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.…we may only be seeing the tip of the iceberg 
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Nasjonalt screeningprogram for tykk- og 
endetarmskreft- oppstart 2019 

Generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise 
Ryel, finansminister Siv Jensen (Frp) og 
helse- og omsorgsminister Bent Høie (H). 
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Isolering- skadelig for pasienten? 

 mindre kontakt med helsepersonell 
 Forsinkelser på behandling og 

undersøkelser  
 økte symptomer på depresjon og angst 
 redusert pasienttilfredshet  

(Am J Infect Control 2009;37:85-93.) 
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Formålet med prosjektet 

…………….sikre korrekt og ensartet reprosessering av alle fleksible 
endoskop samt endoskopisk tilleggsutstyr ved alle sykehus som utfører 
endoskopi i Helse Midt-Norge, for så å hindre at kryss-smitte ikke 
inntreffer ved undersøkelser ved bruk av fleksible endoskop og å 
forebygge helsetjenesteassosierte infeksjoner for pasienter som 
gjennomgår endoskopisk undersøkelser i Helse Midt-Norge. 
Retningslinjen gjelder også alle spesialister  

som har avtale med Helse Midt-Norge RHF 

 

Forankring 
Prosjektgruppen vil be Helse Midt-Norges fagdirektører til å gi 
sin tilslutning til dokumentet. De skal ta stilling om det skal i 
regionalt direktørmøte. 

Prosjektleder vil ha diskutere implementeringstid og be om at 
det gjennomføres tilsyn på helseforetakene om 2- 3 år. 

Retningslinjen skal være styrende for utarbeidelse av lokale 
prosedyrer ved sykehusene og ved endoskopiske virksomheter 
i Helse Midt-Norge. 

Retningslinjen vil også ligge ute på hjemmesiden til Regionalt 
kompetansesenter for smittevern i Helse Midt-Norge 
https://stolav.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester-og-sentre/regionalt-kompetansesenter-for-smittevern-rks 
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Ansvar for endoskopisk virksomhet 

Det juridiske ansvar for de fleksible endoskopene og 
deres følgeutstyr, er tredelt: 
 
1. Sykehuset (helseforetaket) må sørge for å ha en drift 

etter gjeldende lovgivning og sørge for at det blir 
utarbeidet lokale prosedyrer.  

2. Den som er ansvarlig for driften, må utarbeide 
prosedyrer i henhold til lovverket og må sørge for at 
disse blir kjent for de som skal gjennomføre 
undersøkelsen.  

3. Den som gjennomfører prosedyren, er ansvarlig for å 
gjøre dette i henhold til gjeldende rutiner. 
 

Samarbeid  
• Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN) og  

Smittevernsenteret ved UNN Tromsø, lokale prosedyrer i UNN 

• Smittevern i Helse Bergen HF og Norsk sykepleierforbunds faggruppe av 
sykepleiere i gastroenterologi som straks utgir 
Fagprosedyre på  
Fleksible endoskop og endoskopisk tilleggsutstyr innen gastroenterologi - 
dekontaminering og lagring 
 

NB: Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering har nå publisert: 

Veiledning for rengjøring, desinfeksjon og lagring av fleksibelt endoskopisk 

utstyr:   
https://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-
dekontaminering/Documents/2018%20Veiledning%20for%20fleksibelt%20endoskopisk%20utstyr.pdf 
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Gjennomføring av prosjekt 

• Opprettelse av prosjektgruppegruppe 

• Innhenting av litteratur og fagkunnskap 

• Utarbeidelse av retningslinjen 

• Gjennomføring av workshop med fagmiljøet 

• Høring 

• Godkjenning 

• Implementering ved sykehusene 

 

Samarbeidspartnere 

• Smittevernpersonell i Helse Midt-Norge 

• Fagpersonell fra sterilsentralmiljøene i Helse Midt-Norge 

• Fagpersoner i berørte avdelinger som gastrolab, lunge pol, operasjon, 
kir pol osv. 



09.04.2018 

7 

Fleksible skop 

Aktuelle fleksible skop: 

 Cystoskop (urinrør og blære) 
Anoskopi  
Rektoskopi 
Koloskopi 
Øsofagoskopi (via munn til spiserør) 
Gastroskopi (magesekk) 
Duodeniskopi (tolvfingertarm) 
ERCP (galleganger og pankreasganger) 
Otoskopi (øregangen og trommehinnen) 
Laryngoskopi (strupehodet) 
Bronkoskopi (luftrørsgrenene) 
Thoracoskopi (via brystveggen til brysthulen) 
Laparoskopi (via bukvegg til bukhulen) 
Artroskopi (inn i ledd) 

Standard/retningslinje  

• Manuell rengjøring 

• Manuell lekkasjetesting 

• Validering av vaskedekontaminatorer 

• Mikrobiologisk testing 

• Tørking, lagring, lagringstid og gjenbruk 

• Identifikasjon og sporbarhet 

• Autoklavering/sterilisering  

 

Endoskopets rute fra klinisk anvendelse til 
dekontaminering til lagring 
 

Rødt: uren prosedyre, blå; ren prosedyre. (SSI 2013 s. 24) 
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Renhetskrav til endoskopet 
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Aseptisk teknikk 

• Bronkoskop, cystoskop og duodenoskop til ERCP som ikke er sterilisert, 
skal håndteres aseptisk og et sterilt klede skal benyttes ved transport. 

