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Sammanfattning 

Personalen på instrumentvården (steriltekniska enheten) vid Ålands Centralsjukhus 

märkte för något år sedan att avdelningarnas hantering av instrument var undermålig. 

Hanteringen av instrumenten mellan ingrepp och rengöring bör vara så kort och 

skonsam som möjligt, för att bevara livslängden och säkerställa förhindrande av 

smittspridning. 

I syfte att öka förståelsen av hur viktigt det är med rätt instrumenthantering vill 

instrumentvården informera personalen på avdelningarna om vikten av god 

instrumenthantering och därefter kontrollera om informationen gett resultat eller om 

ytterligare information behöver ges ut. 

Instrumentvården har medverkat på avdelningarnas avdelningsmöten och framfört en 

muntlig information om hantering av använda instrument och samtidigt skickat runt 

bilder på felaktigt levererat gods och korrekta galler. Informationspapper och bilder 

att hänga upp har delats ut. Resultatet visar att avdelningarna vill ha regelbundna 

informationstillfällen. 
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Bakgrund 

Personalen på instrumentvården (steriltekniska enheten) vid Ålands Centralsjukhus 

märkte för något år sedan att avdelningarnas hantering av instrument var undermålig. 

Man konstaterade att sjukskötarutbildningen ger minimal undervisning om 

instrumenthantering och påbörjade en utredning om hur problemet kunde lösas. [1] 

[2] 

Instrumentvårdens personal skickade ut inbjudan till alla avdelningars 

instrumentansvariga om att komma på hospitering för att följa sin egen avdelnings 

instrument från rengöring till sterilisering. Av de inbjudna kom 85% på hospitering. 

Det konstaterades att hospiteringen gav resultat, men instrumenthanteringen var 

fortfarande inte tillfredsställande. Många Instrument som kom till instrumentvården 

från avdelningarna var fortfarande stängda eller / och låg huller om buller i gallret. 

Tidvis hade engångsinstrument diskats tillsammans med avdelningens instrument, 

vilket resulterat i att engångsinstrumenten rostat och smittat de övriga instrumenten i 

gallret med rost. Kvarblivna blod rester förekom också. En misstanke fanns att 

instrumenten tidvis låg länge i blöt eller låg länge intorkade efter ingreppet innan 

någon tog hand om dem på avdelningarna, vilket förorsakar korrosion.  

Enligt lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård 24.6.2010/629 i 

Finland kapitel 2, §6 väsentliga krav, ska användningen av en produkt på avsett sätt 

inte i onödan äventyra patientens, användarens eller andra personers hälsa eller 

säkerhet. [3] 

Enligt Ålands författningssamling 2011 Nr 114, Landskapslag om hälso- och 

sjukvård, kapitel 3, §15 Kvaliteten och patientsäkerheten, ska verksamheten inom 

Ålands hälso- och sjukvård basera sig på vetenskap och beprövad erfarenhet samt 

på god vårdpraxis och goda rutiner. Verksamheten ska vara högklassig och trygg och 

fullgöras på ett behörigt sätt. Landskapsregeringen utfärdar vid behov närmare 

anvisningar gällande god vårdpraxis. Vården ska ges med respekt för alla 

människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Verksamhetens 

kvalitet ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och kontrolleras. [4]  

Enligt The Red Broschure, “Effektiv rengöring kräver att ledade instrument (så som 

saxar, klämmor och tänger.) rengörs I öppen position för att minimera överlappnings 

ytan.” [5] 

Enligt The Red Broschure, “komplexa instrument måste tas isär före rengöring enligt 

tillverkarens anvisningar. Instrument som inte blivit använda till kirurgiska ingrepp 

måste behandlas på samma sätt som instrument som faktiskt använts.” [5] 

Enligt The Red Broschure, “Instrumenten måste arrangeras så att mekanisk nötning 

mot varandra undviks.” [5] 
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Sterilteknikerstuderande My Rytterstedt, praktikant från yrkesakademin i Uppsala, 

gjorde en enkät om vårdpersonalens (på Ålands Centralsjukhus) kännedom om 

sterilteknik hösten 2016, där det framgick att inte alla visste hur viktig 

instrumenthanteringen mellan användning och diskdesinfektion är. (Fråga 18.) [6] 

Eftersom tiden för hanteringen av instrumenten mellan ingrepp och rengöring bör 

vara så kort och skonsam som möjligt, för att bevara livslängden och säkerställa 

förhindrande av smittspridning, vill man försöka få ut viktig information till så många 

som möjligt på avdelningarna. 

