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Instruktion 

Fastställt av: Maria J Marklund 

Upprättat av: Lena MH Lindberg 

Granskare: Andreas Hedman  

Organisation gäller inom: Hälso- och Sjukvårdsförvaltning 

 

Förråd för sterila och höggradigt rena produkter 

Förändringar från föregående utgåva 

Detta dokument ersätter Städinstruktion förrådsskåp och hyllor. Tillagt om hur sterila och höggradigt 

rena produkter ska förvaras. 

Omfattning 

Dokumentet gäller för personal och studerande inom hälso- sjuk- och tandvård i Region Västerbotten 

som hanterar sterila medicintekniska produkter. 

Syfte 

Detta dokument syftar till att beskriva hur mottagande, lagerhållning, hantering och transport av sterila 

produkter bör ske inom hälso– och sjukvård samt tandvård. Målet är att produkterna ska bibehålla sin 

sterilitet alternativt renhetsgrad tills att de används.  

 

Beskrivning/Genomförande 

Lokaler för lager- och förrådshållning  

Lokalerna ska uppfylla de byggnadstekniska kriterier som är specificerade i Byggenskap och 

Vårdhygien. Lokal för lagerhållning ska inte ha direkt solljus. Temperatur och luftfuktighet ska 

kontrolleras och dokumenteras enligt lokala rutiner. Tillgång till handdesinfektion ska finnas i lokalen. 

Lokalen får inte vara ett genomgångsrum. Städning av golv med fuktig metod ska ske dagligen vid 

aktivitet i lokalen. 

Leveranskontroll och mottagande 

Transportförpackning betraktas alltid som smutsig och får inte tas in i förrådet. Tillgång till handtvätt 

och handdesinfektion ska finnas vid uppackning. Inför avemballering används två avställningsytor; 

smutsig respektive ren. Arbetsdräkt skyddas med plastförkläde, ytor på rullvagn eller dylikt rengörs 

och desinfekteras efter genomförd avemballering. Arbetet underlättas om två personer samarbetar så 

att en person öppnar transportförpackningarna och den andra med desinfekterade händer lyfter ur 
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avdelningsförpackningar som placeras på ren yta t ex rullvagn.  

I förrådet placeras sterila avdelningsförpackningar avskilt från produkter med annan renhetsgrad. 

Placera senaste utgångsdatum längts bak på hylla eller i skåp. Kontrollera att utgångsdatum inte 

passerat på äldre förpackning. Borttransport av emballage sker dagligen samt vid behov. Rutin ska 

finnas för åtgärder vid skada på någon av förpackningarna. 

Förråd på t ex vårdenhet, behandlingsenhet, hälsocentral  

Sterila och höggradigt rena produkter ska förvaras i stängda skåp. I samma förråd på övriga hyllor 

kan produkter med annan renhetsgrad då förvaras   

Sterilförråd på operationsenhet eller sterilcentral  

Endast sterila produkter får förvaras i lokalen. 

Hyllor och skåp  

Rengöring och desinfektion av ytor ska ske en gång/månad. Åtgärda omedelbart trasiga hyllor, 

plastdetaljer och felplacerade produkter. Dokumentera utförd rengöring och kontroll med signatur och 

datum. Signeringslistan ska vara synlig och sparas i ”bamsepärmen” i 1 år. 

Avtorkning av skåpdörrar och handtag ska göras minst en gång/vecka, oftare om verksamheten 

kräver samt vid behov.  

Kontroll av utgångsdatum på sterila produkter ska göras en gång i månaden.  

 

Alltid rena, desinficerade och torra händer före hantering av sterila produkter 

 

Utarbetat av  

Vårdhygien i samråd med Logistik 

Referenser    

Vårdhandboken - Medicintekniska produkter med specificerad renhet 

Teknisk rapport SIS-TR 57:2020 https://www.sis.se/api/document/get/80020381  

Byggenskap och Vårdhygien 
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