• Dette betyr at et desinfisert og/eller sterilisert endoskop håndteres 
med sterile hansker og skal ligge innpakket i sterilt klede ved 
forflytning. Oppdekking skal foregå på et sterilt klede.  

 

Lagring 

• Endoskopet skal oppbevares slik at det beskyttes mot skade og 
forurensning  

• Skal ikke oppbevares i transportkofferten - kofferten skal kun 
benyttes ved transport av endoskop til reparasjon ved eventuell 
skade 

• Alle endoskop skal reprosesseres før bruk dersom de har vært 
lagret i skap uten tørkefunksjon i mer enn tre timer.  

• Har endoskopet vært lagret i et tørke- og oppbevaringsskap korrekt 
tilkoblet tørkefunksjonen, kan det lagres i inntil 7 døgn.  

• Endoskop uten arbeidskanal kan lagres 3 (7) døgn i lukkede skap 
 

 



09.04.2018 

10 

Oppsummering av tiltak 
• Personell skal ha dokumentert regelmessig opplæring 

• Fleksible endoskop skal rengjøres, desinfiseres, ev. steriliseres og lagres i fasiliteter som er utformet for denne oppgaven 

• Det skal benyttes engangsutstyr dersom dette finnes og dersom det fungerer etter hensikten 

• Fleksible endoskop skal rengjøres umiddelbart på undersøkelsesrommet etter bruk  

• Et fleksibelt endoskop skal være høygradig desinfisert som et minimumskrav og man bør vurdere sterilisering i tillegg der 
risikoen er størst eller der endoskopet benyttes sjelden 

• Det skal alltid benyttes hansker, visir (briller og munnbind) og frakk ved rengjøring 

• Det skal benyttes engangs rensebørster tilpasset det enkelte skop og man skal børste minst tre ganger 

• Fleksible endoskop skal oppbevares i tørke- og oppbevaringsskap, og skal redesinfiseres etter 7 døgn dersom de ikke er 
benyttet 

• Fleksible bronkoskoper, cystoskoper som benyttes til biopsitakning og duodenoskoper til ERCP skal håndteres aseptisk. 

• Fleksible bronkoskoper og cystoskoper som benyttes til biopsitakning og duodenoskoper til ERCP bør om mulig steriliseres 

• Fleksible endoskop som benyttes i det sterile felt på operasjonsstuen, skal steriliseres 

• Fleksible endoskop med arbeidskanal som ikke lagres i tørke- og oppbevaringsskap, skal desinfiseres på nytt dersom de ikke er 
benyttet innen 3 timer 

• Det skal benyttes engangs sterilt vann i sterilisert vannflaske eller engangs sterile vannflasker ved undersøkelsen 

  

  

  

Noen forutsetninger vi syns er viktig 

• Fysiske fasiliteter for endoskopiske 
virksomheter og  
dekontamineringsrom  

• Rom for lagring 

• Opplæring 

• Tilgjengelig personell 24/7 

• Bruk av engangs endoskop 

• Bruk av sterile trekk og mindre krav til 
dekontaminering? 

 

• Anskaffelser og eierskap 

• Medisins teknisk kontroll 

• Sporing 

• Atferd  

• Eierskap 

• Steriliseringsmetoder 

• Ledelsesforankring 

 

 

 

 Health Technical Memorandum 01-06:Part B 
– Design and installation 
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Hvordan blir den endoskopiske fremtiden? 

• Økt antall endoskopiske undersøkelser 

• Nytt avansert utstyr som gir bedre bilde og større muligheter for 
behandling, og muligens vanskeliggjør rengjøring og desinfeksjon? 

• Økt antall bærere med resistente bakterier 

• Sentralisering eller desentralisering? 

• Bør nok satse på sentralisering….? 

• Sterilforsyning får en sentral rolle  
– Standardisering 

– Kvalifisert personell 

– Kvalitet  

– Økonomi 

– Sporing 

 

 

 

 

 

Målet er å redusere 
helsetjenesteassosierte 

infeksjoner og dermed øke 
pasientsikkerheten i 

helsetjenesten 

 


