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Sterilforsyning - en utfordring?



Sterilforsyning

Omfatter både 
fabrikksterilisert 
engangsutstyr og 
flergangsutstyr som blir 
sterilisert i 
helsetjenesten.

Sterilsentraler blir 

i dag kalt 
Sterilforsyningsavdelinger



Sterilisering i helsetjenesten

• I helsetjenesten blir flergangsutstyr som har vært brukt 
på pasienter og som dermed er kontaminert med 
infeksjonsoverførbare mikroorganismer

• Det stilles derfor store krav til klargjøringen før 
sterilisering.

• Derfor stilles det mye større krav her til sikkerhet når det 
gjelder etablering av rutiner og valg av sterilisatorer og 
kontrollmetoder enn det som industrien står overfor.



Hvordan griper vi det ann..

• Lover og myndighetskrav

• Standarder (ISO)

• Allment aksepterte normer

• Egen kvalitetshåndbok



Sentrale lover

• Smittevernloven1994

med veilederen 1996 Endret: 2006

• Lov om medisinsk utstyr 1995.

• Lov om helsepersonell 1999.

• Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten.2003



Smittevernloven

• Lov av 5. august 1994 nr.55:

Lov om vern mot smittsomme 
sykdommer

• Forskrift 17 juni 2005 nr. 610 om 
smittevern i helsetjenesten

• Rettleier til forskrift om smittevern i 
helsetjenesten.

• Kan leses på www.lovdata.no



§2-1

Plikt til å ha infeksjonskontrollprogram 
og ansvar for gjennomføring

Tilpasset den enkelte virksomhet

Basert på risikovurdering

Angi hvem som har det faglige og 
organisatoriske ansvaret for tiltakene

Skal også inneholde tiltak for å verne 
personalet mot smitte



§2-2

• Alle institusjoner som omfattes av 
forskriften skal ha 
infeksjonskontrollprogram som er 
tilpasset institusjonen etter §2.1



§2-2

• § 2-2. Innhold i infeksjonskontrollprogrammet
• Alle institusjoner som omfattes av forskriften, skal ha et 

infeksjonskontrollprogram som er tilpasset institusjonen etter § 2-1 og som 
inneholder følgende tiltak: 

• a) Infeksjonsforebygging
• 1.Skriftlige retningslinjer for generelle smitteverntiltak, herunder for -håndhygiene, 

-bruk av arbeidstøy, -bruk av beskyttelsesutsyr, herunder hansker, munnbind og 
beskyttelsesfrakk, -forebygging av yrkesbetinget smitte hos helsepersonell, 
veiledning i smitteprofylakse og vaksinasjon, -alminnelig renhold, -håndtering, 
rengjøring og desinfeksjon av tekstiler, senger og sengeutstyr, -håndtering av 
avfall, -håndtering og transport av smittefarlig materiale, inkl. pasientprøver, -
håndtering, rengjøring, desinfeksjon og sterilisering av utstyr, -
sterilforsyning, herunder innkjøp, lagring og transport, 
renhetsgrad før sterilisering, pakking før sterilisering, sterilisatorer 
og kontrollrutiner, og -innkjøp og kontroll av medisinsk utstyr. 



LOV 1995-01-12 nr 06: Lov om medisinsk 

utstyr.

§1. Lovens virkeområde

Denne lov regulerer produksjon, markedsføring, 
omsetning og bruk av 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. 

Kan leses på www.lovdata.no



§ 3. Definisjon

• Hva er medisinsk utstyr?
§3: ” Ethvert instrument, apparat, hjelpemiddel, 
materiale eller enhver gjenstand som brukes 
alene eller i kombinasjon, herunder nødvendig 
programvare, som av produsenten er ment til å
skulle brukes på mennesker i den hensikt å
skulle diagnostisere, forebygge, overvåke, 
behandle eller lindre sykdom, lindre eller 
kompensere for skade eller uførhet, undersøke, 
erstatte eller endre anatomien eller en 
fysiologisk prosess eller forebygge 
svangerskap,”



Lov om medisinsk utstyr

• Formelle krav som angår 
kvaliteten av sterilt 
medisinsk utstyr, 
omhandles i denne lov og 
forskrift. I vedlegg til lov 
og forskrift står det under 
kapittelet om infeksjon og 
mikrobiell kontaminasjon 
at utstyr som skal leveres 
sterilt, skal framstilles og 
steriliseres etter en 
egnet, validert metode.



