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Sammanfattning
Examensarbete/ Steriltekniker, 300 YH poäng vid YrkesAkademin AB, 2021.
Författare: Railda Coelho
Antal sidor: 30
Titel: Finns Kunskapsbehov hos personal vid hantering av flexibla endoskop med
kanaler på sterilteknisk enhet? (STE)
Handledare: Christina Bunne
Datum: 2021-12Skötseln av värmekänsliga endoskop med kanaler kräver goda kunskaper och rätt
hantering för att kunna förebygga vårdrelaterade infektioner (VRI) hos patienter som
har behov av någon typ av endoskopiundersökning. Detta arbete har gjorts eftersom
osäkerhet inom området hanteringen av flexibla endoskop med kanaler har påvisats
hos personal på en sterilteknisk enhet där personal sköter flexibla endoskop med
kanaler. Den här undersökningens syfte är till för att se över personalens
kunskapsbehov på den undersökta steriltekniska enheten. Målet är att ta reda på
svaret för att föreslå en förbättring. En enkätundersökning med anonyma svar på
olika frågor inom ämnet har använts för att få fram svar av personalen angående
deras kunskaper och säkerhet inom området. Undersökningen visar att majoriteten
av personalen har goda kunskaper inom olika hanteringar av flexibla endoskop med
kanaler samt att det finns en minoritet i personalgruppen som fortfarande har
kunskapsbehov inom ämnet.
Resultatet visas i form av diagram baserad på 22 av 40 besvarade enkäter och alla
svar var viktiga för att kunna få fram ett konkret studieresultat.
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Viktiga termer och definitioner
Validering - Valideringen av diskdesinfektorer med kemisk desinfektion för
värmekänsliga endoskop. I valideringen sker tre olika viktiga kontroller såsom
installationskontroll (IQ), funktionskontroll (OQ) samt processkontroll (PQ). (SIS TR
46:2014 5.4.2)
Installationskontroll (IQ) Kontroll som bekräftar om alt stämmer enligt
överenskommelsen vid beställningen, t. ex apparaten, dokumentation, media,
anslutning och säkerhet. Allt ska stämma korrekt vid denna kontroll. (SIS TR 46:2014
5.4.2)
Funktionskontroll (OQ) Kontrollerar funktionen på maskinens olika komponenter
såsom rengöringsförmågan, läcktestsfunktion, flödeskontroll genom kanaler,
dosering av process kemikalier, desinfektionstemperatur och mikrobiologiska kvalitet
av slutsköljvatten. Ett surrogat endoskop används till vid funktionskontrollen. (SIS TR
46:2014 5.4.2)
Processkontrollen (PQ) Kontroll av desinfektionsprocessen som sker med en
referenslast vilken är ett använt endoskop från verksamheten. Lasten körs
upprepade gånger för att säkerställa olika funktioner såsom rengöringsförmåga,
läcktest, vattenflödet, doseringen av processkemikalier, temperatur samt
mikrobiologiska kvalitet i slutsköljvatten. Proteintest används i kombination med
visuellkontroll för att kontrollera renheten av endoskopet. Det finns tre vanliga
kemiska tester för att mäta proteinrester, dessa används som komplement vid denna
kontroll. Ex. OPA metod, ninhydrin och bioretmetod. (SIS TR 46:2014 5.4.2)
Upprepad processkontroll (UPQ) - Utförs årligen eller enligt verksamhetens
riskanalys. En referenslast körs upprepade gånger vanligtvis tre gånger. Det krävs tre
upprepade körningar utan anmärkningar för att bli godkänd. Syftet är att kontrollera
alla funktioner och parametrar på diskdesinfektorn för att säkerställa
desinfektionsprocess. (SIS TR 46:2014 5.4.3)
FU Förebyggande underhåll - Regelbundna service av medicintekniska
utrusningar. Utförs årligen eller i enlighet med verksamhets riskanalys (Vårdhandbok
2021. Kontroller, validering och service)
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Självdesinfektionsprocess (self-desinfection) - Ett självdesinfektionsprogram för
diskdesinfektorer med kemisk desinfektion för värmekänsliga endoskop.
Desinfektionsprocessen utförs med värme på en tom kammare. Syfte är att
förebygga biofilm och minimera risken för resistensutveckling. När
självdesinfektionen utförs med värmedesinfektionsprocess ska A0-värdet vara minst
600 som motsvara 10min i 80ᣞc eller 1min i 90ᣞc.(SIS TR 46:2014. 5.4.1)
Biofilm - Ett tunt skikt på en yta skapat av ett kluster från bakterier/mikroorganismer.
Biofilm bildas när bakterier har bra livsbetingelse, när bakterier befinner sig i en miljö
med fukt och näringsämne. Bakterier i biofilmen kan reproducera sig fort,
kommunicera med varandra samt skydda sig. En bakteriell biofilm fungerar som en
koloni för bakterier vilken det blir som ett skydd mot kemiska preparat,
temperaturförändringar och uttorkning. Biofilm kan bildas i vattenledningssystem och
olika ytor såsom i endoskop kanaler och andra ihåliga kirurgiska instrument.
(Zimmerman 2018. S.81)
Bioburd - Kvantitet av livskraftiga mikroorganismer på eller i en produkt eller på eller
i en förpackning. (SIS TR 46:2014. s.7. 2.3)
Biocid - Medel som är gjort för att förstöra verkningar av mikroorganismer. Kemiska
desinfektionsmedel och processkemikalier är exempel på biocider. Exempelvis av
olika biocider är: baktericid, virucid, fungicid osv. Rätt biocid till rätt mikroorganism
med anpassad koncentration och tid för ett effektivt resultat. (Zimmerman 2018
s.152)
Perättiksyra (PAA) Desinfektionsmedel som används på diskdesinfektorer för
värmekänsliga endoskop och tillhör gruppen hydroperoxid. (Vårdhandbok, endoskop
rengöring och desinfektion)
Spårbarhetssystem - Ett system där produktionen/arbetsflödet registreras och
dokumenteras med syftet till att spåra alla hanteringar och processteg gällande
medicintekniska produkter. Med spårbarhetssystemet ökar patientsäkerheten,
underlättar kontrollen av arbetsflödet och ge möjligheter för att få fram olika statistiker
och rapporter. (SOSFS 2011:9) Dokumentation och kvalitetledning) (Zimmerman
2018. s.187)
