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Sammanfattning 

Examensarbete/ Steriltekniker, 300 YH poäng vid YrkesAkademin AB, 2019.                                      

Författare:   Jenny Olsson & Olivera Milovanovic       

Antal sidor: 20 

Titel: Instrumenthantering på vårdavdelning/mottagning                     

Handledare: Cecilia Söderberg 

Datum:  2019 12 17   

             

Bakgrund: Instrument som skickas till steriltekniska enheten från 

vårdavdelningarna/mottagningar är ofta av sämre kvalité och inte rena. Det 

förekommer ofta skador och korrosion. Det kan vara tecken på felaktig hantering. 

 

Syfte: Öka instrumentkunskapen på vårdavdelningarna/mottagningarna. Gällande 

hantering, varför korrosion och skador uppkommer.  

 

Mål: Ta fram en handledning till vårdavdelningarna/mottagningarna om hur man ska 

hantera instrument för att undvika skador och korrosion och därmed förlänga 

instrumentets livslängd.  

 

Metod: En enkät lämnades ut till 10 avdelningar/mottagningar där det undersöktes 

hur instrumenten hanteras. En informationsbroschyr om instrumenthanering 

skapades och delades ut tillsammans med enkäten som hjälp till 

avdelningarna/mottagningarna. Efter ca 2 veckor togs en ny kontakt för att höra vad 

vårdavdelningarna/mottagningarna tyckte om informationsbroschyren.  

 

Resultat: Undersökningen och informationsbroschyren mottogs positivt. Resultatet 

redovisas i tabell 1. Resultatet visar på bristande kunskaper hur instrument ska 

hanteras. 
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Bakgrund 

En Sterilteknisk enhet (STE) hanterar kirurgiska instrument från 

operationsavdelningar men också från kunder utifrån tex vårdavdelningar, 

mottagningar och vårdcentraler. STE rengör, desinfekterar, kontrollerar och 

steriliserar instrumenten för att de åter ska kunna användas på patienter. STE ligger 

ofta i anslutning till operationsavdelningar. 

För att instrumenten ska bli sterila krävs att instrumenten genomgår en validerad 

rengöring-, desinfektion- och steriliseringsprocess. Steril betyder fri från levande 

mikroorganismer. Vårdrelaterade infektioner ökar och därför är det mycket viktigt att 

instrument genomgår en korrekt process för att få bort alla mikroorganismer.  

En sterilteknisk enhet är indelad i zoner. Oren zon, ren zon och steril zon.  

Oren zon: I den orena zonen kommer de kontaminerade instrumenten in för 

rengöring och desinfektion. Personalen använder skyddsutrustning för att skydda sig 

mot smittor. Den vanligaste skyddsutrustningen är förkläde, handskar och visir. Vid 

kontakt med de kontaminerade instrumenten är det viktigt att jobba lugnt och 

metodiskt för att undvika skador. Personalen arbetar utifrån ett aseptiskt arbetssätt. 

Det innebär att man ska hålla det rena rent. Ett sätt är att två personer jobbar 

tillsammans. En utför det orena jobbet, handskas med det kontaminerade godset 

iklädd skyddsutrustning. Den andra utför det rena jobbet dvs assisterar den som utför 

det orena jobbet. Personalen som utför det rena jobbet behöver inte använda 

skyddsutrustning. Det är väldigt viktigt att de basala hygienrutinerna följs i alla zoner. 

Syftet med basala hygienrutiner är att förhindra smittspridning. Basala hygienrutiner 

innefattar handhygien, skyddshandskar och skyddskläder, arbetskläder, hår/skägg 

och smycken/bandage på händer (ref 1).  

På varje STE används diskdesinfektorer. Diskdesinfektor är en utrustning som 

används för instrument, anestesi och cirkulationsgods. Godset diskas och 

desinfekteras i enlighet med rekommendationer i standard: SS-EN ISO 15883–2 (ref 

2).    

Ren zon: Det är viktigt att de basala hygienrutinerna följs. Godset plockas ut från 

diskdesinfektorn, processen godkänns och en visuell kontroll görs. Efter att godset 

har svalnat till rumstemperatur kontrolleras instrumenten noggrannare ett i taget. 

