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Sammanfattning 

För att medicintekniska produkter ska bibehålla sin sterilitet ställs det stora krav på hur ett sterilförråd 

bör se ut och vad det ska innehålla, bland annat:  

• specifik renhetsgrad 

• storlek på lokal 

• dess inredning 

• skötsel och underhåll 

• ergonomi och säkerhet 

Syfte och mål med arbetet var att undersöka om rätt förutsättningar fanns utifrån de ställda krav som 

beskrivs i standard SS 8760015:2017 och målet var att ta reda på hur två relativt moderna 

sterilcentraler lever upp till den nya standarden utifrån deras förutsättningar så som det ser ut idag. 

Två sterilförråd belägna på två olika platser i Sverige undersöktes genom att undersöka varje förråd 

med hjälp av checklistan i ”storage aspects” och därefter jämföra svaren med kriterierna från tabell 1d 

i standard SS 8760015:2017. Uppgifter inhämtades på plats och genom telefon/mailkontakt med 

fastighetsansvariga. 

Efter jämförelsen av de båda enheternas resultat med varandra och med tabell 1d i standard för lager 

och förrådshantering och med del av checklista i ISO/TS 16775:2013 ”storage aspects”, upptäcktes 

det att resultaten till stor del liknande varandra gällande godkända/underkända kriterier, på några få 

punkter skildes dock svaren åt. En av de viktigaste punkterna gällande miljön i sterilförrådet som 

ingen av de båda enheterna utförde var CFU-mätningar. 

Svårigheter att inhämta uppgifter från fastighetsavdelningen som krävdes för jämförelse med 

standard SS 8760015:2017 uppdagades, detta ledde till att sammanställning av resultaten av de olika 

enheterna kan anses en aning vilseledande. 
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Definitionsbegrepp 

CFU = colony forming unit, mätenhet där man räknar antalet bakteriebärande partiklar/ bärare av 

mikroorganismer som kan bilda kolonier på en agarplatta. 

ISO-klassificering av renrum = en klassificering beroende på antal och storlek på partiklar som 

tillåts per luftvolym. 

Sterilförråd = rum/lokal där sterila medicintekniska produkter förvaras. 

Steril = produkten är fri från livsdugliga mikroorganismer 

”Worst case”last = En lastsammansättning av medicintekniska produkter som anses vara den 

största tänkbara utmaningen för utrustningen som ska valideras på enheten. 

Bakgrund 

En stor del av arbetet på en sterilenhet innebär att reprosessa operationsinstrument så att de på ett 

säkert sätt åter kan användas på nästa patient. Instrument som används under en operation 

penetrerar hud, slemhinna och kommer i kontakt med blodbanan (steril vävnad) och måste därför 

vara sterila.  

  ”Att en produkt är steril innebär att den är fri från livsdugliga mikroorganismer” (SIS-TR 46:2014, 

B.5.1, 66) eftersom det i efterhand inte går att bevisa en produkts sterilitet så får man genom 

sannolikheten garantera att den färdigprocessade produkten är det.  

 Sannolikheten för att slutprodukten kan kallas steril innebär att den ska ha genomgått en validerad 

steriliseringsprocess där autoklaven testats för en ”worst case” last där parametervärdena för 

temperatur, tryck och tid uppnåtts. Detta testas med kalibrerad mätutrustning och biologiska tester för 

att kontrollera att några av de mest värmetåliga sporerna under processen elimineras. Om den 

teoretiska sannolikheten för att en livskraftig mikroorganism finns på/i produkten är lika med eller 

mindre än 1x10-6 får man kalla och märka produkten steril. (SIS-TR 46:2014 - Processer för 

rengöring, desinfektion och sterilisering- Validering och rutinkontroll inom svensk vård och 

omsorg. S.66) 

Det är många faktorer som spelar roll och är viktiga för att steriliseringsprocessen ska bli godkänd så 

att operationsinstrumenten bibehålls sterila fram till användande på patient. 

