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Förord
Handboken är begränsad till det som funnits relevant att ha som grundkunskaper. Det behövs
mer kunskaper för att kunna göra ett fullgott arbete, men det här är en grund. Vår intention är
också att göra en revision minst en gång per år, då handboken ska ses som ett levande
dokument som ska göra nytta i verksamheten på en sterilteknisk enhet.
Vi ser gärna att ni kontaktar oss om ni har några funderingar, frågor och förslag till
förbättringar i handboken. Kontaktuppgifter till oss finns på sista sidan.

Susanne Fredriksson Steriltekniker
Christina Andersson Steriltekniker

Inledning
Personalens och patienternas säkerhet utgör grunden för arbetet på en STE 1. Det är viktigt att
samtliga arbetsmoment utförs ändamålsenligt för att kunna leverera sterila och höggradigt
rena 2 produkter. Kunskap om hur personalen bör arbeta, är nödvändig för att förebygga
smittspridning, upprätthålla patientsäkerheten och därmed förhindra uppkomsten av
vårdrelaterade infektioner.
Mikroorganismer syns inte men finns överallt. Vi står inför nya utmaningar jämfört med hur
smittspridningen såg ut förr. Resistenta bakterier 3 sprider sig snabbt över hela världen
samtidigt har det inte lanserats något nytt antibiotikum på 20 år. (1)
Yrkesansvar och kunskap leder till att personal kan arbeta på rätt sätt, en förutsättning för ett
säkert och bra resultat i kampen mot smittspridning och kvalitetssäkra produkter.
I patientsäkerhetslagens 3 Kap §2 går att läsa: ”Vårdgivaren ska vidta de åtgärder som behövs
för att förebygga att patienten drabbas av vårdskador”, och i 6 Kap §4 ”Hälso -och
sjukvårdspersonal är skyldig till att bidra till att en hög patientsäkerhet upprätthålls”. (E,F)

STE: Sterilteknisk enhet.
Höggradigt rent: Det får finnas max 1 mikroorganism på 1000 artiklar. (2)
3 Resistenta bakterier: Effekten av antibiotika uteblir och bakterien överlever.(5)
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1. Handbok vid grundintroduktion av
nyanställda på sterilteknisk enhet - som tillägg
utöver arbetsplatsens rutiner.
1.2Basalahygien rutiner
Arbetet på STE innebär att personalen aktivt måste förhindra smittspridning som kan leda till
vårdrelaterade infektioner hos patient och/eller personal. Kunskaper och förståelse för vad
basala hygienrutiner innebär och hur de alltid konsekvent ska tillämpas på alla arbetsstationer,
är en förutsättning för att bryta en smittkedja. Personalen är den största orsaken till att smitta
sprids vidare via händer, kläder, ytor eller instrument.
”Kontaktsmitta via händer är den vanligaste smittvägen inom all vård. Handdesinfektion
utförs för att avdöda mikroorganismer och därmed bryta smittvägar.” (B)
Basala hygienrutiner inkluderar:
•
•
•
•

Arbetskläder med kort ärm + mössa.
Handhygien – Handtvätt med tvål + handdesinfektion.
Handskar
Stänkskydd – Plastförkläde/rock, visir, skyddsglasögon.

Läs om basala hygienrutiner på: http://www.vardhandboken.se/Texter/Basala-hygienrutineroch-kladregler/Basala-hygienrutiner/ (A)

1.3 Säkerhet på arbetsplatsen.
•
•
•
•
•
•
•
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Tillämpa alltid basala hygienrutiner i alla arbetsmoment och mellan de olika zonerna.
Ta reda på var förbandslåda och ögondusch finns.
Använd skyddsutrustning så som handskar, visir, munskydd och förkläde.
Läs arbetsplatsens instruktioner och rutiner vid skador.
Läs säkerhetsdatablad och användarinstruktioner på processkemikalier 4
Vaccinationer – vilka rekommendationer finns?
Arbeta alltid lugnt och metodiskt. Det är viktigare att det blir rätt, än att det går fort.
Personalens och patientens säkerhet ska alltid vara i fokus.

Processkemikalier: Kemikalier som t.ex. diskmedel, sköljmedel, väteperoxid osv. (8)
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1.4 Sterilcentralens zoner
Sterilförråd – ren zon
Diskrum – oren zon

Packrum – ren zon

Figur 1. Exempel på planritning av en sterilcentral. (D)

2. Diskrum – oren zon
Till diskrummet kommer kontaminerat 5 gods av olika karaktär och med varierande mängd
smuts. Avfall från operationssalarna kastas innan godset ska diskas i diskdesinfektorn.
Biologiskt avfall, engångsartiklar, plast, glas och stickande/skärande material sorteras och
kasseras i särskilda kärl. Se arbetsplatsen avfallsguide.
Allt inkommande gods ska betraktas som kontaminerat och hanteras därefter. För att undvika
skär- och stickskador tänk på att aldrig ”gräva runt” med fingrarna i smutsigt gods - arbeta
lugnt och metodiskt.