Instrumenten oljas i boxlås för att undvika korrosionen. Visuellt inspekteras 

instrumenten efter organiskt material, skador och korrosionen. Skadade instrument 

ska kasseras eller                                  
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skickas på reparation. Funktionskontroller ska utföras efter tillverkarens 

rekommendationer.   

Kontrollerade instrument packas och steriliseras i enlighet med rekommendationer i 

standarder: SS-EN 285, SS-EN/ ISO 17665, SS-EN 868 2-10 och SS- EN ISO 11607 

1,2 (ref 3).   

Det vanligaste sättet att sterilisera instrument är i en ångautoklav.  

Värmekänsliga instrument steriliseras i processer med väteperoxid eller formalin.  

 

Steril zon: Efter en avslutad steriliseringsprocess kommer godset ut i steril zon. 

Processens parametrar godkänns och godsets förpackningar kontrollers efter fukt 

och hål. Det steriliserade godset ställs på lagerplats. Steriliserade instrumenten ska 

förvaras torrt, dammfritt och inte utsättas för solljus.  

I takt med att det utbildas fler steriltekniker och att kunskapen på STE ökar, så märks 

det tydligt att instrumenten från vårdavdelningar/mottagningar (VAVD/MOT) håller en 

sämre kvalité och att det förekommer mycket skador och rost.     

 

Grundläggande Instrumentkunskap 

För tillverkning av kirurgiska instrument används rostfritt stål. Beroende på vad 

instrumenten ska användas till legeras stålet med olika halter av kol (C), nickel (Ni), 

krom (Cr), molybden (Mo), niob (Nb), och titan (Ti) (ref 4).   

Halter av nämnda komponenter ger olika egenskaper hos instrument. Kirurgiska 

instrument ska vara motståndskraftiga mot korrosion, slitage och höga temperaturer 

(ref 4).  

Rostfria instrument skyddas av ett så kallat passivt lager. Passiva lagret skapas 

genom en kemiskreaktion mellan tillsatt krom och syret i luften. Passiva lagrets 

uppgift är att skydda instrumentet mot korrosion. Med tiden blir det passiva lagret 

starkare och tåligare och har en viss förmåga att självläka. Det är av största vikt att 

vara försiktig för att bevara passiva lagret oskadat hos framförallt nya instrument då 

det passiva lagret ännu inte är tillräckligt starkt. (ref 4).  
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Det vanligaste orsaken att det förekommer korrosion hos instrument är felhantering. 

Smuts, föroreningar, felhantering, felaktiga kemikalier och fel dosering av 

rengöringsmedel leder ofta till att instruments livslängd blir kortare.  

Kontaminerade instrument ska man rengöra och desinfektera så snart som möjligt 

efter användning på patienter. Intorkad smuts, som blod kan skada metallytan på 

instrument på grund av sitt innehåll av järn, syre och natriumklorid som är korrosivt.  

Biofilm som bakterier bildar på instrumentytan är viktigt att ta bort genom rengöring 

och desinfektion. Biofilmens syfte är att skydda mikroorganismer. Mekanisk rengöring 

är den viktigaste förutsättningen för att instrument ska bli sterila. 

Rengöringsmetoder ska inte förstöra ytan på instrument. Det är viktigt med korrekt 

val av rengöringsmedel och dosering. Automatisk rengöring är också att föredra 

framför manuell. Med manuell rengöring är det ofta svårt att uppnå önskat resultat, 

främst på grund av att det är tids- och kunskapskrävande.     

Vatten spelar stor roll vid instrumentrengöring, desinfektion och sterilisering. Vatten 

innehåller mineraler och salter som kan skada instrumentet. Använd RO vatten 

(demineraliserat vatten) framförallt i slutsköljning i diskdesinfektor och i 

ångautoklaver.  