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Manuellt läcktest – Ett läckagetest som görs på flexibla endoskop för att se om det
läcker luft genom sonden och distal delen. Manuell läcktestet utförs genom att koppla
en manometer lufttrycket på endoskopet och pumpa in luft till det gröna markerat
området i manometern. Manuell läcktestet görs alltid före manuell rengöring och
placering i diskdesinfektorn för värmekänsliga endoskop. (Vårdhandbok. 2021.
Flexibla endoskop med kanaler)
Manuell rengöring - Dekontamination av orena kirurgiska instrument. Ett sätt att
avlägsna alla orenheter som blod, kroppsvätskor och alla rester av
biologiskt/organiskt material. Den fungerar som förbehandling av instrumenten före
rengörings- och desinfektionsprocessen i diskdesinfektorn. En manuell rengöring
utförs på ett säkert sätt för att undvika smittspridning av mikroorganismer.
(Zimmerman s. 132 och 230)
Maskinellt läcktest - Ett läckagesystem som finns i diskdesinfektorn för värme
känsliga endoskop för att mäta luftläckage på endoskopen. En slang med adapter
inkopplad på endoskopets lufts system under diskdesinfektions process. Testet görs
för att verifiera om att endoskopet är vattentätt för att inte skadas under ingreppet.
(SS-EN ISO 15883-4 2019 s.18. 4.2)
Maskinell rengöring - Rengöring och desinfektion utförs i disk- eller
spoldesinfektorer. Det finns termisk- och kemisk diskdesinfektorer. De flesta
diskdesinfektorer har mekanisk rengöringsförmåga genom vattnets högtryck förutom
kemisk diskdesinfektorer för flexibelt endoskop. (SIS TR 46:2014 s.12. 5.1)
Desinfektion - Processen som reducerar antalet sjukdomsalstrande
mikroorganismer till en nivå av 99,9%. Desinfekteringen uppnås efter rengöring och
desinfektionsprocess. Bakteriella sporer, vissa sorter av endotoxiner och prioner
avdödas inte av desinfektionsprocess. En desinfektionsprocess kan ske av olika
metod såsom termisk, med värme och kemisk, med kemiskt medel. (Vårdhandbok.
2021. Desinfektion översikt.)
Desinfekterat - Renhetsgraden för användning av kirurgiska instrument för semikritiskt ingrepp. Kirurgiska produkter/instrument är desinfekterade efter att ha
genomgått någon form av desinfektionsmetod och nått nivån av 99. 9 % avdöda
patogena bakterier/mikroorganismer. Instrumenten hålls desinfekterade efter
desinfektionsprocessen för att uppnå ett bra steriliseringsresultat eller även för att
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användas vid medelstor risk, d.v.s. vid kontakt med slemhinna eller skadad hud.
(Vårdhandbok. 2021. Renhetsgrader)
Torkning och förvaring av flexibla endoskop - Proceduren för torkning och
förvaring av flexibla endoskop sker i ett ventilerat och Hepa-filtrerat torkskåp som
rymmer ganska många endoskop beroende av torkskåpstorlek. Torkskåpet är
kopplat med medicinsk luft och under tork- och förvarings process är ett flexibelt
endoskop kopplat på luftkopplingen i stängt skåp för att skyddas av damm och
undvika re-kontaminering. Endoskopet ska torkas och förvaras skyddat för en
garanterad och säker process. (Vårdhandbok. 2021. Endoskop renhetsgrad,
hantering och förvaring)
Avsyning av kirurgiska instrument - En visuell inspektion av kirurgiska instrument
före steriliseringen. Instrumenten synas och kontrolleras för att se eventuell rester av
biologiska material, skador, yt-förändringar och funktion. En effektiv visuell inspektion
är nyckelord till garanterat sterilitet. (SS EN 17664: 2017 s.10, 6.9)
Sterilisering
Process som eliminerar/avdödar alla levande mikroorganismer, även
bakteriella sporer avdödas under en steriliseringsprocess. ”Sterilitet innebär att
instrument och produkter ska vara fria från levande mikroorganismer. Med det
menas att sannolikhet att en livskraftig mikroorganism finns på eller i produkten är
6
lika med eller mindre än en på en miljon, accepterad SAL värdet (10- )”.
(Vårdhandbok. 2021. Renhetsgrader) SAL står för Sterile Assurance Level.
Steriliseringen sker genom olika metoder såsom ångsterilisering (torr, mättad ånga i
autoklaver), torrsterilisering (torr värme autoklaver), lågtemperatursterilisering såsom
med formaldehyd, plasmasterilisering (STERRAD) m.m. Steriliseringen används vid
högrisk såsom vid ingrepp av sterilvävnad. Exempelvis när ett instrument penetreras
i kroppens sterila vävnader. (Vårdhandbok. 2021. Steriliseringsmetoder och
kontroller) (Zimmerman. 2018.s.141)
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Definitioner på klassificering av medicinteknisk utrustning enligt Spaulding
Kritiskt - Sterila produkter krävs när det ska penetreras i sterila vävnader, sterila
områden i kroppen. Det kallas även högrisk och steriltekniska produkter/instrument
måste ha genomgått en steriliseringsprocess.
Semi-kritisk - Desinfekterade rena produkter krävs när det ska användas vid kontakt
med slemhinnor eller skadad hud. Det kallas även medelstorrisk och steriltekniska
produkter/instrument måste ha genomgått en desinfektionsprocess.
Icke-kritisk - Rena produkter Krävs när det ska normal används vid kontakt med
normala eller intakt hud. Det kallas även låg risk och steriltekniska
produkter/instrument måste ha genomgått rengöring och torkning. (SFVH
Mikrobiologisk provtagning av kanalförsedda flexibla endoskop)
Smittvägar via endoskopirelaterade infektioner
Exogen - Smittan sker genom omgivningen, andra patienter och genom
vårdpersonal. Vid endoskopiska undersökningar risker finns att smittan sker genom
ett kontaminerat endoskop med bakterier från föregående patient.
Endogen - Smittan sker genom patientens egen hudflora. Exempelvis vid ett sår på
huden som förorenas med patientens egna virulenta bakterier. Vid en
endoskopiundersökning risken finns att smittan sker med patientens egna bakterier
flora. (Vårdhandbok. 2021. Smittvägar)