Exempelvis så krävs det att produkterna är rätt paketerade med rätt material, och att rätt 

hållbarhetsdatum har satts efter en genomförd riskanalys utifrån den egna sterilenhetens 

förutsättningar/förhållanden. Det är även av största vikt att all personal som hanterar det sterila 

godset på operation och sterilteknisk enhet har adekvat utbildning och kunskap om hur godset ska 

hanteras vad gäller förrådshållning. Att enheten jobbar efter gällande riktlinjer och föreskrifter så att 

produkterna bibehåller sin sterilitet så långt det är möjligt efter rådande förutsättningar. (ISO-TS 

16775:2013- Packaging of terminally sterilized medical devices- Guidance on the application of 

11607-1 and 11607-2)  

Många kriterier och krav som ställs på lokaler vad gäller lagerhållning av sterila medicintekniska 

produkter ska uppfyllas, t.ex. så måste produkterna förvaras i utrymmen med specifik renhet, lokal 

med specifik renhet i detta fall menas att rummet ska uppfylla ISO klass 8. 

  



 

© YrkesAkademin AB - 5 - 

 Viktiga frågor att ställa sig gällande ett sterilförråd är:  

- Hur är lokalens utformning? 

- Hur är dess inredning? 

- Hur fungerar skötsel och underhåll, ansvar mm.? 

 

All lagerhållning av sterilt gods ska först och främst ske enligt tillverkarens anvisning. I förrådet ska 
det t.ex. finnas: 
 

1. Utrustning för handdesinfektion. 

2. Lagerhållningen ska ske i ett separat rum med hyllor, skåp, lådor.  

3. Lokalen får inte användas som ett genomgångsrum (eller efter genomförd riskanalys). 

4. Öppen hyllställning för förpackningar ska från hyllplan/golv och hyllplan/tak vara minst 45 cm, 

från väggen ska avståndet vara minst 5 cm. 

5. Sista hyllplanet räknat från golvet bör skyddas med ett helt bottenplan. 

6. Förpackningarna ska placeras efter datummärkning med den äldsta först, dessa ska också 

skyddas från fukt, drastiska temperaturväxlingar, solljus och inte heller förvaras för trångt 

vilket kan påverka den skyddande barriären som förpackningarna ger. 

 

För Sterila produkter som lagerhålls i skåp eller låda tillsammans med andra produkter med annan 

renhetsgrad ska hållas åtskilda från varandra med t ex en heltäckande mellanvägg.  

Lokalens yta ska vara tillräckligt stor i förhållande till sin inredning så att personalen kan jobba säkert 

utan risk för skada, att de sterila produkterna inte går sönder och att ergonomin bibehålls genom att 

tex tunga galler placeras i sådan höjd att bock och böj moment undviks samt att man får en 

överskådlig blick i förrådet.  

Alla ytor som korgar och hyllplan ska vara lättstädade vilket förutsätter släta och hela korgar och 

hyllplan. Förrådets yta, inredning samt personalens hantering och dess personliga handhygien 

påverkar också produkternas sterila förmåga.  

Andra faktorer som luftfuktighet och temperatur ska mätas och dokumenteras regelbundet. Vid stora 

skillnader ska detta åtgärdas då det annars finns risk för mögelsporer att gro, (hög luftfuktighet och 

hög temperatur ger en bra grogrund över tid). (SFVH (2016). Hög luftfuktighet – påverkan på sterilt 

gods och förslag till åtgärder, s.4-6) 

Rum som används som sterilförråd ska ha ett övertryck i förhållande till omgivande lokaler som ligger 

i direktförbindelse till förrådet. Transportförpackningar får ej tas in i lokal eller utrymmen där sterila 

produkter förvaras utan ska öppnas i ett annat utrymme. Öppnade avdelningsförpackningar bör om 

möjligt stängas/ återförslutas för att skydda produktförpackningarna. (SIS 8760015:2017, 

Grundläggande krav för transport, lagerhållning och hantering av sterila medicintekniska 

produkter avsedda för användning inom vård och omsorg) 

