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Sammanfattning 
 
I dagsläget pågår en omfattande planering av utbyggnationen samt upprustningen av 
Södersjukhuset. Byggnationen beräknas preliminärt vara i bruk under mars 2018. I och 
med förändringen kommer sjukhuset få en helt ny sterilcentral. 
 
Till en sterilcentral anländer kontaminerat medicinskt gods från tillhörande eller 
externa sjukhus. Efter att ha genomgått diskdesinficering och autoklavering på 
sterilcentralen kommer godset så småningom ut som sterilt för ytterligare användning. 
 
Det finns idag en i stort sett färdig ritning för den nya sterilcentralen, men en osäkerhet i 
om antal utritade diskdesinfektorer och autoklaver kommer kunna omhänderta det 
framtida flödet av kontaminerat medicinskt gods. Målet med projektet var att undersöka 
Södersjukhusets preliminära ritning och sedan avgöra om ritningens diskdesinfektor- 
samt autoklavlinje är rätt dimensionerad och kan följas vid utbyggnationen. För att 
uppfylla detta mål har flödesundersökningar samt kapacitetsberäkningar utförts på 
dagens sterilcentral. Resultaten från dessa undersökningar har sedan jämförts med 
ritningen för att kunna dra en slutsats i huruvida ritningens specifikationer gällande 
diskdesinfektor- samt autoklavlinje är tillräckliga. 
 
Antalet maskiner i den preliminära ritningen kommer kunna hantera dagens flöde av 
medicinskt gods om de har en kapacitet minst lika stor som dagens utrustning. Därför 
drogs slutsatsen att denna ritning kunde anses bli den slutgiltiga. 

Abstract 
At the moment a comprehensive planning of the reconstruction of Södersjukhuset is in 
progress. The reconstruction is estimated to be done during March 2018, and with this 
the hospital will receive a new sterilization center. 
 
A sterilization center takes care of medical material that is contaminated at arrival. After 
the sterilization process, including desinfection and autoclaving, the material leaves the 
sterilization center as sterile. 
 
Today, a drawing of the new sterilization center exists, but there is an uncertainty 
whether the number of drawn washing desinfectors and autoclaves will be able to 
handle the incoming material. The goal with the project was to investigate the current 
drawing and then conclude whether the number of washing desinfectors and autoclaves 
is correctly dimensioned, and can be followed at the reconstruction. To reach the goal, 
investigations of the flow and calculations of the capacity, has been done at the current 
sterilization center. These have then been compared to the drawing, which made it 
possible to conclude whether the drawing’s number of machines is correctly 
dimensioned. 
 
The number of machines in the present drawing will be able to take care of the daily 
flow of medical material, if they have a capacity of at least the same as the current 
machines. Thus the conclusion came to be that the drawing can be considered as the 
definitive. 
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Inledning 
 
I dagsläget pågår en omfattande planering av utbyggnationen samt upprustningen av 
Södersjukhuset. Byggnationen beräknas preliminärt vara i bruk under mars 2018. När 
denna är klar är tanken att en av de nya byggnaderna ska utgöra en 
behandlingsbyggnad. Denna kommer bestå av tre våningar: två våningar med 
operationssalar och en våning bestående av en sterilcentral. 
 
Det finns idag en i stort sett färdig ritning (se preliminär ritning i bilaga) för den nya 
sterilcentralen, men en osäkerhet i om antal utritade maskiner kommer kunna 
omhänderta det inkommande flödet. För att få svar på denna fråga är sjukhuset i behov 
av flödesundersökningar samt kapacitetsberäkningar på dagens sterilcentral. 
 

Syfte 
Bistå Södersjukhuset i Stockholm med flödesundersökningar samt 
kapacitetsberäkningar inför den nya sterilcentralen. Med hjälp av detta skulle en 
slutsats kunna dras i huruvida den nuvarande ritningens maskinpark är rätt 
dimensionerad. 
 

Mål 
Målet med detta projekt var att beräkna om kapaciteten hos antalet maskiner på 
ritningen var tillräcklig. Detta skulle i sin tur kunna svara på om den preliminära 
ritningen kan anses vara den slutgiltiga. 
 

Avgränsningar 
De flöden som ska inkluderas i undersökningarna är endast de som passerar 
Södersjukhusets sterilcentral samt ortopedkirurgiavdelning. 
 
Årliga flödesökningar på sterilcentralen ska inte inkluderas i kapacitetsberäkningarna. 
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Bakgrund 
Under mitten av 1800-talet revolutionerades sjukvården efter att världen fick en 
förståelse för hur avgörande sjukhusens hygien var för patienternas överlevnad. 
Florence Nightingale hade en central roll i detta när hon som sjuksköterska under 
Krimkriget införde en mer hygienisk miljö på sitt sjukhus. Resultaten från denna 
förändring gav klara resultat hos patienterna, vilket övertygade omvärlden om 
hygienens betydelse (Selanders, 2016). 
 
På dagens sjukhus har en stor del av bearbetningen och hanteringen av medicinska 
produkters hygien centraliserats till sterilcentraler. Detta är verksamheter med 
kontrollerade miljöer som genom olika processer tvättar, paketerar, steriliserar, 
förvarar och distribuerar medicinska produkter inom sjukhusen. Processerna sker i 
separata miljöer för att minska kontamineringsrisken (Chen, 2015).  
 
De medicinska produkterna som bearbetas på sterilcentralerna kategoriseras i 
renhetsgraderna rent, höggradigt rent och sterilt (Hissa, 2016). 
 