Mikrobiologisk kontroll enligt ESGE- ESGENA (European Society of
Gastroenterology and Endoskopy Nurses and Associates)
CFU- Colony forming units. Innebär mängder bakterier, kolonibildande bakterier. (EN
ISO 15883-4 2019. s.13, 3.5)
Slutsköljvatten - Ett prov som görs av resten av vattnet vid slutsköljning på en
diskdesinfektor för värmekänsliga endoskop. Vattnet plockas för att göra en
bakteriologisk kontroll för att se vattenkvalitet. Kontrollen görs kvartalsvis för att se
kvantitet av bakterier i vattnet. Gränsvärden <10cfu/100 ml är den värde som är
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godkänd. Diskdesinfektorn för värmekänsliga endoskop ska vara fritt från bakterier
såsom pseudomonas aeruginosa, legionella, och mykobakterier. (SS TR-46. 5.4.4)
Sköljprov på endoskop- Provet är 0 CFU/ml och godkänd gränsvärden för
totalantalbakterier är 20 CFU/kanal. Utförs kvartalsvis eller en gång per år. (SFVH
2020, Mikrobiologisk provtagning av kanalförsedda flexibla endoskop)
Svabbprov på endoskop - Ett prov/test för att se om det finns mikroorganismer på
endoskopet. Denna test fokuserar på existensen av mikroorganismer och inte på
totalantalet av mikroorganismer. (SFVH 2020. Mikrobiologisk provtagning av
kanalförsedda flexibla endoskop)