Rena och desinfekterade instrument ska alltid visuellt inspekteras efter avslutad 

rengörings- och desinfektionsprocess. Torra och avsvalnade instrument skickas 

vidare till rena sida där olika funktionskontroller utförs enligt tillverkarens 

rekommendationer. Kunskap omkring olika typer av missfärgningar och korrosionen, 

samt andra skador som kan uppstå är viktigt när funktionskontroll ska utföras. Det 

finns flera olika typer av ytförändringar. De vanligaste är:  

• Missfärgningar 

• Korrosion 

• Vattenfläckar 

Orsaken till missfärgningar kan vara vattenkvalitet, kemiska medel, blod rester och 

andra organiska rester, värme, oxider, legeringar eller lågt pH-värdet (ref 5).  
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Det finns olika typer av missfärgningar: 

• Silikat avlagringar som är orsakade av höga halter silikater eller kiselsyra i 

sista sköljvattnet. Rester från rengöringsmedel som innehåller silikater.  

 

• Grå/svart missfärgning finns både skinande grå/svart kromoxidbeläggning 

som är det växande passiva lagret för bättre rostskydd, och den mattsvarta 

missfärgningen. Den mattsvarta missfärgning är ofta orsakad av överdosering 

av rengöringsmedel eller neutraliserandemedel som innehåller fosforsyra eller 

citronsyra som förts över i den sista sköljningen. Fläckade instrument med en 

mattsvart missfärgning måste kasseras.    

 

• Missfärgning av titanmaterial är oftast orsakad av fuktig värme och 

rengöringsmedel som gett ytoxidation. 

 

Korrosion är den vanligaste ytförändringen på kirurgiska instrument. Det finns olika 

typer och former av korrosion: 

 

• Pinnhålskorrosion orsakas av kloridjoner i blod, vatten eller koksaltlösning. 

Fukt är en annan orsak. Den är kraterformad. Kan vara ett väldigt litet hål eller 

svart prick på utsidan, men under ytan är skadan större.   

• Stresskorrosion är kopplat till felanvändning eller felhantering. Sprickor eller 

frakturer. Händer oftast när till exempel nålförare eller peanger stängs till det 

sista låset under sterilisering, men också på grund av överansträngning.  

• Friktionskorrosion ser oftast ut som en brun missfärgning vid skrapad yta i 

boxlås. Orsaker till det är otillräcklig smörjning eller mekanisk förstörelse av 

passiva lagret.  
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• Springkorrosion brun missfärgning i smala fogar mellan metall och andra 

material. Fukt som är kvar i smala springor pga. otillräcklig torkning är en 

vanlig orsak.  

• Ytkorrosion angrepp på hela metallytan. Väldigt sällan på rostfritt stål. I så 

fall, mattgrå på ytan. Orsaken till ytkorrosion är kemisk, dvs när det används 

syra eller alkaliska medel och vatten/fukt på instrumenten.   

• Kontaktkorrosion uppkommer vid mekanisk rengöring av rostfria instrument. 

Eller när instrument ligger och skaver mot varandra. I kontakt mellan rostfria 

och ej rostfria instrument.  

•  Utifrån kommande angrepp av rost som kan leda till sekundär korrosion 

orsakas när stål som inte är korrosionsbeständigt återanvänds (till exempel 

skalpellblad). Korrosionsrester på insidan av diskmaskiner eller autoklaver. 

Järn eller rost som kommer från vattnet och överförs till instrument.   

 

Vattenfläckar orsakade av kalk är mjölkvita till grå beläggningar och leder inte till 

korrosionsskador. Vatten som innehåller för höga halter av kalcium i 

sköljvatten/sterila ångan är orsak till kalkbeläggningar på instrument.  

 

Till STE skickar VAVD/MOT sina instrument för att få dessa sterila och återigen 

kunna använda dessa på patienter. VAVD/MOT ska rengöra sina instrument innan 

de transporteras till STE.  

På STE i Skövde märks det tydligt att instrumenten från VAVD/MOT är av sämre 

kvalité när dem kommer. Det förekommer mycket skador på instrumenten. Ibland är 

instrumenten smutsiga. VAVD/MOT köper in instrument som är billigare och 

instrumenten håller inte samma kvalité som dyrare instrument. Därför är rengöring 

och hantering av VAVD/MOT instrument extra viktig för att instrumenten ska hålla 

längre.  
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Syfte  

Denna undersökning görs för att fastställa hur mycket instrumentkunskap det finns 

hos VAVD/MOT personal. Öka kompetensen omkring instrumentkunskap och 

hantering av instrument hos VAVD/MOT personal.   

