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Sammanfattning

I denna undersökning ska det undersökas varför en gynekologiavdelning på ett sjukhus i

Skåne har valt att ha några av sina spekulum höggradigtrena.

Syftet med denna undersökning är att undersöka om det finns fler som har valt att ha

spekulum höggradigtrena samt att göra odlingar på instrumenten för att se om de är

tillräckligt rena eller inte. Man har följt vårdahandbokens rekommendationer när man valt

att ha sina spekulum höggradigtrena. Dock har ingen riskanalys på detta gjorts, därför är det

intressant att veta om de är säkra att använda i denna renhetsgrad eller inte.

Målet med denna undersökning är att sprida kunskap och undersöka vidare om ändringar i

reprocesseringen behöver göras.

Metoden för denna undersökning kommer vara att fråga elever i Sterilteknikerklassen 2018

som alla arbetar på olika enheter över hela Sverige om någon mer runt om i landet har

höggradigtrena spekulum eller inte. För att genomföra undersökning angående sporer ska

cirka tjugo provtagningar med swabs göras och skickas på analys.

Resultat: Om undersökningen visar på förekomst av sporer på dessa spekulum är det i så fall

önskvärt att de ser över sina rutiner och att de börjar sterilisera sina spekulum igen eller

börjar med engångsspekulum.



3© YrkesAkademin ABz

Innehållsförteckning Sida

Bakgrund 4-6

Syfte och Mål 7

Metod 7-12

Resultat 12

Diskussion 14

Källförteckning 15



4© YrkesAkademin ABz

Bakgrund

En undersökning ska göras om varför gynekologiavdelningen på ett sjukhus i Skåne har valt

att använda vissa av sina spekulum som endast höggradigtrena. Detta gäller ett isolerat

spekulum med en rökutsugskanal.

Höggradigtrent är ett begrepp som bara används i Sverige. Det innebär att produkten har

gått igenom en diskprocess med desinfektion.

Så här står det i den gröna boken från Socialstyrelsen (att förebygga vårdrelaterade

infektioner, ett kunskapsunderlag 2016) om höggradigtrena instrument.

”Höggradigtrena instrument kan ha en mikrobiell renhet som varierar för olika

användningsområden, från att det finns 1 mikroorganism på 1000 föremål till

att det finns enstaka mikroorganismer på ett föremål (27). Instrumenten ska

också vara fria från sjukdomsframkallande mikroorganismer, och måste därför

desinfekteras före återanvändning, med en metod som inaktiverar bakterier,

inklusive tuberkelbakterier, svamp och virus. När det gäller tandvården avses

instrument som främst används i munnen men inte avsiktligt går igenom huden,

slemhinnan och in i tandens pulpa.”

Enligt SS - EN ISO 17664:2017 måste tillverkaren av instrumentet tillhandahålla med

information om reprocessering. Om deras rekommendationer inte följs, frånsäger de sig

ansvaret för produkten och ansvaret förs istället över på användaren (SOSFS 2008:1).

Mail har skickats den 17/7 till företaget Cortec Medical som tillhandahåller dessa isolerade

spekulum. Förfrågan som gjordes var vad deras rekommendation för reprocessering var.

Svaret från dem blev att deras spekulum tillverkas i USA av Utah Medical Inc och är CE-

certifierade. På Utah Medical Inc.´s hemsida rekommenderar man sterilisering av deras

spekulum och de har tillverkat dessa så att man kan sterilisera dem på tre olika sätt.
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 Autoklavering (upp till 280℉ = 137.7778℃ )

 Ethylenoxidsterilisering

 Sterilisering i sterrad

Gynekologen har för många år sedan bestämt i samråd med dåvarande

hygiensjuksköterskan att det är godkänt att ha vissa av deras spekulum endast

höggradigtrena. Dock har ingen riskanalys på detta gjorts innan beslutet tagis i bruk. Enligt

uppgift i denna undersökning används dessa spekulum endast till undersökningar och inte

till något ingrepp. När man undersöker saken närmare verkar det som om gynekologen

använder detta spekulum vid ett ingrepp som kallas ”leep-konisering”. Detta innebär att

man tar bort en konformad bit av livmodertappen och för att kunna bränna bort denna

delen används en strömförande slynga. Det bildas rök vid ingreppet som kan sugas ut via

spekulumets rökutsugskanal. Enligt vårdhandboken ska instrument vid ett ingrepp som

penetrerar hud eller slemhinna vara sterilt.

Så här står det ordagrant om renhetsgrader i Vårdhandboken:

”Steril medicinteknisk produkt

Sterilitet krävs för produkter som penetrerar hud eller slemhinna eller som

genomströmmas av vätskor till områden som normalt är sterila, samt för

implantat.