 

Syfte 

Personalen på instrumentvården vill öka förståelsen av hur viktigt det är med rätt 

instrumenthantering för att förlänga livslängden av instrumenten. 

 

Mål 

Att informera personalen på avdelningarna om vikten av god instrumenthantering och 

därefter kontrollera om informationen gett resultat eller om ytterligare information 

behöver ges ut. 

 

Metod 

Instrumentvården har medverkat på avdelningarnas avdelningsmöten och framfört en 

muntlig information om hantering av använda instrument och samtidigt skickat runt 

bilder på felaktigt levererat gods. 

           Stängda instrument och engångsinstrument.                       

           Ihopblandade instrument.   
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 Därefter har ett korrekt galler skickats runt, för att visa hur det ska se ut.  

     

T.ex. gynekologisk mottagning och hälsocentral 

Även bilder som beskriver isärtagning, där sådant krävs, har delats ut. 

  Olika nässpecula och öronpincett. 

Personalen har fått ställa frågor och alla har erbjudits att få komma till 

instrumentvården på hospitering, för att se hur det går till där. slutligen har 

informationspapper delats ut, som personalen får läsa i lugn och ro när tid finns, och 

bilder att hänga på synliga platser för att underlätta hanteringen. 

Under 3 månader studerades inlämningsresultatet av använda instrument och 

därefter skickades enkäter ut till avdelningarna, för att se om informationen har nått 

ut till alla i personalen, om informationen var lätt att förstå och om det fanns åsikter 

om informationsintervaller.  

Fråga ett i enkäten lyder: “Vilken avdelning jobbar du på?”, för att få en inblick i vilka 

avdelningar som har hängt upp informationsbilden synligt och därefter kunna jämföra 

med studien av inlämningsresultatet av använd instrument. 

 

 

Resultat 

Enkäten skickades ut första veckan i september och avdelningarna fick två veckor på 

sig att svara.12 avdelningar har ingått i undersökningen. Av dessa har tre 

avdelningar inte svarat. 

Av de nio avdelningar som svarat har endast en avdelning 100% deltagande. Resten 

deltog med 40% och 45% jämt fördelat. 
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Enkäten har besvarats enligt följande: 

Fråga 2:  Var du med på informationsmötet?  

                           JA 66,7%      NEJ 33,3% 

Fråga 3:  Om du inte var med på informationsmötet.                                             

Har du tagit del av informationen som delades ut? 

                           JA 25%         NEJ 37,5%     VET INTE 37,5% 

Fråga 4: Om du tagit del av informationen.                                                           

Var den lätt att förstå? 

                          JA 83,3%       NEJ 0%        VET INTE 5,6%      INGET SVAR 11,1%         

Fråga 5: Har fotografierna, som visar hur instrumenten ska hanteras, hängts upp 
där man lätt kan se dem? 

                          JA 22,2%         NEJ 33,4%   VET INTE 22,2%    

                        HÄNGDES UPP NÄR ENKÄTEN KOM 22,2% 

Fråga 6: Med tanke på vikarier och personalomsättning.                                   
Anser du att det räcker med ett informationstillfälle eller oftare? 

                           ETT 37,5%      OFTARE 62,5% 

Fråga 7: Om du vill ha information oftare.                                                            
Med vilken intervall?   

                           1 ÅR 68,2%     6 MÅNADER 27,3%   ANNAT, vartannat år 4,5%    

      

Studien av inlämningsresultatet av använda instrument visar att hälften av de 12 

avdelningarna har informerat personalen som ej närvarat vid informationstillfället på 

avdelningsmötet, så att korrekta galler har levererats till Instrumentvården. 

Inlämningsresultatet av använda instrument visar i jämförelse med enkäten att av de 

tre avdelningar som inte svarat har två avdelningar lämnat in korrekta galler. Detta 

visar att personalen vid dessa avdelningar har fått informationen trots att ingen har 

svarat. 

Ingen har visat intresse för hospitering under dessa månader. 
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Diskussion 

Resultatet visar att majoriteten av personalen önskar regelbunden information med 

ett års mellan rum. Det visar också att viljan och intresset finns bara informationen 

kommer ut. Här är det viktigt att avdelningarna hänger upp bilderna och delger 

informationen till alla som inte varit med på informationsmötet.  