 Rent är det minst renade tillståndet och innebär att föremålet har tvättats 
mekaniskt med rengöringsmedel och vatten. Större partiklar har avlägsnats 
från föremålet och möjliggör för en bättre rengöring vid ytterligare 
rengöringsprocesser. 

 
 Höggradigt rent (desinficerat) betyder att föremålet har frigjorts från 

patologiska organismer och ämnen. Detta utförs med liknande metod som vid 
tidigare rengöringsprocess (då föremålet endast är rent), men med starkare 
rengöringsmedel och hårdare miljöer som t.ex. högre värme. 

  
 Sterilt är det renaste tillståndet och innebär att föremålet har renats och 

diverse mikroorganismer (även icke-patologiska organismer) har eliminerats. 
Steriliseringen utförs i autoklaver som genom värme, tryck och med eller utan 
ånga tar bort de mikroorganismer som överlevt tidigare rengöringsprocesser. 

 
Alla medicinska produkter klassificeras inte som sterila och behöver därför inte 
inkluderas i sterilcentralernas verksamhet. De produkter som inte genomtränger hud 
eller används vid sårbehandling, t.ex. pincetter och kompresser, steriliseras inte alltid 
fullständigt. P.g.a. kontamineringsrisken befinner sig inte dessa produkter på 
sterilcentralen, utan kan behandlas direkt på sjukhusens olika avdelningar. 
Renhetsgraderna för dessa produkter ska hållas höggradigt rena för att inte sprida 
eventuella patologiska mikroorganismer (Hissa, 2016). 
 
Steriliseringsprocessen består av flertalet steg med olika typer av rengöringsutrustning. 
När vagnarna med medicinska produkter anländer till sterilcentralen lastas de efter 
inscanning i verksamhetens spårningssystem in i diskdesinfektorer. Diskdesinfektorer 
kombinerar rengöring och desinficering och uppfyller således de två första kategorierna 
av renhetsgrad. Rengöringen av det kontaminerade godset sker med hjälp av 
högtempererat vatten och ett speciellt diskmedel.  En del instrument kan vara svåra att 
rengöra och alternativet blir istället att genomgå ett ultraljudsbad. Ultraljudsbad rengör 
med hjälp av ljudvågor i områden som kan vara svåra att komma åt. Innan instrument 
placeras i ultraljudsbadet rengörs de manuellt eller i en diskdesinfektor, där smuts som 
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annars skulle kunna kontaminera vätskan i ultraljudsbadet först avlägsnas. 
Diskdesinfektorn har efter rengöring ibland även ett torkprogram (von Fricks, 2007).  
 
Efter desinficering passerar det medicinska godset genom flera manuella delsteg där de 
kontrolleras, behandlas och paketeras. Det medicinska godset förs därefter vidare till 
sterilisering. Beroende på vilken typ av produkt som skall steriliseras kan detta ske på 
olika sätt. Den metod som främst används är sterilisering i ångautoklav m. h. a. torr eller 
mättad vattenånga under övertryck. Alternativa autoklaver som inte använder höga 
temperaturer eller tryck finns även tillgängliga. Medicinska produkter som är 
värmekänsliga hanteras i dessa alternativa autoklaver. Denna typ av sterilisering kan 
ske med hjälp av kemiska ämnen som t.ex. väteperoxid för att kompensera för den lägre 
temperaturen. Efter sterilisering är de medicinska produkterna åter i skick för bruk (von 

Fricks, 2007). 
 
I dagens sterilverksamhet används olika mått för att beräkna flödet av produkter som 
passerar systemet. Dessa mått kan vara sterilcontainrar (se figur 1), galler (se figur 2), 
korgar (se figur 3), enheter (t.ex. enstaka instrument eller korgar, men också containrar 
innehållande instrument) eller vagnar, per tidsenhet. Måtten kan sedan delas in i 
ytterligare kategorier med avseende på modell, storlek och kapacitet (GETINGE, 2014). 
  

Figur 2. Trådgaller (modell SPRI) i två olika storlekar (med 
lock) taget från Getinges hemsida 

Figur 1. Sterilcontainer med tillhörande lock taget 
från KLS Martins hemsida 

Figur 3. Trådkorgar (modell SPRI) i två olika storlekar taget 
från Getinges hemsida 
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I den nya sterilcentralen som uppkommer med Södersjukhusets utbyggnation är det 
planerat att allt cirkulerande medicinskt gods ska hanteras. I dagens sterilcentral 
exkluderas sterilgods från ortopedkirurgiavdelningen vilka diskar och steriliserar 
kontaminerat gods på plats. 
 
På Södersjukhusets nuvarande sterilcentral finns fyra diskdesinfektorer med en 
kapacitet på 8 SPRI-galler, ett ultraljudsbad, fem ångautoklaver med en kapacitet på 9 
SPRI-korgar och två väteperoxidautoklaver. På ortopedkirurgiavdelningen finns en 
diskdesinfektor med en kapacitet på 8 SPRI-galler och fyra med kapaciteten 3 SPRI-
galler, samt en liten ångautoklav med kapaciteten 6 SPRI-korgar. SPRI-galler och SPRI-
korgar är exempel på standardiserade enheter som används idag för att fylla 
diskdesinfektorer respektive autoklaver.  
 