Sterilitet innebär att instrument och produkter ska vara fria från levande

mikroorganismer. Med det menas att sannolikheten att en livskraftig

mikroorganism finns på eller i produkten är lika med eller mindre än en på en

miljon (10-6). [5]

Höggradigt ren medicinteknisk produkt

Produkter som är höggradigt rena kan användas om de kommer i beröring med

slemhinnor utan att penetrera dessa, eller skadad hud. Den kvantitativa

definitionen på vad som är höggradigt rent varierar beroende på olika

användningsområden.
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Den strängaste definitionen är att sannolikheten att det finns en levande

mikroorganism på produkten är mindre än en på tusen (10-3). Detta gäller

exempelvis gastroskop och bronkoskop. För andra användningsområden, som

till exempel vid renrutiner, kan enstaka levande mikroorganismer tillåtas.

De höggradigt rena produkterna ska vara fria från sjukdomsalstrande

mikroorganismer. Om produkterna inte är avsedda för engångsbruk måste de

desinfekteras mellan användningarna med en metod som avdödar bakterier

inklusive tuberkelbakterier, virus och de flesta svampsporer.”

Vid ett tidigare möte med två andra hygiensjuksköterskor som arbetar på samma sjukhus

kom det på tal att det som hade kunnat bli en risk på gynekologiavdelningen var

svampinfektioner, men de sa också att detta inte är ett problem i dagsläget. Dock avdödas

inte sporer av svamp i en diskdesinfektor utan då behövs även en steriliseringsprocess.

När en kvinna söker vård hos en gynekolog gör man oftast det för att man har problem med

något. Personen som ligger på bordet kanske har en svampinfektion utan att veta om det.

Använder man då ett höggradigtrent spekulum kan risken finnas att man för vidare sporer av

svamp till nästa patient. Detta på grund av att som nämnts tidigare försvinner inte sporer i

en diskdesinfektorprocess. En diskprocess avdödar bakterier, virus, alger, protozoer och

även svamp, men om svampen har hunnit gå in i ett sporstadie kommer den inte att

försvinna i en diskprocess. Sporer kan överleva i hundratusentals år. Har då personen som

ligger på bordet hos gynekologen sänkt immunförsvar, går på antibiotika eller bara har ”rätt

miljö” för svampsporen så kommer den växa till och bilda en svampinfektion.

Finns det minsta risk att föra vidare mikroorganismer av olika slag ska man inte chansa utan

man måste undersöka saken vidare först. Därför ska en undersökning göras om hur många

andra sterilenheter som reprocesserar sina spekulum och skickar tillbaka dem som

höggradigtrena till kunden. Det ska även undersökas om det finns någon form av tillväxt på

dessa spekulum som kan åverka skada.
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Syfte

Syftet och med denna undersökning är framför allt att se om det finns någon tillväxt på

dessa instrument som kan orsaka skada.

Mål

Målet med denna undersökning är att sprida kunskap och undersöka vidare om ändringar i

reprocesseringen behöver göras.

Metod

För att genomföra denna undersökning ska cirka tjugo provtagningar med swabs göras och

skickas på analys i Lund. Samtidigt görs en undersökning om någon annan sterilcentral runt

om i Sverige också har höggradigtrena spekulum. Detta görs genom att fråga elever i

Sterilteknikerklassen 2018 som alla arbetar eller har praktiserat på olika enheter över hela

Sverige.

10/9 – 2019

Vid första testomgången testades fem stycken spekulum. Detta gjordes med E swabs som

används för att topsa instrumentet. Ett provrör och en swab till ett spekulum. Spekulumet

består av två delar som skruvas ihop därför topsas dessa en åt gången. Spekulumet tas upp

med nyspritade händer i rökutsugskanalen för att inte påverka resultatet av topsningen.

Först topsas ena ovansidan av spekulumet (sidan som har rökutsugskanalen) sedan

undersidan samt handtaget. Efter det tas nästa del upp och då hålls spekulumet längst ut på

handtaget och sedan topsas andra delen på samma sätt.
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Spekulumen i sin diskkorg innan topsning.

Bild till vänster: Eswab collection & preservation of Aerobic and Anaerobic & Fastidious
Bacteria - COPAN.

Bild till höger: Spekulumen märktes med en liten spiral för att kunna se skillnad på de olika
instrumenten.
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Här topsas ovansidan av spekulumet (delen med rökutsugskanal) och hålls endast i toppen.

Här topsas undersidan av båda delarna av spekulumet och hålls i ena kanten.
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Här topsas den övre sidan av underdelen.

Här är ett ihopsatt spekulum med sin markering.
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En remiss per prov skrevs och skickades till lab i Lund samma dag som provet utfördes.
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Den 19/9 - 2019 genomfördes testomgång två på fyra spekulum och dessa skickades i väg på

analys.

Den 3/10 - 2019 genomfördes testomgång tre på fem spekulum och dessa skickades i väg på

analys.

Den 7/10 - 2019 genomfördes testomgång fyra på två spekulum och dessa skickades i väg på

analys.

Den 8/10 - 2019 genomfördes testomgång fem på två spekulum och dessa skickades i väg på

analys.

Totalt: 18 spekulum har testats för sporer.

