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Vad är spårbarhet?

• Spårbarhet innebär att kontrollera och 
följa produktionskedjan genom hela 
tillverknings- och leveransprocess, bakåt och 
framåt.

• Spårbarhet innebär att fullständig 
information för varje steg i en processkedja 
finns tillgänglig. Det innebär att varje 
händelse av betydelse i processen 
är verifierbar och går att härleda.



Krav på spårbarhet

• IT-säkerhet

• Jordbruksprodukter

• Skogsindustrin

• Livsmedelsindustrin

• Hälso och sjukvården och tandvården



SOSFS 2011:9

• 1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas i arbetet 
med att systematiskt och fortlöpande utveckla 
och säkra kvaliteten i sådan verksamhet som 
omfattas av

• 1. 5 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen 
(2017:30),
2. 16 § tandvårdslagen (1985:125),
3. 6 § lagen (1993:387) om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, LSS, och
4. 3 kap. 3 § tredje stycket socialtjänstlagen 
(2001:453). (HSLF-FS 2017:12)



Varför?

• Patientsäkerhet 

• Optimera och effektivisera flöden 

• Kostnadseffektivt 

• Förrådshantering

• statistik 

✓ Personalplanering

✓ Maskinlarm

✓ Logistik



Varje galler/ instrument 
har ett produktnummer 
och ett enhetsnummer.

Varje gång det kommer till packrummet skapas ett nytt 
enhetsnummer. 

Allt registreras i systemet. 

Vilken diskdesinfektor

Vem har granskat gallret

Vilken steriliseringsprocess/ autoklav

Vilken förrådsplats

Vilken OP-sal

Vilken patient

Utgångsdatum



Flöde på Sterilteknisk verksamhet

• Hantering av inkommande gods

• Rengöring och desinfektion

• Inspektion, underhåll och funktionstest

• Godset förpackas och körs in i autoklav för sterilisering

• Godkänn process och utlämning till kund



Så här säger socialstyrelsen:

Personalens medicintekniska 
kompetens
• All personal inom vård, tandvård och omsorg måste 

ha relevant kunskap och få regelbunden 
kompetensutveckling avseende den medicintekniska 
utrustning de använder. 

• För personal som har sterilisering som huvudsaklig 
arbetsuppgift är kompetenskraven högre och bör 
motsvara den utbildning till Instrument- och Steriltekniker 
som finns inom yrkeshögskolan.

• Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:1) ligger till 
grund för vårdpersonalens användning av 
medicintekniska produkter.

• https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-
arbetet/vardhygien/god-hygienisk-standard/

https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/vardhygien/god-hygienisk-standard/

