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För att veta 
vart man ska 
måste man 
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man 
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ifrån

Presentatör
Presentationsanteckningar
För att veta vart man ska �måste man veta vart man kommer ifrån. Jag befinner mig just nu vid Hamburgö där denna skylt finns
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Presentationsanteckningar
Early H Spauldning publicerade artiklar år 1957 och 1968 om Classifikation och indelning av medicinsk utrustning utifrån infektionsrisk då den är kontatmineradhttps://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.wm3.se/sites/16/media/141636_Ann_Tammelin_Höggradigt_rent__Hygiendagar_2017.pdf?1494264919Länk till ann Tammelins föreläsning



Alla nutida 
rekommendationer för 

användningsområde 
och renhetsgrader 
bygger på Earle H 

Spaulding 
classifikation

Presentatör
Presentationsanteckningar
Alla nutida rekommendationer för användningsområde och renhetsgrader bygger på Earle H Spaulding classifikation från 1957 och 1968



Earle H 
Spaulding 

tre 
klassificering

• Var och hur används produkten
• Vilka mikroorganismer som ska avlägsnas och avdödas
• Vilken process ska användas för att nå målet

Presentatör
Presentationsanteckningar
Indelning i tre klasser utifrån användningsområde/infektionsrisk Det är användningsområdet som avgör renhetsgrad/klass, inte var ingrepp/åtgärd ska utföras Rengöring är nödvändig före desinfektion och sterilisering



Renhetsgrader – Sverige 2021
Medicintekniska produkter med krav på mikrobiell renhet delas in i 
huvudgrupperna sterila, höggradigt rena och rena produkter.

Steril medicinteknisk produkt
Sterilitet krävs för produkter som penetrerar hud eller slemhinna eller som genomströmmas av vätskor till 
områden som normalt är sterila, samt för implantat. Sterilitet innebär att instrument och produkter ska vara fria 
från levande mikroorganismer. Med det menas att sannolikheten att en livskraftig mikroorganism finns på eller i 
produkten är lika med eller mindre än en på en miljon (10-6). [5]

Höggradigt ren medicinteknisk produkt
Produkter som är höggradigt rena kan användas om de kommer i beröring med slemhinnor utan att penetrera 
dessa, eller skadad hud. Den kvantitativa definitionen på vad som är höggradigt rent varierar beroende på olika 
användningsområden.
Den strängaste definitionen är att sannolikheten att det finns en levande mikroorganism på produkten är mindre 
än en på tusen (10-3). Detta gäller exempelvis gastroskop och bronkoskop. För andra användningsområden, som 
till exempel vid renrutiner, kan enstaka levande mikroorganismer tillåtas.
De höggradigt rena produkterna ska vara fria från sjukdomsalstrande mikroorganismer. Om produkterna inte är 
avsedda för engångsbruk måste de desinfekteras mellan användningarna med en metod som avdödar bakterier 
inklusive tuberkelbakterier, virus och de flesta svampsporer.

Ren medicinteknisk produkt
Produkter i denna grupp berör vid normal användning endast intakt hud och inte slemhinnor. De ska vara rena för 
ögat. Om de har använts vid vård, undersökning eller behandling av en patient med pågående infektion där det 
finns risk för kontamination, ska de dock desinfekteras i samband med rengöringen.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Renhetsgrader – Sverige 2021�Medicintekniska produkter med krav på mikrobiell renhet delas in i huvudgrupperna sterila, höggradigt rena och rena produkter.

https://www.vardhandboken.se/vardhygien-infektioner-och-smittspridning/desinfektion-och-sterilisering-av-produkter/medicintekniska-produkter-med-specificerad-mikrobiell-renhet/referenser-och-regelverk/


Sverige skiljer sig från andra länder med 
renhetsgrader

Sverige har skapat *höggradigt rent (år 1991) en renhetsgrad med mikrobiologisk 
definition:
• Att det finns en levande mikroorganism på produkten är mindre än en på tusen (10-3), det gäller exempelvis för 

gastroskop och bronkoskop. 
• För andra användningsområden, som till exempel vid renrutiner, kan enstaka levande mikroorganismer tillåtas.