Bakgrund
Endoskopiundersökning används för längesen i världen. En metod som används för
att möjliggöra att titta inuti kroppens olika hålrum. Endoskopiundersökningen utförs
med ett endoskop. Endoskopins historia berättar om framstegen om olika endoskop,
och det första flexibelt skop med kanal uppfann året 1911 av Georg Wolf en tysk
tillverkare. (Medhm.se copyright © 2021)
Endoskopi utvecklingen blev framgångsrik och idag finns olika modeller av endoskop
med uppbyggnaden anpassad för olika användningsområden inom endoskopiska
ingrepp. Denna studie handlar om flexibla endoskop med kanaler vilka förekommer i
vanliga fall inom STE för rengöring-och desinfektion samt sterilisering.
På en sterilteknisk enhet utförs upparbetning av flergångs kirurgiska instrument
tillverkade av olika material såsom värmetåligt material och värmekänsligt material.
Upparbetningen sker I enligheten med tillverkarens rekommendationer av anledning
till en lyckad process utan att förstöra instrumenten. Kirurgiska instrumenten
tillverkade av värmetåligt material ska rengöras och desinfekteras med termisk
desinfektion d.v.s. i diskdesinfektorer med värmeprocess vanligtvis med A0 värde
600( 90ᣞC i en minut). Steriliseringen sker vanligtvis med torr mättad ånga,
temperaturen 134ᣞC steriliseringshålltid 3 - 4 minuter I de flesta STE ut I Sverige.
Värmekänsligt kirurgiska instrument ska rengöras och desinfekteras med kemisk
desinfektion mestadels i en endoskop diskdesinfektor för värmekänsliga instrument,
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samt steriliseras i en lågtemperatursterilisator t ex. (STERRAD). Flexibelt endoskop
med kanaler är ett av de flesta instrument vilket rengöringen, desinfektion och
sterilisering sker med kemisk process av den orsaken att det är värmekänsligt. Ett
väldigt användbart instrument inom olika vårdverksamheter för endoskopiska
undersökningar. Bestående av elektrisk ljuskälla, kamera och kanalsystem har ett
endoskop funktionen av att visualisera inuti kroppen. Ett känsligt och kostsamt
instrument där det framför krav på god hygieniska kunskaper och korrekt hantering
vilken bör ske enligt tillverkarens rekommendationer. Endoskopets komplexa
uppbyggnad försvåra för rengöring och desinfektion därför är det goda kunskaper
nödvändigt kring handhavande av kanalförsedda flexibla endoskop.
På den steriltekniska enheten som denna studie handlar om upparbetas några
värmekänsliga endoskop till kunder såsom Urologi, kirurgi, ÖNH samt logoped avd.
Värmekänsliga endoskopen som tillhör kunderna är av olika modeller och anpassade
för ingreppet det används till. I upparbetningen inkluderas utförande av läckagetest,
manuell rengöring, automatiserad desinfektion, torkning i torkskåp, inspektion,
sterilisering samt transport. Skötseln av dessa flexibla endoskop med kanaler kräver
goda kunskaper, noggrannhet och försiktighet av STE personal.
Rengöringscykeln av endoskopen börjar med en förrengöring som görs av kunderna
på undersökningsrummet eller operationssalen direkt efter utfört ingreppet. Därefter
transporteras endoskopen till steriltekniska enheten för upparbetning som sker
stegvis. Första steget är utförandet av läckagetest. Läcktestet utförs för att
säkerställa att flexibla endoskop med kanaler inte läcker. Efter läcktestet genomförs
manuell rengöring. Manuell rengöringen avlägsnar rester av biologiskt material för att
undvika uppkomst av bakteriell biofilm. När manuell rengöringen är färdig placeras
endoskopet i endoskop diskdesinfektorn för automatiserad rengöring och
desinfektion. Efter en godkännande desinfektionsprocess hängs värmekänsliga
flexibla endoskop i ett torkskåp med HEPA-filtrerad luft för torkning. Torkningstiden
tar 120min, när torkningsprocessen är klar skickas endoskopen vidare för avsyning,
och sterilisering för att sist transporteras tillbaka till kunderna.
De värmekänsliga endoskop som hanteras på den berörd steriltekniska enheten
penetrerar patientens sterila områden i kroppen, därför kräver den högsta mikrobiell
renhet som är sterilitet för att förebygga vårdrelaterade infektioner hos patienter.
Omhändertagandet av de värmekänsliga flexibla endoskopen med kanaler sker inte
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direkt efter ankomst till diskrummet på den STE. Problemet upplevs som att det är få
i personalgruppen som kan hantering av dessa flexibla endoskop med kanaler
således blir väntetiden lång tills omhändertagandet sker. Enligt vårdhandboken
tidsgränsen för omhändertagandet av flexibla endoskop med kanaler är 30 till 60
minuter. När väntetiden passerar 60 minuter risken är stor för avtorkning av organiskt
material och bakterierna fästas på ytan I endoskopets kanal vilket leder till
uppbyggnad av biofilm. (Vårdhandbok. 2021. Flexibla endoskop med kanaler)
Ett kontaminerat endoskop är en perfekt miljö för bakteriers livsbetingelse.
Mikroorganismer trivs i miljö med fukt, näring, te peraturen över
oc s re ör
t.ex. aeroba bakterier. Mikroorganismerna har förmåga att föröka sig och bli många
på kort tid vid rätt miljö. Vid bristfällig rengöring och desinfektion av ett flexibelt
endoskop med kanaler leder till kontaminering av endoskopet med olika bakterier
arter. Exempelvis, bakterier från mag-och tarmflora såsom escherichia coli,
enterobacter spp, enterococus, proteus spp och klebsiella spp vid endoskopiska
ingrepp i dessa områden. (Folai, Sam. 2020. Hygien inom endoskopi)
Felaktig hantering av flexibla endoskop med kanaler kan ske vid olika moment i
rengörings-och desinfektion samt steriliseringscykel således som förrengöring på
undersökningsrummet hos kund, under transport till STE, vid olika moment såsom
läckagetest, manuell rengöring, placering i diskdesinfektorn, vid godkännande av
diskprocess, vid placering i torkskåpet, vid placering i lådan, vid avsyning i
packrummet, vid steriliseringen samt vid transporten tillbaka till kunden. Under alla
dessa omständigheter ökar risken för skador och återkontaminering av flexibla
endoskop med kanaler vilken kan äventyra patientsäkerheten. Finns bristande
kunskap hos personal vid hantering av flexibla endoskop med kanal?
Bilder på olika hanteringar. Se bilaga 2 - 4

