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Sammanfattning 

Grunden för det här arbetet, är att kunder till en steriliseringscentral ska få en bättre 

översikt över hur processen går till från att kunden lämnar in sitt gods med instrument 

i en transportlåda i ett skåp. För att vid ett senare tillfälle hämta tillbaka sitt rengjord, 

paketerade och steriliserade gods.  
  
Arbetet förklarar hur processen går till för de kunder som inte har kunskap om hur 

steriliseringsprocessen går till. En och samma fråga ställdes till ett flertal personer 

från olika avdelningar på sjukhuset samt externa kunder. De fick besvara den givna 

frågan och det utgör då mitt resultat. Detta resultat är sedan grunden till arbetet som 

sedan leder till att ett informationsblad som kan ges ut till kunder till sterilenheten, där 

det på ett förklarande sätt ges information hur processen går till från orent gods på 

avdelningen till steriliserat gods och tillbaka till kunden. 
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Definitionsbegrepp 

 

Aseptik - Att jobba aseptiskt innebär att man bevarar det rena rent och det sterila 

sterilt. Att man inte tar orena händer i rent material och kontaminerar det. 

Autoklav/Autoklavering - Maskinen som används för att sterilisera allt gods från 

kunder och avdelningar och utför en ångsterilisation på 134 grader i 3 -4 minuter. 

Autoklavvagn - En vagn som enbart används för inlastning och urlastning av 

autoklaven. 

Batch - För att kunna ha spårbarhet var instrumenten är någonstans i, 

diskdesinfektor och autoklav. För att veta i vilken last som godset är lagt i. 

Desinfektionsrum - Diskrum med ett annat ord, där man utför rengöringsprocessen 

av godset. 

Diskdesinfektor - Maskinen som används för rengöring av allt gods från kunder och 

operation. Med ett annat ord diskmaskin. 

Diskvagnsinsats - Vagn som är anpassad och används i en diskdesinfektor för gods 

som ska genomgå en rengörings process. 

Packrum - Där allt gods av instrument från kunder och operation kontrolleras och 

paketeras och körs in i autoklaven. 

Packskynke - Förpackningsmaterial för större instrument eller galler set.  

Påse - Förpackningsmaterial där ena sidan är av papper och andra av plast som 

sedan svetsas tillsammans. 

Sterilförråd - Utrymme där sterila och medicintekniska produkter förvaras.  

Steril - Produkten är fri från livsdugliga mikroorganismer  

T- DOC - Spårbarhetssystemet som används på sterilcentralen. 

Transportlåda - Kundens låda för transport av sterila instrument, till sterilenheten 

och tillbaka till kunden där man använder 3 lagers princip. 



	 	 	

	

©	YrkesAkademin	AB	

	

4	

Validering - Tester som körs på diskdesinfektorer och autoklaver, för att testa att 

maskiner klarar av det som är bestämt. 
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Bakgrund 

Grunden för det här arbetet, är att kunder till en sterilenhet ska få en bättre översikt 

över hur hela processen går till. Då kunden lämnat in sitt gods med instrument i en 

transportlåda i ett skåp. För att sedan hämta tillbaka sitt gods vid ett senare tillfälle 

och då är allt rengjort och sterilt. Samt att det förekommer att en del kunder vill ha sitt 

gods så snabbt som möjligt. Då sterilpersonalen inte får stressa fram ett resultat, så 

måste det få ta sin tid. 

 

Har följt med sterilpersonalen och försöker på ett förklarande sätt i det här arbetet ge 

ett resultat på en process som sedan kan ges till kunder, en skriven fråga har delats 

ut till några av sterilenhetens kunder (bilaga 4). Där visar det sig att de flesta inte vet 

hur en process går till från att kunden lämnar in sitt gods till att de får tillbaka sitt gods 

i utlämningsskåpet. 

 

Bilaga 1, är det färdiga arbetet som kan ges till kunder till sterilen.  