Diskdesinfektorerna och ångautoklaverna använder idag huvudsakligen två program i 
desinficerings- och steriliseringsprocessen. Resterande program används för att 
utvärdera maskinernas prestanda och finna eventuella skador eller fel. Körningen av 
dessa program är en daglig rutin och har därför inte tagits med i beräkningarna av 
kapacitet. Huvudprogrammen hos diskdesinfektorerna är 40 respektive 85 minuter och 
hos ångautoklaverna 45-60 minuter respektive 75-90 minuter. 
 
Den preliminära ritningen (se preliminär ritning i bilaga) innehåller ett planerat 
utrymme för fem diskdesinfektorer, ett ultraljudsbad, sju ångautoklaver (varav två små), 
samt två väteperoxidautoklaver. I den preliminära ritningen har även två 
kabinettdiskdesinfektorer inkluderats. Dessa är diskdesinfektorer med en större volym 
avsedda att hantera vagnar. Kabinettdiskdesinfektorerna ska utöver vagnar kunna 
desinficera gods (Getinge, 2011), vilket blev en ytterligare faktor att ta med i 
beräkningarna för kapaciteten. 
 
Den första frågan som ställdes innan beräkningarna ägde rum var huruvida 
sterilcentralen i dagsläget klarade av att omhänderta det gods som kom in. Upplevelsen 
hos personalen var att kapaciteten vad god nog, men att det fanns en överkapacitet hos 
antal autoklaver. Detta berodde mest troligt på att allt gods som går igenom 
diskdesinfektorerna inte kommer till autoklaverna i samma ordning och med samma 
flödeshastighet. Efter att gods passerat diskdesinfektorerna tillkommer en mängd 
mellansteg innan de kan steriliseras i autoklaverna. I rutinerna ingår det att godset som 
desinficerats t.ex. ska synas, putsas, oljas och paketeras. Detta görs manuellt, och i 
slutändan leder det till att det gods som först blir godkänt i dessa steg lastas i vagnar för 
att hanteras i autoklaver. På så sätt blir körordningen av gods inte densamma in i 
autoklaveringsprocessen jämfört med diskdesinficeringen. 
 
När en sterilcentral utformas är det viktigt att ha i åtanke att maskiner plötsligt kan 
sluta fungera. Dessutom behöver maskiner underhållas en eller några gånger per år, 
varpå följden blir att dessa under detta tillfälle inte går att använda. För att fortfarande 
kunna omhänderta det inkommande flödet i samma hastighet, och på så sätt uppfylla det 
kapacitetskrav som finns, måste en redundans tas med i beräkningarna. Det är oftast så 
enkelt som att det räcker med att addera en ytterligare maskin av den sort där ett 
kapacitetskravsuppfyllande antal har beräknats.  
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Metod 
 

Informationssökning 
Innan relevanta flödesundersökningar kunde utföras på sterilcentralen, krävdes en 
förståelse för hur verksamhetens aktuella situation såg ut och vilka arbetsrutiner som 
följdes. Denna information tillhandahölls via Södersjukhusets dokumenthanterare 
(www.projectplace.com) samt via fältstudier på sjukhusets sterilcentral. Under 
fältstudierna intervjuades sterilcentralens befintliga personal anonymt i hur de 
upplevde arbetssituationen och vilka synpunkter de hade. Även observationer på 
verksamhetens utrustning gjordes. 
 
För genomförande av flödesundersökningar och kapacitetsberäkningar behövdes 
statistik gällande antal körningar hos diskdesinfektorer samt autoklaver inhämtas. 
Dessa data fanns att tillgå i sterilcentralens spårningssystem, T-DOC. 
  
Ett möte och studiebesök med delaktig personal inför planeringen av Danderyds 
sjukhus nya sterilcentral ägde rum för att ge möjlighet till frågeställning. Danderyds 
sjukhus hade vid den här tiden kommit längre i sin planering och kunde vara behjälpliga 
å Södersjukhusets vägnar. 
 
Efter mötet påbörjades en egen beräkningsmetod. 
 
Vid beräkningen av maximala flödet hos diskdesinfektorerna gjordes 
fältundersökningar där relevant information togs fram. Det fanns två viktiga faktorer 
som skulle generera ett beräkningsresultat: kapacitet samt körtid hos en maskin. 
Kapaciteten togs fram genom att undersöka hur en diskdesinfektor kunde lastas med 
det valda måttet SPRI-galler. Personalen i diskrummet kunde bistå med körtider för 
olika program.  
 
Vad som vidare var viktigt att tänka på var om sterilcentralen skulle kunna hantera en 
fullt belastande dag. Då arbetspassen på sterilcentralen kunde vara mellan klockan 
09:00 till 21:00, beräknades det därför att verksamhetens utrustning var i bruk 12 
timmar per dag. Detta skulle på så sätt generera det maximala flödet. 
 
Ett problem som inte gick att undgå var det faktum att diskdesinfektorernas körningar 
på ortopedkirurgiavdelningen inte fanns dokumenterade. Detta gjorde att relevant data 
för beräkningarna saknades. För att kunna lösa problemet var det tvunget att göras en 
egen uppskattning. Personalen fick besvara frågor gällande programtid, hur ofta 
maskinerna kördes och mellan vilka tider. Utifrån svaren beräknades ett värsta falls-
scenario, antaget att maskinerna kördes kontinuerligt under hela drifttiderna. Detta gav 
en siffra motsvarande flödet och kapacitetskravet. 
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Beräkningar 

Beräkning av diskdesinfektorflöde 
Utifrån data taget ur spårningssystemet T-DOC fastställdes det ett förhållande på hur 
ofta diskdesinfektorernas olika program användes månadsvis över ett år. De program 
som inkluderades i beräkningen var endast de som resulterade i höggradigt rena 
medicinska produkter. Förhållandet användes sedan för att beräkna 
diskdesinfektorernas genomsnittliga körtid. Den genomsnittliga körtiden beräknades 
enligt formeln nedan. 