   

Mål 

Ta fram en handlednings- och informationsbroschyr till VAVD/MOT om hur 

instrument ska hanteras för att undvika skador och korrosionen, lägga vikten på vilka 

åtgärder som bör göras för att öka livslängden på instrumenten. Öka medvetandet 

om hur olika skador och korrosionen på instrument ser ut.  

 

Metod 

En undersökning gjordes på 10 VAVD/MOT på Skaraborgs sjukhus i Skövde med 

hjälp av en enkät med 9 frågor som delades ut genom ett personligt besök. 

VAVD/MOT fick besvara enkäten anonymt. I samband med besöket delades också 

en informationsbroschyr ut om hur instrument ska hanteras. Efter ca två veckor 

gjordes ett nytt personligt besök för att kontrollera om personalen tyckte att 

informationsbroschyren varit användbar.   
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Resultat 

Resultatet redovisas i tabell 1 nedan. Tio VAVD/MOT har svarat på undersökningen. 

Resultatet visar brister i kunskapen om hur instrument ska hanteras. 

Läggs instrumenten i blöt? Fem VAVD/MOT svarade Ja. Alla använde sig av vatten 

vid blötläggning. Fem svarade Nej på den frågan. 

Diskas instrumenten direkt efter användning? Fem VAVD/MOT svarade Ja. Fem 

svarade nej. Instrumenten får vänta 4 timmar. Ett par timmar. Diskdesinfektorn körs 

1–2 gånger/per dag. Op instrument diskas direkt. 

Rörformiga instrument kopplas dem på genomspolning? Fem VAVD/MOT svarade 

Ja. Tre svarade nej. Två svarade att det inte finns några rörformiga instrument. 

Öppnas alla instrument vid disk? Nio VADV/MOT svarade ja. En svarade nej. 

Instrument med flera delar, tas dessa isär? Sju VAVD/MOT svarade ja. En svarade 

nej. Två svarade att det inte finns instrument med flera delar på avdelningen. 

Blir instrumenten torra efter disk? Åtta VAVD/MOT svarade ja. Två svarade nej. 

Kontrolleras det att maskinen tar diskmedel? Nio VAVD/MOT svarade Ja. En svarade 

nej. 

Tömmer ni silen? Sju VAVD/MOT svarade Ja. Tre svarade nej. 

Kontrolleras spolarmarna? Sju VAVD/MOT svarade Ja. Tre svarade nej. 
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Tabell 1.  VAVD/MOT svar på undersökningsblanketten 

Sammanställning av undersökning           JA                                 NEJ                                                                                                                                                                                    

 

 

 

Läggs instrumenten i blöt? 
 
Om ja, vad blötlägger ni instrumenten i? 
Vatten. 

 
 

5 

 
 

5 

Diskas instrument direkt efter 
användning? 
Om nej, hur länge får dem vänta för att bli 
diskade? 1 till 2 gånger per dag, upp till 4 
timmar, ett par timmar, Op instrument 
görs direkt. 
 

 
 

5 

 
 

5 

Rörformiga instrument kopplas dem på 
genomspolning? 
Två har svarat att dem inte har rörformiga 
instrument.    

 
 

5 

 
 

3 

 
Öppnas alla instrument vid disk? 
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1 

Instrument med flera delar, tas dessa isär 
innan disk? 
Två har svarat att dem inte har några 
instrument att ta isär.  

 
 

7 

 
 

1 

 
Blir instrumenten torra efter disk? 

 
 

8 

 
 

2 

 
Kontrolleras det att maskinen tar 
diskmedel? 

 
 

9 

 
 

1 

 
 
Tömmer ni silen? 

 
 

7 

 
 

3 

 
 
Kontrolleras spolarmarna?  

 
 

7 

 
 

3 
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Diskussion 

Efter utförd undersökning kan vi se att det finns bristande kunskaper hur instrument 

ska hanteras. Svaren är övervägande bra men brister finns. Vi valde att göra 

undersökningen på 10 VAVD/MOT för att den personliga kontakten var viktig för oss. 