2.1 Dagligt underhåll av diskdesinfektor
•

•
•

•
•
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Spolvingar, munstycken: Kontrollera att de kan rotera fritt. Syna och rengör
spolhålen - sitter det föremål/smuts i vägen? Viktigast är hålen längst ut på vingen, är
de tilltäppta snurrar den inte. Det hindrar vattnet och medlet att komma åt lasten →
godset kan inte bli rent.
Bottensil: Ta ut och rengör vid behov, dock minst 1 gång/dag. Föremål/smuts i silen
kan orsaka sämre vattenflöde. Smutsen/partiklar kan fastna på gods och i spolvingar.
Kammaren: Rengör och plocka bort ev. främmande föremål. Kontrollera
gummilisten runt kammaren – den får inte ha skador/sprickor. Kontrollera att
lastvagnen dockar med de vita ”puckarna” på insidan av kammaren, samt att
fjädringen fungerar. Om inte dockningen är tät följer inte vattnet med i kanalerna
→flöde och tryck blir otillräckligt.
Processkemikalier: Då det inte finns automatiskkontroll av dosering – markera med
ett streck och datum på duken för processkemikalierna. Tillförs inte den mängden
diskmedel som krävs blir godset inte rent.
Signera i loggboken att kontroll är utförd. Dokumentation görs för att visa att
kontrollerna är gjorda, spårbarhet och som hjälp ifall godset inte blir rent eller övriga
fel med diskdesinfektorn uppstår. Om diskdesinfektorn inte servas och underhålls som
den ska, så fungerar den heller inte optimalt och godset riskerar att inte bli rent.(6,13)

Kontaminerat: Förorenat, nedsmutsat.
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2.2 Rengöring
Rengöringen sker mekaniskt, antingen i en diskdesinfektor vid högt vattentryck eller
manuellt.
Rengöringen är viktig:
•
•
•
•
•

Förhindra smittspridning och skydda godset.
Vid rengöring av godset avlägsnas det organiska/oorganiska material som skyddar
mikroorganismerna. (Se figur 2 nedan)
Säkrar desinfektion och sterilisering. Om det finns smuts kvar på godset kommer det
att ”bränna” fast under desinfektionsfasen.
Säkra instrumentens funktion och varaktighet.
Proteiner 6 kan även minska effekten av processkemikalier som används i
diskdesinfektorn. Det betyder att godset inte heller får vara för smutsigt när det ska in i
diskdesinfektorn.(8)

Figur 2. Mikroorganismer under oorganiskt/organiskt material. (8)

”Om det inte är rent, kan det inte bli sterilt” (8)

2.2.1 Manuell rengöring
Manuell rengöring är ett av de farligaste arbetsmomenten på sterilenheten och ska därför
endast utföras vid behov. T.ex: om godset fortfarande är smutsigt efter en process i
diskdesinfektor.
Manuell rengöring utförs i diskrummet.
1. Använd skyddsklädsel. Förkläde - gärna med lång ärm, handskar och visir/glasögon.
2. Godset sköljs i kallt vatten.
Varmt vatten fixerar protein→ försvårar rengöringen.
3. Fyll diskhon med X antal liter vatten och dosera diskmedel enligt anvisningarna på
flaskan.
4. Lägg i instrumentet så att hela är under vattenytan. Låt det eventuellt ligga i vattnet en
liten stund.
5. Rengör instrumentet under vattenytan för att undvika stänk. Använd mjuka borstar.
Glöm inte lumen 7, skrymslen och gömda ytor. All smuts ska vara borta.
6. Använd ev. spraypistol.
7. Skölj instrumentet noggrant.

6
7

Protein: Byggstenar i organiskt material, finns t ex i blod. (C)
Lumen: Håligheterna i kanylerade instrument.
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Det är inte bra att få med handdiskmedel in i diskdesinfektorn. Det ger skum vilket
inte är bra för cirkulationspumpen och skummet försämrar rengöringsresultatet.
8. Kontrollera visuellt att godset är rent.
9. Desinfektera. Kör godset i en diskdesinfektor. Om instrumentet inte tål hög värme,
använd kemisk desinfektion.
10. Rengör och desinfektera diskbänk, ho och borstar. Kasta engångsborstar.

Utför aldrig manuell rengöring vid ett packbord! Är ett instrument är smutsigt efter att det
genomgått en process i diskdesinfektorn, ska det genast tillbaka till diskrummet. Via en
sluss/lucka om sådan finns på arbetsplatsen.(10)

2.2.2 Rengöring i diskdesinfektor
Diskdesinfektionsprogrammet indelas i:
• En eller flera sköljfaser: Vattnets temperatur är runt 20⁰C men får inte överstiga
45⁰C. Vid 45⁰C koagulerar proteiner →blir svårare att få bort i diskfasen →icke
höggradigt rent gods →icke sterilt gods.
• En eller flera diskfaser: Mekanisk rengöring med hjälp av högt vatten tryck.
• En desinfektionsfas: 1min vid 90⁰C.
• En torkfas är oftast inkluderad.

Figur 3. Processkurva i ett normalprogram i en diskdesinfektor.

