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Eksempel på afsnit indenfor grundlæggende niveau om 

emnet:  

1.4.3 Kontrol og oplægning af kirurgisk udstyr 

Kontrol af instrumenter og andet flergangskirurgisk udstyr omfatter en lang række af 

inspektioner, som skal være med til at sikre, at det kontrollerede udstyr opfylder de 

stillede krav til funktion og kvalitet.  

Instrumenterne kontrolleres med henblik på at sikre: 

• at de er synligt rene. Det kan være nødvendigt at anvende en luplampe til 
inspektion af instrumenterne og til helt fine instrumenter, såsom 

øjeninstrumenter, kan en effektiv inspektion kræve udførelse under et 
mikroskop 

• at de er tørre på udvendige og indvendige flader. Såfremt instrumenterne ikke 

er helt tørre kan det være nødvendigt at gennempuste de rørformede hulheder 
med trykluft eller placere dem i et egnet tørreskab. Såfremt der anvendes 

trykluft, er det vigtigt at være opmærksom på at den trykluft der anvendes, 
skal have det rette tryk. Normalt leveres et tryk på 5 Bar, men visse 
instrumenttyper kræver begrænset tryk, fx instrumenter til robotassisteret 

kirurgi og øjeninstrumenter. Såfremt der anvendes et tørreskab, skal det sikres 
at tørreskabet er forsynet med HEPA-filter, så den luft der tørrer 

instrumenterne er helt ren 
• at der ikke forekommer sæberester eller andre misfarvninger 
• at der ikke forekommer korrosioner eller grater (kant) 

• at instrumentets funktionsegenskaber er tilfredsstillende 
• at bevægelige dele glider let 

• at udstyret har den oprindelige facon 
• at skarpe/spidse instrumenter er skarpe/spidse 
• at eventuel coatning er intakt 

• at bore- og saveværktøj kontrolleres for om de enkelte dele passer sammen  

Instrumenter med rørformede hulheder skal inspiceres for renhed udvendigt og, så 

vidt det overhovedet er muligt, også indvendigt. 

 
Inspektion og kontrol under lup. 
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Instrumenter med crémaillère må lukkes i første hak. Lukkes de strammere, vil der let 

kunne opstå spændingskorrosion i forbindelse med steriliseringen. 

Spændingskorrosion ses som små revner i instrumentet og opstår på tynde og svage 

punkter på instrumentet. Instrumenter med skader efter spændingskorrosion skal 

kasseres. 

Beslutning om hvorvidt instrumenter med crémaillère skal lukkes eller ej, bør tages i 

samråd med brugerafdelingerne, da der kan være forskellige meninger om hvorledes 

det er lettest af håndtere instrumenterne i forbindelse med operationen. 

Instrumenter, der består af flere dele, skal steriliseres samlet eller adskilt i henhold til 

fabrikantens anvisninger. Ofte vil fabrikanten anvise, at instrumenterne steriliseres i 

adskilt tilstand for hermed at kunne garantere, at sterilisationsmediet (dampen) når 

alle instrumentets flader. 

Omvendt medfører adskilte instrumenter et stort og tidskrævende klargøringsarbejde 

på operationsstuen forud for operation, hvilket er et problem i forhold til afvikling af 

operationsprogrammet. 

 

I en sådan situation kan det være nødvendigt for genbehandlingsenheden at foretage 

en risikovurdering baseret på teoretisk viden, tests og erfaring for ad den vej at 

kunne vurdere om det vil være muligt at fravige fabrikantens anvisninger og 

imødekomme operationsafdelingens ønske om at få instrumenter leveret samlet. Det 

kunne fx være i det tilfælde hvor et instrument er samlet med et langt skruegevind og 

man er usikker på om dampen når alle flader på gevindet. 

 

Teoretisk viden om processen:  

Dampen har et tryk på 3BAR ved et 134°C autoklaveringsprogram. 

Dampen presses derfor ind i alle kaviteter, hulrum og spalter. Der er 

derfor stor sandsynlighed for at dampen når ind og kondenserer også på 

lange skruegevind, som fx ved et laparoskopisk instrument hvor skaftdel 

og instrumentdel kan være samlet med et skruegevind. 

 

Tests: 

For at vurdere dampens evne til at trænge ind i særlige vanskelige 

samlinger kan man hos Statens Seruminstitut købe fåreblod tilsat 

mikroorganismer. Blandingen kan smøres på gevindet og herefter kan 

instrumentet samles. Efterfølgende steriliseres emnet og efter sterilisering 

sendes emnet til dyrkning for at vurdere dampens drabseffekt. På den 

måde kan dampens effekt efterprøves i den vanskelige samling. Man bør 

gentage en sådan test 3 gange for have den nødvendige dokumentation 

for opnået effekt. 

