Till exempel ställer
in och reglerar den ram och innehåll, liksom kontinuerlig kvalitetsspårning.
I punkt 6 i tillägg 4 nämnde den ansvariga för STE att det inte är lätt att ha god
kommunikation och förståelse för personal som underhåller och tar hand om STE lokalen, och det är ännu svårare att få feedback om underhållet. Ovanstående
uttalanden verkar visa att STE har svårt att spåra effektiviteten av rengöring. För att
göra ett bra jobb med kvalitetsspårning finns följande beskrivning i vårdhandboken:
Vårdgivaren har det yttersta ansvaret för att städriktlinjer upprättats. I dessa
ska framgå vilken kvalitet städningen ska uppnå. Kvalitetskraven ska stå i
relation till lokalernas hygienklasser enligt Byggenskap och Vårdhygien (BOV)
samt Städning i vårdlokaler (SIV). Verksamheten ansvarar tillsammans med
städorganisationen (utförare) för att kvalitetsuppföljning avseende städning
och rengöring sker med regelbunden frekvens.
(Vårdhandboken)
Ovanstående kan användas av STE för att optimera sitt miljöunderhåll och rengöring,
samt för att upprätta en kvalitetsspårning. Därför kan den möjliga lösningen för
miljöunderhåll och lokalvård vara att följa specifikationerna i SIS TR 57: 2020 och att
utveckla kvalitetsspårning baserat på huvudpunkterna i vårdhandboken.
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Bilaga 1: Frågeformulär
˙Formning av utrymmen och utrustning
stämmer/
Villkorskrav

stämmer inte
kommentarer

1.

Lagerhållningsrummet inte utsätts för solljus.

1.

Lagringsutrymmet har tillräcklig totalyta för bekväm eller ergonomisk hantering
(exempelvis av trångt utrymme, vassa kanter etc.).

2.

Lagringsutrymmet har överskådlig förvaring av sterila medicintekniska produkter
(exemplevis har tydligt avgränsade områden för olika mikrobiella renhetsgrader).

3.

Utformade också ett avemballeringsrum eller inslussningsrum/ utrymme för att
bibehålla lokalernas renhet.

4.

Golv: Icke absorberande, lättstädat, smutsavvisande och kan ressistent mot
alkoholbaserat desinfektionsmedel med tensidtillsats.

5.

Golvmatta: Det är uppdragen på väggen, så att rondellen på en skurmaskin inte når
över mattans kant.

6.

Dörrstopp placeras på vägg så att skurmaskin kommer åt hela golvet.

7.

Väggar: Icke absorberande och lätta att rengöra. De tål alkoholbaserat
desinfektionsmedel med tensidtillsats.

8.

Tak: Undertak i form av icke-perforerade plattor utan mellanrum är släta och lätta
att torka av.

9.

Plattorna i undertaket ska inte kunna röra sig p.g.a. tryckförhållanden/ ventilation.

10. Fönster: Det bör undivikas, men om det inte kan undvikas bör det placeras på
fasaden för att undvik dammsamlade fönsterbräda.
11. Fönster: Om det finns fönster, det skall vara ej öppningsbara och försedda med
solskydd.
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12. Öppen hyllställning: Den nedre hyllan bör vara minst 45 cm från marken, minst 45
cm från taket och minst 5 cm från väggen. Det nedersta hyllplanet skyddas med hel
bottenplatta. Om det finns sprinkler och armatur beräknas avståndet från dessa.
13. Alla ytor på fast och lös inredning är släta och utan skador för att underlätta
rengöring och desinfektion.
14. Korgar och hyllplan kan rengöras och desinfekteras.
15. Tillgång till handtvätt och handdesinfektion.

˙Temperatur, luft och ventilation
stämmer/
Villkorskrav

stämmer inte
kommentarer

1.

Inte utsätts för hög och låg luftfuktighet.

2.

Inte utsätts för snabba eller dramatiska temperaturväxlingar.

3.

Inte utsätts för damm.

4.