Syfte och Mål
Syftet med studien är att undersöka om det finns bristande kunskap för hantering av
flexibla endoskop med kanaler hos personal på den undersökta steriltekniska
enheten som rengör, desinfektera samt sterilisera flexibla endoskop med kanaler till
flera kunder/avdelningar.
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Målet är att få konkreta svar och visa fram ett resultat om det finns kunskapsbehov
hos anställda om hantering av flexibla endoskop med kanaler för att föreslå en
förbättring.

Metod
Metoden för studien är en enkätundersökning bestående av åtta frågor.
Frågeformulären har delats ut genom ett personligt besök på en sterilteknisk enhet I
Stockholmsområdet. Fyrtio enkäter har delats ut till personalgrupp som hanterar
flexibla endoskop med kanaler. Frågorna handlar om olika hanteringar av flexibla
endoskop med kanaler med fokus på kunskaper inom området. Denna metod har
valts för att det är mest relevant för att få konkreta svar av personalen. Se bilaga1.

Resultat
Fyrtio enkäter har delats ut sammanlagt, till personalen på den undersökta
sterilteknisk enhet. Av de fyrtio enkäter, tjugotvå har besvarats av personalen som
hanterar flexibla endoskop med kanaler och arton stycken av dessa enkäter har inte
besvarats. Totalt, har 55 % svarat och 45 % inte svarat på denna enkätundersökning.
Resultatet visas nedan i form av diagram och kompletterande svar.
Fråga 1: Har du fått genomgång/utbildning om hur man utför läcktest och manuellt
rengör flexibla endoskop med kanaler?

Alla svar
0
2

JA
NEJ
20

VET EJ

Fråga 2: Har du tillräcklig kunskap för att hantera flexibla endoskop med kanaler på
rätt och säkert sätt?
12

Alla svar
1

4

JA
NEJ
VET EJ

17

Fråga 3: Känner du till vikten av rätt hantering av flexibla endoskop med kanaler?
Om svaret är ja, beskriv

Alla svar
1

3

JA

1

NEJ
VET EJ
17

EJ SVARAT
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Sammanställning av beskrivningar


”Kan innas öroreningar kvar i kanalen so

be över tas bort”



”Endoskop är

cket känsligt”



”Basal

anuell rengöring, ta bort ventilen”



”Endoskop är känsliga



”Viktigt att borsta rent öre disk sa t koppla geno



”Man ska alltid diska rån rena ot s utsiga,
oc tillbaka bara rån rena till s utsiga”



”Rätt antering bevara instru ents livslängd”



”Viktigt att koppla till geno spolning”



”Att öreb gga vårdrelaterade in ektioner os patienter (VRI)”

gien,

åste

an vara örsiktig”
spolning”

an ska inte dra borsten ra

Fråga 4: Flexibla endoskop är känsliga och kräver försiktighet vid olika hanteringar
såsom läcktest, manuell rengöring, placering i diskdesinfektor och i torkskåp. Vilken
del av det flexibla endoskopet är mest känsligt och kräver kontroll efter varje
hantering?
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Alla svar
4
SVARAT
EJ SVARAT
18

Känslig del av flexibla
endoskop med kanaler
Sond och distal del

Fråga 5: Känner du till riskerna med otillräckligt rengjort flexibelt endoskop med
kanaler?

Alla svar
3

1
JA
NEJ
18

VET EJ

15

Fråga 6: Känner du till vikten av basala hygienrutiner vid hantering av flexibla
endoskop med kanaler, före och efter desinfektion?

Alla svar
1
JA
NEJ
21

Fråga 7: Känner du till vikten av att arbeta på ett aseptiskt sätt I endoskopets
desinfektionsrum?

Alla svar
2

1
JA
NEJ
VET EJ
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Fråga 8: Vilken är den vanligaste orsaken till smittspridning och infektion hos patient i
samband med endoskopiska ingrepp?