 

Erfaring: 

I risikovurderingen bør også altid indgå patientsikkerhed. Erfaring viser, at 

i meget få tilfælde vil det være nødvendigt at adskille instrumentet under 

det operative indgreb. Den ekstra sikkerhed kunne derfor være en regel 
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om at sådanne instrumenter ikke må adskilles under det operative indgreb 

for helt at eliminere risikoen for kontaminering til omgivelser. 

En anden mulighed for at lette klargøringen på operationsstuen kan være 

let samlede instrumenter. 

 

Uanset om instrumenterne pakkes i samlet eller i adskilt tilstand, skal de altid 

funktionstestes inden de emballeres. 

Samtidig med at instrumenterne/udstyret kontrolleres, kan det være nødvendigt at 

tilføre smørelse til instrumentets/udstyrets bevægelige dele. I den forbindelse er det 

vigtigt at anvende en smøreolie, der er tilpasset produktet og er af hvid paraffinolie 

uden silikone samt at det er biokompatibelt og damppenetrabelt. Silikone i olien 

hindrer sterilisationsmediets (dampens) indtrængen på den olierede flade. 

Instrumentolier er normalt CE-mærket. 

 
Instrumentolien skal tilføres i passende mængde og eventuel overskydende olie tørres 

af med en fnugfri klud for ikke at afsætte fnug på instrumentoverfladen. Hvis der fx 

anvendes bomuldsklude, ville disse afsætte en mænge fnug på instrumentets 

overflade. Bomuld er kendt for at indeholde mange mikroorganismer. Selvom disse 

tilintetgøres under sterilisationsprocessen, vil eventuelle endotoxiner fra de døde 

bakterier kunne skade patienten. 

Nogle instrumenttyper kan have helt særlige vedligeholdelseskrav, det kan fx være O-

ringe, som skal udskiftes med bestemte intervaller. 

 

Osteosyntesemateriale udgør en særlig type af udstyr, som skal genbehandles. Det 

gælder fx skuer som er placeret i skruekasser. For at sikre, at der er en vis rotation i 

en skuekasse, kan det være praktisk at anvende et system, der sikrer, at ældre 

skruer anvendes før nyere skruer. Ideelt er anvendelse af fabrikssteriliseret 

osteosyntesemateriale beregnet for engangsbrug. 
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Arbejdsplads hvor kontrol og oplægning foretages. 

 

Normalt lægges pakkelister i instrumentbakken, som viser instrumentbakkens 

indhold. Operationssygeplejersken anvender pakkelisten, når hun skal kontrollere om 

antal af instrumenter er tilstede før og efter indgrebet. Derudover anvendes 

pakkelisten ofte som et kommunikationsmiddel mellem operationsafdelingen og 

genbehandlingsenheden; her noteres eventuelle mangler og defekter. 

Pakkelisten har altså en vigtig rolle i forhold til kvalitetsstyring og patientsikkerhed. 

Pakkelisten printes normalt ud på almindeligt kopipapir på en laserprinter. Det har i 

flere år givet anledning til bekymring, om papir eller tryksværte kan indeholde stoffer 

som skader patienter? Der er omkring tryksværten foretaget en enkelt undersøgelse, 

som konkluderer, at tryksværten fra de testede laserprintere ikke indeholder 

cytotoxiske stoffer. Kopipapiret er aldrig undersøgt. I forhold til kopipapiret bør det 

opbevares som andre hjælpeprodukter og papirpakken bør være dedikeret til 

formålet. 
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Eksempler på elektronisk pakkelistesystem 

 

 

Den måde man håndterer pakkelisten på, skal derfor medvirke til at sikre, at 

patienten ikke unødigt udsættes for risiko. Man kan gøre forskellige ting, for at 

reducere denne risiko: 

• Folde pakkelisten så teksten vender indad 
• Lægge pakkelisten, så den ikke er i direkte berøring med instrumenter 

I fremtiden vil papirpakkesedlen formentlig blive erstattet af en elektronisk pakkeliste, 

men det fordrer, at der er EDB-skærme med touch funktion, som kan håndteres 

aseptisk, til rådighed for operationssygeplejersken. 

Kirurgisk udstyr bør maksimalt henstå 24 timer fra endt rengørings- og 

desinfektionsproces til sterilisering påbegyndes. Dette for at minimere risikoen for 

ukontrolleret opformering. Læg mærke til at det er en anbefaling (bør), da der ikke 

findes tilstrækkelig evidens til at gøre det til et krav. 

Vedr. mærkning af instrumenter henvises til kapitel 2.5 Mærkning af instrumenter 

- metoder og systemer i den specielle del af lærebogen. 
 

http://do-best.dk/pages/2.-kirurgisk-flergangsudstyr---speciel-del/2.-kirurgisk-flergangsudstyr---speciel-del-laerebog/2.5-maerkning-af-instrumenter---metoder-og-systemer.php