Formel 1 
𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑘ö𝑟𝑡𝑖𝑑 [𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟]

= (𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡 𝑘ö𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 𝑃1) ∗ (𝐾ö𝑟𝑡𝑖𝑑 𝑓ö𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 𝑃1 [𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟])
+  (𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡 𝑘ö𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 𝑃5) ∗ (𝐾ö𝑟𝑡𝑖𝑑 𝑓ö𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 𝑃5 [𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟]) 

 
Där P1 och P5 betyder Program 1 respektive Program 5. 
 
Med en känd genomsnittlig körtid beräknades sedan antalet körningar under en högt 
belastad dag med den uppskattade arbetstiden på 12 timmar. Dessa antal beräknades 
enligt formeln nedan där antal körningar är den maximala kapaciteten. 

Formel 2 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘ö𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 =
(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑡𝑖𝑑 [𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟]) ∗ (𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑘𝑑𝑒𝑠𝑖𝑛𝑓𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟𝑒𝑟)

(𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑘ö𝑟𝑡𝑖𝑑 [𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟])
 

 
Från det kända antalet körningar under en högt belastad dag, kunde sedan det önskade 
värdet SPRI-galler per timme beräknas enligt följande formel: 

Formel 3 

𝑆𝑃𝑅𝐼𝑔𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒 =
(𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘ö𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟) ∗ (𝐷𝑖𝑠𝑘𝑑𝑒𝑠𝑖𝑛𝑓𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 [𝑆𝑃𝑅𝐼𝑔𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟])

(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑡𝑖𝑑 [𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟])
 

 
där total arbetstid är antalet minuter mellan 09:00 och 21:00. 
 
Genom att använda enheten SPRI-galler per timme kan antalet diskdesinfektorer 
beräknas: 

Formel 4 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 =
(𝑆𝑃𝑅𝐼𝑔𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒) ∗ (𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑘ö𝑟𝑡𝑖𝑑 [𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟])

(8 𝑆𝑃𝑅𝐼𝑔𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟) ∗ (60 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟)
 

 
där den genomsnittliga körtiden är ett beräknat medelvärde per körning, med värden 
tagna för ett år. En maskin antas ha samma kapacitet som de som finns på 
sterilcentralen idag, d.v.s. 8 SPRI-galler. 
 
Redundansen av diskdesinfektorer som anges enligt den preliminära ritningen (se 
preliminär ritning i bilaga) beräknas sedan genom att subtrahera det beräknade flödet 
från formel 3 med det maximala flödet som diskdesinfektorerna i ritningarna kan 
hantera. 
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Beräkning av autoklavflöde 
En genomsnittlig körtid beräknades även för autoklaverna. Antalet körningar under 
varje månad hämtades från T-DOC. Tidsperioden som autoklaverna följdes var 
densamma som för diskdesinfektorerna. 
 
De program som inkluderades i beräkningen var endast de som resulterade i sterila 
medicinska produkter, vilka var Program 1 och Program 3. Beräkningen utfördes med 
hjälp av formel 1, där autoklavernas steriliserande program (Program 1 och Program 3) 
användes istället för P1 och P5. 
 
Därefter summerades antalet körningar hos diskdesinfektorerna respektive 
autoklaverna. Med dessa summor och motsvarande genomsnittliga körtider, beräknades 
de totala körtiderna för en diskdesinfektor respektive en autoklav månadsvis över ett år.  
Den totala körtiden beräknades enligt följande formel: 

Formel 5 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘ö𝑟𝑡𝑖𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛 [𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟]  =
(𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑘ö𝑟𝑡𝑖𝑑 [𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟]) ∗ (𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘ö𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟)

(𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟)
 

 
Den totala körtiden för en autoklav dividerades sedan med den totala körtiden för en 
diskdesinfektor motsvarande månad. På så sätt åstadkoms ett förhållande mellan 
respektive körtider. Ett medelvärde av detta förhållande beräknades över ett år, vilket 
gav ett genomsnittligt förhållande mellan de totala körtiderna per maskin. 
 
Genom att sedan dividera diskdesinfektorernas flöde givet ur formel 3 med det 
genomsnittliga förhållandet, översätts flödet SPRI-galler per timme till SPRI-korgar per 
timme. 

Beräkning av kabinettdiskdesinfektorflöde 
Flödet som kabinettdiskdesinfektorerna kunde hantera kom att uppskattas då tidigare 
värden och historik inte fanns tillgängligt. Detta p.g.a. att sterilcentralen i dagsläget inte 
har några validerade kabinettdiskdesinfektorer som är eller har varit i bruk. Flödet 
uppskattades därför genom att mäta kabinettdiskdesinfektorernas kapacitet och ta reda 
på körtid. P.g.a. den bristande mängden data över vilka program som användes och till 
vad, valdes maskinernas längsta körtid. På så sätt kunde en siffra på antalet SPRI-galler 
per timme tas fram. 

