
Hva betyr det for oss i Steril forsyning
-infeksjonsproblematikk

- logistikk
- fagkunnskap
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Fast- track kirurgi



Fast- track metodikk

• Fast-track metodikken søker å 
redusere pasientens totale reaksjon 
på den kirurgiske stressrespons.
– Anestesi og smertebehandling 

– Tidlig mobilisering 

• Evidensbasert behandling

• Standardiserte pasientforløp

• Sikrer forutsigbarhet

• Alle får tilnærmet lik behandling
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Bilde fra pasientbrosjyre St.Olav Hospital



Fast -track prosjektet 
ved St Olavs Hospital

Hva må til:

• Vilje til å lykkes

• Sterk ledelsesforankring

• Engasjerte prosjektledere

• Bred involvering av fagfolk

• Helhetlig forløp-alle 
elementer skal på plass
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Tverrfaglig samarbeid
• Fast-track er en helhet 

som involverer og 
påvirker mange 
fagområder og enheter 

• Detaljert planlegging av 
ressursbruk

• Alle utfører sine 
oppgaver til riktig tid

• Lojalitet 

• Alle må være med i 
utviklingsprosessen
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Kilde: http://4.bp.blogspot.com/
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Operasjonssykepleier

Røntgen

Poliklinikker

Portører

Recovery/Intensiv

Lab

Logistikk og forsyning

Ergoterapi

Primærhelsetjenesten
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Detaljert planlegging
Operasjonsavdelingen Steril forsyning

• Aktivitetsstyrt turnus → riktig 
antall ansatte på jobb til 
riktig tid

• Riktig kompetanse og 
opplæring

• God logistikk
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• Nok brikker i omløp

• Sjekke eget lager via 
webmodul før bestilling av 
brikker

• Bestillingslister- fordele 
bestillingen til riktig tid og 
type brikker

• Tidsmatrise 
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Sterilforsyningskjeden
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Lovverket
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Kilde: Herlev sykehus



Norske lovkrav og veiledninger

LOV 1994-08-05 nr 55: 

Lov om vern mot 
smittsomme sykdommer

FOR 2005-06-17 nr 610: 
Forskrift om smittevern i 
helsetjenesten

§ 2-2. 

a) Infeksjonsforebygging 

Skriftlige retningslinjer for generelle 
smitteverntiltak
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Norske lovkrav og veiledninger

LOV 1995-01-12-06: 
Lov om medisinsk utstyr 
§ 2.Lovens formål. Formålet med loven er å forhindre 
skadevirkninger, uhell og ulykker, samt sikre at medisinsk 
utstyr utprøves og anvendes på en faglig og etisk forsvarlig 
måte.

§ 7.InformasjonMedisinsk utstyr skal være utstyrt med 
nødvendig informasjon og bruksanvisning.

……, og herunder fastsette at informasjon skal gis på norsk.

FOR 2013-1129-1373: 
Forskrift om håndtering av 
medisinsk utstyr
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Noen standarder
Emne Standarder Kommentar Bilde
Dekontaminering NS-EN ISO 15883 Vaskedekontaminatorer

Termolabile endoscop
Anbefalinger for 
prosessering av kir.instr
Testing mm

Emballering NS-EN 868

EN ISO 11607

Pakkematerialer og -
systemer for medisinsk 
utstyr som skal steriliseres

Sterilisering NS-EN 556-1:2001

NS-EN  285
NS-EN 13060:2004

Sterilisering av medisinsk 
utstyr
Sterilisering - 
Vanndampsterilisatorer - 
Store sterilisatorer 
Små vanndampautoklaver 

Kjemiske 
indikatorer

NS-EN ISO 11140-4:2007 Sterilisering av 
helsetjenesteprodukter - 
Kjemiske indikatorer 

Biologiske NS-EN ISO 14161:2000 Sterilisering av 
helsetjenesteprodukter - 
Biologiske indikatorer 

Validering EN ISO 14937 Sterilisering av 
helsetjenesteprodukter -
Generelle krav til 
karakterisering av et 
steriliserende agens samt 
utvikling, validering og 
rutinekontroll 
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Renhetskrav til medisinsk utstyr
Spaulding Classification System