2.3 Lasta rätt
Diskdesinfektorn har många utgångar inne i kammaren. De sprutar ut vatten för att skölja och

diska godset, samt förser även processen med varm luft under torkfasen.
•
•
•
•
•
•

Överlasta ej. Vatten och medel når ej fram till ytan och smutsen.
Placera inte godset så det blir ”paraplylastning”. Vattnet och medlet kan inte
komma åt allt gods då.
Det ska finnas en diskvinge mellan varje plan. När lastningen av godset är klar,
kontrollera att vingarna kan rotera fritt.
Stäng oanvända diskarmsutgångar för att upprätthålla vattentrycket. Dåligt tryck
ger ett sämre eller otillräckligt rengöringsresultat.
Montera isär instrumenten efter tillverkarens anvisning. Godset ska vara rätt
placerat och alla instrument måste öppnas - saxar och peanger öppnas 90 grader.
Fixera känsliga instrument så de inte rör sig och lägg smådelar i finmaskiga korgar.
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•
•

•

•

Tungt gods torkar långsamt och ska placeras längst ner. Förebygger att det inte
”droppar” ner på övrigt gods som då inte blir torrt.
Vid lastning av rörformiga/ihåliga instrument: Använd de special ställ och
tillbehör som finns, samt koppla alla spolkanaler korrekt – de ska förbli anslutna
under hela processen. Dessa instrument är svårare att få rena samt göra visuell
kontroll på.
Välj rätt program. Diskdesinfektorn har oftast flera program, som är anpassade till
olika typer av material och gods. De två mest förekommande diskmedlen för en
diskprocess är alkaliskt rengöringsmedel och enzymrengöringsmedel. Kontrollera
alltid att rätt program valts, samt att medlet är kompatibelt enligt tillverkaren för det
gods som finns på enheten.
Även instrument som inte används under operation ska monteras isär och placeras i
diskdesinfektorn på samma sätt som ett smutsigt instrument. Processkemikalier och
smuts från det andra godset, kommer annars att finnas kvar på instrumenten efter
processen.(9)

2.4 Desinfektion
Det finns olika sätt att desinfektera gods. De två vanligaste sätten är; termisk desinfektion och
kemisk desinfektion.

2.4.1 Termisk desinfektion
Termisk desinfektion i en diskdesinfektor baseras på temperatur och tid, mest förekommande
är: 90⁰C i 1 min.
Finns det organiskt/oorganiskt material kvar på godset i desinfektionsfasen kommer värmen
”bränna” fast det och mikroorganismerna kommer att finnas kvar under. Godset kommer inte
heller att kunna bli sterilt! (8)

2.4.2 Kemisk desinfektion
Kemiska desinfektionsmedel används till föremål som inte tål värme och där det är opraktiskt
att använda värme t.ex. på golv och fast inredning. De vanligaste grupperna av kemiska
desinfektionsmedel som användes i Sverige är alkoholer, vissa aldehyder, perättiksyra och
väteperoxid.
Alkohol

Används på ytor, föremål och hud.
Desinficera alltid ytor som räknas som riskytor för överföring av mikroorganismer och
arbetsytor med höga hygienkrav. För att inte kontaminera t ex höggradigt rent gods som ska
kollas och packas.
Oavsett vilken desinfektionsmetod som används, är arbetet ogjort, om inte en noggrann
rengöring utförts innan desinfektionen.
Var noga med att använda rätt desinfektionsmetod till rätt ändamål. Läs och följ tillverkarens
instruktioner och avdelningens rutiner innan användning. (14)
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3. Packrum – ren zon
Packrummet är en ren zon och här hanteras endast rent gods. Leveranser utifrån ska packas
upp samt avemballeras innan de tas med in till packrummet.
I packrummet finns diskdesinfektorns utlastningssida, där de höggradigt rena instrumenten
kommer ut.

3.1 Frisläppande av gods från diskdesinfektor.
För att kunna godkänna en diskprocess krävs det att dessa kriterier är uppfyllda:
•

•
•

Att godset är synligt rent. Titta över diskinsatsen så att allt
ser ok ut. T ex: att allt sitter kvar på genomspol, att inga skålar
har vänt sig. När en skål vänt sig fylls den med vatten och
diskprocessen ska underkännas och hela disklasten diskas
om.(följ rutinerna för underkännande av diskprocess och
omdisk)
90⁰C i 1minut = Temperatur och tid under desinfektionsfasen.
Bild på diskprocesskurvan, se figur 3.
Dokumenterad godkänd process från diskdesinfektorns
övervakningssystem.
När ovanstående punkter är ok, kan processen godkännas.

Figur 4. Diskställning.

Det är bra att vara medveten om hur hela processkurvan ser ut för de olika programmen på
den egna sterilenheten. Tid och temperatur i de olika faserna påverkar rengörings och desinfektionsresultatet.
Kontroll av processen är också en kontroll av maskinen, det ger möjlighet att upptäcka
eventuella fel så fort som möjligt.(6)

3.2 Lasta av
För att bibehålla renligheten, är det avgörande hur godset hanteras, för att få ett lyckat resultat
i steriliseringsprocessen.(20)
•
•
•
•

•

När godset genomgått godkänd desinfektionsprocess är det höggradigt rent.
Den som lastar ur måste ha desinficerat händerna. Rena händer på rent gods!
Disken ska lastas ur i ett rent rum, inte på diskrumssidan. (B)
Godset ska svalna till rumstemperatur innan det lastas av för kontroll. Varmt gods kan
orsaka brännskada eller tappas/släppas i golvet p.g.a. värmen vilket kan orsaka skada
på instrument och/eller personal. Material expanderar av värme. Hantering av varma
instrument bidrar till friktion som orsakar nötning, som resulterar till rost på
instrumenten t ex vid öppnande och stängande av en peang. Nötningen kan förstöra
instrumentets rörelseförmåga och funktion. (3)
Godset ska placeras på en desinficerad yta. Kan inte godset kontrolleras och packas
omgående, ska godset förvaras på en dammfri och desinfekterad yta. (14)
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3.3 Kontroll av instrumenten
För att behålla renhetsgraden på det höggradigt rena godset, krävs att de basala
hygienrutinerna följs. När händerna använts någon annanstans än på bordet och
instrumenten t.ex. bläddrat i en pärm, kliat i ansiktet – spritas händerna igen.
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•