• Sverige beskriver resultatet – ”hur ren ska medicintekniska produkten vara”.

• Andra länder beskriver ”metoden för att nå resultatet

Presentatör
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*Höggradigt rent lanserades i Att förebygga infektioner i sjukvården SoS rapport 1991:32 (föregångaren till Gröna boken)Höggradigt rent kommer Ann Tammelin prata mer om efter migUSA ”Low-level disinfection” för ”non-critical items” Huvudsakligen kemisk desinfektionLista med typer av kemikalier som kan användas för desinfektion på de olika nivåerna WHO ”Low-level disinfection” nämns inte ”Non-critical items” ska vara synligt rena”Washer-disinfector” är en metod för rengöring Lista med kemikalier som kan användas för ”high-level disinfection” Danmark ”Icke-kritisk udstyr” ska vara synligt ren”Semi-kritisk udstyr” ska desinfekteras ”Anvend kun kemisk desinfektion, når varmedesinfektion ikke er mulig” Kemiska medel indelas i ”low-level”, ”intermediate-level” och ”highlevel” desinfektion



Presentatör
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Det har hänt en hel del sedan denna bild togs inom det medicinska- och medicintekniska området. 
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Vad ska finnas på sjukhus (slutenvårdens verksamheter) så de inte sprider smitta?
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Ny teknik, nya produkter och världen är inte långt bort längre. En robot som används inom äldrevården i Japan och även på flera ställe i Sverige. Allt fler robotar kommer i vården
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Det här är en annan robot som används vi kirurgi.Vi måste ha kunskap hur vi hanterar medicintekniska produkter för att det ska bli säkert för användaren och de som använder produkterna