Temperatur: Enligt tillverkarens anvisningar eller (22 ± 3) o C. (övervakas
kontinuerligt och dokumenteras, avvikelser noteras och åtgärdas).

5.

Luftfuktighet: Enligt tillverkarens anvisningar eller om sådana inte finns 30-70 %
RH (övervakas kontinuerligt och dokumenteras, avvikelser noteras och åtgärdas).

6.

Ventilation: 10-20 luftväxlingar/h.

7.

Ventilation: Tilluftsdonen ska vara hygieniskt utformade och placeras i taket.
Hänsyn ska tas till aktiviteten i rummet och dess inredning.

8.

Ventilation: Tilluftsdonens placering i rummet ska vara jämt fördelade för att
undvika zoner med stillastående luft.
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9.

Ventilation: Frånluftsdonen ska vara hygieniskt utformade och placeras i vägg ej
högre än 300 mm från golvet.

10. Tryckdifferens: ≥ 10 Pa övertryck i förhållande till omgivande lokaler med lägre
renhetsgrad.
11. Tryckdifferens: Övertryck utgör en barriär mot lokaler med lägre renhetskrav och
ska upprätthållas under hela dygnet.
12. Mikrobiologisk renhet i luft (CFU/m3 ): 100 rekommenderas.
GMP Klass C

(görs årligen)

13. Mikrobiologisk renhet på ytor CFU/24 cm2: 25 rekommenderas.
GMP Klass C

(görs årligen)

14. Antal luftburna partiklar under aktivitet (ISO Klass 8).
0,5 µm/m3 luft (3 520 000)

(görs årligen)

5,0 µm/m3 luft (29 300)

15. Slutfilter (HEPA): Det uppfyller klass ≥H13 (enligt SS-EN 1822-1:2019).
16. Slutfilter placeras i tilluftsdonet eller så nära det aktuella rummet som möjligt.

˙Personal och dess arbetssätt
stämmer/stämmer
Villkorskrav

inte
komentarer

1.

Handhygien: Handdesinfektion.

2.

Klädsel: Av arbetsgivare fastställd ren specialarbetsdräkt för operation.

3.

Förpackningarna placeras och använd ordnat: Den äldsta förpackningen används
först för att undvika att utgångsdatum passeras.

4.

Om produkten har varit utanför det lagringsutrymment men fortfarande befinner sig
i en mikrobiologisk kontrollerad luftmiljö, exempelvis en operationsvdelning, krävs
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en riskbedömning för att avgöra om förpackningen kan återföras till
lagringsutrymmet med bibehållen renhet.
5.

Produktförpackning som lämnat utrymme med mikrobiologiskt kontrollerad
luftmiljö tas inte in i detta utrymme igen.

6.

Transportförpackningar förekommer inte i lagringsutrymmen för avdelnings – och
produktförpackningar.

˙Miljöunderhåll och lokalvård
stämmer/stämmer
Villkorskrav

inte
komentarer

1.

Det finns instruktioner för rengöring och desinfektion av ytor samt lokalvård.

2.

Städning, golv med fuktig metod: Dagligen vid aktivitet i lokal.

3.

Rengöring och desinfektion av ytor som kommer i kontakt med
avdelningsförpackningar och produktförpackningar: Varje månad samt vid behov.

4.

Borttransport av tomt emballage: Dagligen samt vid behov.

5.