•

•
•

Varje instrument ska kontrolleras innan de packas.
Låt instrumenten svalna innan kontroll.
Instrumenten måste också vara torra. Det kan finnas lite vatten kvar de mer komplexa
instrumenten, så som borrar, batterier, diverse handtag. Blås dessa instrument med
högtrycksluft på avsedd plats.
Börja med att:
Sprita av bordet.
Sprita händerna.
Ta av gallret från diskställningen och sätt det på bordet.
Ta upp ett instrument i taget: kontrollera så att det är helt, rent och fungerar. Använd
gärna arbetslampa med förstoringsglas.
o Sprickor, vanliga i boxlås– rost – skador – smuts.
o Funktionskontroll och underhåll enligt
tillverkarens rekommendationer.
o Saxar, peanger, pincetter och tänger får inte stänga
Boxlås
snett. De ska även gå att stänga och låsas lätt.
o Inga lösa skruvar.
o Skarpa eggar. Slevar, mejslar, gougetänger, saxar. Figur 5. Nålförare.
Smörj – boxlås, leder - enligt tillverkarens anvisningar, med fördel efter varje
diskprocess.
Lägg ner instrumentet på bordet. Tips: lägg instrumenten i grupper t ex peangerna för
sig, saxarna för sig o s v. Det blir lättare att räkna och hitta dem när de ska packas
tillbaka i gallret.
Kontrollera det tomma gallret, så att det är helt och rent. Vänd gallret försiktigt över
bordet, för att kontrollera att det verkligen är tomt. Små saker som knivskaft gömmer
sig lätt.
Skriv ut gallerlistan. Här står innehållet i gallret samt i vilken ordning det ska läggas i.
Här står ofta instruktioner som t ex: hur ett instrument sätts ihop, om ett batteri ska
laddas, var det ska smörjas.
Kontrollera att gallret, listan och etiketten har samma produktnamn och nummer.
Lägg tillbaka de färdigkontrollerade instrumenten i gallret enligt ordningen på
gallerlistan eller enligt bildmodul.

7

Kontrollera:
o Att ID-numret, om sådant finns på instrument, stämmer med numret på
gallerlistan. Ofta finns bilder av instrumenten i datorn – väldigt bra hjälpmedel.
o Att rätt antal instrument är med.
o Vid osäkerhet – använd inte uteslutningsmetoden! Titta på id-numer, på bilder,
fråga en erfaren kollega, ring en operationssköterska. Det är viktigare att det
blir rätt, än att det går fort. (3,12)
Om ett instrument tappas i golvet, ska det alltid genomgå en ny desinfektionsprocess.
Utför aldrig manuell rengöring vid ett packbord! Är ett instrument är smutsigt efter att det
genomgått en process i diskdesinfektorn, ska det genast tillbaka till diskrummet. Via en
sluss/lucka om sådan finns på arbetsplatsen.(10)

3.3.1 Instrumentproblem
Instrument som är trasiga, rostiga och/eller slöa, ska antingen kasseras eller skickas på
lagning/slipning. Skadade och rostiga instrument är inte patient -och
användarsäkra.(12)

Figur 6. Pincett med spricka.

4. Sterilisering
Val av förpackning, packningsmetod och hur autoklaven lastas, är avgörande för sterilisering
samt torkresultat av godset. Följ alltid container -eller förpackningstillverkarens
rekommendationer.
För att sterilisering ska ske måste ånga kondensera över hela godset. Godset värms upp till
134⁰C och hålltiden är minst 3 min. (17, 18)Se ”Steriliseringsmetod - ånga”.
Förutsättningen för att få ett sterilt resultat är att momenten, rengöring, desinfektion
och hantering har varit godkända. (20)

8

4.1 Packa
Det är viktigt att packningen görs rätt för att klara hålla godset sterilt fram till användandet.
(4)
Vid packning kontrollera att: etiketten stämmer med numret på gallret, rätt packmetod och
steriliseringsmetod används.
•

Innan instrumenten packas i påsar, packskynken, korgar eller containrar måste
godset vara svalt och torrt! Metall expanderar i värmen från diskdesinfektorn och
måste svalna innan godset hanteras. Har instrumenten inte rumstemperatur vid
hantering, kan det uppstå skador, sprickor, samt friktion- metall mot metall som
orsakar nötning samt rost på instrumenten.(15,17)

•

Välj lämplig storlek på förpackningen. Onödigt stora förpackningar kan bilda veck
där kondens av ångan samlas. Värmealstrande delar av instrumentet/godset måste
därför vara i kontakt med kondensvattnet för att det ska koka bort i torkfasen, vilket
resulterar i torrt gods. Välj inte heller för liten förpackning eftersom den sväller upp
likt en ballong i autoklaven, och riskerar då att spricka och gå sönder. Ett bra tips är
att placera en tumme på varje sida påsen, så kallade ”tumregeln” för att veta att
förpackningen är lagom stor.

•

Packa ej för tunga instrument i påsar. (17) Om för stora mängder kondensat bildas
har påsen svårt att fördela och hålla kvar kondensatet på instrumentet, vilket
resulterar i att dropparna rinner av från godset och kan då bilda pölar i påsen, som är
svåra att avlägsna i torkfasen.(16)
Instruktion för packning med packskynke – (Se bilaga 4.)