 

Diskrummet 

Kunden lämnar in och placerar sitt gods med instrument in i ett inlämningsskåp, detta 

skåp öppnas från bägge sidor. Kunden lämnar in på ena sidan och sterilpersonalen 

hämtar godset från sterilcentralens orena sida. Kunden lämnar in sitt gods i skåpet 

och ringer på ringklockan för att meddela sterilpersonalen att gods har kommit. Detta 

gods har kommit till sterilcentralen är att betrakta som orent, även om många externa 

kunder från själva sjukhuset och utifrån diskar sitt gods. Personalen tar på sig 

skyddsutrustning, det vill säga handskar, förkläde och visir om det behövs. 

Sterilpersonalen tar ut kundens inlämnade gods från skåpet och spritar av ytan som 

kundlådan kommer att ställas på i diskrummet. Den placerade kundlådan öppnas 

upp. Det inskickade godset ligger i en platspåse, samt att det ska finnas en kundlista 

tillhörande kunden för vilket slags gods som är inlämnat. Kundens gods plockas ur 

plastpåsen och det tillhörande pappret. Godset placeras på den avspritade ytan. 

Kundlådan körs även i diskdesinfektorn, för att även den ska bli rengjord. 

Personalen tar fram rätt kundbricka till kunden för att veta vilket gods som tillhör 

vilken kund. Denna bricka placeras i kundgodset. Sterilpersonalen placerar ut 

kundens instrument, för att godset på bästa sätt ska få rätt behandling i 
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diskdesinfektorn. Saxar, peanger och nålförare ska ställas upp på en diskpinne för att 

boxlåsen på instrumentet ska blir rengjorda. Placera ut skålar i angiven diskkorg. 

Kundens korg placeras sedan på en diskvagnsinsats, där många andra kunder har 

sina inlämnade instrument och gods. När diskvagnen är full, körs insatsen in i 

diskdesinfektorn. Då godset är i diskdesinfektorn väljs ett lämpligt program för disk. 

Efter programmet är klart ska diskningen godkännas, detta gör personalen med en 

visuell översyn, ser godset rent ut? Personalen kontrollerar även om det finns vatten 

eller inte kvar på godset. Finns vatten kvar i skålar eller på andra instrument som kan 

samla till sig vatten? Om detta skulle ha hänt ska alltid disken köras om. 

 
Diskkurvan kontrollerar att diskningen har kommit upp i rätt temperaturer, att 

desinfektionen kommit upp i 90 grader i 1 min. Godkänna diskningen i det 

programmet som är kopplat till maskinen.  
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Packrummet 

Godset körs ut i packrummet för avsvalning. När diskvagnen med gods har svalnat 

tar sterilpersonalen med nyspritade händer och tömmer diskvagnen på gods och 

placera godset på en nyspritad yta på packbordet för att jobba aseptiskt. 

Instrumenten ska smörjas in och tester utförs. Därefter utförs en visuell inspektion 

efter synligt smuts, rost och tejprester vid skadade och rostiga instrument skickas 

dessa tillbaka till kund. Kunden äger sina instrument, ansvaret ligger på dem att 

införskaffa nya instrument.  

När allt nu är kontrollerat och godkänt, samt lagt i respektive set alt. påsar för det 

som ska paketeras separat. Personalen scannar av kundlistan för att rätt etikett och 

packlista kommer ut till packbordet. Nu ska allt paketeras, lösa instrument kommer 

att paketeras i påsar medan set och annat kommer att paketeras i packskynken med 

innehållslista. Påsarna svetsas samman, och seten paketeras. Efter det sätts 

etiketter på rätt påse med instrument samt etikett på rätt inslaget paket. När allt är 

paketerat och lagt i påsar, tar personalen och lägger det lösa instrumenten i korg. 

Förpackningarna är den sterilbarriären som behövs för instrumenten. För skulle inte 

dessa förpackningar av påsar och packskynken existera är instrumenten bara sterila 

så länge de är i autoklaven. Nu finns det tillräckligt med paketerat gods för att starta 

en autoklav. 

Personalen hämtar en scanner och skapar ny batch med gods som ska in i 

autoklaven. Nu scannas allt in som ska vara med på denna last följ autoklavlistan 

(bilaga 3). När scanning av alla moment på listan är klar, är en ny batch skapad. 