Maskinell rengöring 
och desinfektion

Rengöring

Desinfektion

Presentatör
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Maskinell RengöringMedicintekniska produkter för flergångsbruk bör rengöras så snart som möjligt efter användning för att avlägsna organiskt material, som blod och vävnadsrester och annan smuts.Resultatet av en rengöring beror bland annat på antalet mikroorganismer som finns på produkten före rengöring. Det är därför viktigt att använda utvärderade metoder för rengöring av flergångsprodukter. En bra rengöring kan i många fall vara tillräcklig för rena produkter.Maskinell DesinfektionRengöring och desinfektion i automatiska spol- och diskdesinfektorer som desinfekterar med hett vatten.  Denna behandling kan ofta vara tillräcklig för produkter med behov av lägre renhetsgrad inom kategorin rena- och  höggradigt rena produkter. För att nå graden av renhet för värmekänslig produkt kan ett avslutande moment med ett kemiskt desinfektionsmedel användas för till exempel flexibla endoskop.  Diskdesinfektor - maskinell värmedesifektion - fyra steg DekontaminationRengöringDesinfektionTorkning-Diskdesinfektor En diskdesinfektor används för rengöring och desinfektion av medicintekniska produkter såsom kirurgiska instrument, narkosutrustning, instrument för såromläggning samt sugflaskor, handfat och rondskålar. Den har ingen utslagsfunktion. Processen i en diskdesinfektor innefattar sköljning, diskning och värmedesinfektion. Vattnet cirkulerar i diskdesinfektorn så att godsets alla ytor bearbetas under vattentryck. Disk- och sköljmedel måste därför alltid tillsättas. För att rengöring och desinfektion ska bli optimal är det viktigt att vingar, munstycken och silar är rensade och att vattenflöde och vattentryck kan nå fram i vingarna. För att godset ska bli rent är det viktigt att rätt insats används. Instrument ska plockas isär eller öppnas så att vatten kommer åt alla delar. Ihåliga instrument ska placeras så att genomspolning möjliggörs. För rörformiga instrument, slangar och liknande krävs speciella insatser för genomspolning för att erhålla ett fullvärdigt resultat. För små föremål används korg med lock.  Diskdesinfektorerna valideras (kontrolleras) för att säkerställa att processerna fungerar och att godset blir rent och desinfekterat. Endast det program som maskinen är validerad för ska användas.  Faserna i programmet  Sköljfas 30-35 ºC Diskfas med diskmedel 60-65 ºC Sköljfas med sköljmedel  Desinfektionsfas >90 ºC, cirka 1 minut Torkfas Programtid 45 - 55 minuter. Spoldesinfektor - maskinell värmedesifektion tre steg ”en avancerad toalett” DekontaminationRengöringDesinfektion-Spoldesinfektor En spoldesinfektor är avsedd för rengöring och värmedesinfektion av utrustning såsom bäcken, urinflaskor, sugflaskor och hinkar. En spoldesinfektor är avsedd för tömning av vätskor såsom avföring, urin eller andra kroppsvätskor/vätskor och ger samtidigt möjlighet till renspolning, rengöring och desinfektion. Faserna i programmet  Avspolningsfas 30-35 ºC  Diskfas med diskmedel  Sköljfas  Desinfektionsfas med ånga, minst 80 ºC Programtid 3-7 minuter. Sverige beskriver resultatet – ”hur ren ska medicintekniska produkten vara”.Desinfektion och använd i första hand värme Låg nivå –spoldesinfektor Hög nivå –diskdesinfektor RentUppnås genom en process, som avlägsnar främmande material (ex. smuts, organiskt material) från föremål eller hudHöggradigt rent Uppnås genom en desinfektionsprocess, som minskar antalet patogena mikroorganismer, inte nödvändigtvis sporer, från föremål eller hud, till en nivå som inte är skadlig för hälsan  
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Josephine Cochrane var barnbarn till John Fitch, mannen som uppfann ångbåten. 1886 tog hon patent på en diskmaskinskonstruktion. Det sägs att hon uppfann diskmaskinen för att hennes betjäning alltid förstörde hennes porslin. Hon var inte den första att försöka få till en diskmaskin. Världens första riktiga diskmaskin var gjord utav trä och fungerade genom att en person vevade på en vev så att vatten kunde spruta på disken. Denna konstruktion uppfanns 1850 av Joel Houghton, som även tog patent på den. Problemet med denna konstruktion var att den var opålitlig, osmidig, inte särskilt snabb och ganska svårhanterlig. Mr. Houghton kom inte så långt med sin konstruktion och därför anses istället Josephine Cochrane som den verkliga uppfinnaren till diskmaskinen. (1) Hon uppfann en maskin som kunde, med hjälp av ett motordrivet hjul i maskinens botten, spruta varmt vatten med tryck på diskgodset. Denna metod bygger de flesta moderna hemdiskmaskiner på än idag. Hon tog såklart patent på sin uppfinning och hennes företag, Garis-Cochrane Manufacturing Company blev senare en del av KitchenAid som idag är en del av Whirlpool. (1)  När Cochranes patent senare gick ut så konstruerade tyska företagen Miele, 1929, den första elektriska diskmaskinen där funktionen i stort sett inte har förändrats sedan dess och fram till idag. (1) Mellan åren 1929–1948 skedde en del förändringar, den största förändringen var den som det danska förstaget KEN gjorde. Företaget hade upptäckt att systemet med vattenstrålarna inte var så bra och disken blev inte tillräckligt ren. KEN konstruerade då en maskin där vattenstrålarna flyttade sig under själva processen och disken blev då renare. Dessa maskiner användes sedan i storkök. (1) Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg byggdes om i slutet på 1950-talet, i samband med ombyggnationen kom önskemål om en maskin som kunde göra rent till exempel bäcken och urinflaskor. Detta önskemål resulterade i en spoldesinfektor, en så kallad S10 som tillverkades av Electrolux och gick på ånga. Via en ventil släpptes kallt och varmt vatten in efter behov och temperaturen kom upp till 80 – 90 grader, vilket ansågs kunna likställas med kokning. I början på 1970-talet kom behovet av diskmaskiner till sjukhus och det installerades då vanliga hushållsdiskmaskiner. Men det visade sig ganska fort att dessa inte var tillfredställande alls och uppfyllde inte ställda krav eftersom de inte var gjorda för den typ av smuts som fanns på sjukhusen, så som till exempel blod och vävnadsrester. När detta problem uppdagades så startades ett samarbete mellan sjukhusen och diskmaskinstillverkarna. Så småningom utvecklades diskdesinfektorn, som både rengjorde och desinfekterade godset under en och samma process, diskprocessen.  