4.2 Lasta
•

Innan godset lastas in i autoklav, måste det vara svalt och torrt! Last med
instrument som inte har svalnat innan process i autoklav, kommer inte att nå 134
grader på godset i steriliseringsfasen, på grund av att för lite fukt finns för att
kondensera på- och avdöda sporen. Ångan kommer att studsa bort från godset istället
för att genom kondensation lägga sig på godset.
Gods som inte är torrt innan process i autoklav, hindrar temperaturöverföringen till
sporen som då inte är avdödad efter processen är klar. Godset måste även vara torrt
innan process för att underlätta för ett godkänt resultat i torkfasen.

•

Papper/plastpåsar ska läggas med papper mot papper och plast mot plast. Ångan
kan då lättare tränga in i påsen, samt kondensatet rinner av lättare, vilket underlättar i
torkfasen. Plast som ligger mot papper kan täta, vilket förhindrar att ångan kan
tränga in och komma åt godset. Tänk på att det finns utrymme mellan
förpackningarna eftersom de expanderar i autoklaven.
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•

Placera tyngst last längst ner. Tung last ger mer kondensat, eventuellt överblivet
kondensat rinner då rakt ner i avloppet istället för att droppa och blöta ner resterande
gods i lasten.

•

Placera lätt och fuktkänsligt gods längst upp i kammaren.

•

Säkerställ alltid till varje förpackning eller container att rätt
förpackningsmaterial, rätt program
och rätt steriliseringsmetod används.
De flesta enheter har flera programval,
t.ex. ”tung last” eller ”kort program”.
Kontrollera genom att läsa noga på
enhetens etikettsystem, eller fråga!
(17,18)
Figur 7. Autoklavlast.

4.3 Frisläppande av gods från autoklav.
Efter varje process ska godset frisläppas. Nedanstående punkter måste vara uppfyllda för att
få godkänna processen. Den som signerar att processen är godkänd är ansvarig för att alla
parametrar är korrekta.
1. Kontrollera godset.
•

Samtliga produkter/gods måste vara hela, rena och torra.

•

Kontrollera att plomberingar, autoklavtejp och indikatorer 8 slagit om och är intakta.

Indikatorer och tejp ger inga garantier för sterilt gods! De ska finnas för att visa att godset
genomgått en process, samt särskiljer osterilt och sterilt
Innan process
gods.(18)
Efter process
Figur 8. Autoklavtejp.

2. Läs utskriften: parametrar för tryck, tid och temperatur.
•

Förvakuum: Tryck – anges av autoklavtillverkaren och är autoklavspecifika.

•

Sterilfas: Tryck, tid och temperatur – 134 grader i minst 3 min. Tid utöver 3 min som
anges av autoklavtillverkaren ska följas.

•

Eftervakuum: Tryck – som i förvakuumfas, värdet anges av autoklavtillverkaren.

•

Exempel på steriliseringsparametrar och hur de tolkas. (Se bilaga 3 & 4)

Indikatorer: T.ex. Autoklavtejp, indikatorrutor på påsarna. Olika indikatorer visar olika saker i processen
och ska vara anpassade för de processer de används i. Indikatorer visar inte att godset är sterilt, bara att
det genomgått en process. (21)
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Det är mycket viktigt att låta godset svalna efter en steriliseringsprocess innan det
hanteras! För att undvika:
•
•
•
•

Brännskador
Skador på förpackningarna
Riskera skador, sprickor samt friktion som orsakar nötning och rost på instrumenten.
Varmt gods ska ej ställas på täta ytor t ex bord, hyllor. Risk för kondensbildning.

För frisläppande av sterilt gods krävs att samtliga av de tidigare stegen innan sterilisering har
lyckats. (3,18,20)

4.4 Steriliseringsmetoder
Det finns en del olika steriliseringsmetoder, t ex ånga, väteperoxid, formalin, etylenoxid.
Nedan beskrivs två av de vanligaste som används på en sterilenhet.

4.4.1 Ånga
Ångsterilisering i en autoklav med fuktig värme är den vanligaste typen av
steriliseringsmetod. Ånga har flera fördelar: miljövänligt, säkert, ekonomiskt, ger tydliga
gränsvärden vid validering och orsakar vid rätt användning minimalt med skador på godset.
Sterilisering med ånga passar inte material som är känsliga för värme och fukt. (19)
Sterilisering innebär ett totalt avdödande av alla mikroorganismer: svampar, bakterier,
endotoxiner 9 samt den svåraste formen att avdöda – bakterier som befinner sig i sporform.
(5,20) För att lyckas krävs att instrument och gods måste vara:
• Höggradigt rena
• Avsvalnat
• Förpackat
Lyckad process kräver också:
•
•
•

Mättad ånga – totalt fri från vatten.
Bra vattenkvalitet.
Fritt från luft – Icke kondenserbara gaser. (17)

Processen i autoklaven sker i fyra steg:
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•

Förvakuumfas – all luft ska avlägsnas ur kammaren. Sker med hjälp av upprepad
utsugning av luft, trycksänkning med vakuumpumpen. Finns det luft eller andra icke
kondenserbara gaser kvar i kammaren kommer de att isolera godset, vilket leder till
att ångan inte når fram – sterilisering uteblir.

•

Sterilfas – Kondenserad mättad ånga täcker hela godset och för över sin värme. Det är
nu avdödandet →steriliseringen sker. Hålltiden är: minst 3 minuter i 134⁰C och
trycket ska vara 3,063bar, alternativt: minst 15 minuter i 121⁰C med trycket 2.063bar.