Hade vi skickat ut undersökningsblanketten till fler VAVD/MOT fanns risken att vi inte 

skulle fått tillbaka blanketten ifylld. Den hade i stället lagts på hög någonstans. Men vi 

tror att vi ändå skulle få samma resultat.  

Efter ca två veckor gjordes ett nytt besök för att få feedback på vad VAVD/MOT 

tyckte om informationsbroschyren. Vi kan konstatera att personalen har tagit 

informationen på lite olika sätt. En del har verkligen sett till att följa vår 

informationsbroschyrs hänvisningar. Personalen tyckte t.o.m. att broschyren är så 

bra att den upplevdes som ett PM (en rapport som ska följas), något vi är väldigt 

stolta över. Andra tyckte att informationen inte var så viktig för att de själva anser att 

de har tillräckligt med kunskap. Något vi är tveksamma till baserat på 

undersökningens resultat och skicket på de instrument vi får in till STE. I några fall 

har vår broschyr tappats bort, personalen hade inte tagit in informationen alls. Hos 

dem fanns väldigt lite intresse om vidare återkoppling.   

På vissa VAVD/MOT har det kommit fram att instrumenten körs sent på 

eftermiddagen strax före personalen ska gå hem. Instrumenten plockas ur 

diskdesinfektorn morgonen efter. Problemet med detta är att på vissa ställen har 

VAVD/MOT diskdesinfektorer med manuell tork fas, då måste personalen själva 

trycka igång torkfasen, vilket inte kan göras när dom gått hem. Istället ligger rena och 

blöta instrument i många timmar innan det plockas ut. Och det är inte bra för 

instrumenten. Vi har också sett att avdelningarna ristar in eller sätter tejpbitar för att 

märka upp instrumenten. Detta är absolut inte bra för att det fastnar mycket 

mikroorganismer där. Detta informerade vi om i informationsbroschyren.      

Vi tycker att alla sjukhus borde avsätta mer på att utbilda personalen i hantering av 

instrument. Om VAVD/MOT köper in kvalitetsinstrument och hanterar dessa på rätt 

sätt kan de hålla mycket längre. Och det kan sjukhuset spara mycket pengar på. Ett 

sätt att utbilda personalen på VAVD/MOT är att ta hjälp av personalen på steril 

enheterna. Där finns kunskaperna så varför inte använda dem. En annan sak är att 

investera i nyare utrustning tex diskdesinfektorer som fungerar korrekt.  
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Det mest grundläggande för att instrumenten ska hålla längre tex att ej blötlägga i 

vatten, diska direkt efter användning, öppna instrumenten vid disk och att 

instrumenten blir torra. Dessa moment är inte speciellt svåra att följa bara man har 

kunskapen och bra rutiner. 

Vi tror att efter VAVD/MOT har läst vår informationsbroschyr har de fått lite mer 

kunskap. Och vi hoppas att de kommer följa den. Om det är något de blir osäkra på 

så ska de kunna ta fram broschyren och finna svaret på det mest grundläggande om 

hantering och korrosion. 

Vi hoppas att den kommer att hjälpa nyanställd personal. 
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smittspridning/vardhygien/basala-hygienrutiner-och-arbetklader/oversikt/            

(2019-10-02)    

2.  SS-EN ISO 15883 1-6. Del 1: Allmänna krav, Del 2: Diskdesinfektorer, Del 3: 

Spoldesinfektor, Del 4: Värmekänsliga Endoskp, Del 5: Provnedsmutsning, 

Del 6: Krav och provningsmetoder för diskdefinfektor som används för 

värmedesinfektion. 

3. SS- EN ISO 17665–1. Sterilisering med fuktig värme, krav som ska specificera 

och dokumenteras på processen som ska användas inom hälsa-, sjuk- och 

tandvård. SS-EN 285 Stora autoklaver. SS-EN 13060 Små ångautoklaver. SS-

EN 14180 Lågtemperaturånga.  SS-EN 868 2-10, Förpackningsmaterial för 

medicintekniska produkter för sterilisering i sluten förpackning. SS- EN ISO 

11607 1,2 Förpackningar för medicintekniska produkter som ska steriliseras: 

Del 1: Krav på material, sterilbariärr och förpackningssystem. Del 2: 

Valideringskrav på processer för formning, försegling och hopsättning.        