Luften ska kontrolleras genom CFU -mätningar en gång per år. Enligt tidigare riktlinjer i FYFFE 

förespråkades ett aktivt mätvärde av max 200 CFU/m3. I den nya standarden SS 8760015:2017 är 

mätvärdet max 100 CFU/m3 vilket är samma värde som gäller för operationssalar för övrig kirurgi, där 

icke infektionskänslig kirurgi utförs. Enligt gällande standard ska både aktiv och passiv CFU-mätning 

av luft utföras, den aktiva mätningen utförs med hjälp av en maskin/aggregat som drar in luften 

genom ett speciellt filter, på en viss höjd under en viss tid. Filtret ska sedan tryckas mot en agarplatta 

under aseptiska förhållanden, inkuberas i en viss temperatur under viss tid och sedan avläsas genom 

att se hur många CFU som växer. Vid passiv mätning av luften ställs ett antal agarplattor ut på en viss 
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höjd under en viss tid där partiklar i luften faller ner på plattorna. Dessa inkuberas under några dygn 

och CFU avläses sedan (maxvärdet: 50 CFU/m3). (SIS – TS 39:2015 - Mikrobiologisk renhet i 

operationsrum- Förebyggande av luftburen smitta - Vägledning och grundläggande krav. S.30-

32) 
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Under utbildningens gång då teoretisk kunskap inhämtats har brister gällande sterilförråd och 

hantering av sterila produkter uppdagats under LIA-perioderna. Utifrån detta och genom föreläsning 

angående transport, lagerhållning och hantering av sterila medicintekniska produkter under teorivecka 

väcktes ett intresse att göra en liten undersökning hur de verkliga förhållandena ser ut i de sterila 

förråden. 

Syfte och mål 

Syftet med arbetet är att undersöka om det finns rätt förutsättningar för ett sterilförråd utifrån de krav 

som ställs. 

Målet är att ta reda på hur sterilförrådet på två sterilenheter i nuläget uppfyller de krav som ställs på 

ett sterilförråd utifrån den nya standard för lager och förrådshantering som kom 2017 och som 

ersätter tidigare riktlinjer FYFFE - Förrådshantering och transport av medicintekniska produkter med 

specificerad renhetsgrad.  

Metod 

En undersökning har utförts genom att jämföra två sterilenheters sterilförråd med tabell 1, kolumn d i 

standard SS 8760015 och en del av checklistan ”storage aspects” på sid 65, 66 i den tekniska 

specifikationen ISO/TS 16775:2013. Sterilförråden är lokaliserade på två skilda platser i Sverige valda 

utifrån där LIA perioden vid tillfället för undersökningen/jämförelsen genomfördes, inhämtning av 

mätvärden och uppgifter angående sterilförråden har mottagits via mail- och telefonkontakt med 

fastighetsavdelning och sterilcentral på de båda sjukhusen. 
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Resultat 

Resultatet presenteras genom ett cirkeldiagram med utgångspunkt från checklistan som återfinns i 

ISO/TS 16775:2013 (bilaga 2) samt genom tabell 1-översikt och krav från standard SS 8760015:2017 

(bilaga 1).  

 

Resultat från checklista i ISO/TS 16775:2013 

Här presenteras svaren som en gemensam sammanställning från båda sterilenheterna. 

 

 

Det blåa fältet innebär ett ja svar där båda sterilförråden har uppfyllt frågorna. Vilka dessa frågor är ses på sidan 

9. Det orangea fältet innebär både ja och nej svar där antingen det ena eller det andra sterilförrådet har uppfyllt 

frågorna. Frågorna ses på sidan 9. Det gråa fältet innebär att ingen av sterilförråden uppfyllt frågan. Se sid 10.   

 

 

Enligt 
checklista

67%

Till hälften 
uppfyllt

28%

Ej uppfyllt
5%

Enligt checklista Till hälften uppfyllt Ej uppfyllt
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Frågor som återfinns i checklistan från ISO/TS 16775:2013 översatta till svenska 

 

 

 

  

JA
50%

NEJ
50% JA

NEJ

100%

JA

NEJ

1. Finns det ett angivet rotationssystem för 
de sterila produkterna baserat på datum? 
 

2. Finns det tillräckligt avstånd mellan golv 
och sterila produkter? 
 

3. Är det övertryck i lokalen? 
 