Endotoxiner: Gift som utsöndras då en bakterie dör. (5)
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•

Tork/Eftervakuumfas – Torkar godset. Allt kondensat förångas och kokar bort för att
slutligen pumpas ut av vakuumpumpen.

•

Utjämningsfas- Trycket återgår till atmosfärstryck för att dörren ska kunna öppnas.
(18)

Figur 9. Exempel på normalkurva för tung last i sterilprocess.

4.4.2 Bowie & Dick test
Varje dag ska ett ”Bowie & Dick” test göras i varje autoklav som används. Testet ska placeras
över avloppet i autoklaven – klavens kallaste del. B&D- testet ska köras i varm autoklav, vid
osäkert resultat gör om det igen. Går inte andra testet igenom, stäng av autoklaven och ring
servicetekniker. Följ alltid anvisningarna från tillverkaren av testet.
Testet visar genom färgomslag och mönstertyp:
•
•
•
•

10

Ångpenetration och luftutdrivning.
Tidsfel och läckage.
IKG 10 → isolerar godset och hindrar värmeöverföringen.
Överhettad och våt ånga.

IKG: Icke-kondenserbara gaser.(21)
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4.4.3 Läcktest
”Läcktest” ska göras minst en gång/ vecka, testet visar om det förekommer läckage i
kammaren. Visar utskriften läckage, kör om testet en gång till. Vid läckage över 0,013 bar får
inte autoklaven användas! Läcktestet måste göras i uppvärmd maskin. Genom att göra de
dagliga kontrollerna av utrustningen och kontrollera ventiler, gummipackningar och
dörrpackningen, kan de vanligaste orsakerna till läckage undvikas.(21)

4.4.4 Kemisk sterilisering med väteperoxid i sterrad
Sterilisering med väteperoxid är en dyr metod. Den passar instrument som är fukt -och
värmekänsliga t.ex. mikroinstrument, batterier och optiker. Processen är en fuktfri
lågtemperatursterilisering 40-50⁰C.
Fördelar med sterrad:
• Instrumenten bibehåller en högre kvalitet och längre livslängd samt utsätts inte för
samma slitage som vid sterilisering med ånga.
• Mindre slitage bidar till att reparationskostnaderna samt kostnader för inköp av nya
instrument minskar.
• Miljövänligt - restprodukten är vatten.
Nackdelar med sterrad:
• Cellulosa (papper, bomull) eller annat material som absorberar vätska får ej användas
eftersom väteperoxiden då istället absorberas in i förpackningsmaterialet, vilket
resulterar i en avbruten process.
• Fukt kvar i kammaren/fukt kvar i lasten i t.ex. kablar kommer att påverka trycket.
Samtliga instrument/förpackningar måste därför vara torra innan de kan steriliseras i
en sterrad, annars resulterar det i en avbruten process.
• Påsar/rullar, ”korgar” och packskynken som är anpassade för just sterrad måste
användas vid lågtemperatursterilisering med väteperoxid. Det innebär att de ska vara
av ett icke absorberande material, t ex syntetmaterial som Tyvekpåsar eller Onestep
packskynke.
• Väteperoxid ska hanteras med försiktighet- är frätande. Se säkerhetsdatablad.
• Väteperoxid lämpar sig inte för absorberande material, vätskor, silver, instrument med
”dead end”- lumen eller instrument som inte tål lågt vakuumtryck. (19,22)
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5. Sterilförråd – ren zon
5.1 Förrådsutrymme
•
•
•
•

•

Lättstädat
Inget får förvaras på golvet. Placera inget längre ned än 40cm från golvet.
Golvet är smutsigt.
Sluten lokal, förhindra att insekter och skadedjur kommer in. Hålla ute fukt och
solljus.
Godset placeras i hyllan efter devisen: ”Först in
– först ut.” Det underlättar flödet och säkrar
användningsordingen, viktigt att inte gods som
passerat bäst-före-datum ligger kvar. Fyll på
från höger och plocka från vänster.
Blanda inte olika renlighetsgrader, varken i
lagerplatserna eller vid transport.

5.2 Packning för utleverans.
•

•

För transporter: Godset måste vara skyddat från
fukt, väta, mekanisk
skada, kyla och värme,
Produktförpacknin
det gäller oavsett
vilken förpackning
Avdelningsförpackning
godset har.
– försegla med buntband.
Det måste finnas 3
lager av
Transportförpackning –
förpackningar
tåla diskdesinfektor eller
vid utleveranser
vara av engångstyp. Försegla
av gods från
med buntband.
sterilcentralen.

Figur 10. Sterilförråd

Figur 11. Packning för utleverans.