4.  Zimmerman, M. & Sjöberg, K. (2018). Hygien och smittskydd i tandvården. Att 

förebygga infektioner. Andra upplagan.  

5.  Söderberg, C. (2019). Instrumentkunskap, skötsel och underhåll. 

Kompendium.  

 

Tack Cecilia Söderberg för bilderna till informationsbroschyren. 

 

 

 

 

 

 

https://www.vardhandboken.se/vardhygien-infektioner-och-smittspridning/vardhygien/basala-hygienrutiner-och-arbetklader/oversikt/
https://www.vardhandboken.se/vardhygien-infektioner-och-smittspridning/vardhygien/basala-hygienrutiner-och-arbetklader/oversikt/
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Bilaga 1 

Instrumenthantering 

på vårdavdelning/ 

mottagning! 

 
 

Sterilteknikerutbildningen 2019 

Jenny Olsson & Olivera Milovanovic 
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Detta är en kortfattad informationsbroschyr om instrumenthantering, som en hjälp för att 

underlätta hanteringen och förlänga livslängden på vårdavdelningars instrument. 

Steril betyder fri från levande mikroorganismer. För att ett instrument ska bli sterilt krävs att 

flera moment utförs korrekt.  

Rengöring: Avlägsna organiskt material från föremål eller hud. 

Desinfektion: Avdödar patogena mikroorganismer från föremål eller hud till en nivå som inte 

är skadlig för hälsan. 

Kontroll: Se så instrumentet är rent och torrt. Och att det inte förekommer skador och 

korrosionen på instrumentet. Instrumentet packas i steril barriär. 

Sterilisering: Avdödar alla mikroorganismer, även sporer.  

 

När ett instrument har använts är det viktigt att instrumentet inte ligger och torkar in för 

länge innan diskprocess. När proteiner och organiskt material torkar in blir det svårt att få 

rent och det sliter på instrumentet. I blod och vatten finns klorider (salter) som kan orsaka 

korrosion på instrumentet. Kör instrumenten så fort som möjligt efter användning i 

diskdesinfektorn. 

Lägg inte instrumenten i blöt. Absolut inte i kranvatten eller natriumklorid, eftersom det 

orsakar korrosion. Torka istället av instrumentet med sterilt vatten direkt efter användning. 

Och kör i en diskprocess så fort som möjligt.  

Om det finns smuts kvar på instrumentet så desinfekteras bara ytan på instrumentet och 

smutsen. Därför är det viktigt att det är rent.  

 

 

Mikroorganismerna under desinfekteras inte och finns därför kvar. 

 

För bästa rengöringseffekt är det viktigt att diskdesinfektorn kontrolleras. Vid kontroll 

använd skyddsutrustning, handskar, förkläde och eventuellt visir vid risk för stänk. 
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Kontrollera dagligen: 

Spolarmar: Att spolarmarna roterar och att det inte sitter smuts i hålen. 

Bottensil: Töm och rengör, efter varje process.   

Finfilter: Om det finns, rengör efter varje process. 

Inredningen: Kontrollera så det inte är trasigt, framför allt plast och gummi detaljer. 

Diskmedel & sköljmedel: Kontrollera så maskinen tar in medel i kammaren. Tex sätt en tejp 

på utsidan av dunken och dra ett streck och sätt datum med jämna mellanrum.  

Utsidan: Rengör utsidan. 

 

Lastning av diskdesinfektor: Öppna 

peanger och saxar så vatten kommer åt i 

box lås. Använd gärna diskbygel. Överlasta 

inte. Skålar, handfat mm placeras upp och 

ner för att undvika vattenansamling. 

 

Tag isär instrument med flera delar. 

 

 

Rörformiga instrument kopplas i insats för 

genomspolning.  

 

Det viktiga är att vatten kommer åt överallt. 

