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Historik Projekt - Riktlinje för 
låneinstrument

Projekttid 
Start: våren 2006 

Klar: hösten 2007

Uppdragsgivare
SFVH - Svensk 
Förening För 
Vårdhygien



Historik 
Riktlinje låneinstrument

2006
Att arbetsgruppen ska utforma ett 
dokument som underlättar 
hanteringslogistiken av låneinstrument 
mellan kund och leverantör och mellan 
kund till kund.

Att tydliggöra hanteringsrutiner för 
låneinstrument.



Arbetsgrupp år 2006-2007
Mari Banck SFVH

• Ordförande, sekreterare  SFVH. Landstinget i Värmland

Materialsektionen 
• Gunilla Jerner-Worander Dalarna 

Hygiensjuksköterskesektionen 
• Christina Johansson Västra Götaland 

Hygienläkarsektionen 
• Eva Andersson Värmland 

Operationssjuksköterska 
• Anna Nilsson, Landstinget i  Jönköping 

Sterilsektionen 
• Tommy Karlsson, Västerbottens län

Företag 
• (adjungeras vid behov)



Lådor från leverantören var svåra att 

använda







Lådorna passar inte 





Före Efter



Före

Efter



Historik - År 2007 

Riktlinjer för
Låneinstrument

och en

Checklista för ankomst 
och utleverans av 
låneinstrument



Operationssjuksköterskornas 
kongress Arlanda år 2007

…….många var intresserade





NU!
2016



Projekt
Samverkansgrupp med Swedish Medtech 
och SFVH gällande revidering av Riktlinje 
för låneinstrument och checklista

Projektstart 2014-06-10

Projektavslut 2016-04-19

Syftet med samverkansprojektet med deltagare från 
Swedish Medtech och SFVH är att få kunskapsutbyte 
och revidera Riktlinjer för låneinstrument och checklista så 
att dokumentet blir nationellt hållbart för 

branschorganisationen och hälso- och sjukvården. 



Samverkansgrupp
Swedish Medtech 

• Louise Reuterhagen, 
– Swedish Medtech.

• Anita Arola Moradi, 
– Link, Swedish Medtech 

• Gunilla Eriksson, 
– Link, Swedish Medtech

• Annica Forslund Nilsson, 
– J&J, Swedish Medtech

SFVH

• Mari Banck 
– representant från SFVH styrelse 

ordförande och sekreterare,                            

Landstinget i Värmland

• Anne Clöve, 
– representant från SFVH styrelse. 

Stockholms läns landsting

• Carina Hartmann, 
– representant från SFVH styrelse. 

Stockholms läns landsting



Skillnaden!



Kvalitetssäkring av riktlinjen

• Låneinstrument går mellan olika 
användare 

• Leverantörerna lånar ut till andra 
länder och att kunden uppfyller 
kraven



Miniriskanalys - Låneinstrument ej sterilisering 2014-10-17
Att en steriliseringsprocess inte ska ingå som process för 

låneinstrument

Risk/riskgrupp Sannolikhet (1-5) Konsekvens (1-5) Riskvärde

Samarbete mellan leverantör och kund där 
leverantören kräver steriliseringsprocess

5 5 25

Arbetsmiljörisk på grund av sporer för de som 
kommer i kontakt med låneinstrument vid 
transport mellan kund till kund

2 5 10

Rangordna risker med högst riskvärde Ta fram förslag på 
åtgärder

Kommentar

Samarbete mellan leverantör och kund där leverantören 
kräver steriliseringsprocess

Argument Svårt att ta fram argument för 
leverantörer som kräver 
sterilisering. 

Arbetsmiljörisk på grund av sporer för de som kommer i 
kontakt med låneinstrument vid transport mellan kund 
till kund

Skyddsutrustning

Externa leverantörer som inte är utbildade att 
transportera biologiskt material och medicinteknisk 
utrustning. DHL, Schenker, posten, Bring, Budfirmor, taxi

Transportfirma 
som är utbildad 
och har kunskap 
att transportera 
gods

Åtgärdsplan



Miniriskanalys för Låneinstrument Sterilisering 2014-10-17
Att en steriliseringsprocess ska ingå som process för 

låneinstrument

Risk/riskgrupp Sannolikhet (1-
5)

Konsekvens (1-
5)

Riskvärde

Bockar av i checklistan att det är steriliserat men det är inte utfört 1 5 5
Stryker operationer för kostnaden för sterilisering blir hög 1 1 1
Kostnadsökning för steriliseringsprocessen på sjukhuset 5 5 25
Ökad arbetstid för personalen som hanterar låneinstrumenten när 
det ska skickas iväg

5 5 25

Allmänna protester för tillägg av steriliseringsprocess 3 2 6

Rangordna risker med högst riskvärde Ta fram förslag på åtgärder Ansvarig

Kostnadsökning för steriliseringsprocessen på 
sjukhuset

Argument för varför 
denna förändring.

Arbetsmiljörisker

Ökad arbetstid för personalen som hanterar 
låneinstrumenten när det ska skickas iväg

Åtgärdsplan



Checklista - Skillnaden!
Före Efter



Retur av låneinstrument



Retur av låneinstrument



Tack
http://www.sfvh.se/riktlinjer-for-laneinstrument



Kontakt

Swedish Medtech 
Louise Reuterhagen, 

– Swedish Medtech.

Anita Arola Moradi, 
– Link, Swedish Medtech 

Gunilla Eriksson, 
– Link, Swedish Medtech

Annica Forslund Nilsson, 

– J&J, Swedish Medtech

SFVH
Mari Banck 

• representant från SFVH styrelse, ordförande och 

sekreterare i projektet,                                  

Landstinget i Värmland

Anne Clöve, 
• representant från SFVH styrelse.               

Stockholms läns landsting

Carina Hartmann, 
• representant från SFVH styrelse.             

Stockholms läns landsting