4. Mäts antalet luftburna partiklar 
/mikroorganismer?* 
*(patiklarna mättes men ej mikroorganismerna i 
detta fall) 

5. Byts luften i lokalen ut varje timme?  

 

1. Finns det speciella förvaringsutrymmen 
för sterila barriärsystem? 
 

2. Är befintlig takbelysning inbyggd i taket? 
 

3. Finns det rutiner för regelbunden 
städning av golv? 
 

4. Är hyllplanen tillverkade i icke-poröst 
material? 
 

5. Finns det rutiner för regelbunden 
rengöring av hyllor/korgar? 
 

6. Kan förvaring på hyllorna/korgarna ske 
utan att produkterna riskerar att skadas? 

 

7. Är avståndet mellan tak och sterila 
produkter tillräcklig? 
 

8. Kan direkt solljus undvikas? 
 

9. Följer man tillverkarens krav för tillåten 
luftfuktighet? 
 

10. Följer man tillverkarnas krav för 
temperatur? 
 

11. Är luften filtrerad? 
 

12. Finns det ett separat utrymme för 
uppackning av gods/ 
transportförpackning? 
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”Storage aspects” delen av checklistan är en hjälp att använda för att få en indikation om att 
standarden följs. Mätvärden som erhålls jämförs sedan med tabell 1d i standard SS 8760015:2017. 
  

100%

JA

NEJ

1. Är det en dammfri miljö? 
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Tabell 1-Översikt av krav (SS 8760015:2017)  

Sammanställning av enskild jämförelse av sterilenheterna. 

 

 

 

 Lagerhållning/ 

hantering/ompackning 

inom central-depå, 

operations-eller 

sterilteknisk enhet 

1.d 

Sterilenhet 1 Sterilenhet 2 

Produkt nivå Avdelnings- och/ 

produktförpackning 
  

Lokalens 

utformning 

Ej direkt solljus Persienner för fönstren Inga fönster 

Luftfuktighet Enligt tillverkarens 

anvisningar eller om 

sådana inte finns 30 - 70 

% RH 

30 % RH 30% RH 

Temperatur Enligt tillverkarens 

anvisningar eller 22oC +/- 

3oC 

21oC 23oC 

Ventilation 10 - 20 luftväxlingar/h 200 växlingar/170 l/min Inga uppgifter 

Tryckdifferens -mer än, eller lika med 10 

Pa övertryck i förhållande 

till omgivande lokaler 

Övertryck mot omgivande 

lokaler men inget mätvärde 

Nej 

Mikrobiologisk 

renhet i luft 

(CFU/m3) 

Aktiv -mindre än eller lika 

med 100 

Inga mätningar gjorda Inga mätningar gjorda 

  STE 1 STE 2 

Godkänd 
 

Uppfyller kraven i 
standarden 

11/18            61% 12/18           66,5% 

 
Underkänd 

Uppfyller inte kraven i 
standarden 

2/18              11% 1/18             5,5% 

 
Vet ej 

 

Vet ej om kraven uppfylls 
i standarden, uppgift 
saknas 

5/18              28% 5/18             28% 
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Passiv -mindre än eller 

lika med 50 

Mikrobiologisk 

renhet på ytor 

CFU/5,5 cm2  

Mindre än eller lika med 

25  

Inga mätningar gjorda Inga uppgifter 

Antal 

luftburna 

partiklar 

under aktivitet 

0,5 ?/m3 luft 

ISO klass 8 

3 520 000 

Inga mätningar gjorda Ja, dock inget resultat på hur 

mycket 

Filterklass 

(G-grovfilter, 

F-finfilter 

H-hepafilter) 

Steg 1, 

ISO ePM10 50% 

Steg 2, 

ISO ePM1 60% 

Steg 3, 

ISO ePM1 90% 

Steg 4, H13 (slutfilter) 

(Minst 99,95% avskiljning 

av 0,3 mikrometer 

partiklar) 