Pasient kontakt Eksempel på utstyr Klassifisering Dekontaminerings-
grad

Kontakt med hel 
hud

Ikke-kritisk 
utstyr

Rengjort

Kontakt med 
slimhinner, 
mage-tarm-kanal

Semi-kritisk 
utstyr

   Desinfisert

Kontakt med  
blodbanen eller 
vev som normalt 
er sterilt

Kritisk utstyr Sterilt
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Dekontaminasjon
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Uren sone
Riktig instrumentbehandling

Rene instrumenter er en forutsetning for å oppnå sterilt resultat

• Viktig med et godt samarbeid og 
felles forståelse mellom steril 
forsyning og 
operasjonsavdelingene

• Viktig at operasjonsavdelingene 
tørker av instrumentene, skyller 
hulrom, åpner instrumentene 
før de sendes til Steril forsyning
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Betingelser for dekontaminering
• Type materiale smusset skal fjernes fra

• Materialet som skal fjernes fra overflaten

• Krav til vannkvalitet 
– RO vann i hele eller deler av prosessen

• Egnet rengjøringsmiddel (kjemisk)
– Enzymatisk, alkalisk

• Riktig temperatur for dekontamineringsprosess og vaskemiddel 
(termisk)

• Mekanisk bearbeiding, spyling, børsting (mekanisk)
– Alle instrumenter er demontert, åpning av alle hulrom, 

gjennomspyling av hulrom

• Virketid for de ulike prosessene



Dekontaminering
Generelle rutiner for dekontaminering

• Rengjør og desinfiser 
instrumentene så raskt som 
mulig etter bruk

• Såfremt utstyret tåler varme, 
skal det rengjøres og 
desinfisere i en 
vaskedekontaminator 

• Følg alltid bruksanvisningen 
fra leverandør

• Åpne instrumenter med 
bokslås Randi Solheim                                                            
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Vaskedekontaminator; rengjør, desinfiseres og tørker



Dekontaminering

• Demontering  av utstyr
• Hule instrumenter på 

gjennomspyling
• Plassering i 

instrumentinnsatser
• Valg av rett 

rengjøringsmetode
• Overhold nøye 

spesifikasjonene for 
dosering, eksponeringstid 
og temperatur i rengjørings 
og desinfeksjonsprosessen
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Generelle rutiner for dekontaminering



Hva skal kontrolleres?

• Utseende: 
• helt og rent-se «nye» ut
• ikke skader, skjevheter
• ikke misfarging, korrosjon
→dekke over urenheter som
 blod og vevsrester

• ikke sitte igjen tensider,
humus mm

• Funksjon:
• ikke løse fester og låser
• skarphet og jevnhet
• evne til å gripe/feste
• smidighet i ledd
• sjekke slark og manglende spenst   
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Instrumenthåndtering 
Kontroll etter rengjøring / desinfeksjon

• unngå skader på vevet til pas.
• unngå blødning, hevelser 

og nekrose
• unngå risiko for infeksjon
• kortest mulig knivtid 
• best mulig tilheling av 

operasjonssåret
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Rene og funksjonelle instrumenter har betydning for:



Krav til leverandør av utstyr til 
reprosessering

• Enkelt å 
rengjøre/desinfisere

• Stille krav om 
brukervennlighet og 
merking

• Hvor mange 
reprosesseringer tåler 
instrumentet-begrensinger?

• Alle instrumentets deler må 
kunne utsettes for 
steriliseringsagens

• Opplæring

• Bruksanvisning på norsk 
med alle prosesser 
beskrevet
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T-DOC

T-DOC

IT- system som 
benyttes til 
planlegging , kontroll, 
lagerstyring og 
sporing av sterile 
instrumenter
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Transport
AGV RørpostAutomatisk transportsystem

Manuell transport
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Nøkkel til suksess
• Ledelses forankret

• Tverrfaglig samarbeid

• Lojalitet til beslutninger og 
prosedyrer

• Detaljert planlegging og 
ressursbruk
– Enhver medarbeider utfører sine oppgaver 

til rett tid

• Logistikk → effektive 
transportløsninger

• Nok brikker i omløp

• Jobbe aktivt for kontinuerlig 
forbedring Randi Solheim                                                            
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Takk for oppmerksomheten !

Foto Knut Aage Dahl
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