 Formel 6 

𝑆𝑃𝑅𝐼𝑔𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒 =
(𝐾𝑎𝑏𝑖𝑛𝑒𝑡𝑡𝑑𝑖𝑠𝑘𝑑𝑒𝑠𝑖𝑛𝑓𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 [𝑆𝑃𝑅𝐼𝑔𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟]) ∗ (60 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟)

(𝐾ö𝑟𝑡𝑖𝑑 [𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟])
 

 

Redundans 
För att slutligen beräkna överskottet, eller redundansen, av flödet subtraherades det 
möjliga flödet enligt preliminära ritningen med det beräknade faktiska flödet.  
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Resultat 
 

Möte på Danderyds sjukhus 
De punkter som diskuterades kring hur Danderyds sjukhus ansvariga personal 
genomförde sina flödes- och kapacitetsberäkningar var 

 Vilket mått användes (t.ex. korgar/h, galler/h, containrar/h, vagnar/h,  
enheter/h) 
Beräknade man om sterilcentralen kunde hantera en mycket belastande dag 
(”worst case scenario”) 

 Under hur lång tid sterilcentralens verksamhet följdes 
 Hade framtida flödesutvecklingar inkluderats i beräkningarna 
 Hur ska en lämplig redundans bestämmas 
 Övriga synpunkter. 

 

Fältstudier 
Vid intervju av personalen på sterilcentralen uppkom det att ett av de två desinficerande 
programmen var diskdesinfektorernas huvudprogram. Detta hanterade nyanlänt gods 
och hade en körtid på 85 minuter. Det andra programmet behandlade endast 
ofullständigt desinficerat gods, men ansågs även som väsentligt i beräkningarna. Detta 
program hade körtiden 40 minuter. Eftersom diskdesinfektorerna och autoklavernas 
olika program varierade i körtider, behövdes en genomsnittlig körtid beräknas. Detta 
gjordes månadsvis över ett år och tillät flödesberäkningarna att inkludera de program 
som ansågs vara essentiella för sterilprocessen. Medelvärdet av de genomsnittliga 
körtiderna användes sedan tillsammans med respektive maskins kapacitet för att 
beräkna det maximala flödet.  

 

Val av mått 
Måttet som användes i beräkningarna för att beskriva diskdesinfektorernas flöde och 
kapacitet var sterilcentralens största tillgängliga SPRI-galler med den mätta 
dimensionen 450x340x70 mm3, se figur 2. Motsvarande mått för att beskriva 
autoklavernas flöde och kapacitet var sterilcentralens största tillgängliga SPRI-korgar 
med den mätta dimensionen 585x395x195 mm3, se figur 3.  
 

Genomsnittliga körtider 
De årligt genomsnittliga körtiderna för diskdesinfektorer och autoklaver beräknat från 
de månatligt genomsnittliga körtiderna (se Tabell 1.0 i bilaga) är 80,34 minuter 
respektive 87,12 minuter.  
 

Antal körningar 

Ortopedkirurgiavdelningen 
Antalet körningar som ortopedkirurgiavdelningens diskdesinfektorer utförde under en 
12-timmars arbetsperiod beräknades till 81 stycken, se Tabell 2.0 i bilaga. 

Sterilcentralen 
Antalet körningar som sterilcentralens diskdesinfektorer utförde under en 12-timmars 
arbetsperiod beräknades till 36 stycken, se Tabell 2.1 och 2.2 i bilaga. 
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Diskdesinfektorlinjens flöde 
På ortopedkirugriavdelningen var flödet hos diskdesinfektorerna 24 SPRI-galler/h en 
högt belastande dag, se Tabell 2.0 i bilaga. 
 
Det årligt genomsnittliga flödet som beräknades passera sterilcentralens 
diskdesinfektorlinjen var 25 SPRI-galler/h, se Tabell 2.1 och Tabell 2.2 i bilaga 
 
Totala flödet som diskdesinfektorerna inom Södersjukhuset hanterar blev således 49 
SPRI-galler/h. 
 

Kabinettdiskdesinfektorkapacitet 
Den typ av kabinettdiskdesinfektor som planeras användas i den nya sterilcentralen 
beräknades ha en kapacitet på 48 SPRI-galler och en körtid på 2 timmar. Det maximala 
flödet som kan passera kabinettdiskdesinfektorerna resulterar i 24 SPRI-galler/h. 

 

Autoklavlinjens flöde 
För att ortopedkirurgiavdelningens och sterilcentralens autoklaver ska hantera det 
flöde som passerar diskdesinfektorerna behövs ett motsvarande flöde på 
25 SPRI-korgar/h, se bilaga Tabell 2.1, Tabell 2.2 och Tabell 4. 

 
Antal diskdesinfektorer  
För att hantera det beräknade flödet 49 SPRI-galler/h behövs 9 diskdesinfektorer med 
kapaciteten 8 SPRI-galler/maskin. 
 
Med kapaciteten hos de två kabinettdiskdesinfektorerna som är utritade enligt den 
preliminära ritningen (se preliminär ritning i bilaga) och ritningens fem 
diskdesinfektorer, fås att kabinettdiskdesinfektorerna ska täcka upp för en kapacitet 
motsvarande fyra diskdesinfektorer. Detta gäller om varje diskdesinfektor har en 
kapacitet på 8 SPRI-galler. Flödet vilket de fem diskdesinfektorerna inte kommer kunna 
omhänderta svarar mot 19 SPRI-galler/h.  
 

Antal autoklaver 
Fyra autoklaver med kapaciteten 9 SPRI-korgar per autoklav, samt en mindre autoklav 
med kapaciteten 6 SPRI-korgar, behövs för att hantera flödet 25 SPRI-korgar/h. 
 
