
Externa kunder
Hur hanterar Sterilteknik dessa på 
Danderyds sjukhus AB



DANDERYDS SJUKHUS



Upptagningsområde



Extern kund

� Barnmorskemottagningar

� Vårdcentraler, privata och landstingsägda 

� Hudmottagningar

� Ungdomsmottagningar

� Företagshälsovård

Danderyds sjukhus har ca 115 externa kunder



Extern transport av gods 

Lådorna kommer till Sterilteknik på fm.



Hantering i diskrum

• Godset ska vara desinfekterat när  
det kommer till Sterilteknik 

• Varje kunds instrument hanteras 
var för sig.

• Instrumenten öppnas och läggs vid 
behov på saxstöd.



Varje kund har sin egen unika 
diskbricka med streckkod.

På baksidan knyts kundens 
instrument till streckkoden 
”Diskbricka”.



I diskrummet

• Instrumenten skannas in i T-
DOC (spårbarhetssystem)





Godkännande av diskprocess

Diskprocessen godkänns digitalt 
med kontroll av temp och tid. 



Vad gör vi med instrumenten

• Kontrollerar renhet
• Kontrollerar ev under mikroskåp
• Funktionstest, så att instrumenten     
fungerar korrekt

• Oljning
• Packning enligt kundens önskemål



Kontakt med kunder

� Instrument  som skickas i retur:

• Rostiga instrument

• Skadade instrument

• Ej funktionsdugliga

• Engångsinstrument

� Kunden kan beställa instrument hos oss, både 
avdelningskvalité och operationskvalité



Autoklavprocesser

• Elektronisk Bowie Dick-test 
dagligen

• Lastkontroll vid varje last

• Godkännande av  autoklavprocess



Följesedlar

Då genererar systemet en 
körorder, följesedel, 
beställningslista med 
streckkoder



Utleverans av gods

• Transport sker 
huvudsakligen via  
Landstingets 
transporttjänst

• Kund hämtar och 
lämnar även själv



Certifierad avdelning

� Vi är certifierade enligt SS-EN ISO 13485:2012

Ledningssystemet för kvalitet är 
tillämpligt för ”Rengöring, 
funktionskontroll, packning samt ång-
och väteperoxisterilisering av medicinsk 
tekniska produkter.



Avtal

� Vi tecknar avtal med samtliga externa kunder, 
avtalet löper på ett år, med årlig förlängning om 
det inte sägs upp.

� Hanteringstid gentemot kunderna är fyra 
arbetsdagar exkl transport.

� Kunderna kan skicka antingen lösa instrument 
eller olika sorters set beroende på behov.



Personal

� Steriltekniker

� Undersköterskor

� Tandsköterskor

23 personer anställda, som roterar på olika 
stationer.