Presentatör
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Maskinell värmedesinfektion skiljer sig inte så mycket som när den kom. Rengöring och desinfektion kombineras i automatiska spol- och diskdesinfektorer som desinfekterar med hett vatten..Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg byggdes om i slutet på 1950-talet, i samband med ombyggnationen kom önskemål om en maskin som kunde göra rent till exempel bäcken och urinflaskor. Detta önskemål resulterade i en spoldesinfektor, en så kallad S10 som tillverkades av Electrolux och gick på ånga. Via en ventil släpptes kallt och varmt vatten in efter behov och temperaturen kom upp till 80 – 90 grader, vilket ansågs kunna likställas med kokning. I början på 1970-talet kom behovet av diskmaskiner till sjukhus och det installerades då vanliga hushållsdiskmaskiner. Men det visade sig ganska fort att dessa inte var tillfredställande alls och uppfyllde inte ställda krav eftersom de inte var gjorda för den typ av smuts som fanns på sjukhusen, så som till exempel blod och vävnadsrester. När detta problem uppdagades så startades ett samarbete mellan sjukhusen och diskmaskinstillverkarna. Så småningom utvecklades diskdesinfektorn, som både rengjorde och desinfekterade godset under en och samma process, diskprocessen.  Denna dekontaminator S-15 på kortet är från 1980 och fungerar fin fortfarande



Spol- och 
diskdesinfektorer

• Spol- och diskdesinfektorer används för att få 
medicintekniska flergångsprodukter rena och 
desinfekterade. 

• klassificeras som medicintekniska produkter trots 
att de inte används direkt på patient 

• omges av ett antal lagar, regler och standarder.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Spol- och diskdesinfektorer används för att få medicintekniska flergångsprodukter rena och desinfekterade. Spol- och diskdesinfektorer klassificeras som medicintekniska produkter trots att de inte används direkt på patient. Medicintekniska produkter omges av ett antal lagar, regler och standarder.



Förutsättningar för bra 
rengöringsresultat

• Inte för lång intorkningstid
• Bra vattenflöde och kvalite på vatten

• Rätt programval
• Rätt kemikalieval
• Godset rätt placerat

• Maskinen ej överlastad
• Bra underhåll på maskinen

Presentatör
Presentationsanteckningar
Förutsättningar för bra rengöringsresultat



Rengöringsmedel
Alkaliska rengöringsmedel – pH över 7 Protein består av 

mindre molekyler, aminosyror, som länkas samman till en 
kedja. Det alkaliska rengöringsmedlet attackerar  länken 
mellan aminosyrorna

Neutral rengöringsmedel – pH på 7 Materialvänliga men 
sämre rengöringsförmåga. Används ofta om förrengöring 
av syrekänsliga material behövs eller för att neutralisera 
alkaliska rengöringsmedel

Sura rengöringsmedel – pH under 7 Används ofta för att 
avlägsna rester från alkaliska rengöringsmedel under 
rengöringsfasen och för att avlägsna mineraler eller kalk 
från instrument och utrustning.