För väteperoxidautoklaverna gällde att behålla samma antal av dessa. De enda 
väteperoxidautoklaverna som finns på sjukhuset idag är belägna på sterilcentralen. Från 
intervjuer och observationer uppkom det att dessa två kunde hantera dagens flöde av 
känsligt medicinskt gods.  Eftersom inga långsiktigt årliga ökningar skulle tas med i 
beräkningarna samt att inga planerade ökningar fanns, ansågs två 
väteperoxidautoklaver kunna hantera det framtida flödet av känsligt medicinskt gods. 
 

Redundans 
Inkluderas två kabinettdiskdesinfektorer och fem diskdesinfektorer enligt den 
preliminära ritningen (se preliminär ritning i bilaga) resulterar detta i en sammanlagd 
redundans på 29 SPRI-galler/h. Kapaciteten hos en diskdesinfektor har även här 
antagits till 8 SPRI-galler. 
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Enlig den preliminära ritningen (se preliminär ritning i bilaga) finns 5 stora autoklaver 
(okänd kapacitet) och 2 små autoklaver (okänd kapacitet). Antas kapaciteten vara 9 
SPRI-korgar per stor autoklav och 6 SPRI-korgar per liten autoklav fås en redundans på 
10 SPRI-korgar. 
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Diskussion 
 

Synpunkter 
Av personalen upplevdes att den främsta brist som fanns i steriliseringsprocessen var 
att enstaka autoklaver regelbundet inte fungerade. Problematiken kunde skapa ett 
avbrott i verksamhetens steriliseringsprocesser p.g.a. maskinernas gemensamma in- och 
utlastningssystem. Då beräkningarna skulle göras var detta tvunget att has i åtanke, 
eftersom felkällor som dessa bidrar till mängden redundans som behöver inkluderas i 
beräkningarna. Dessutom fabriksunderhålls varje maskin minst två gånger per år, vilket 
gör att en maskin vid det tillfället faller bort ur kapaciteten hos sterilcentralen. Även 
detta bidrar till redundansen. 
 

Tillgängliga dokument 
I början av beräkningsprocessen väcktes många frågor. Det var svårt att förstå vad som 
var väsentligt för beräkningarna, och vad som i slutändan inte spelade någon roll. När 
olika dokument fanns till förfogande var det av svårighet att vara selektiv och ta fram de 
mest relevanta. 
 
Ett av dokumenten som fanns att tillgå var ett Excel-dokument från år 2013 fram till 
dags dato, innehållande information om av verksamheten antal producerade enheter. 
Detta dokument var avsett som information till sterilcentralens ekonom, men ansågs till 
en början av värde inför beräkningarna.  
 
Utifrån observationer på Södersjukhusets sterilcentral uppkom det att Excel-
dokumentet med producerade enheter inte bidrog med lämplig information till 
flödesberäkningar. Begreppet enhet var inte volymsberoende och hade stora variationer 
genom sterilcentralens olika processer. Begreppet exkluderades p.g.a. detta. Däremot 
var som tidigare nämnts dokumenten innehållande information om antalet körningar 
hos diskdesinfektorer och autoklaver relevant. De gav en förståelse för hur 
sterilcentralens olika sektioner hanterade gods och lade därför stor del av grunden till 
beräkningsmodellen (se Analys och val av metod nedan). 
 

Analys och val av metod 
Då tidigare flödes- och kapacitetsberäkningar inte fanns tillgängliga blev det tvunget att 
konstruera en fullständigt ny modell. Detta inkluderade inte endast hur beräkningarna 
skulle utföras, utan även vad som skulle inkluderas i dem. Danderyds sjukhus hade vid 
denna tidpunkt kommit längre i sin planering och kunde vara till hjälp inför 
Södersjukhusets motsvarande beräkningar. 
 
Efter mötet med behörig personal på Danderyds sjukhus uppkom flera åsikter kring 
flödesberäkningarna. Dessvärre saknade de systematiska metoder för att få fram det 
faktiska kapacitetskravet på antal SPRI-galler eller SPRI-korgar per timme. Dessutom 
hade inga beräkningar gjorts vad gällde att få fram antal autoklaver utifrån det 
kravställda antalet diskdesinfektorer. I och med det fanns inte heller någon trovärdig 
översättning från SPRI-galler till SPRI-korgar. Vad som vidare saknades var en metod för 
att bestämma en lämplig redundans. Däremot genererade mötet i ett antal ledtrådar 
kring vad som var av värde att ta hänsyn till i beräkningarna, t.ex. att 
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diskdesinfektorerna är sterilcentralens flaskhals och därmed avgörande för hur fort 
godset kan tas om hand. 
 
Eftersom allt som desinficeras ska gå igenom autoklaver, ges antalet autoklaver utifrån 
det beräknade antalet diskdesinfektorer. Autoklaverna ska leverera en kapacitet som 
kan hantera diskdesinfektorernas flöde, varför antalet autoklaver härleds från antalet 
diskdesinfektorer. 
 
Svårigheter med att bilda ett sammanhängande flödesmått mellan diskdesinfektorer och 
autoklaver uppstod p.g.a. de inkonsistenta volymmåtten respektive maskiner använde. 
Den initiala metoden för att lösa problemet var att undersöka hur många SPRI-korgar 
ett SPRI-galler motsvarade i genomsnitt. Denna metod förkastades dock eftersom de 
givna resultaten medförde att ett högre flöde vid autoklaverna än vid 
diskdesinfektorerna behövdes, vilket motsade tidigare observationer. Problemet med 
metoden var att den inte inkluderade det faktum att autoklaverna inte var i behov av att 
omhänderta SPRI-korgarna i samma hastighet som diskdesinfektorerna behövde 
omhänderta SPRI-gallren. 
 