Autoklaven öppnas manuellt och personalen kör in lasten. Lasten är i autoklaven 

med förvalt program. Autoklaven kör sitt bestämda program tills den är klar, i denna 

process ska autoklaven komma upp i förutbestämda parametrar, som är validerade 

fram. För att godset ska betraktas som sterilt måste steriliseringen komma upp i 134 

grader och befinna sig på den temperaturen i minst 3 - 4 minuter. Denna process tar 

ca 1 -1,5 timme. 
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Sterilförrådet 

Lasten är klar och körs ut manuellt på andra sidan, på den sterila sidan i 

sterilförrådet. Kontrollera att alla förpackningar fortfarande är hela och om det är 

någon som saknar etikett, kan det hända att etiketten har åkt av i autoklaven. Hitta 

etiketten i autoklaven, sätt tillbaka den på förpackningen. 

Besiktiga att det inte finns spår av vatten kvar på godset, skulle det vara vatten kvar 

måste godset köras om då det inte längre är sterilt. Detta gods packas om i nya 

påsar och packskynken och nya packlistor och etiketter skrivs ut. Finns ingen 

förekomst av vatten med på denna last är batchen godkänd. För att godkänna lasten 

(batch) görs det via spårbarhetssystemet T-DOC på dator. Där kontrolleras det att 

denna batch har kommit upp i rätta temperaturer i steriliseringsfasen. Kontrollerar 

även att parametrarna tid och vakuum överensstämmer med de förbestämda krav 

som gäller. 

Godset ska svalna av på minimum 3 - 4 timmar. Paketeras godset ner i 

transportlådan och transportpåsen för tidigt, bildas kondens vilket medför att 

förpackningarna blir fuktiga och instrumenten blir osterila. Mikroorganismer har 

tillgång till instrumentet för att förpackningarna är fuktiga och gör instrumenten 

osterila.  

 

Transportlåda 

Paketera godset i sin respektive kundlåda. När autoklaven har kört sitt program och 

godkänts, skrivs det ut nya kundlistor (bilaga 2) består av en följesedel och en ny 

beställningslista. Dessa skickas tillbaka till kunden när osterilt gods återigen ska 

skickas tillbaka till sterilenheten för en ny steriliseringsprocess.  

När det ska packas används scanner för att kunden ska få tillbaka rätt gods, för det 

som kan ske om en kund får tillbaka fel saker är att kunden då står för kostnaden för 

rengöring och sterilisering av det godset och att instrumentet kan hamna på 

viloväggar.  

Packa godset i en transportlåda, för här gäller 3 lagers princip, då instrumenten är 

det som måste hållas sterilt. Det är paketerat i påse eller packskynke är det första 

lagret för sterilbarriär. När den påsen eller paketet är autoklaverat så blir det sterilt. 

Detta placeras sedan i en genomskinlig plast påse, påsen utgör då det andra lagret 
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för att hålla det sterila sterilt. Denna påse med det sterilförpackade godset paketeras 

sedan i en transportlåda, för att kunna klara längre sträckor om så behövs. Märk 

lådan med tejp makerad sterilt på utsidan, detta görs för att vaktmästare ska veta att 

innehållet i den här transportlådan är sterilt och bör hanteras varsamt samt att 

kunden ska se att lådan fortfarande är intakt sedan den packades på sterilenheten. 

För skulle tejpen som är över locket vara brutet kan sterilenheten inte längre 

garantera att godset är sterilt.  

Sterilpersonalen placerar nu ut kundens transportlåda som är märkt med tejp steril 

med det steriliserade godset tillbaka ut i utlämningsskåpet för kunder. Där personal 

från respektive avdelning och kund kan hämta tillbaka sin respektive kundlåda.

  

Syfte och Mål  
Kunden ska få en inblick och förståelse hur processen på sterilenheten går till. Från 

att de lämnar in sitt gods till sterilenheten, genom hela processen till att de får tillbaka 

sitt gods förpackat och sterilt. Målet med denna undersökning är att kunderna i 

slutändan ska kunna få ett informationshäfte som förklarar hur den här processen går 

till. 

 

Metod 

En skriftlig fråga (bilaga 4) ställdes till kunder på det sjukhuset den här 

undersökningen och arbetet är utförd på. Observationer och samtal med 

sterilpersonal pågick löpande under den tid då undersökningen genomfördes. 
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Resultat 

Fråga: Vet du som kund hur godset du lämnar in hanteras, tills du får tillbaka godset 
till din enhet? 