Påsfilter, filterklass F9 

Beskrivning av filterklass F9  

Genomsnittlig avskiljning av 

0,4 mikrometer partiklar 

>95% 

(BOV- Byggenskap och 

vårdhygien s.34, exempel från 

EN 779 och SS-EN 1822-1) 

 

Filtrerad luft, inga uppgifter 

på vilken filterklass 

Handhygien Handdesinfektion Ja Ja 

Klädsel Av arbetsgivaren 

fastställd ren arbetsdräkt 

Specialarbetsdräkt i material 

Mertex soft- P3477 

(69% bomull, 30% polyester, 

1% kolfiber) tätslagen väv 

Ja 

Städning, golv 

med fuktig 

metod 

Dagligen vid aktivitet i 

lokal 

Ja Ja 

Rengöring av 

hyllor, vagnar 

mm 

   

Rengöring 

och 

desinfektion 

av hyllor, 

vagnar mm 

Varje månad samt vid 

behov 

Ja Ja 
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Borttransport 

av tomt 

emballage 

Dagligen samt vid behov Ja Ja 

Övriga krav 

på lokalens 

utformning, till 

exempel golv, 

väggar, 

fönster och 

tak 

(se bilaga 1) 

8   

8.4 Golv   

8.5 Väggar   

8.6 Fönster Öppningsbara fönster  

8.7 Tak   

   

 

 

Resultatet från tabell 1d skiljer sig från resultatet i checklistan eftersom här är det specifika mätvärden 

som ska uppnås för godkänt resultat, checklistans svar ger en föraning till om kriterierna uppfylls 

enligt standard, en jämförelse med de specifika gränsvärdena måste dock göras. 
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Diskussion 

Efter att denna undersökning genomförts kan man konstatera att det finns en del förbättringsområden 

inom lagerhållning av sterila medicintekniska produkter som behöver ses över. Exempel på dessa 

förbättringsområden är rutiner på mätningar av luft och ytor, samt en utökad utbildning/förståelse till 

varför man behöver göra dessa mätningar, detta bör gälla för samtliga som jobbar inom 

sterilcentralen, även ansvariga chefer. Om alla som arbetar på en sterilteknisk enhet samt övriga 

yrkeskategorier som handhar medicintekniska produkter förstår den grundläggande orsaken till varför 

man tex ska mäta temperatur och luftfuktighet eller undersöka att lokalen har de antal luftväxlingar 

som beskrivs i gällande standard ska finnas ökar förutsättningarna för att lagar, förordningar, riktlinjer 

och standarder följs inom verksamheten. Viktiga åtgärder är också att följa upp kunskapen som 

personalen besitter samt kontrollera att gällande rutiner efterlevs. Detta kan arbetsgruppen själva 

göra vid tex förbättringsmöten eller APT.  

Inom en snar framtid kommer det att tillsättas en tillsynsmyndighet för sterilenheter som kommer att 

ha till uppgift att kontrollera hur enheten arbetar, om det finns rätt förutsättningar för att bedriva 

verksamhet i sina lokaler, däribland sterilförrådet. Även om det nu finns regler och som har funnits i 

många år för att både aktiva och passiva mätningar av luften i ett sterilförråd ska utföras regelbundet 

så är det inte alla som gör det. Under arbetets gång då insamling av data inhämtades upptäcktes det 

att CFU-mätningar av luft inte gjordes på någon av de två enheterna i studien, därför upprättades en 

”extra” enkät med frågor angående CFU-mätning som sedan skickades ut via mail till 15 slumpvist 

utvalda sterilenheter i Sverige för att se om detta även var vanligt förekommande på dessa. (Enkät 

med svar finns i bilaga 3). 

Så här i efterhand upplevdes det mycket svårare än man från början trott att få in de uppgifter som 

behövdes för en jämförelse med tabellen i SS 8760015:17 angående mätvärden, luftfiltrering och 

luftväxlingar. En tanke var att dessa uppgifter/mätvärden skulle kunna finnas hos 

”fastighetsavdelningen”, men så var inte fallet. En anledning till att alla uppgifter/värden som söktes 

inte gick att inhämta kan bero på att det inte finns några uppgifter/värden dokumenterade, detta 

eftersom det nu ställs mycket högre krav på ett sterilförråd i och med den nya standarden till skillnad 

mot de tidigare gällande kraven i FYFFE. En uppfyllnad i 67% av checklistans frågor, och mellan 60-

67% av kriterierna i standard är inte godkänt, men det visar ändå på att enheterna jobbar åt rätt håll. 