Insikten från den första misslyckade metoden bidrog till att skapa en ny metod.  I denna 
metod beräknades ett genomsnittligt förhållande för hur mycket längre en autoklav var i 
bruk jämfört med en diskdesinfektor. Genom förhållandet kunde ett mer korrekt 
verktyg skapas för att översätta flödet SPRI-galler till SPRI-korgar. Detta tack vare att 
metoden inkluderade godsets ojämna tidsprocesser på sterilcentralen. 
 

Kabinettdiskdesinfektorer 
Antalet SPRI-galler per timme som kabinettdiskdesinfektorerna kunde hantera täckte 
med marginal upp för den kapacitet som saknades med det färre antalet 
diskdesinfektorer än beräknat. Detta antaget att en diskdesinfektor har en kapacitet på 
8 SPRI-galler. 
 
För kabinettdiskdesinfektorerna var antalet sedan tidigare beslutat. Dessa skulle vara 
två stycken. Dessutom skulle överkapaciteten vidhållas om en av dessa skulle vara ur 
funktion. 
 

Autoklaver 
Enligt flödesberäkningarna behövdes fyra autoklaver, med en kapacitet på 
9 SPRI-korgar per maskin, för att hantera en högt belastande dag. Inkluderas en 
redundans på en autoklav resulterar detta i totalt fem autoklaver. Med ytterligare 
observationer på den preliminära ritningen uppkom det att ett ojämnt flöde kan uppstå 
p.g.a. kabinettdiskdesinfektorerna. Dessa kan leverera 24 SPRI-galler/h vardera, 
motsvarande antal SPRI-galler/h från fyra diskdesinfektorer. I samband med resterande 
diskdesinfektorer kan ännu en flaskhals av gods bildas efter diskdesinfektorlinjen. 
Genom att variera inköpet av autoklaver med olika kapaciteter kan ojämna flöden 
behandlas lättare. Undersöks den preliminära ritningen finner man att det finns två 
designerade områden för mindre autoklaver. Om dessa mindre autoklaver inkluderas i 
ombyggnationen kan det ojämna flödet p.g.a. kabinettdiskdesinfektorerna behandlas 
lättare. Detta varför det slutliga resultatet blir fem större autoklaver samt två mindre. 
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Slutsats 
Ritningen som finns idag är rätt dimensionerad med avseende på antal maskiner i 
förhållande till inkommande flöde. Detta förutsatt att varje diskdesinfektor har en 
kapacitet på minst 8 SPRI-galler, varje kabinettdiskdesinfektor har en kapacitet på minst 
25 SPRI-galler, varje stor autoklav har en kapacitet på minst 9 SPRI-korgar, och varje 
liten autoklav har en kapacitet på minst 6 SPRI-korgar. Således skulle ritningen kunna 
bli den slutgiltiga.   
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Bilagor  
Preliminär ritning 

 

Ritningen ovanför visar hur den framtida sterilcentralen skulle se ut innan kapacitetsberäkningarna påbörjades. 



   

 
 

Tabell 1.0 
Tabellen nedanför visar diskdesinfektorernas och autoklavernas genomsnittliga körtider varje månad under 
tidsperioden april 2015 – mars 2016 

 
2015 Genomsnittliga körtider (min) 

April   

Diskdesinfektorer (4 maskiner) 82.85 

Autoklaver (5 maskiner) 87.30 

Maj   

Diskdesinfektorer (4 maskiner) 81.06 

Autoklaver (5 maskiner) 87.90 

Juni   

Diskdesinfektorer (4 maskiner) 80.05 

Autoklaver (5 maskiner) 86.70 

Juli   

Diskdesinfektorer (4 maskiner) 78.60 

Autoklaver (5 maskiner) 86.70 

Augusti   

Diskdesinfektorer (4 maskiner) 80.05 

Autoklaver (5 maskiner) 87.00 

September   

Diskdesinfektorer (4 maskiner) 80.05 

Autoklaver (5 maskiner) 86.40 

Oktober   

Diskdesinfektorer (4 maskiner) 82.85 

Autoklaver (5 maskiner) 87.30 

November   

Diskdesinfektorer (4 maskiner) 78.25 

Autoklaver (5 maskiner) 87.30 

December   

Diskdesinfektorer (4 maskiner) 79.92 

Autoklaver (5 maskiner) 87.30 

2016 Genomsnittliga körtider (min) 

Januari   

Diskdesinfektorer (4 maskiner) 81.50 

Autoklaver (5 maskiner) 87.00 

  

Februari   

Diskdesinfektorer (4 maskiner) 80.00 

Autoklaver (5 maskiner) 87.30 

Mars   

Diskdesinfektorer (4 maskiner) 79.00 

Autoklaver (5 maskiner) 87.60 

 



   

 
 

 

Tabell 2.0 
Tabellen nedanför visar det dagliga uppskattade antalet körningar för en diskdesinfektor, det motsvarande 
beräknade flödet av höggradigt rent gods och antalet diskdesinfektorer som krävs för att behandla flödet. 
 

Ortoped (12 timmars arbetsdag i full grad)  

Antal diskdesinfektorer 4 maskiner (3 SPRI) + 1 maskin (8 SPRI) 

Uppskattat antal körningar per dag (12 timmar) 81 

SPRI per timme 24 

 

 

Tabell 2.1 
Tabellen nedanför visar det dagliga uppskattade antalet körningar för en diskdesinfektor,det motsvarande 
beräknade flödet av höggradigt rent gods och antalet diskdesinfektorer som krävs för att behandla flödet. 
 

