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Følgebrev; Høring af National vejledende retningslinje for Re-validering af 

Store dampautoklaver 
 
 
Kære Høringspart 
 
Du har nu modtaget høringsversion af national vejledende retningslinje for revalidering af 
store dampautoklaver.  
Baggrunden for udarbejdelse af denne nationale vejledende retningslinje, som er den 
første i rækken af kommende retningslinjer, kan du læse lidt om nedenfor. 
 
Vi håber meget, at du vil gennemlæse denne retningslinje og bidrage med dine 
kommentarer til indholdet. Dine kommentarer vil vi bede dig indføre i det medsendte 
skema; Kommentering af revalideringsprotokol for store dampautoklaver version 01. 
Høringsfristen og dermed seneste mulighed for at fremsende kommentarer er d. 
26.10.18 
 
Skemaet med kommentarer fremsendes elektronisk til gitte@antonisenconsult.dk 
 
Denne høringsversion er udsendt til medlemmer af FSTA, FSD, FSSD, FSHS, bestyrelsen 
i DSCS, CEI v. Elsebeth Tvenstrup Jensen, leverandører af procesudstyr. 
 
Baggrund 
FSTA (Forum for sygehus teknik og arkitektur) har taget initiativ til at igangsætte et 
nationalt samarbejde omkring Udarbejdelse af fælles nationale retningslinjer, for 
forebyggede vedligehold, service og revalidering af procesudstyr, der anvendes til 
rengøring, desinfektion og sterilisation. 
Dette nationale samarbejde foregår i en nedsat styregruppe og derunder hørende 
arbejdsgrupper. 
 
Målet er, at forebyggede vedligehold, service og revalidering gennemføres på den mest 

optimale, kvalitetsmæssige og økonomiske fordelagtige måde for de fem regioners 

hospitaler. 

Formål er, at opnå et ensartet omfang, niveau og acceptkriterier hvad enten opgaven 
udføres af eksterne parter eller om opgaven løses internt i hospitalet.  
 
Det igangsatte arbejde mod en harmonisering af aktiviteterne, beror på et behov og et 
ønske fra sygehusene om, at der opnås enighed om omfanget af service, vedligehold, 
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planlægning af indkøb, validering og revalidering.  Disse aktiviteter er ressourcetunge, 
hvorfor et nationalt samarbejde omkring dette, synes at have potentiale i forhold til 
optimering, det gælder ressourcemæssigt i forhold til både tid og økonomi. 
 
Vil du læse mere om styregruppens arbejde, herunder kommissorium kan du finde det via 
dette link http://fsta.dk/fagligt-forum/fagnetvaerk/genbehandling-af-medicinsk-udstyr/ 
 
Med venlig hilsen 
 
På vegne af styregruppen 
 
FSTA/Forum for Sygehus Teknik og Arkitektur 
 
Gitte Antonisen 
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