Att ingen har visat intresse för hospitering kan bero på att Instrumentvården har haft 

stor personalbrist, som alla avdelningar har varit medvetna om. 

Fråga fyra formulerades lite fel, vilket resulterade i att 11,1% inte svarade. Den kan 

tyckas åsyfta till fråga tre fast den gäller alla som fått information. Även de som var 

med på mötet. Trots detta visar svaren i fråga fyra att majoriteten anser att 

informationen är lättförståelig. 

Fråga fem indikerar att från början hängdes inte bilderna upp och att enkäten blev en 

påminnelse. Detta svarsalternativ fanns inte med i enkäten, utan har skrivits i av 

svarande själva. En frågeställning som kommer upp då är hur ska informationen från 

instrumentvården nå ut till alla som inte kan närvara på informationsmötet? Kan en 

länk till intranätet skickas med mail till var och en, där information och bilder lagts 

upp?  
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10 

 

Bilaga 1 

Dessa punkter användes som stöd vid informationstillfället och delades efteråt ut 

till personalen att läsa. 

 

              Instrumenthantering / anvisningar till vårdpersonal 

• Före, under och efter användning skall instrument hanteras varsamt, läggas ner och 

ej slängas eller släppas. 

• Instrument skall endast användas för avsett ändamål! 

• Om möjligt, torka av instrumentet med sterilt vatten under användning. Torkade 

föroreningar medför risk för rostangrepp och försvårar rengöring, vilket kan leda till 

ofullständig sterilisering. Koksalt skall inte användas för avtorkning av instrument då 

klorider kan orsaka rost. 

• Skölj instrumentet med kallt vatten i avvaktan på rengöring men låt inte instrumentet 

ligga längre än absolut nödvändigt i fuktig miljö. Ju längre tid, desto större risk för 

rostangrepp. 

• Lämna inte instrumentet i mekanisk spänning, t.ex. Knäppt eller intrasslat i andra 

instrument, eftersom detta ökar risken för rostangrepp och eventuell fraktur av 

instrumentet. Instrument skall lämnas öppna och stående under diskning. Lägg inte 

instrument i oordning i korgen. De tyngsta instrumenten läggs längst bak och de 

lättaste längst fram. Skydda instrumentets egg, t.ex. sax, mot mekanisk nötning. 

• Instrument som inte hålls öppna, så som nässpecula och öronpincett, skall diskas 

med distans, så att de hålls öppna. 

• De största riskerna för ett instrument är ovarsam hantering före, under och / eller 

efter användning samt att de inte används för avsett ändamål. Detta kan leda till 

skador på instrumentet med dyra reparationer eller kassering som följd. 

• Engångsinstrument slängs efter användning. Dessa får inte diskas i maskin då de 

rostar. Rost smittar övriga instrument och maskiner. 

• Avdelningens fick-saxar skall märkas och stannar på avdelningen. 

• Grundlagret av instrument skall motsvara verksamhetens behov. Vår målsättning är 

att komma till avdelningen och inventera 2ggr/år. Varje avdelning har en 

kontaktperson på instrumentvården. 

• Bruksanvisningar på nyinskaffade instrument skall sändas till instrumentvården så att 

rengöringsrutinerna blir rätt från början. 

• Påsens batchmärkning = steriliseringsdag. På baksidan av påsen finns utgångsdatum. 
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Bilaga 2 

Dessa punkter delades ut till personalen efter informationstillfället. 

 

Vi som jobbar på instrumentvården är instrumentvårdare, primärskötare samt 

närvårdare. Vi handhar alla de instrument som används i patientvården inom hela 

ÅHS. (Ålands Hälso- och Sjukvård) Våra huvudsakliga uppgifter är att rengöra, 

granska, funktions kontrollera och sterilisera instrumenten. 

 Nedan kan du läsa närmare hur vi jobbar. 

➢ Till inlämningsslussen lämnar alla avdelningar/enheter sina instrument, utom 

Operationsavdelningen som skickar ner sina använda instrument med en hiss 

direkt ner till diskrummet. 

➢ Vanligast rengörs instrumenten i diskdesinfektorer, medan vissa känsligare 

instrument kräver ultraljudsrengöring. Lådor och vagnar som instrumenten 

transporterats i rengörs också innan de förs ut till rena sidan. 