STC (12 timmars arbetsdag i full grad)  

Antal diskdesinfektorer 4 maskiner (8 SPRI) 

2015  

April  

Uppskattat antal körningar per dag 34.8 

SPRI per timme 24 

  

Maj  

Uppskattat antal körningar per dag 35.5 

SPRI per timme 24 

  

Juni  

Uppskattat antal körningar per dag 36.0 

SPRI per timme 24 

  

Juli  

Uppskattat antal körningar per dag 36.6 

SPRI per timme 25 

  

Augusti  

Uppskattat antal körningar per dag 36.0 

SPRI per timme 24 

  

September  

Uppskattat antal körningar per dag 36.0 

SPRI per timme 24 

 
 
  



   

 
 

Tabell 2.2 
Tabellen nedanför visar det dagliga uppskattade antalet körningar för en diskdesinfektor, det 
motsvarande beräknade flödet av höggradigt rent gods och antalet diskdesinfektorer som krävs för att 
behandla flödet. 
 

STC (12-timmars arbetsdag i full grad)  

Antal diskdesinfektorer 4 maskiner (8 SPRI) 

2015  

Oktober  

Uppskattat antal körningar per dag 34.8 

SPRI per timme 24 

  

November  

Uppskattat antal körningar per dag 36.8 

SPRI per timme 25 

  

December  

Uppskattat antal körningar per dag 36.03 

SPRI per timme 25 

  

2016  

Januari  

Uppskattat antal körningar per dag 35.4 

SPRI per timme 24 

   

Februari   

Uppskattat antal körningar per dag 36 

SPRI per timme 24 

   

Mars  

Uppskattat antal körningar per dag 36.5 

SPRI per timme 25 

 
  



   

 
 

 

Tabell 3.0 
Tabellen nedanför visarantalet körningar per månad under tidsperioden april 2015 – mars 2016 
 

2015 Antal körningar 

April   

Diskdesinfektorer (4 maskiner) 221 

Autoklaver (5 maskiner) 555 

Maj   

Diskdesinfektorer (4 maskiner) 217 

Autoklaver (5 maskiner) 533 

Juni   

Diskdesinfektorer (4 maskiner) 232 

Autoklaver (5 maskiner) 574 

Juli   

Diskdesinfektorer (4 maskiner) 113 

Autoklaver (5 maskiner) 340 

Augusti   

Diskdesinfektorer (4 maskiner) 170 

Autoklaver (5 maskiner) 409 

September   

Diskdesinfektorer (4 maskiner) 266 

Autoklaver (5 maskiner) 604 

Oktober   

Diskdesinfektorer (4 maskiner) 285 

Autoklaver (5 maskiner) 604 

November   

Diskdesinfektorer (4 maskiner) 278 

Autoklaver (5 maskiner) 616 

December   

Diskdesinfektorer (4 maskiner) 248 

Autoklaver (5 maskiner) 532 

2016 Antal körningar 

Januari   

Diskdesinfektorer (4 maskiner) 275 

Autoklaver (5 maskiner) 549 

  

Februari   

Diskdesinfektorer (4 maskiner) 292 

Autoklaver (5 maskiner) 633 

Mars   

Diskdesinfektorer (4 maskiner) 269 

Autoklaver (5 maskiner) 573 

 
  



   

 
 

Tabell 4 
Tabellen nedanför visar den totala körtiden per maskin samt förhållandet mellan diskdesinfektorernas och 
autoklavernas värden per månad under tidsperioden april 2015 – mars 2016 

 
2015 Total körtid per maskin Förhållande mellan totala körtider (A/D) 

April   2.12 

Diskdesinfektorer (4 maskiner) 4577.46   

Autoklaver (5 maskiner) 9690.3   

Maj   2.13 

Diskdesinfektorer (4 maskiner) 4397.5   

Autoklaver (5 maskiner) 9370.14   

Juni   2.13 

Diskdesinfektorer (4 maskiner) 4669   

Autoklaver (5 maskiner) 9953.16   

Juli   2.66 

Diskdesinfektorer (4 maskiner) 2220.45   

Autoklaver (5 maskiner) 5895.6   

Augusti   2.09 

Diskdesinfektorer (4 maskiner) 3402.13   

Autoklaver (5 maskiner) 7116.6   

September   1.97 

Diskdesinfektorer (4 maskiner) 5323.33   

Autoklaver (5 maskiner) 10437.12   

Oktober   1.79 

Diskdesinfektorer (4 maskiner) 5903.06   

Autoklaver (5 maskiner) 10545.8   

November   1.98 

Diskdesinfektorer (4 maskiner) 5438.38   

Autoklaver (5 maskiner) 10755.36   

December   1.87 

Diskdesinfektorer (4 maskiner) 4955.04   

Autoklaver (5 maskiner) 9288.72   

2016 Total körtid per maskin Förhållande mellan totala körtider (A/D) 

Januari   1.65 

Diskdesinfektorer (4 maskiner) 5603.13   

Autoklaver (5 maskiner) 9552.6   

Februari   1.89 

Diskdesinfektorer (4 maskiner) 5840   

Autoklaver (5 maskiner) 11052.18   

Mars   1.89 

Diskdesinfektorer (4 maskiner) 5312.75   

Autoklaver (5 maskiner) 10038.96   
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