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• Ideell förening, ägs av medlemmar

– företag, myndigheter, organisationer 

• Ca 1500 medlemmar

• Standardiserar bara det som samhället vill

• Projektleder drygt 300 svenska standardiseringskommittéer och 

170 internationella sekretariat

• Ca 4 500 experter deltar i SIS  kommittéer

• Publicerar ca 1 400 nya och reviderade standarder varje år

SIS i Sverige 2017
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Vad är standard och standardisering?

En standard är:

• en enhetlig och fungerande lösning på ett återkommande problem 
som berör flera parter

• framtagen i samarbete mellan berörda parter och accepterad av 
dessa

• frivillig att tillämpa*

Standardisering är processen att åstadkomma en standard
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*Kan fungera som obligatorisk referens, exempelvis i föreskrifter från myndigheter och vid upphandlingar



Olika typer av standarder
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1. Produktstandard – krav på storlek, utförande

2. Provningsstandard – krav på hur man mäter, kontrollerar

3. Tjänstestandard – krav på innehåll, information, säkerhet, etik

4. Kompetensstandard – krav på förmåga, kunskap, utförande

5. Terminologistandard – termer, definitioner, översättning

6. Informationsstandard – krav på datastruktur, dataformat

7. Symbolstandard – tex. för schemaritningar

8. Ledningssystemstandard – krav på organisation och styrning

9. Metodstandard – krav på genomförande

10. Materialstandard – krav på egenskaper eller sammansättning
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Standarder inom vården
På hela patientens väg, från ambulanstransport till utskrivning, 
finns standarder som gör processen säkrare och smidigare
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Rengöring, desinfektion och sterilisering

Sterilprocesser för steril utrustning och material

• Kirurgi
• Behandling
• Provtagning



Rengöring, desinfektion och sterilisering
Standarder ställer krav på…

…att indikatorerna 

visar på steriliserings-

processens effektivitet

• Kemiska
• Biologiska

SS-EN ISO 14161:2009  
Sterilisering av medicintekniska produkter -
Biologiska indikatorer - Vägledning för val, 
användning och tolkning av resultat 



Rengöring, desinfektion och sterilisering
Standarder ställer krav på…

SS-EN 285 Stora ångautoklaver

...att diskdesinfektorerna, autoklaverna 

och steriliseringsprocesserna

kontinuerligt ger sterila instrument och 

förbrukningsmaterial.

Ex. autoklaver

• Ånga
• Torr
• Värme
• Etylenoxid
• Formalin
• Väteperoxid



Rengöring, desinfektion och sterilisering
Standarder ställer krav på…

SS-EN ISO 11607-1:2009 Förpackningar för 
medicintekniska produkter som skall 
steriliseras - Del 1: Krav på material, 
sterilbarriär- och förpackningssystem 

...att sterila 

förpackningar klarar 

påfrestningar och 

behåller steriliteten 

tills de används.



Rengöring, desinfektion och sterilisering
Standarder ställer krav på…

SS-EN 13623:2010 Kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel - Kvantitativt 
suspensionsprov för utvärdering av baktericid effekt mot Legionella av kemiska 
desinfektionsmedel i vattenbaserade system - Provningsmetod och krav

…testmetoder för effektiviteten i 

desinfektionsmedlen så att de 

säkrar en god hygien för 

personal och på ytor och 

hjälper att förebygga spridning 

av bakterier.



Arbetsgrupper:

• AG 2 – städning för vården

• AG 3 – lagerhållning och logistik

Aktiva medlemmar i internationellt arbete: 

• ISO/TC 198 Sterilization of health care products

• CEN/TC 102 Sterilizers for medical purposes

• CEN/TC 204 Sterilization of medical devices

• CEN/TC 216 Chemical disinfectants and antiseptics

2016-05-0215

SIS/TK 349 Rengöring, desinfektion och sterilisering



SIS/TK 349 Rengöring, desinfektion och sterilisering

Uppdrag:

• Säkerställa möjlighet till samverkan mellan olika aktörer inom hälso- och 
sjukvården genom att erbjuda en neutral plattform att arbeta från. 

– Myndigheter

– Verksamheter

– Industrin 

• Utveckla standarder som gagnar svensk sjukvård och omsorg för att skapa 
säkra produkter och processer.

• Stimulera användning av standarer

Mål:

• Samla svenska intressenter och deras behov av standarder samt föra 
Sveriges talan internationellt

• Uppnå god säkerhet inom området rengöring, desinfektion och 
sterilisering
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• AMO Uppsala AB 

• Arctic Paper Munkedals AB 

• B. Braun Medical AB 

• BillerudKorsnäs Sweden AB 

• Danderyds Sjukhus AB 

• Dentsply IH AB 

• Falu lasarett 

• Galderma

• Gambro Lundia AB 

• Getinge Infection Control AB 
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• Getinge Sterilization AB 

• Getinge Sverige AB 

• Landstinget i Värmland 

• Läkemedelsverket 

• Miele AB

• Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

• Sollefteå kommun 

• Skånes Universitetssjukhus 

• Örebro Universitetssjukhus

Deltagare
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Tack!