 

Namn: Johan 

Enhet: Städenheten 

 

Svar:  Ja Nej 

Nej det vet jag inte riktigt, då vi på städ inte har något vi lämnar in som kund in till 
sterilenheten.  

 

Namn: Britt-Marie 

Enhet: Avdelning 1 

 

Svar:  Ja Nej 

Nej det kan jag inte påstå att jag vet, knappt så jag vet hur man hittar till sterilen på 
sjukhuset. 

 

Namn: Camilla 

Enhet: Endoskopi enheten 

Svar:  Ja Nej 

Ja men det får jag nog ändå säga att jag vet, då vi hanterar vårt eget gods här på 
endoskopin. Visst det är inte samma som på en sterilenhet. Men vi på endoskopin 
vet hur det går till om vi skulle lämna in till sterilenheten. 
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Namn: Thomas 

Enhet: Ortopedkliniken 

 

Svar:  Ja Nej 

Vet hur instrumenten ska hanteras och hur de ska användas. Vet att de tas om hand 
av sterilpersonalen. Men tror inte jag har jättebra koll på hur allt går till. Tills att 
instrumentet ska användas igen på sal. 

 

Namn: Ebba 

Enhet: Gynmottagning 

 

Svar:  Ja Nej 

Ja men lite tror jag, vet ju att man måste diska godset, även om vi har diskat godset 
så måste det göras om. Sen tror jag att de kollar igenom det man har skickat och 
kollar hur instrumenten mår så att säga. Då vi får tillbaka enstaka instrument som inte 
kan eller får användas längre. Sen måste ju instrumenten paketeras, för de kommer 
paketerade till oss. Sen så måste de ju steriliseras också. 

 

Namn: Lina 

Enhet: Norra vårdcentralen 

 

Svar:  Ja Nej 

Jo men har fått komma på besök någon gång, så har fått se lite. Men det skulle vara 
bra med något informationsblad eller liknande.  
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Namn: Gunilla  

Enhet: Bergshamra vårdcentral 

 

Svar:  Ja Nej 

Nej, det vet jag inte. Är väl ett par disktanter, som fixar instrumenten.  

 

Namn: Lisa 

Enhet: Avdelning 3 

 

Svar:  Ja Nej 

Nej, men det skulle vara intressant att veta mer. 
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Diskussion:  

Det är många kunder som gärna vill ha tillbaka sitt gods snabbt, det ska helst ta 1 

timme. Men för att personalen ska hinna med alla moment som krävs för en säker 

hantering så kommer de ta flera timmar innan respektive avdelning får tillbaka sitt 

gods. 

När kunden lämnar in och fram tills att godset kommer till diskrummet. Beroende på 

hur mycket personalen har att göra innan det kan varierar från 1 - 20 min. Sedan vill 

personalen ha tid på sig att ställa upp instrumenten, hitta rätt bricka. Sedan om 

diskmaskinerna redan är upptagna så får man vänta i 1 -1,5 timme på att det ska ta 

klart. Sedan måste de svalna av innan personalen kan ta och lasta av det på 

packbordet eller i en avställningshylla. När det nu väl är dags att köra in kundens 

gods då tar diskprogrammet ca 1 -1,5 timme och när diskningen är klar så ska det 

avsvalna. När det har svalnat av så måste kontroller köras samt smörjningar och 

visuell kontroll genomföras, när det är gjort så måste godset paketeras i påse eller 

packskynke. Det tar också tid beroende på hur mycket den kunden har lämnat in. Nu 

vill man gärna in i autoklaven och har personalen tur så är den ledig, annars måste 

du vänta till den pågående autoklaveringen är klar och godkänd innan ny last kan 

påbörjas. Autoklaveringen tar ca 1 -1,5 timme. När steriliseringen är klar så ska allt 

gods svalna av, annars riskerar kundens gods att skapa kondens och förpackningar 

kan bli osterila om personalen börjar paketering för tidigt, det är minimun på 3 timmar 

för godset att svalna av. I autoklaveringen så får personalen hoppas att de inte 

behöver köra om något pga. av vattenansamling eller att påsar har gått sönder eller 

att packskynken har gått hål på från den kunden, för då måste de upprepa processen 

med att paketera och autoklavera. Därefter om allt är okej, så är det godkända och 

för att sedan scanna in rätt gods till rätt instrument. 