16

Alla svar
4
SVARAT
EJ SVARAT
18

Orsak
● Otillräcklig rengöring och sterilisering av endoskop
● Kontaminerat endoskop
● Om man inte följer basala hygienrutiner
● Om man inte följer rekommendationer för rengöring
● Fel hantering av endoskopen, inte följa rutiner
● om man inte arbeta aseptiskt

Analys av resultatet
I den här analysen av resultatet syns det att 55 % svarade på denna undersökning
medan 45 % har inte gjort det. Redan här ser jag brist på engagemang för ämnet
innebärande kunskapsutveckling. När jag har analyserat frågan nr 1 konstaterat jag
att 91 % har svarat ja och 9 % svarat nej, på frågan angående utbildning, d.v.s. att de
har fått utbildning om hur läckagetest och manuell rengöring av flexibla endoskop
med kanaler utförs. Här finns det en fundering om varför vänta endoskopen för länge
då för omhändertagande trots att majoritet i personalgrupp har fått utbildning.
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Samtidigt ser jag att svaret på denna fråga var det högsta procent i hela
undersökningen om det jämförs svaret med all andra.
På frågan nr 2 har 77 % svarat ja, 18 % svarat nej och 5 % svarat vet ej, angående
tillräcklig kunskap för att hantera flexibla endoskop på rätt och säkert sätt. I en del
svar syns det en minoritet på 23 % mellan svaren nej och svaren vet ej som visar
osäkerhet för hanteringen fast undersökningen visar en högst procentuell på svar ja
på frågan nr 1, att personalen har fått utbildning.
På fråga nr 3 har även 77 % svarat ja, 5 % svarat nej, 14 % svarat vet ej och 4 % har
inte svarat alls angående vikten av rätt hantering av flexibla endoskop med kanaler.
Bland ja svaren på frågan nr 3, har 9 stycken beskrivit olika om vikten, medan 6 inte
har beskrivit något alls. I Svaranalysen ser jag att majoriteten har svarat på att de
känner till vikten av rätt hantering av flexibla endoskop med kanaler men det syns att
frågan missuppfattats med själva hanteringen eftersom av de 9 beskrivningar om
vikten, bara en person har beskrivit att vikten av rätt hantering är att förebygga
vårdrelaterade infektioner (VRI) hos patienter medan alla andra har beskrivit själva
hanteringen av endoskop. Jag har uppfattat som att personalen förstår vad rätt
hanteringen är och bör utföras, men de har inte förstått egentligen själva vikten av
rätt hantering av flexibla endoskop med kanaler. Denna feltolkning kan bero
fortfarande på kunskapsbrist i ämnet.
Frågan nr 4 är besvarat med direkt svar, av de 22 enkäter 18 (82 %) har svarat, och
fyra(18 %) har inte svarat på frågan om vilken del av flexibla endoskop är mest
känslig. De alla 18 svaren har personalen svarat med olika beskrivningar med
samma uppfattning angående den känsligaste delen av flexibla endoskop med
kanaler. Sammanfattningen av alla svar på denna fråga är att den känsligaste delen
är sonden samt den distala delen med kamera, och detta kan konstateras att
personalen som har gjort denna beskrivning vet vad de pratar om och det har sin
grund i att det handlar om ett väldigt känsligt och dyrbart instrument.
På frågan nr 5, 82 % har svarat ja, 14 % svarat nej och 5 % har svarat vet ej; kring att
de känner till riskerna med otillräcklig rengjorda flexibla endoskop med kanaler. Den
minoritet bland svaren nej och vet ej är även oroande när personalen inte känner till
risker eller inte svara konkret på en så viktig fråga. Att känna till riskerna gör att
personalen engagera sig bättre i sina kunskaper för att förebygga vårdrelaterade
infektioner hos patienter som använder dessa flexibla endoskop.
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Gällande frågan nr 6 har 95 % svarat ja och 5 % svarat nej beträffande vikten av
basala hygienrutiner vid hantering av flexibla endoskop med kanaler. Denna minoritet
har förvånat mig i denna undersökning eftersom det förväntas att alla som jobbar
inom vården ska känna till vikten med basala hygienrutiner oavsett vilken hantering
det utförs. En enda person kan sabba hela renhetsgraden i en process om hen inte
har rätt kunskap om basala hygienrutiner.
Frågan nr 7 har 86 % svarat ja, 9 % svarat nej och 5 % vet ej om vikten av att arbeta
aseptiskt i endoskopets desinfektionsrum. Det är väldigt positivt att majoriteten i
denna personalgrupp som hanterar flexibla endoskop med kanaler känner till vikt
med att arbeta aseptiskt i endoskopets desinfektionsrum.
På frågan nr 8 har 82 % svarat och 18 % har inte svarat alls. Svaren på frågan nr 8
var det direkt svar och de har bestått av olika bra beskrivningar med samma
uppfattning om vilken är den vanligaste orsaken till smittspridning och infektion hos
patient i samband med endoskopiska ingrepp. Här lägger jag till en av de
beskrivningar som väckte min uppmärksamhet mest:
”Ej ordentligt rengjorda vilket innebär att endoskopet eller ej kan bli sterilt vid
autoklavering/sterilisering. Möjligen också fel hantering av sjukvårdspersonalen vid
ingreppet d.v.s. ej varit noga med handtvätt och sprit före dem hantera instrument/klä
på sig sterilt”.
Det här svaret är sant och konkret eftersom en dålig handhygien leder till
återkontaminering av ett desinfekterat endoskop. Återkontamineringen sker med
bakterier som tillhör människans hudflora. Dessa bakterier är exempelvis:
staphylococcus, micrococcus, streptococcus och enterococcus. Vårdpersonalen kan
även missa den första hanteringen förrengöring, som bör ske i undersökningsrummet
direkt efter användning av ett endoskop och detta kan leda till avtorkning av organiskt
material i endoskopets kanal.

