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Förrådshantering av produkter med specificerad 

renhetsgrad 
Regional rekommendation för kommunal vård och omsorg som komplement 
till Vårdhandboken. Framtagen av Vårdhygiens nätverksgrupp för kommunal 
vård och omsorg i Västra Götaland. 

Revidering i denna version 

Ersätter tidigare version daterad 2020-02-11, inga förändringar.  

Bakgrund 

Det är viktigt att behålla produktens renhetsgrad från förvaring till vårdtagare, det vill säga 

aseptisk hantering som innebär att behålla det rena rent och det sterila sterilt.  

 

 

 

Benämning på förpackningar  

 

Produkt 

Produktförpackning 

Avdelnings förpackning 

Transportförpackning 

 

 

 

 

Syfte 

Att tydliggöra de viktigaste åtgärderna vid hantering och förvaring av produkter med 

specificerad renhetsgrad som komplement till Vårdhandbokens avsnitt Medicintekniska 

produkter med specificerad renhetsgrad – Förvaring. 

 

  

https://www.vardhandboken.se/vardhygien-infektioner-och-smittspridning/desinfektion-och-sterilisering-av-produkter/medicintekniska-produkter-med-specificerad-mikrobiell-renhet/forvaring/
https://www.vardhandboken.se/vardhygien-infektioner-och-smittspridning/desinfektion-och-sterilisering-av-produkter/medicintekniska-produkter-med-specificerad-mikrobiell-renhet/forvaring/
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Åtgärder 

Förvaring 

• Öppnandet och borttagandet av transportförpackningar ska ske utanför enheten.  

• Materialet ska förvaras torrt och dammfritt och skyddas för solljus och stora 

temperaturväxlingar på hyllor eller i skåp. Det ska inte läggas direkt på golvet. 

• Produkter av olika renhetsgrader ska förvaras åtskilda. Om de måste förvaras i samma 

skåp placeras material av högre renhetsgrad, till exempel sterilt material, på hylla ovanför 

material av lägre renhetsgrad.  

• Produkten ligger i en produktförpackning. Den enskilda styckförpackade produkten ska 

förvaras i sin avdelningsförpackning, det vill säga den ska inte plockas upp och förvaras i 

en annan låda/förpackning.  

• Utrustning för handdesinfektion ska finnas i utrymmet/förrådet.   

• Höggradigt rent flergångsmaterial (exempelvis saxar, peanger, pincetter) kan läggas i en 

höggradigt ren låda i ett förråd med stängd dörr. Oanvänt höggradigt rent 

flergångsmaterial bör köras i en kvalitetssäkrad diskdesinfektor en gång per vecka. 

• Omläggningsmaterial ska förvaras i förråd eller hos vårdtagaren. Inne hos vårdtagare ska 

det förvaras skyddat, till exempel i en låda. Bör rengöras regelbundet förslagsvis en gång 

per vecka.  

Påfyllning  

• Ska ske med nydesinfekterade, torra händer. 

• Kontrollera att alla förpackningar är hela och rena. Renheten kan inte garanteras i 

skadade förpackningar. 

• Kontrollera utgångsdatum kontinuerligt. Organisera så att det äldsta materialet tas först. 

Rengöring och städrutiner 

• Hyllor och tagytor torkas rena regelbundet, minst en gång i månaden eller vid behov. 

Använd ytdesinfektionsmedel med rengörande effekt. Hyllan ska vara torr innan nytt 

material placeras där. 

• Golv städas en gång i veckan. 

Uttag och transport av material 

• Ska ske med desinfekterade, torra händer. 

• Öppnade produktförpackningar får aldrig ställas tillbaka in i förrådet. 

• Det ska finnas en rutin som beskriver hur transport av materialet till vårdtagaren ska ske 

så att materialet bevarar sin renhetsgrad. Det kan till exempel vara en låda med lock som 

desinfekterats i en kvalitetssäkrad diskdesinfektor. 

Uppföljning, utvärdering och revision 
Processansvariga eller motsvarande på anknutna verksamheter ansvarar i grupp för 

uppföljning, utvärdering och revision av denna rutin. Innehållsansvariga, Vårdhygiens 

kommunala nätverksgrupp i Västra Götaland, är sammankallande. 

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