Så det tar tid och måste få ta tid, innan man som kund får tillbaka sitt inlämnade 

gods. För stressar personalen fram ett dåligt resultat så är det patienten kan kommer 

att behöva lida ont för det, instrumenten som kommer att användas som har 

stressats fram detta kan resultera i att infektioner ökar vilket medför ökade 

vårdkostnader för patient och för sjukvården. Därför är det bästa alternativet att inte 



	 	 	

	

©	YrkesAkademin	AB	

	

14	

stressa på processen att få tillbaka sina instrument. Utan bara låta det få ta sin tid, så 

allt blir rätt direkt. 
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Bilaga 1: Informationsblad till kund 

 

Från orena instrument till sterila instrument  

 
 

 
Kundens inlämnade gods. 

 



	 	 	

	

©	YrkesAkademin	AB	

	

17	

 

Diskrummet 

Kunden lämnar in och placerar sitt gods med instrument in i ett inlämningsskåp, detta 

skåp öppnas från bägge sidor. Kunden lämnar in på ena sidan och sterilpersonalen 

hämtar godset från sterilcentralens orena sida. När kunden har lämnat in sitt gods i 

skåpet så tar kunden och ringer på ringklockan så att sterilpersonalen vet att gods 

har kommit. Detta gods som har kommit till sterilcentralen är att betrakta som orent, 

även om många externa kunder från själva sjukhuset och utifrån diskar sin disk. 

Personalen sätter på sig skyddsutrustningen, det vill säga handskar, förkläde och 

visir om det behövs. Sterilpersonalen tar ut kundens inlämnade gods från skåpet. 

Sterilpersonalen tar och spritar av ytan som kundlådan kommer att ställas på i 

diskrummet. Den placerade kundlådan öppnas upp. Då ska det inskickade godset 

befinna sig i en platspåse, samt att det ska finnas en kundlista tillhörande kunden för 

vilket slags gods som är inlämnat. För att det ska bli rätt när man skickar tillbaka det 

rena och steriliserade och paketerade godset tillbaka till kunden. Man tar ut kundens 

gods i plastpåsen och det tillhörande pappret, ställer det på ytan där man har spritat. 

Kundlådan kör man även i diskdesinfektorn. Personalen tar sedan fram rätt 
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kundbricka så att personalen vet vilket gods tillhör rätt kund. Denna bricka placeras i 

kundgodset. Sterilpersonalen placerar ut kundens instrument, för att godset ska på 

bästa sätt ska få rätt behandling i diskdesinfektorn. Att saxar, peanger, nålförare ska 

ställas upp på en diskpinne, att boxlåsen i dessa instrument på bästa sätt blir 

rengjorda. Placera ut skålar om så behövs, ställa dem åt rätt håll. Så man inte får en 

massa vatten i skålen när programmet är klart, dessa måste i så fall diskas om. 

Kundens korg placeras sedan på en diskvagnsinsatt, där många andra kunder har 

sina inlämnade instrument och gods. När den här diskvagnen sedan är full, tar man 

och kör in insatsen i diskdesinfektorn. Nu är godset i diskdesinfektorn, man väljer ett 

lämpligt program för disk. När programmet är klarts ska man godkänna diskningen, 

göra en visuell översyn av godset då man kollar att godset ser rent ut för ögat och för 

att se att det inte finns vattenansamling kvar på godset. Får man vatten kvar i skålar 

eller på andra instrument och gods som kan samla till sig vatten om detta skulle ha 

hänt ska disken köras om. 