Diskussion
För att garantera rätt hantering av flexibla endoskop med kanaler på rätt och säkert
sätt måste all personal få utbildning och ha rätt kunskap inom området. Vad kan vara
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anledning till att det fortfarande finns en minoritet i personalgruppen som inte har
det? Kanske har de inte nått informationen? Eller inte vet vem de ska vända sig till?
Är det nya personal som inte hunnit få utbildningen än?
Fler frågor kan reflekteras i denna undersökning när det kommer till ett resultat som
visar en minoritet anställda som inte fått utbildning och en majoritet anställda anser
att de har fått utbildning och har tillräckligt med kunskap, men problemet fortfarande
kvarstå. Hur ska gruppen som inte har fått utbildning än kunna hantera flexibla
endoskop när dessa kommer in till sterilteknisk enheten? Den kan vara anledning till
att flexibla endoskop med kanaler väntar lång tid för omhändertagande när kunden
skickar deras endoskop till STE. Hur viktigt är det att hantera flexibla endoskop med
kanaler på rätt sätt för denna majoritet? Får flexibla endoskop med kanaler väntar så
lång tid för omhändertagandet när det kommer in till sterilteknisk enhet? Kan det vara
att personalen är rädda av anledning till att flexibla endoskop med kanaler är
känsliga och dyra? Osäkerheten vid hanteringen av värmekänsliga endoskop tyder
på kunskapsbrist hos personal. Har all personal inte rätt kunskap för skötseln av
dessa känsliga och dyrbara flexibla endoskop leder det till osäkerhet och rädsla för
endoskopets omhändertagande. Detta är ett problem vilket kan medföra olika
konsekvenser. Konsekvenserna såsom felaktig hantering kan orsaka smittspridning
av multiresistenta bakterier, vårdrelaterade infektioner (VRI) hos patient samt stora
ekonomiska förlusten för berörda vårdverksamheter och samhället.
Olika studier genomförts i andra länder visar statistiker angående vårdrelaterade
infektioner på grund av förekomst av patogena mikroorganismer I samband med
endoskopiska ingrepp. I USA har studien “Reprocessing endoscopes: United
States perspective” visat att otillräcklig förrengöring på flexibla gastrointestinala
endoskop orsakat hög nivå av nosokomiella (vårdrelaterade infektioner VRI) utbrott
med allvarliga livshotande infektioner. (NIH 202.Reprocessing endoscopes: United
States perspective)
En annan studie genomförts I Tyskland “Reprocessing endoscopes: national
recommendations with a special emphasis on cleaning – the German
perspective” har även visat överföring av patogener mikroorganismer I samband
med endoskopiska ingrepp. (NIH 2021.Reprocessing endoscopes: national
recommendations with a special emphasis on cleaning – the German perspective”)
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Förutom enkätundersökningen om jag även titta på termer och definitioner i arbetet
konstateras att detta ämne är väldigt brett inom olika viktiga aspekter vilka bör
inkluderas också i personalens kunskapsutveckling dock har denna
enkätundersökning fokuserat endast på kunskapsbehov hos personal vid hantering
av flexibla endoskop med kanaler. Termer och definitioner är viktiga för en bättre
förståelse av ämnet.
Jag tycker att resultatet av denna undersökning hade blivit annorlunda om jag hade
valt en annan metod eller skickat flera enkäter till andra steriltekniska enheter,
däremot är det inte alla steriltekniska enheter som hanterar flexibla endoskop med
kanaler. Resultatet hade också visat ett annat om alla undersökningsenkäter hade
besvarats av all personal på berörd sterilteknisk enhet.