Enzym - Lågalkaliska medel pH cirka 7-8 bryter ner fett. 
Proteiner som katalyserar, dvs höjer effekten av den 
mekaniska kraften. Rekommenderas att användas i varmt 
vatten för optimal effekt – men för hög temperatur på 
vattnet förstör enzymernas egenskaper

Presentatör
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Rengöringsmedel för rengöring i spol- och diskdesinfektor



Desinfektionsmetoder

• Termisk (värme) desinfektion

• Kemisk desinfektion

Presentatör
Presentationsanteckningar
Jag kommer prata om termisk (värme) desinfektion



Termisk (värme) desinfektion

Fuktig värme i form av:
ånga eller vatten

• effektiv
• snabb
• kontrollerbar
• bäst ur miljösynpunkt
• mest ekonomisk

Rekommenderas i SS-EN/ISO 15883-1

Presentatör
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Spoldesinfektor - Desinfektion sker i slutet på processen och ofta med varm ånga, som fördelas på godset via munstycken och desinfektionsparametrarna enligt A0 värdet är 90°C under minst 6 sekunder.  Motsvarande tider för godstemperatur i en spoldesinfektor kan också vara minst 80C i 1 minut eller 70C i 10 minuter. Diskdesinfektor - Desinfektionsfas >90 ºC, cirka 1 minut 



Zinners cirkel
Cirkeln består av de fyra 
komponenter: tid, temperatur, 
kemikalier, och mekanisk 
bearbetning

Om en av dessa minskas måste 
en eller flera av de övriga ökas 
för att uppnå samma resultat

Presentatör
Presentationsanteckningar
Zinners cirkel är en modell för hur olika faktorer påverkar resultatet vid rengöring. Cirkeln består av de fyra komponenter – tid, temperatur, kemikalier, mekanisk verkan – som krävs för att nå ett resultat vid rengöring av lokaler och utrustning ur hygiensynpunkt. De fyra komponenterna – tid, temperatur, kemikalier, mekanisk verkan – kan beskrivas som tårtbitar i en cirkel.Om en av dessa minskas måste en eller flera av de övriga ökas för att uppnå samma resultat. 



Spoldesinfektor
För cirkulationsgods exempel: 
sugflaskor, bäcken, urinflaskor och 
hinkar. 
• Randspolar bort och ut större 

partiklar.
• Grovrengöring sker med kallvatten.
• Därefter spolar maskinen varmvatten 

(ev. med rengöringskmedel).
• Avslutar processen med desinfektion 

med  90° C ånga under minst 6 
sekunder.

• Programtid minst 7 minuter

Presentatör
Presentationsanteckningar
I svensk sjukvård används ofta spoldesinfektorer för rengöring och värmedesinfektion av gods, såsom bäcken urinflaskor, sugflaskor, handfat, skålar, hinkar etc. Om det normala användandet av dessa produkter är på en intakt icke skadad hud och produkten är lätt att rengöra och den är nedsmutsad av kroppsvätska (urin, avföring, blod, sårsekret, luftvägssekret mm.), kan rengöring och desinfektion i en spoldesinfektor göras.Instrument eller annat gods som är svårt att rengöra skall inte behandlas i en spoldesinfektor. Detta för att rengöringsfaserna är korta och bygger på ”direktspolning”. Vid misslyckad rengöring kommer inte desinfektionsfasen att kunna genomföras med godkänt resultat. En spoldesinfektor har även en utslagsfunktion vilket gör att bäcken, urinflaskor, sugflaskor etc. med fördel kan tömmas i utrustningen. Spoldesinfektorn kan lite skämtsamt kallas för en avancerad toalett.Desinfektion sker i slutet på processen och ofta med varm ånga, som fördelas på godset via munstycken och desinfektionsparametrarna enligt A0 värdet är 90°C under minst 6 sekunder.  Motsvarande tider för godstemperatur i en spoldesinfektor kan också vara minst 80C i 1 minut eller 70C i 10 minuter. SPOLDESINFEKTOR  I en spoldesinfektor spolas större partiklar bort. Detta sker med kallt vatten och alltid med öppet avlopp. För att få bort ytterligare smuts följer sedan en fas med varmvattenspolning. Här tillsätts ofta diskmedel idag för att rengöring ska bli lyckad. Diskmedel sprayas på godset eller blandas med sköljvattnet  Processen avslutas med desinfektion med ånga.   För att vatten och diskmedel ska nå fram till smutsen och kunna rengöra är det mycket viktigt att godset placeras över ett munstycke/dysa. Det finns ett antal munstycken i kammaren och insatserna är anpassade så att vatten spolas rätt mot godset. Under desinfektionsfasen passerar, i det flesta fall, också ånga genom munstyckena och rätt placering av godset innebär det att förutsättningar för desinfektions underlättas.    