Kontrollera att diskningen har kommit upp i rätt temperaturer, att desinfektionen 

kommit upp i 90 grader i 1 min. Godkänna diskningen i det programmet som är 

kopplat till maskinen.  
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Packrummet 
Godset körs ut i packrummet för avsvalning. När diskvagnen med gods har svalnat 

tar Sterilpersonalen med nyspritade händer och tömmer diskvagnen på gods och 

placera godset på en nyspritad yta på packbordet för att man jobbar aseptiskt. Sedan 

utförs en visuell inspektion av synligt smuts, rost och tejprester. Instrumenten ska 

sedan smörjas in och utför eventuella tester. För att se om instrumentet fortfarande 

är bra, eller om instrumentet inte längre bör användas. Skickas dessa sedan tillbaka 
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till kund, då de kan uppvisa spår av rost och skador. Kunden äger sina instrument, 

ansvaret ligger på dem att införskaffa nya instrument. 

Allt är nu kontrollerat och godkänt, samt lagt i rätt set respektive det som ska 

paketeras separat. Här gäller det att skanna av till rätt kund, för att de ska få rätt gods 

tillbaka. Nu ska allt paketeras, lösa instrument kommer att paketeras i påsar. Set och 

annat kommer att paketeras i packskynken med innehållslista. När man har valt rätt 

påsar och packskynken så paketeras kundens instrument i rätt storlek av påsar och 

packskynken. Påsarna svetsas samman, och seten paketeras. Efter det sätter man 

på rätt etiketter på rätt påse med instrument samt rätt etikett på rätt inslaget set 

paket. När allt är paketerat och lagt i påsar, tar man och lägger det lösa instrumenten 

i korg. Förpackningarna är den sterilbarriären som behövs för instrumenten. För 

skulle man inte ha dessa förpackningar av påsar och packskynken då är 

instrumenten bara sterila så länge de är i autoklaven. Nu finns det tillräckligt med 

paketerat gods för att starta en autoklav. 

Personalen hämtar en scanner och skapar en ny batch med gods som ska in i 

autoklaven. Då följer man ordningen på hur man ska gå tillväga för att skanna in 

föremålen till autoklaven. Nu scannar man in allt som ska vara med på denna last. 

När man har scannat alla moment på listan, har man skapat en ny batch. Autoklaven 

öppnas manuellt och kör in autoklavlasten. Nu är lasten i autoklaven med rätt 

program. Autoklaven tar och kör sitt bestämda program för att bli klar, och i denna 

process ska autoklaven komma upp i vissa parametrar för att det ska betraktas som 

sterilt när den är klar. För att godset ska betraktas som sterilt måste autoklaveringen 

komma upp i 134 grader och befinna sig på den temperaturen i minst 3 - 4 minuter. 

Denna process tar ca 1 -1,5 timme. 
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Sterilförrådet 

Lasten är klar och körs ut manuellt på andra sidan, på den sterila sidan i 

sterilförrådet. Kontrollerar så att alla förpackningar fortfarande är hela och om det är 

någon som saknar etikett, kan det hända att etiketten kan ha åkt av i autoklaven. Då 

får man försöka hitta den i autoklaven, och sätta tillbaka den på förpackningen. Man 

kontrollerar även att det inte finns spår av vatten kvar på godset, för skulle det vara 

vatten kvar så måste man ta och köra om detta gods då det inte längre är sterilt. 

Detta gods packas om i nya påsar och packskynken. Men skulle ingen förekomst av 

vatten vara med på denna last är batchen godkänd med last. För att godkänna lasten 

(batch) gör man det via spårbarhetssystemet T-DOC på dator. Där man kontrollerar 

att denna batch har kommit upp i rätta temperaturer i steriliseringsfasen. Kontrollerar 

även att parametrarna tid och vakuum måste vara uppfyller kraven. 

Godset ska svalna av på minimum 3 - 4 timmar. Packar man ner godset i 

transportlådan och transportpåsen för tidigt, bildas kondens vilket medför att 

förpackningarna blir Fuktiga och osterila och då har mikroorganismer tillgång till 

instrumentet och gör instrumenten osterila.  
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Kundens tillbaka lämnande sterila gods till utlämningsskåp. 

 

Transportlåda 

Paketera godset i sin respektive kundlåda. När autoklaven har kört sitt program och 

godkänts, skrivs det ut nya kundlistor som består av en följesedel och en ny 

beställningslista. Dessa skickas tillbaka till kunden när osterilt gods återigen ska 

skickas tillbaka till sterilenheten för en steriliseringsprocess.  