Slutsats
Majoriteten av personalen i den undersökta steriltekniska enheten anser att de har
tillräcklig kunskap inom hanteringen av flexibla endoskop med kanaler, men det finns
en minoritet i gruppen som inte har det. I takt med att det finns en minoritet i gruppen
som fortfarande visar på kunskapsbrist och osäkerhet inom område i den
utsträckningen är angelägen avse kunskapsutvecklingen i sin helhet för gruppen att
säkerställa renhetsgraden för de bearbetade flexibla endoskop till berörda kunder.
Även en minoritet i resultatet är betydelsefull för patientsäkerheten därför kräver en
förbättring för hanteringen av dessa endoskop. Flexibla endoskop med kanaler bör
hanteras omgående efter ett ingrepp för att förebygga vårdrelaterade infektioner
(VRI) hos patienter som använder dessa instrument. Jag har kommit fram till att
undersökta sterilteknisk verksamheten bör eftersträva goda kunskaper för all
personal t.ex. med kontinuerlig utbildning en gång om året för att fräscha upp
kunskaperna hos personal och erhålla kunskaperna för eventuell ny medarbetare.
Personalen ska ha goda kunskaper inom all hantering av flexibla endoskop med
kanaler. Att förebygga vårdrelaterade infektioner (VRI) är nödvändigt för alla
verksamheter som bedrivs inom hälso-och sjukvård och detta stödjas av
socialstyrelsen. (SOSFS 2008:1) Vårdrelaterade infektioner inom hälso och
sjukvården har alltid funnits i världen men det har minskat extremt mycket tack vare
olika studier om god hygien och den goda utvecklingen inom hälso-och sjukvården.
Vårdverksamheterna ska arbeta med kvalitetsutveckling med ändamål för att
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eftersträva kvalitet och säkerhet för att kunna ge god vård enligt Hälso-och
sjukvårdslagen HSL 2017:30.
Hälso-och sjukvårdenslagen hävdar följande I 5 kap.
1§ Hälso-och sjukvårdsverksamhet ska bedrivas så att kraven på en god vård
uppfylls. Det innebär att vården särskilt ska
1. Vara av god kvalitet med en god hygienisk standarden,
4§ kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.
Enligt allmänna råd, rekommendationer och bestämmelser av hälso-och
sjukvårdslagen samt socialstyrelsens föreskrifter har vårdverksamheterna ansvar för
kvalitet och patientsäkerhet vilket framgå även personalens kompetens och
utbildningar. (SOSFS 2008:1 (HSL-FS 2021:43)
Socialstyrelsen stödjer hälso-och sjukvården genom sina föreskrifter och allmänna
råd. I en av socialstyrelsens föreskrifter står det om grundläggande bestämmelsen
om ledningssystem och rutiner där det beskrivs följande:
Vårdgivarens ansvar
4§ Vårdgivaren ska ge direktiv och säkerställa att det i ledningssystemet finns rutiner
för
1. hur varje verksamhet ska organiseras för att möjliggöra en säker användning och
hantering av medicintekniska produkter, och
Verksamhetschefens ansvar
7§ Verksamhetschefen ska, efter uppdrag, göra en bedömning av om hälso-och
sjukvårdspersonalens och annan berörd personals utbildningar är adekvata mot
bakgrund av den kompetens som krävs för att
1. vara utbildningsansvarig,
2. förskriva och utlämna medicintekniska produkter till patienter,
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Det krävs viktiga förutsättningar för rätt hantering av flexibla endoskop med kanaler.
Förutsättningarna såsom att personalen får lämplig utbildning, att bruksanvisningar
från leverantör ska finnas vid utförande av olika moment, tydliga rutiner,
skyddsföreskrift för personalssäkert, rutiner för skyddsutrustningar och andra
förhållanden vilka bidrar positivt för kvalitet och säkerhet bland annat, regelbundna
kontroller för service och underhåll på diskdesinfektor för värme känsliga endoskop,
spårbarhet, antal diskdesinfektor som tillgodose behovet för verksamheten och
anpassad lokal.(Vårdhandbok. 2021. Förutsättningar för endoskopisk verksamhet)
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Bilaga 1- Enkät
1. Har du fått genomgång/utbildning om hur man utför läcktest och manuellt
rengör flexibla endoskop med kanaler?
JA (

)

NEJ (

)

VET EJ (

)

2. Har du tillräcklig kunskap för att hantera flexibla endoskop med kanaler på rätt
och säkert sätt?
JA (

)

NEJ (

)

VET EJ (

)

3. Känner du till vikten av rätt hantering av flexibla endoskop med kanaler?
JA (

)

NEJ (

)

VET EJ (

)

Om svaret är ja, beskriv:
4. Flexibla endoskop är känsliga och kräver försiktighet vid olika hanteringar
såsom läcktest, manuell rengöring, placering i diskdesinfektor och i torkskåp. Vilken
del av det flexibla endoskopet är mest känsligt och kräver kontroll efter varje
hantering?

5. Känner du till riskerna med otillräckligt rengjort flexibelt endoskop med kanaler?
JA (

)

NEJ (

)

VET EJ (

)

6. Känner du till vikten av basala hygienrutiner vid hantering av flexibla endoskop
med kanaler, före och efter desinfektion?
JA ( )

NEJ (

)

VET Ej (

)

7. Känner du till vikten av att arbeta på ett aseptiskt sätt i endoskopens
desinfektionsrum? JA ( )
NEJ ( )
VET EJ ( )

8. Vilken är den vanligaste orsaken till smittspridning och infektion hos patient i
samband med endoskopiska ingrepp?
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Bilaga 2: Bilder på olika steg i hantering

I kön för omhändertagande

Manuell läcktest

Förberedelse i diskhon

Manuell rengöring
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Bilaga 3: Bilder på olika steg i hantering

Borstning genom kanalen

Maskinell läcktest koppling (blå slang)

Placering i diskdesinfektorn

Pågående diskdesinfektions process
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Bilaga 4 : Bilder på olika steg i hantering

Ren sida

Torkningsprocess i HEPA- filtrerat skåp
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