Tyvärr brister det i de olika partikel- och mikrobiologiska mätningarna vilka verkligen måste till för att 

kunna försäkra sig om att steriliteten bibehålls. Hos enheterna krävs det därför en bättre planering 

och identifiering av brister samt att skapa hållbara rutiner för 100% måluppfyllnad, tex genom att 

regelbundet göra riskanalyser av sin verksamhet så att man får ett ”levande” kvalitetsledningssystem.  

Resultatet från tabell 1d kan även upplevas tveksamt då det här gjordes en indelning av tre 

svarsalternativ: godkänt, underkänt och vet ej. Där den ena enheten hade ett svarsalternativ där 

kriterierna inte uppfylldes ledde detta till underkänt resultat, då den andra enheten inte kunde ge 

uppgifter på om kriterierna uppfylldes eller inte, besvarades detta med vet ej i resultatet, detta i sig 

kan betyda att kriteriet ej heller där är uppfyllda men att det i slutändan ändå framstår som att enheten 

har ett bättre resultat med lägre procentenhet underkänt 

Metoden som användes upplevs som den rätta, men att göra en undersökning av endast två 

sterilförråd kan i efterhand tyckas för få till antalet för att kunna få en bild av hur det ser ut i landet för 

övrigt. Även om studien inte ger en helhetsbild av ett sterilförråd i Sverige så är det viktigt att 

uppmärksamma det som fungerar bra och de brister som finns eftersom förbättringar av både lokal 

och rutiner kan behöva göras till följd av de ökade kraven. 
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Det är ju trots allt patienten som är slutdestinationen för de sterila instrumenten och att stärka 

patientsäkerheten som är det viktigaste i slutändan! ” Vårdgivaren ska vidta de åtgärder som behövs 

för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador. För åtgärder som inte kan vidtas omedelbart 

ska en tidsplan upprättas.” (Patientsäkerhetslagen 2010:659). 
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Bilaga 2 

  



 

© YrkesAkademin AB - 20 - 

Bilaga 3 

Frågor som skickats till 15 enhetschefer på STE i Sverige. 

1. Görs det en CFU-mätning i sterilförrådet på er enhet?  

2. Om ja, Hur ofta?  

3. Om nej, Varför görs det ingen mätning? 

Svar som inkom ifrån 8 sterilenheter: 

• Ja, 1gång/år. 

• Ja, 1 gång per år enligt rutin samt extra efter eventuella byggnadstekniska arbeten i lokalen. 

• Har aldrig gjort någon CFU-mätning, eftersom vi haft problem med hög luftfuktighet i sommar 

ska vi göra en CFU-mätning senare i höst. 

• Det gjordes en CFU-mätning för ett par år sedan och sedan har den inte gjorts om. 

• Vi gör CFU-mätningar 1 ggr/ år. 

• CFU mätningar görs en gång i kvartalet samma som för pack borden.  

• Ja vi gör CFU mätningar som vi kallar “sedimentmätningar” eller TSA plattor. De placeras ut 

på hela avdelningen och då även några stycken i vårt sterila förråd. Det görs två gånger per 

år, alltså var 6:e månad, men också vid behov om man behöver kolla lite extra på hur luften 

ser ut. Vi har ett nära samarbete med vårdhygien och valet av frekvens väljs tillsammans med 

dem. 

• Vi har gjort CFU-mätning i vårt sterilförråd vår och höst tidigare. I år så har ingen mätning 

blivit gjord. Orsak: Sjukdom i personalen, personal har bytt arbetsplats, lärt upp ny personal, 

omändring i sterilförrådet, tidsbrist, stora operationsprogram. Vi ska ta tag i det och börja 

mäta CFU-halten igen. 

 
 