När det ska packas ska man scanna så att rätt kunder får rätt gods tillbaka, för det 

som kan ske om fel kund får tillbaka fel saker är att kunden då står för kostnaden för 

rengöring och sterilisering av det godset och att instrumentet kan hamna på 

viloväggar. Scanna av till respektive kund. Packa i en transportlåda, för här gäller 3 

lagers princip, då instrumenten är det sterila som man vill hålla sterilt. Det är 

paketerat i påse eller packskynke det är det första lagret för sterilbarriär. När den 

påsen eller paketet är autoklaverat så är det sterilt. Detta placeras sedan i en 
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genomskinlig plast påse, påsen utgör då det andra lagret för att hålla det sterila 

sterilt. Denna påse med det sterilförpackade godset paketeras sedan i en 

transportlåda, för att kunna klara längre sträckor om så behövs. Märk lådan med tejp 

makerad sterilt på utsidan, detta gör man för att vaktmästare eller liknande personal 

ska veta att innehållet i den här transportlådan är sterilt och bör hanteras varsamt, 

och för att kunden ska se att lådan fortfarande är intakt sedan den packades på 

sterilenheten. För skulle tejpen som är över locket vara brutet så kan man inte 

garantera längre att godset är sterilt.  

Sterilpersonalen placerar nu ut kundens transportlåda som är märkt med tejp steril 

med det steriliserade godset tillbaka ut i utlämningsskåpet för kunder. Där personal 

från respektive avdelning och kund kan hämta tillbaka sitt respektive kundlåda. 
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Bilaga 2: Kundlista 
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Bilaga 3: Autoklav lista 
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Bilaga 4: Fråga och svar ställd till steril kunder. 

 

Fråga: Vet du som kund hur godset du lämnar in hanteras, tills du får tillbaka godset 
till din enhet? 

 

Namn: Johan 

Enhet: Städenheten 

 

Svar:  Ja Nej 

Nej det vet jag inte riktigt, då vi på städ inte har något vi lämnar in som kund in till 
sterilenheten.  

 

Namn: Britt-Marie 

Enhet: Avdelning 1 

 

Svar:  Ja Nej 

Nej det kan jag inte påstå att jag vet, knappt så jag vet hur man hittar till sterilen på 
sjukhuset. 

 

Namn: Camilla 

Enhet: Endoskopi enheten 

Svar:  Ja Nej 

Ja men det får jag nog ändå säga att jag vet, då vi hanterar vårt eget gods här på 
endoskopin. Visst det är inte samma som på en sterilenhet. Men vi på endoskopin 
vet hur det går till om vi skulle lämna in till sterilenheten. 
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Namn: Thomas 

Enhet: Ortopedkliniken 

 

Svar:  Ja Nej 

Vet hur instrumenten ska hanteras och hur de ska användas. Vet att de tas om hand 
av sterilpersonalen. Men tror inte jag har jättebra koll på hur allt går till. Tills att 
instrumentet ska användas igen på sal. 

 

Namn: Ebba 

Enhet: Gynmottagning 

 

Svar:  Ja Nej 

Ja men lite tror jag, vet ju att man måste diska godset, även om vi har diskat godset 
så måste det göras om. Sen tror jag att de kollar igenom det man har skickat och 
kollar hur instrumenten mår så att säga. Då vi får tillbaka enstaka instrument som inte 
kan eller får användas längre. Sen måste ju instrumenten paketeras, för de kommer 
paketerade till oss. Sen så måste de ju steriliseras också. 

 

Namn: Lina 

Enhet: Norra vårdcentralen 

 

Svar:  Ja Nej 

Jo men har fått komma på besök någon gång, så har fått se lite. Men det skulle vara 
bra med något informationsblad eller liknande.  

 

Namn: Gunilla  

Enhet: Bergshamra vårdcentral 

 

Svar:  Ja Nej 
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Nej, det vet jag inte. Är väl ett par disktanter, som fixar instrumenten.  

 

Namn: Lisa 

Enhet: Avdelning 3 

 

Svar:  Ja Nej 

Nej, men det skulle vara intressant att veta mer. 

 

 