Resultat

Ingen av de ovanstående testerna visade på tillväxt av sporer.

Så här har laboratoriet gjort sina odlingar:

Proverna numreras som miljöprov - nummerserie HM. Sedan vortexas det några sekunder

och efter det odlas de ut på tre olika plattor: blodagarplatta, GcD-platta och en FA-platta.

Provet odlas ut med en bomullspinne som doppats i vätskan i provröret.

Inkubering

Blodplatta: 35°C luft

GcDplatta: 35°C CO2

FA-platta: 35°C anaerob

Man låter sedan odlingen stå i två dagar och får svar med antingen "Ingen växt" eller "växt

av eventuell bakterieart"
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Diskussion

Denna undersökning har varit både lärorik och intressant. Min tanke från början var

egentligen bara att undersöka varför detta med höggradigtrena spekulum blev bestämt, men

jag insåg ganska snabbt att det fanns mer att undersöka runt denna fråga. Jag började

undersöka om det fanns fler sterilcentraler som hade höggradigtrena spekulum, men det var

bara denna enhet samt en till av elva enheter som hade det.

Jag skickade en förfrågan till SFOG:s (Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi) kansli

om de hade några riktlinjer för höggradigt rena produkter. De svarade att det inte fanns.

För att kunna veta om de höggradigtrena spekulumen utgjorde en risk för patienter eller ej

bestämde jag mig ganska sent in i undersökningen att jag skulle ta prover på dessa. Detta

gjorde jag för att se om det fanns några sporer på spekulumen eller inte.

På grund av att gynekologiavdelningen inte använder dessa spekulumen mer än några

gånger i månaden har jag inte haft möjlighet till att genomföra fler sportester. På grund av

tidsperspektivet i denna undersökning har det inte varit möjligt att genomföra fler tester.

Det bästa hade varit att ta fler prover för att få ett större urval och en mer säkerställd

undersökning och därför är rekommendationen att denna typ av undersökning fortsätter ute

i verksamheten tills att resultatet är statistiskt säkerställt.

Jag har med denna undersökning insett hur viktigt det är med att göra provtagningar innan

man väljer att göra på ett speciellt sätt. Även om mina tester för sporer blev negativa,

känner jag ändå att detta var en viktig undersökning för framtiden. Företaget

rekommenderar att man steriliserar spekulumen och därför borde man följa detta även om

spekulumen inte hade någon sporväxt. Detta på grund av att de inte garanterar säkerheten

bakom användandet av instrumentet längre, om man inte följer deras rekommendationer.
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Med detta menas att om det skulle inträffa något är det endast sjukhusets och

användarens ”fel” och inte företagets.

Vad gynekologavdelningen väljer att göra med spekulumen efter att de har tagit del av

denna undersökning vet jag inte, utan det får framtiden utvisa. Ur hygienperspektiv verkar

det som om det inte är några problem att ha spekulumen höggradigtrena. Ska man istället se

det ur garantiperspektiv från tillverkaren hade det varit bättre att sterilisera spekulumen så

att tillverkaren tar på sig ansvaret om något oförutsett skulle inträffa.
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Källhänvisning

https://www.vardhandboken.se/vardhygien-infektioner-och-smittspridning/desinfektion-
och-sterilisering-av-produkter/medicintekniska-produkter-med-specificerad-mikrobiell-
renhet/renhetsgrader/ (2019-06-15)

https://www.vardhandboken.se/vardhygien-infektioner-och-smittspridning/vardhygien/ren-
och-steril-rutin-utanfor-operationsenhet/oversikt/ (2019-06-15)

Att förebygga vårdrelaterade infektioner, ett kunskapsunderlag 2016. Författare:

Socialstyrelsen. Utgivningsdatum: 2016

SS - EN ISO 17664:2017

Teknisk rapport SIS – TR 46:2014

Förklaring på förkortningar

SOSFS 2008:1 = Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i

hälso- och sjukvården

SFOG = Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi

https://www.vardhandboken.se/vardhygien-infektioner-och-smittspridning/desinfektion-och-sterilisering-av-produkter/medicintekniska-produkter-med-specificerad-mikrobiell-renhet/renhetsgrader/
https://www.vardhandboken.se/vardhygien-infektioner-och-smittspridning/desinfektion-och-sterilisering-av-produkter/medicintekniska-produkter-med-specificerad-mikrobiell-renhet/renhetsgrader/
https://www.vardhandboken.se/vardhygien-infektioner-och-smittspridning/desinfektion-och-sterilisering-av-produkter/medicintekniska-produkter-med-specificerad-mikrobiell-renhet/renhetsgrader/
https://www.vardhandboken.se/vardhygien-infektioner-och-smittspridning/vardhygien/ren-och-steril-rutin-utanfor-operationsenhet/oversikt/
https://www.vardhandboken.se/vardhygien-infektioner-och-smittspridning/vardhygien/ren-och-steril-rutin-utanfor-operationsenhet/oversikt/
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