Spoldesinfektor är inte avsedd för instrument

Presentatör
Presentationsanteckningar
Spoldesinfektorn ses som en desinfekterande utslagsback för t.ex. avföring, urin eller andra kroppsvätskor.Processen är några minuter kort och innebär tömning, sköljning och desinfektion med fuktig värme. Spoldesinfektorn är främst avsedd för sugflaskor, bäcken, urinflaskor, handfat och hinkar. Enligt SS-EN ISO 15883:2009 är den inte avsedd för instrument. För sugflaskor behövs oftast ett specialmunstycke. Insats med påsförstörare finns som tillval. Porösa material som textilier, tvättsvampar och skumplast kan inte desinfekteras i en spoldesinfektor. Se till att inga föremål kan orsaka stopp i avloppet.orösa material som textilier, tvättsvampar och skumplast kan inte desinfekteras i en spoldesinfektor. Se till att inga föremål kan orsaka stopp i avloppet.



Spoldesinfektor

• Det är viktigt att placera sugflaskor, bäcken, 
urinflaskor och hinkar enligt instruktion.

• Spolmunstycken måste riktas rätt mot gods så 
att vatten och ånga når in.

• Se till att minst ett munstycke är riktat mot 
godset

Presentatör
Presentationsanteckningar
Spoldesinfektorn ses som en desinfekterande utslagsback. Processen är några minuter och innebär tömning, sköljning och desinfektion med fuktig värme. Spoldesinfektorn är främst avsedd för sugflaskor, bäcken, urinflaskor, handfat och hinkar. För sugflaskor behövs oftast ett specialmunstycke. Insats med påsförstörare finns som tillval. 



Diskdesinfektor 

• Avsedd för medicintekniska instrument 
som kräver avancerad rengöring 

• Cirkulerande vatten 
• Stängt avlopp
• Rengöring- och sköljmedel
• Specialtillbehör
• Torkenhet
• Desinfektion 90 C cirka 1 minut 
• Programtid minst 50 minuter

6

Presentatör
Presentationsanteckningar
Processen i diskdesinfektorer innefattar sköljning, diskning och värmedesinfektion. En rätt använd diskdesinfektor har en utmärkt rengörande och desinfekterande förmåga. Processtiden är betydligt längre (cirka 50 minuter). Desinfektionsfas >90 ºC, cirka 1 minut Diskdesinfektorer är avsedda för instrument, skålar, glasgods, narkosutrustning med mera. De har ingen utslagsfunktion. Det finns ett flertal insatstyper för olika slags gods. Det är viktigt att rätt insats används. Ihåliga instrument placeras i en diskinsats för genomspolning.Porösa material som textilier, tvättsvampar och skumplast kan inte desinfekteras i en diskdesinfektor.



