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God hygienisk standard?

God hygienisk standard innebär att 
lokaler, utrustning, organisering och 
planering av verksamheten utformas så 
att risken för infektioner och 
smittspridning blir så liten som möjligt



Förrådshanteringen ska vara en del i 
ett   

Aseptiskt 
förhållningssätt

Barriärer mellan olika renhetsgrader

Grundläggande är alltid följsamhet till basala 
hygienrutiner och klädregler

Att bevara det rena rent och det sterila sterilt. Orena 
händer ska inte ta i rent eller sterilt material och 
kontaminera det. 

Sterila handskar är sterila endast så länge de inte 
kontamineras

Materialets renhetsgrad ska bibehållas



Mikrobiologiska renhetgrader

Rena produkter

Användning intakt hud. De ska vara rena för ögat. 

Fabriksrena produkter

Engångsprodukter som är fabriksrena och tillverkade i kontrollerad miljö, till exempel kompresser och 
förbandsmaterial.

Instrument ”high level disinfection” (tidigare benämning höggradigt rena)

Flergångsprodukter, som är rengjorda och desinfekterade i kontrollerad process, till exempel rondskålar. Efter en 
kontrollerad process i diskdesinfektor har produkterna, enligt internationell benämning, genomgått ”high level

disinfection”. 

Sterila produkter

Sterilitet krävs för produkter som penetrerar hud eller slemhinna eller som genomströmmas av vätskor till områden 
som normalt är sterila 

Olika krav på mikrobiell renhet 
utifrån användningsområde. 



”Förrådsfilm”



Förrådshantering



Förrådshantering ur ett vårdhygieniskt 
perspektiv,  vad handlar det om?

Alltså, hantera och förvara 
material så att kvalitet och 
renhetsgrad bibehålls fram till 
användning.

Att ha arbetssätt som bevarar en 
produkts renhetsgrad (ren, 
höggradigt ren, steril) ända från 
produktion fram till patienten, i hela 
kedjan. ….transport, uppackning, 
förvaring, hantering…...



Bevara renhetsgrad i hela kedjan

Transport

Mottagande av gods

Uppackning 

Förvaring 

Uttagande ur förråd

Hantering på väg till patient

Hantering hos patient





Transportförpackning

Ofta smutsiga

Kan innehålla stora mängder mögelsporer.

Öppning av transportförpackning - utanför 
avdelningen eller i speciella utrymmen för 
avemballering.

När transportförpackningen bryts skall 
plastförkläde skydda arbetsdräkten

Handdesinfektion innan avdelningsförpackning 
hanteras.



Avdelningsförpackning

Avdelningsförpackning är en 
samlande och skyddande 
förpackning.

Sterila och höggradigt rena 
produkter bör förvaras i sin 
avdelningsförpackning.



Produktförpackning

Skyddande förpackning för den enskilda
produkten.

Öppnas i anslutning till användandet.



Förvaring på enheten

Höggradigt rent och sterilt material förvaras rent, torrt, dammfritt och 
skyddat från solljus, fukt och stora temperaturväxlingar

Separat förrådsrum med hyllor/skåp/lådor, skåp i undersökningsrum eller 
i separat förrådsskåp i korridor med tättslutande dörr. 

Sterilt och höggradigt rent material ska förvaras åtskilda i förråd/skåp i 
ett rum som inte är genomgångsrum

Förvara i avdelningsförpackning

Hyllor/korgställningar av material som tål rengöring och desinfektion

Äldsta produkten används först



Förvaring på enheten, flergångsmaterial

Flergångsmaterial förvaras så att förorening inte sker när 
instrument plockas för användning. 

I förrådsrum eller skåp 

Undvik stora lager.

Kartonger på golv eller ovanpå skåp får inte förekomma.

Utse om möjligt en person som är ansvarig för förrådet .



Uttagande av produkt ur förråd

Desinfekterade händer.

Kontroll av förpackning (torr, hel, ren för ögat, 
utgångsdatum).

Produktförpackningen öppnas i direkt anslutning till 
att produkten används. 

Lägg inte tillbaka artiklar som varit utanför förrådet.



Förrådshantering frågor och funderingar!

Vad får du för tankar efter den här 
föreläsningen om förrådshantering?

Hur ser det ut på din enhet?

Vad fungerar bra?

Vad kan förbättras?



Vart får julgranen stå?



Handbok för grundläggande rekommendationer för lagerhållning, hantering och transport 
av sterila medicintekniska produkter inom hälso- och sjukvård, tandvård och djursjukvård



Ni ska ha så goda rutiner så att…

• Ni inte behöver fundera på vilka bakterier eller 
virus som finns i omgivningen.

• De vårdhygieniska rutinerna finns för att bryta 
smittvägar, ha kunskap om och tillit till dessa.