Resultatet kontrolleras regelbundet enligt fastställd rutin.
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Bilaga 2: Avskrift av originaltexten- Uttalande från STE:s ansvariga om
platsbrist/utrymmensbrist
1. Det som ställer till det är att lokalerna inte är utformade efter gällande standard,
behövs en ombyggnation för att uppfylla villkoren.
2. Ett annat problem är den stora volymen av material och operationsinstrument som
krävs, det medför stora lagerhållningsutrymmen och många svårstädade ytor där det
alltid står saker i vägen. Detta är svårt att påverka då operationsinstrument blir alltmer
komplexa och specialiserade och ökar därför i volym.
3. På min arbetsplats är platsbrist den största utmaningen, vi har svårt att få plats med
nya galler eller om galler görs om.
4. utformningen för förrådshantering på en Sterilteknisk enhet är begränsade och är
mer riktad till en operations avdelnings förråd. Inte alltid ergonomiska för container och
yteffektiva. Äldre hyll system utgår hos leverantören så att det inte alltid går att
komplettera ett befintligt hyllsystem vilket leder till att skavda hyllor inte går att bytas
ut.
5. Utrymmet! Alla förråd är alltid för små. Förståelsen för de saker som vi behöver är
sällan prioriterat, det kostar pengar som inte finns. Ofta feltänkt vid utformningen av
lokaler med städrum som inte utnyttjas men förråd som behövs inte finns tillräckligt av
för att kunna lagra orent/rent/sterilt på optimalt sätt.
6. Att vi har för lite utrymme.
7. Vi har ett gammalt sjukhus där Steriltekniska enhetens lokaler var väldigt
undermåliga med stora brister, verksamhetens personal och klinikledningen kämpade
i drygt 5 år innan vi fick ombyggnation. Tyvärr var det då så dåligt att det var risk för
nedstängning omedelbart i nov 2019. Nu har vi fått renoverade och tillbyggda lokaler,
så det mesta uppfyller standard för sterilteknisk verksamhet. Tyvärr kunde vi inte få ett
gemensamt avvecklingsrum för operationsenhetens instrument, vi har fortfarande kvar
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avvecklingsrum i anslutning till varje operationssal. Vi flyttade in verksamheten i de
renoverade lokalerna för ca 3 veckor sedan
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Bilaga 3: Avskrift av originaltexten- Uttalande från STE:s ansvariga om
temperatur och ventilation
1. Luftfuktigheten som vi ändå i Sverige har bättre förutsättningar än andra länder kring
ekvatorn.
2. Somrarna kan vara tuffa för lagerhållning när luftfuktigheten stiger.
3. För vår del handlar det om luftfuktigheten. Vi läser av mätaren kontinuerligt under
dagen och vidtar åtgärder, samt har utformat en evakueringsplan.
4. Hög luftfuktighet och temperatur på sommaren.
5. Ägaren av huset äger ventilationen och ombesörjer allt kring den. De säger att den
uppfyller alla krav men vi har stora problem sommartid, med för hög luftfuktighet och
måste installera avfuktare i förrådsutrymmena. Vi har väldigt trångt och väntar på att
få nybyggnation både på salarna och i sterilförråden.
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Bilaga 4: Avskrift av originaltexten- Uttryck från STE:s ansvariga om personals
arbetssätt och miljöunderhåll /lokalvård
1. Smutsigt och tungt att avemballera i förrådet. Opraktiska kartonger med mycket luft
i och mycket är packat en och en istället för flera likadana i samma kartong. Ibland lite
trångt på hyllorna och en del personal som slarvar och inte tar det med sämst datum.
2. Insekter i de stora emballagen.
3. Personalens kunskapsnivå inom området, det är mycket viktigt att verksamheten få
fler utbildade Steriltekniker som har en teoretisk baskunskap inom området. Det är
svårt för de Steriltekniker vi har idag att lära vidare och motivera övrig personal till rätt
arbetssätt.
4. Synsättet på sterilteknisk verksamhet är ett stort problem, övriga verksamheter och
organisationens ledning har låg kunskap inom instrumenthantering, vad steriltekniska
verksamheten gör och dess viktighet i instrumenthantering- och operationsprocessen.
Vi har pratat om patientsäkerhet och vårdrelaterade infektioner i över 20 år, men väldigt
få regioner har lyft risken med att patient får vårdrelaterad infektion och eller
komplikationer kanske relaterat till instrumenthanteringen på våra steriltekniska
enheter.
5. Det är väldigt viktigt att ni lyfter er profession och er kunskapsnivå inom steriltekniska
verksamheten.
6. Det svåraste är att få god kommunikation och förståelse av de som har underhåll
och är fastighetsskötare av våra lokaler. De har sina riktlinjer och har en tendens att
inte återkoppla eller sköta lokalerna.
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