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• 12 operasjonsstuer

• 5 dagkirurgiske 

operasjonsstuer

• Alle kirurgiske 

    fagområder

Anestesi- og operasjonsavdelingen, UNN 
Tromsø
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• Sentral sterilforsyning for hele sykehuset

• Instrumentrengjøring gjennomføres på brukersted       
(operasjon, dagkirurgi, poliklinikker, sengeposter, akuttmottak…)



Sterilforsyningskjeden

Rengjøring

Kontroll

Pakking

Sterilisering

Lager

Innkjøp Avfall

Logistikk



Hvilke utfordringer har vi på
seksjonsnivå?

      

• Vi har personell på tre forskjellige steder i 
sykehuset ( Sentraloperasjon, dagkirurgi, sterilsentralen)

• Endret organisering av personellet 
(døgnbemanning og ulik kompetanse)

• Økt kompetansebehov (12 av 35 har formell 
utdannelse, De fleste nyansatte er ufaglærte)



Interne tiltak for kompetanseheving

• 16 ukers opplæringsplan nyansatte

• Ukentlig internundervisning

• Kontinuerlig vedlikehold og oppdatering av 
personalets kompetanse

• Prosedyrearbeid



 Hvordan ivareta kvaliteten i virksomheten

• Kvalitetskontroll (vasketester, proteintester, sporeprøver, 

Bowie & Dick, lastetest …)

• Sikre produksjonsprosessen (opplæring til personellet)

• Sikre kvaliteten (fra bruk til gjenbruk) 

• Sikre at kvalitetssystemene følges (standarder…)



Juridiske aspekter for virksomheten

• Lover

• Forskrifter               

• Normer      

• Prosedyrer              

• Retningslinjer       

• Veiledere

• Rundskriv

• standarder



Hvor henter vi faglig kompetansen til å 
løse utfordringene?

• Fagkompetanse på overordnet nivå 
(Kompetansesenter i smittevern Helse Nord RHF, 
Smittevernsenteret UNN HF)

• Fagkompetanse i egen avdeling (fagsykepleiere  som 
bistår med veiledning og undervisning i eget fagområde)

• Fagkompetanse i egen seksjon (fagpersonell veileder og 
underviser kolleger om hele sterilforsyningskjeden)

• Realkompetanse i egen seksjon (personell med god 
kompetanse veileder og gir supervisjon til kolleger)



Andre viktige bidrag for faglig 
kompetanse

• Teknisk avdeling (dedikert ingeniør med ansvar for 
vaskemaskiner og autoklaver)

• Maskinleverandører (rengjøring, desinfisering og  
sterilisering)

• Instrumentleverandører (funksjonskontroll, 
håndtering og vedlikehold)



Viktige forutsetninger for å lykkes

• Ledelsesmessig forståelse for betydningen av 
sterilforsyningskjeden (avdelingsledelse og klinikkledelse)

• Godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeider

• Rekruttering til fagskoleutdanningen for 
sterilforsyningsteknikere

• Etablere formell utdanning til ledere av 
Sterilforsyning




