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PROJEKTPLAN: 

Ta fram en vårdhygienisk rekommendation vid provtagning

av flexibla endoskop och diskdesinfektor med kemisk desinfektion för 
värmekänsliga endoskop utifrån standarder, vetenskap och 
erfarenhetsbaserad kunskap.   
 

1 BAKGRUND  

Otillräcklig rengöring och desinfektion av endoskop kan äventyra 

patientsäkerheten med allvarliga konsekvenser som följd. Smittspridning via 

reprocessade endoskop har beskrivits från stora delar av världen. 

Smittspridning har i vissa fall skett trots att uppfattningen varit att 

rengöringsprocesserna har fungerat. Det finns därför ett stort behov av att 

tillskapa en vårdhygienisk rekommendation för endoskopisk verksamhet 

utifrån standarder och vårdhygieniska krav. 
 

2 SYFTE  

Att höja patientsäkerheten genom att ta fram en vårdhygienisk 
rekommendation vid provtagning av flexibla endoskop och diskdesinfektor 
med kemisk desinfektion för värmekänsliga endoskop. 
 

3 MÅL 

Målet är att ta fram ett användarvänligt dokument som beskriver hur 
provtagning av endoskop samt provtagning av slutsköljvatten från 
diskdesinfektor med kemisk desinfektion för värmekänsliga endoskop ska 
utföras och hur odlingssvaren ska tolkas och åtgärdas.  
 

 

4 STRATEGI OCH METODVAL  

Dokumentet kommer att vara en vårdhygienisk rekommendation vid 
provtagning av flexibla endoskop och diskdesinfektor med kemisk 
desinfektion för värmekänsliga endoskop. Det kommer att innehålla råd 
avseende renhetskontroller och provtagning hur dessa kontroller ska 
genomföras och hur odlingssvaren ska tolkas och åtgärdas.  
 
Metoden kommer att vara genomgång av vetenskapliga studier, nationella 

och internationella dokument, guidelines, standarder, gällande lagstiftning 

samt erfarenhetsbaserad kunskap.  

 

 

5 KOPPLINGAR TILL ANDRA PROJEKT OCH VERKSAMHETER 

Kontakt kommer att tas med Svensk Gastroenterologisk förening (SGA), 

Svensk förening för Endoskopi och Gastroenterologi Personal (SFGEP), 

Endoskopiutskottet, European Society of Gastroenterology and Endoscopy 

Nurses and Associates (ESGENA), Svensk Förening för Medicinsk Teknik 

och Fysik, Steriltekniska föreningen samt med leverantörer av 

diskdesinfektorer för värmekänsliga endoskop och flexibla endoskop. 

 

 



6 AKTIVITETS- OCH TIDSPLAN  

Arbetsgruppen består av 6 personer som är lokaliserade i Umeå, Stockholm, 

Linköping, Uddevalla, Kristianstad och Lund. Gruppen planerar att ha ett 

fysiskt endagarsmöte i Göteborg, fyra fysiska tvådagarsmöten i Stockholm. 

Detta ökar effektiviteten på arbetsmötena då det minskar restiderna. Förutom 

de fysiska mötena kommer även skypemöten att hållas.  

 

Dokumentet antas vara klart hösten 2019. Gruppen räknar med att kunna 

mejla ut det på remiss i slutet av maj-2019.  

Efter remissgenomgång kommer det att skickas så att det är styrelsen 

tillhanda före första höstmötet. 

 

Rekommendationen kommer att skickas på remisser till SGA, SFGEP, 

Endoskopiutskottet, Steriltekniska föreningen och de Vårdhygieniska 

enheterna i Sverige. 

Remissvaren kommer att hanteras utifrån relevanta synpunkter och om 

specifika frågor uppkommer under genomgången kommer gruppen kontakta 

remissenheten. 

 

7 EKONOMI 

Nedanstående totalkostnad 66150/74150 är med reservation för 

prisändringar. Den högre summan beror på ev. flygkostnad från Malmö. 

Kostnader för skypemöte bekostas av respektive enhet. 

 

Aktivitet 
Arbetsmöten x 7 
dagar 

Resor Resekostnad  
ToR 

Hotellkostnad 

Konferenslokal   0 

Resa  Umeå – Göteborg 
Umeå - Stockholm 

Ca 2500 x 1 
Ca 1200 x 4 

0 
1500/natt x 4 

Resa  Linköping – Göteborg 
Linköping - Stockholm 

Ca 400 x 1 
Ca 500 x 4 

0 
1500/natt x 4 

Resa Lund – Göteborg 
Lund - Stockholm 

Ca 600 x 1 
Ca 1000/2000 x 4 

0 
1500/natt x 4 

Resa Kristianstad – Göteborg 
Kristianstad - Stockholm 

Ca 1000 x 1 
Ca 1000/2000 x 4 

0 
1500/natt x 4 

Resa Stockholm – Göteborg Ca 500 x 1 0 

Resa Uddevalla – Göteborg 
Uddevalla - Stockholm 

Ca 250 x 1 
Ca 500 x 4 

0 
1500/natt x 4 

Summa 
hotellkostnad 

  30 000 

Måltider 6 pers. 
Lunch x 9 
Middag x 4 
Kaffe fm+em 
med tilltugg 
 

     
6500 
5500 
2500 

Summa kostnad  21 650/29 650 44 500 

 

 

 



Arbetsgruppen: 

Maria Marklund, hygienläkare Västerbotten Läns Landsting 
Carina Hartmann, hygiensjuksköterska, Stockholm Läns Landsting 
Magnus Roberg, hygienläkare, Region Östergötland. 
Aino Kempe, hygiensjuksköterska, NU-sjukvården 
Ingrid Karström, endoskopist och SEGP-representant för SGF:s 
Endoskopiutskott, Region Skåne 
Anna Holmberg, hygienläkare, Region Skåne 
 