Process
Diskdesinfektor

6

Presentatör
Presentationsanteckningar
Processtiden är cirka 50 minuter. Försköljning, rengöring, efterskölj, desinfektion och tork



Diskdesinfektor

Använd alltid korrekt ställning  eller diskinsats för optimal rengöring

• Det finns olika insatser för olika typer av ¨produkter som ska diskas 
• Placera ihåliga instrument för genomspolning
• Plocka isär instrument så att vatten kommer åt alla delar

• Demontera smådetaljer  och använd galler med nätlock, så att små 
detaljer inte kastas omkring.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Använd alltid korrekt ställning  eller diskinsats för optimal rengöring   



Presentatör
Presentationsanteckningar
Det finns olika tillbehör beroende på typ av maskin och vad som ska hanterasPå sterilenheter förekommer ofta stordrift för att nyttja maskinpark och personal optimalt



Presentatör
Presentationsanteckningar
Det finns olika typer av diskdesinfektorer. Viktigt att planera vilken utrustning som är lämplig för just din enhet tillsammans med upphandlingsenheten. För att diska och hantera medicintekniska produkter kräver dock samma kunskap och utbildning såväl för stordrift och för mindre enheter.Jag har pratat om spol- och diskdesinfektorer och hur de fungerar. Minst lika viktigt är att det finns personal som kan hantera utrustningen på rätt sätt



Medarbetare inom region och kommun har gratis tillgång till ett stort antal 
standarder inom området.

Du går in via Sveriges kommuner och regioner (SKR) 
https://skr.se/halsasjukvard/patientsakerhet/standardisering.759.html

Inget lösenord krävs men du måste vara inloggad i ett nätverk hos regionen.”
Där finns en länk till https://www.sis.se/abonnemang där ni kan logga in. 

Tillgång till standarder

Disk- och spoldesinfektorer - Del 1: Allmänna krav, 
definitioner och provningsmetoder (ISO 15883-1:2006) 
SS-EN ISO 15883-1:2009/A1:2014 

Framtagen av: Rengöring, desinfektion och sterilisering, SIS/TK 349

Presentatör
Presentationsanteckningar
Tillgång till standarder

https://skr.se/halsasjukvard/patientsakerhet/standardisering.759.html
https://www.sis.se/abonnemang
https://www.sis.se/produkter/terminologi-och-dokumentation/ordlistor/halso-och-sjukvard-ordlistor/sseniso1588312009a12014/
https://www.sis.se/standardutveckling/tksidor/tk300399/sistk349/


STERILTEKNIKERUTBILDINGEN i Sverige startade år 2007 
Idag finns över 400 utbildade steriltekniker i Sverige. 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Nu finns det utbildning till steriltekniker som är på 1,5 år. Sverige har idag drygt 400  steriltekniker men det behövs fler. Utbildning pågår i landet, Uppsala, Uddevalla, Halmstad Det är en nationell likvärdig utbildning. 



SODA - UTBILDNING I SPOL- OCH DISKDESINFEKTOR

Den internationella standarden SS- EN ISO 15883 (validering av disk- och 
spoldesinfektorer) blev antagen och klar 2006-04-26. 

På uppdrag av SFVH bildades 2008 en arbetsgrupp SODA (Spol- Och Diskdesinfektor 
Arbetsgruppen) med syfte att samla nationell kompetens för att ta fram ett 
kunskapsunderlag och vägledande dokument för bland annat riskanalyser gällande 
kontroll och skötsel av spol- och diskdesinfektorer samt en utbildningsdel. 

Utbildningen blev klar 2011 och  reviderades 2014



https://sfvh.se/soda-utbildningspaket-for-spol-och-
diskdesinfektorer

Presentatör
Presentationsanteckningar
En utbildning som fortfarande används flitigt är den som ligger på Svensk förening för vårdhygiens hemsida är Påbyggnadsutbildning spol- och diskdesinfektorer.Tack

https://sfvh.se/soda-utbildningspaket-for-spol-och-diskdesinfektorer
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