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Agenda för dagens föreläsning 

Under dagens presentation välkomnar vi öppna diskussioner 

 Hygienklasser

Vilka olika finns det och vilken tillhör vi?

 Olika vårdhygieniska lösningar på våra sterilenheter

Att få till en väl fungerande steril kan ibland vara en utmaning

Smarta vårdhygieniska lösningar i sterilen och på behandlingsrum

Diskutera smarta tips för att få flödena att fungera bra

 Behandlingsrum

Bilder med både bra och mindre bra lösningar på både sterilenheter och på behandlingsrum 



Hygienklasser
Enligt 3:e 
upplagan av 
Byggenskap och 
Vårdhygien 
(BOV) 2016

 Till vilken hygienklass räknas våra 
sterilenheter?

 Vad skiljer ett desinfektionsrum mot en 
sterilteknisk enhet?

 Vad behöver vi förbättra för att eventuellt 
nå upp till en högre hygienklass?



Hygienklasser 
Enligt 3:e 
upplagan av 
Byggenskap och 
Vårdhygien 
(BOV) 2016

 Hygienklass 0: Inga 
patienter/omsorgstagare/besökare vistas i 
zonen

 Hygienklass 1: Passage av patienter 
förekommer

 Hygienklass 2: All vård, behandling och 
mottagning av patienter

 Hygienklass 3: Rum med särskilda krav på 
ventilation, vattenrening och undertak
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Tillhör hygienklass 3

 En sterilteknisk enhet är indelad i tre rum, diskrum, packrum 
och sterilförråd. Diskrum tillhör hygienklass 2 och packrum 
och sterilförråd tillhör hygienklass 3. 

 Släta och lätt avtorkbara tak i material som tål rengöring. 
Material ovanför undertaket ska vara rent och mögelfritt.

 I packrummet får ingen typ av rengöring utföras eftersom 
det då kan komma att kontaminera rent gods. All rengöring 
sker i diskrummet. 

Sterilteknisk 

verksamhet



 I packrum och sterilförråd ska det vara lika rent som i en 
operationssal. 

 På en sterilteknisk enhet hanterar och förvarar man 
medicintekniska produkter av olika renhetsgrader.

 Ska finnas ett övertryck, kontrollerad CFU och luftfuktighet.

 Lokaler för orent gods (hygienklass 2) ska separeras från lokaler 
för rent gods (hygienklass 3). 

Sterilteknisk 

verksamhet

Tillhör hygienklass 3



 Inget vatten eller golvbrunn får finnas i packrummet där 
hantering av höggradigt rent gods sker, synas och 
sterilförpackas, detta då det finns risk för kontaminering via 
avlopp.

 Sterilgods förvaras i sterilförrådet som tillhör en hygienklass 
3.

 Ingångszoner för att kunna separera lokalen från andra 
kringliggande lokaler.  

 Får ej förses med öppningsbara fönster och ska vara utförda 
i metall.

Sterilteknisk 

verksamhet

Tillhör hygienklass 3



Tillhör hygienklass 2

 Golvbrunn

 Undertak i form av icke perforerade plattor utan mellanrum

 Vatten finns från kran med avlopp

Desinfektionsrum



Tillhör hygienklass 2

 Rena och orena ytor ska vara åtskilda och flödet i 
desinfektionsrummet ska vara från orent till rent.

 Undvik korsande flöden

 Alternativt bygger man två rum med 
genomräckningsmaskiner. På så sätt fås ett orent och ett 
rent desinfektionsrum. 

Desinfektionsrum



 Källsortering av avfall ska inte placeras i det 
desinfektionsrum som har diskdesinfektor, där höggradigt 
rent gods hanteras. Ska man källsortera ska en tydlig 
uppdelning av rummet finnas med vägg mellan rent och 
orent.

 Ultraljudsbad

 I det rena rummet får höggradigt rent gods förvaras

Desinfektionsrum

Tillhör hygienklass 2



 Vad har vi för undertak?

 Godsflödet ska vara från orent till rent/desinfekterat. 

 Ingen mätning eller kontroll av temperatur eller luftkvalité 
sker.

 Den rena och den orena sidan av sterilenheten är ofta inte 
tydligt uppdelad.

Tandvården 

och våra 

sterilenheter



 Golvbrunn

 Vatten och avlopp 

 Ultraljudsbad

 Källsortering?

 Vanligt med öppet ut till korridor

Tandvården 

och våra 

sterilenheter



Slutsats

 De flesta av våra sterilenheter når inte upp till en hygienklass 3

 Renhetsgraderna är de samma, maskinerna vi använder är de ”samma” och 
valideras men kravet på lokaler är långt under det krav som ställs för att 
tillhöra en hygienklass 3.

 Eftersom även vi packar och steriliserar instrument som vi förväntar oss ska 
hålla en specificerad renhetsgrad under rätt hantering och förvaring så kan 
man behöva se över om man faktiskt behöver höja kraven på lokaler och 
förvaringsförhållanden i tandvården.

 Sterila medicintekniska produkter förvaras under olika förhållanden beroende 
på om det är i sjukvården eller tandvården.

 Spårbarhet- under rätt förhållanden?



Tandvårdens 

utmaningar

Öppna sterilenheter

Små kliniker med små sterilenheter

Hur kan vi bäst utnyttja de 
utrymmen vi har?

Bör vi tänka annorlunda när vi 
bygger nytt i framtiden?



Steril 1













Genomräckningsskåp
mot korridor



Steril 2 
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Behandlingsrum 

inom 

tandvården

Hur bör våra behandlingsrum se ut?

Vad är oftast problematiken?

Hur kan vi på bästa sätt arbeta för att 
förbättra flödet på behandlingsrum?

Varför låsbara brickor?



Hur bör våra behandlingsrum se ut?

 Bänkarna bör vara fria från material/instrument som inte används under aktuell 
behandling

 Rummen ska vara ”Clean” dvs, alla ytor i behandlings rummet ska vara fria och enkla 
att smittrena

 Under aktuell behandling ska allt vara stängt, dvs medikamentlådor som man tar in 
för aktuell behandling samt lådor och skåp



Hur kan vi på bästa sätt arbeta för att förbättra flödet på våra 
behandlingsrum?

 Kom fram till hur ni vill att Era behandlingsrum ska se ut 

 Skapa tydliga dokument på kliniken som visar och förklarar hur ett behandlingsrum 
ska se ut. 

 Implementera detta på klinik nivå och var noga med att alla medarbetare samt ny 
personal känner till och får information om det. 



Vad är oftast problematiken?

 Vi använder behandlingsrummen som förvaringsutrymmen

 För mycket på för liten yta 

 Använder ej låsbara brickor utan har instrument och borr ”löst” på rum

 Tidspress leder till att man överfyller rummet

 Man känner inte till hur ett behandlingsrum ska se ut eller varför



Varför låsbara brickor?

 Bricksystem med praktiska tillbehör, genomtänkt med säker hygienrutin

 Ekonomiskt

 Underlättar hanteringen av instrumenten/minskar stick och skär skador



Låsbara brickor, Practripal, LM



Brickställ 



Exempel på ett behandlingsrum
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Sammanfattningsvis 

 Hygienklasser, var hamnar vi? 

 Olika vårdhygienska lösningar i sterilen. Hur gör vi på bästa sätt 
med dem förutsättningar vi har?

 Behandlingsrum problematik/lösningar

 Vad eftersträvar vi, hur önskar vi att det skulle fungera?



Stort tack för oss 
och för Ert engagemang! 