➢ När instrumenten är rena tas de ut ur maskinen på rena sidan, packrummet. I 

packrummet synas, funktionskontroleras och ev. Inoljas instrumenten. Vid 

behov skickas instrumenten på service alternativt kasseras och byts ut till nya. 

➢ De godkända instrumenten skall sedan packas. Vissa instrument ett och ett 

medan andra i grupper/set enligt förutbestämda mallar. 

Förpackningsmaterialen som vi använder har olika hållbarhetstider (hur länge 

ett instrument hålls sterilt), packskynke: 1 månad, påse: 6 månader och vit 

sterrad påse 1 år. 

➢ När instrumenten är packade skall vissa förses med namn och adressetiketter 

medan samtliga gods förses med batchmärkning. Batchmärkning innehåller 

information om steriliseringsdatum, vem som packat godset, vilken autoklav + 

program som använts. Godsen är sedan redo att steriliseras. 

➢ Instrumentvården på ÅHS använder sig av två metoder, där nr.1 är den mest 

använda: 

1. Ångsterilisering (autoklav): för temperaturtåligt gods. 

2. Väteperoxid-sterilisering (sterrad): för fukt och värmekänsligt gods. 

Med sterilisering menas att totalt avdöda alla mikroorganismer så som 

svampar, bakterier, virus, sporer och endotoxiner. 
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➢ När steriliseringen är genomförd kommer godset ut på sterila sidan. 

Autoklavkurvan kontrolleras – alla parametrar ska stämma (tryck, tid, 

temperatur) och det sterila godset synas för att upptäcka eventuella skador på 

förpackningen. 

➢ Det gods som godkänts packas i lådor och lämnas till utlämningsslussen för 

avhämtning av respektive enhet. Operationsavdelningens gods placeras i deras 

sterilförråd där varje instrument/gods har en förutbestämd plats – därav 

adresslapparna. 

➢ Eftersom steriliseringseffekten inte kan kontrolleras i efterhand måste 

steriliseringsprocessen valideras och kontrolleras fortlöpande. Samtliga åtgärder 

dokumenteras. 

 

Ett aseptiskt tankesätt samt noggrannhet är a och o i vårt arbete. 
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Bilaga 3 

Bilder på felaktiga galler att titta på under informationstillfället. 

 

Innehållande engångsinstrument. 

 

Rostig engångs sax. 
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Rostsmittad peang från samma galler. 

 

Ihopblandade instrument. 
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Bilaga 4 

Bilder på korrekta galler, som avdelningarna har uppmanats att hänga på synlig plats. 
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Bilaga 5 

Enkäten. 

 

                     Hej! 

Instrumentvården besökte under våren / försommaren avdelningens avdelningsmöte, för att 

informera om instrumenthantering av använda instrument. 

Vi önskar nu att få lite feedback genom att be er svara på några frågor. 

Svaret lämnar ni anonymt. 

Returnera senast 17.9 med internposten till INSTRUMENTVÅRDEN postfack 12.  

 

Enkäten består av 7 st. Frågor där några svar ska ringas in och några svar ska skrivas. 

 

1. Vilken avdelning jobbar du på? 

SVAR:  

 

 

2. Var du med på informationsmötet? 

 

            JA                  NEJ 

 

3. Om du inte var med på informationsmötet.  

Har du tagit del av informationen som delades ut? 

 

             JA                NEJ             VET INTE 

 

4. Om du tagit del av informationen. 

Var den lätt att förstå? 

 

             JA               NEJ             VET INTE 

 

5. Har fotografierna, som visar hur instrumenten ska hanteras, hängts upp där man lätt 

kan se dom? 

 

            JA               NEJ              VET INTE 
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6. Med tanke på vikarier och personalomsättning. 

Anser du att det räcker med ett informationstillfälle eller oftare? 

 

                     ETT                        OFTARE 

 

7. Om du vill ha information oftare. 

Med vilken intervall? 

 

             1 ÅR             6 MÅNADER             ANNAT. 

                                                                       Hur ofta?  

                                                                       Svar: 

 

 

 

 

 

 

 

TACK FÖR DITT BIDRAG! 

 
Det hjälper oss att tillsammans säkra patientsäkerheten. 

              

 