5.3 Uppackning av inleveranser.
•

Avemballering ska utföras i ett avgränsat utrymme, avsett för uppackning ut
transportförpackningen. Wellpapp kan innehålla mögelsporer och de får inte
komma in i sterilcentralens rena zoner.
• Använd skyddsrock.
• Desinfektera händerna innan hantering av avdelningsförpackningen.
”Förrådshantering och transporter av medicintekniska produkter med specificerad
renlighets grad ska ske så, att godsets renhetsgrad bevaras ända fram till patienten” (4).
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Bilagor
Bilaga 1 Checklista
Checklista för grundintroduktion av nyanställda vid sterilteknisk enhet.
Anställd har självständigt och tillsammans med handledare inskaffat teoretiska kunskaper,
samt fått praktisk handledning som avser:
Innebörden och vikten av basala hygienrutiner och kan tillämpa dem konsekvent
genom alla arbetsmoment.
Säkerhet på arbetsplatsen
Dagliga kontroller diskdesinfektor
Rengöring
Manuell rengöring
Processen i en diskdesinfektor
Lasta rätt i diskdesinfektor
Olika typer av desinfektion
Frisläppande av gods från diskdesinfektor
Lasta ur från diskdesinfektor
Packning av gods/instrument påse/packskynke/galler
Kontroll av instrument
Problem och faror med instrument
Lasta rätt i autoklav
Frisläppande av gods från autoklav
Steriliseringsmetoder
Kemisk sterilisering med Väteperoxid
Lager och förrådsutrymmen
Packning för in och utleverans av gods till kund/mottagningar.
Vikten av att alltid arbeta med fokus på den egna och -patientsäkerhet.
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Bilaga 2 Användbara internetsidor och ordlista
Användbara internetsidor:
Basala hygienrutiner i Vårdhandboken
http://www.vardhandboken.se/Texter/Basala-hygienrutiner-och-kladregler/Basala-hygienrutiner/ (B)
E-utbildning Basala hygienrutiner
http://www.vardgivarguiden.se/behandlingsstod/vardhygien/e-utbildning/(A)
Sterilisering av medicintekniska produkter
• http://www.vardhandboken.se/Texter/Medicintekniska-produkter-sterilisering/Oversikt/ (B)
•

http://www.vardhandboken.se/Texter/Medicintekniska-produkter-sterilisering/Metoder-ochkontroller/(B)

•

http://www.vardhandboken.se/Texter/Medicintekniska-produkter-sterilisering/Testa-dinakunskaper/(B)

Ordlista:
Dead end-lumen: Ihåliga instrument med bara en öppning. (22)
Endotoxiner: Gift som utsöndras då en bakterie dör.(5)
Höggradigt rent: Det får finnas max 1 mikroorganism på 1000 artiklar. (2)
IKG: Icke-kondenserbara gaser. (21)
Indikatorer: T ex Autoklavtejp, indikatorrutor på påsarna. Olika indikatorer visar olika saker
i processen och ska vara anpassade för de processer de används i. Indikatorer visar inte att
godset är sterilt, bara att det genomgått en process. (21)
Kontaminerat: Förorenat, nedsmutsat.
Lumen: håligheterna i kanylerade instrument.
Processkemikalier: Kemikalier som t ex diskmedel, sköljmedel, väteperoxid o s v. (8)
Protein: Byggstenar i organiskt material, finns t ex i blod. (C)
Resistenta bakterier: Effekten av antibiotika uteblir och bakterien överlever.(5)
STE: Sterilteknisk enhet.
Termisk sterilisering: Sterilisering med värme. (20)
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Bilaga 3 Exempel på normalparametrar för tung last.
Se bilaga 4 för förklaring.
1125036-020-01
DATUM :
PROCESS START:
MASKIN NAMN :
CYKEL RÄKNARE :

Sterilcentralen Uddevalla
Sverige Sida:1
22/03/2017
SIGNALER
16:51:36
AI06 KAMMARTRYCK
H32853P1
AI29 S KAMMARTRYCK
10050
AI00 AVLOPPS TEMP.
AI24 S AVLOPPS TEMP.
AI01 MANTEL TEMP.
AI04 AVGASTANK TEMP

1

2

PARAMETRAR
NEG PULSNING
3
POS PULSNING
5
STERILISER.TEMP. 134.0 C
STERILISER. TID 00:04:00
TORKNINGSTID 00:05:00
TORKNING ÅNGPULS00:21:00
TORKN. LUFTPULS 00:10:00
PROGRAM: P1 NORMAL 134
-------------------------------------------------------------------------------PROGTID
AI06 AI29
AI00 AI24
AI01 AI04
START
00:00:00
1.025 1.028
81.5 81.5
132.5 82.8
NEG PULSNING
00:00:15
1.032 1.035
81.0 81.1
132.7 82.7
00:01:00
0.556 0.558
66.7 66.8
132.7 82.3
00:02:00
0.236 0.238
64.7 64.8
132.5 83.5
00:03:00
0.119 0.120
63.3 63.4
132.6 77.2
00:03:48
0.079 0.080
66.2 66.3
132.5 83.2
00:04:00
0.206 0.208
68.0 68.1
132.4 83.2
00:04:00
0.206 0.208
68.0 68.1
132.4 83.2
NEG PULSNING
00:04:49
0.821 0.823
90.8 90.8
132.2 82.6
00:05:00
0.712 0.706
88.4 88.5
132.3 82.7
00:06:00
0.278 0.279
80.0 80.1
132.7 81.9
00:07:00
0.162 0.163
81.0 81.1
132.5 77.0
00:08:00
0.103 0.104
77.9 78.0
132.5 83.6
00:08:36
0.082 0.083
77.0 77.0
132.5 83.2
00:09:00
0.344 0.344
79.2 79.3
132.3 83.2
NEG PULSNING
00:09:32
0.825 0.828
93.1 93.1
132.2 83.0
00:10:00
0.545 0.546
89.9 89.9
132.6 82.8
00:11:00
0.245 0.245
88.2 88.2
132.6 77.3
00:12:00
0.127 0.127
86.5 86.5
132.5 82.4
00:12:56
0.080 0.081
85.3 85.3
132.5 82.5
00:13:00
0.081 0.081
85.2 85.3
132.5 82.5
POS PULSNING
00:13:46
0.828 0.830
93.4 93.5
132.3 82.1
00:14:00
0.978 0.983
97.8 97.8
132.3 82.0
00:15:00
1.853 1.858
117.1 117.1
132.5 82.0
00:15:00
1.874 1.879
117.6 117.6
132.5 81.8
POS PULSNING
00:15:27
1.135 1.140
102.9 102.9
132.6 83.3
00:16:00
1.706 1.709
114.4 114.4
132.5 70.3
00:16:10
1.860 1.864
117.2 117.2
132.5 72.1
POS PULSNING
00:16:36
1.129 1.132
102.8 102.9
132.7 74.4
00:16:36
1.129 1.132
102.8 102.9
132.7 74.4
00:17:00
1.579 1.582
111.9 111.9
132.5 79.4
00:17:17
1.871 1.875
117.5 117.5
132.5 81.4