Vid start av diskdesinfektorn, välj ett program som har rengöring och desinfektion. 
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Skador & Korrosioner! 

  

Under tillverkning av kirurgiska instrument tillsätts 12 % krom i legeringen. Kromet och syret 

i luften reagerar och bildar ett passivt lager på instrumentet. Detta passiva lager blir starkare 

med tiden och instrumentet blir mer slitstarkt och kan till en viss del självläka från skador.  

För att ett instrument ska bli sterilt krävs att instrumentytan är slät och fri från skador. 

 

Märk aldrig instrument med tejpbitar. Under tejpen samlas det mycket mikroorganismer 

som inte går att få bort. Det instrumentet blir inte sterilt. 

Rista aldrig in avdelningens namn på instrumentet. I inristningen samlas massor med 

mikroorganismer. Det instrumentet blir inte sterilt.  

Rost: Ett rostigt instrument kan smitta ner alla andra instrument under en process i 

diskdesinfektorn. Ta bort drabbade instrument.

. 

 

Pinnhålskorrosion: Orsakas av klorider i 

vattnet. Små svarta prickar på ytan. Dessa 

är stora under ytan. Nya instrument är 

särskilt mottagliga eftersom dom inte 

byggt upp det passiva lagret. Torka av 

organiskt material och diska instrumenten 

så snart som möjligt efter användning. 

Blötlägg inte instrumenten i vatten. Ta 

bort drabbat instrument. 
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Friktionskorrosion: Bruna fläckar eller 

nötningar i metallen, uppkommer i 

områden där materialen skaver mot 

varandra tex boxlås, leder och glidbanor. 

 

 

 

Stresskorrosion: Spänningar i 

instrumentet som leder till sprickor/ 

frakturer i arbetsdelen på ett instrument. 

Eller vid skruvar och leder. Rengör 

instrumentet i öppet läge. Undvik felaktig 

hantering som kan leda till överbelastning. 

Ta bort drabbat instrument. 

 

 

Ytkorrosion: Etsningseffekt på ytan av ett 

instrument tex flyg rost på metallytan. Så 

kan det bli om man kör instrument av 

sämre kvalité och de smittar till andra 

instrument ihop i en diskprocess. Kan även 

uppkomma pga fukt och medel med syra. 

Undvik för långa exponeringstider. Köp in 

instrument av bättre kvalité (lånad bild). 
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Kontakt korrosion: Liten prick eller 

ringformad brun/blå missfärgning. 

Nötning på det passiva lagret. Som i sin tur 

leder till ytförändringar. Undvik att 

instrumenten ligger och skaver mot 

varandra. Med varsam hantering kan detta 

förebyggas. Låt inte rostfria instrument 

och icke rostfria instrument ligga ihop. 

Använd tex gummimattor i gallren. Ta 

undan drabbade instrument (lånad bild). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Springkorrosion: En brun missfärgning i 

sammanfogningen på ett instrument. 

Uppkommer om det blir kvar tex blod i 

springor eller inte blir tillräckligt torrt. 
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Bilaga 2 

Undersökning! 

För att behålla kvalitén och öka livslängden på instrumenten krävs att man hanterar 

instrumenten rätt. Svaren är anonyma. 

Hur hanteras avdelningens instrument  

Läggs instrument i blöt?                                                                                          JA        NEJ 

Om ja, vad blötlägger ni instrumenten i? 

 

Diskas instrumenten direkt efter användning?                                                JA        NEJ 

Om nej, hur länge får dom vänta på att bli diskade? 

 

Rörformiga instrument, kopplas dom på genomspolning?                           JA        NEJ 

 

Öppnas alla instrument vid disk?                                                                          JA        NEJ 

 

Instrument med fler delar, tas dessa isär innan disk?                                    JA        NEJ 

 

Blir instrumenten torra efter disk?                                                                       JA        NEJ 

 

Dagliga kontroller 

Kontrolleras det att maskinen tar diskmedel?                                                  JA        NEJ 

 

Tömmer ni silen?                                                                                                        JA        NEJ 

 

 Kontrolleras spolarmarna?                                                                                     JA        NEJ       


