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Nuläge

• Ny akutvårdsbyggnad

• Provisorium

• Bemanning befintlig endoskopimottagning

• Kompetens

• Intresse

• Rotation/samhörighet

• Backup/funktion



Nuläge

• Centralisering

• Samlar kompetens

• Ekonomi

• Underhåll

• Processkontroll

• Provtagning

• Spårbarhet

• Erfarenhet

• Avvikelser

• Rutiner



Rengöring och desinfektion

Genomräckningsmodell

• Smutsigt rum / rent rum

Kemisk desinfektion

• Värmekänsliga

Kopplingar, tillbehör

Tex. AD Medical EW2



Rengöring och desinfektion

• Endoskop ska genomgå en manuell rengöring och därefter en 

maskinell rengöring och desinfektion i diskdesinfektor för 

värmekänsliga endoskop. 

• Samma process ska utföras även då endoskopskydd använts.



Kontroller

• Dagliga kontroller utförs av verksamhetsanknuten personal

• visuellt av kammare, lucka, avlopp och luckpackning

• av processkemikalier, rätt medel

• tömning och rengöring av bottensil

• eventuell kontroll av spolarmar.

• Vid varje process kontrollera

• insatsen är intakt och dockar mot vattenanslutning

• att anslutningarna är korrekt kopplade

• att godset är synligt rent och torrt efter avslutad process

• program är godkänt.



Kontroller

• Kontroller av diskdesinfektor för värmekänsliga endoskop 

• Underhåll och kontroller visar att utrustningen med en repeterbarhet motsvarar den 

renhetsgrad och kvalitet i enlighet med SS-EN ISO 15883.

• Förebyggande underhåll, FU utförs minst en gång/år eller enligt tillverkarens anvisningar.

• Validering 

• är en process för att säkerställa att utrustningen, diskdesinfektor för värmekänsliga 

endoskop, motsvarar kraven i SS-EN ISO 15883. 

• indelas i tre delar installations, funktions- och processkontroll. 

• urförs vid nyinstallation, omflyttning eller reparation som kan påverka rengöring- och 

desinfektionsfunktionerna samt vid byte av processkemikalier



Provtagning

• Provtagning av slutsköljvatten

• Var tredje månad

• Provtagning av endoskop

• Var tredje månad



Förvaring

• Endoskopen bör förvaras i tork- och 

förvaringsskåp med filtrerad tilluft. En 

rengöringsrutin skapas.

• Endoskop som förvaras i ett förvaringsskåp

utan kontrollerad miljö har högre risk för 

kontaminering. Dessa ska genomspolas med

U-sprit 70% före förvaring så att kvarstående vatten

avlägsnas. Inför användning ska endoskopet

genomspolas och avtorkas med U-sprit 70%.

Tex. AD Medical ED200



Transport

• Rena endoskop ska transporteras så att renhetsgraden 

bibehålls. 

• Transport av endoskop ska ske skyddat i behållare av 

flergångsmaterial eller engångsmaterial. Behållare av 

flergångsmaterial ska kunna rengöras och desinfekteras i 

diskdesinfektor.

• Tillbehör såsom knappar, adaptrar och ventiler ska förvaras så 

att renhetsgraden bibehålls. Sterila engångs- och 

flergångstillbehör ska förvaras i sterilförråd.
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Tack för mig !