3

6

4

7

4 min

POS PULSNING
00:17:42
00:18:00
00:18:00
00:18:23
POS PULSNING
00:18:47
00:19:00
00:19:27
UPPHETTNING
00:19:51
00:20:00
00:21:00
00:22:00
00:23:00
STERILISERING
00:24:57
00:25:27
00:25:57
00:26:27
00:26:57
00:27:27
00:27:57
00:28:27

1.124
1.452
1.452
1.858

5

1.127
1.456
1.456
1.862

102.8
109.2
109.2
117.1

102.8
109.3
109.3
117.2

132.6
132.5
132.5
132.5

82.8
83.1
83.1
75.0

1.119 1.122
1.357 1.365
1.861 1.867

103.3 103.4
107.2 107.2
117.2 117.2

132.6 77.8
132.5 79.3
132.5 83.0

1.111
1.312
2.303
2.733
2.847

1.113
1.317
2.311
2.741
2.855

103.3
106.1
124.2
130.1
131.5

103.3
106.1
124.2
130.1
131.6

132.6
132.5
132.5
132.6
132.6

83.2
83.0
82.5
75.4
82.0

3.076
3.150
3.157
3.156
3.151
3.151
3.148
3.150

3.085
3.158
3.164
3.164
3.159
3.159
3.155
3.158

134.1
135.0
135.1
135.1
135.1
135.1
135.0
135.0

134.1
135.0
135.1
135.1
135.1
135.0
135.0
135.0

134.2
135.2
135.4
135.4
135.5
135.5
135.5
135.5

82.9
82.7
83.2
77.9
77.7
81.1
83.4
83.2

8
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Bilaga 4 Exempel på parametrar för frisläppande av gods
från autoklav.
Frisläppa gods efter autoklavprocess
För att frisläppa gods efter en autoklavkörning krävs att några viktiga parametervärden uppfylls i
processen. Det är viktigt att alla dessa värden stämmer och avläses korrekt efter varje process.
Samtliga värden finns i kolumnerna ”S-kammartryck (se nr: 1) och ”S-kammartemp” (se nr:
2) på bilden (bilaga 3).
Parametervärderna delas in i tre grupper:
1. Negativa pulsar – kallas så eftersom pulserna sker under atmosfärstryck. Se nr:3 och 6.
2. Positiva pulsar – pulseringar över atmosfärtryck. Se nr:4 och 7.
3. Sterilfas - se nr:5 och 8 på bilden.
Så här läser du av tabellen:
Negativa pulsar: Hitta ett värde i kolumn A129 som ligger under 0,100 mb - i varje negativ puls.
Se nr: 3 och nr 6.
Positiva pulsar: Hitta ett värde i kolumn A129 över 1,850 mb och ett värde under 1,200 mb – i
varje positiv puls. Se nr: 7 och 4.
Sterilfas: I sterilfasen kontrollera tid och temperatur. Börja med att läsa av tiden då sterilfasen
börjar, kolumn A129. Se nr: 5. Steriltiden måste vara i minst 4 min. Temperaturen avläses i kolumn
A124. Temperaturen ska under den 4 min långa steriltiden ligga mellan 134-137 gradertemperaturen måste hålla sig inom detta spann, annars kan processen inte godkännas. Se nr:8.
En process med tungt gods varar vanligtvis mellan 50-70 min. Avvikelser i tid kan bero på fel i
processen.
Kontrollera slutligen att det står ”process ok” längst ner på parameterloggen.
Finns ej eller fattas något av värdena i dessa tre ovannämnda grupper- godkänn inte
processen!. Underkänn körningen eller rådfråga. När godset svalnat, packa om och kör lasten i en
ny process.
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Bilaga 5 Instruktion för packning med packskynke

1: Packskynke och fuktpapper.

2: Galler och gallerlista.

3: Täck hörnen. Det måste vara tätt
för att behålla steriliteten fram till patient.
Särskilt viktigt vid packning med One-steppapper.

4

5

6: Fliken möjliggör aseptiskt* öppnande

7: Fliken möjliggör aseptiskt öppnande

8

9

10: Vik in för att låsa pappret
13: Tejpen ska gå
runt på undersidan.
Klistra på etiketten,
följ enhetens rutiner
för etikettplacering.

11: Fliken möjliggör aseptiskt öppnande 12: Vik det yttre pappret likadant.
*Aseptik: Behålla
det höggradigt rena,
höggradigt rent och
det sterila sterilt.
(J,K)
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