Lov om medisinsk utstyr

• Utstyr som skal steriliseres, 
skal framstilles under 
kontrollerte vilkår, f. eks.  
med hensyn til omgivelsene.  
Utstyr som skal leveres 
sterilt, skal konstrueres, 
framstilles og emballeres i 
engangsemballasje og/eller 
på en slik måte at de er 
sterile ved markedsføringen 
og forblir sterile under de 
fastsatte lagrings- og 
transportvilkår til 
sterilforpakningen 
beskadiges eller åpnes.



Lov om helsepersonell

Om faglig forsvarlighet:
Kap2§4:
” Helsepersonell skal 
utføre sitt arbeid i 
samsvar med de krav til 
faglig forsvarlighet og 
omsorgfull hjelp som kan 
forventes ut fra 
helsepersonellets 
kvalifikasjoner, arbeidets 
karakter og situasjonen 
forøvrig,.”



Lov om statlig tilsyn med 
helsetjenesten
§3-1:” Enhver som yter helsetjeneste 
skal etablere intern kontrollsystem for 
virksomheten og sørge for at 
virksomheten og tjenester planlegges, 
utføres og vedlikeholdes i samsvar med 
allment aksepterte faglige normer og 
krav fastsatt i medhold av lov eller 
forskrift”



Allment aksepterte faglige 
normer

• ”En fastslått regel som er gitt gyldighet og er 
blitt en rettesnor for hvordan ting kan gjøres”. 
Iflg. Berg (i Hauff m. fl., 1998, s. 35)

• Blir til over tid og er resultat av erfaringer.

• Relateres sjelden til enkelt personer.

• Finnes ofte i lærebøker eller artikler.

• Normen blir akseptert når flere i et fagmiljø har 
gitt den sin tilslutning.



ISO standarder

• Standard: en vedtatt skriftlig norm, 
fastsatte måter å gjøre ting på.

• ISO: International Organisation for 
standardisation.

• Har utviklet flere kvalitetsstandarder.



ISO 

• International
Standards 
Organisation.

• Globale regler

• Anbefaler å gå inn 
på:



Trykk på

CEN





Norsk standard

• Utarbeidet  med spesielle 
krav til 

deltagerne og utforming 
av innholdet.  

• Kan bruke internasjonale 
standarder slik som de er 
eller de kan omgjøres til 
norske forhold.



Hvorfor bruke Standarder?

• Standardisering og bruk av standarder er 
et hjelpemiddel til å håndheve 
myndighetenes regelverk på. 
"Ny metode” (EUs New Approach) er en 
måte å gi overordnede krav på i form av 
direktiv. Disse kravene blir så nedfelt i 
det enkelte lands lover/forskrifter. På
grunn av EØS-avtalen gjelder dette også
i Norge.



Ny metode- direktivene

• ”Ny metode-direktivene” viser til standarder som en måte 
å overholde de overordnede kravene på. 

• Standardene inneholder spesifikke krav og 
prøvingsmetoder og/eller prosedyrebeskrivelser som 
utfyller kravene i regelverket. 

• Standardene skal være utformet slik at det er rimelig å
anta at lover og forskrifter er oppfylt ved dokumentasjon 
på samsvar med standardene). 

• Standardene spiller dermed en nøkkelrolle for å få
etablert et felles europeisk marked. 



Standard?

• NS - Standard som er utviklet i Norge

• NS-EN - Standard som er utviklet i Europa 
(CEN) og deretter fastsatt som Norsk Standard 
(NS-EN 294) 

• NS-EN ISO - Standard som er utviklet 
internasjonalt (ISO), og som deretter har blitt 
fastsatt som europeiske standard (CEN), eller 
den kan være utviklet parallelt i CEN og ISO, 
for deretter igjen å bli fastsatt som Norsk 
Standard (NS-EN ISO 3953)



Aktuelle standarder for Sterilforsyning

NS-EN ISO 158833:
Vaskedekontaminatorer:
Del 1: Generelle krav, 
termer, definisjoner og 
prøvinger.
Del2:Krav og prøvinger 
for vaske 
dekontaminatorer med 
termisk desinfeksjon for 
kirurgiske instrumenter, 
anestesiutstyr, m.m.



NS-EN ISO 158833:

Del3: Krav og prøvinger for vaske     
dekontaminatorer til bekken, urinflasker 
m.m

Del4:Thermo labilt gjenbrukbare instrumenter 
inkludert endoskop

Del 5: Test av smuss og metoder for å
demonstrere rengjøring effekten

Del 6: Krav og tester for generelle formål for vaske 
dekontaminatorer ved bruk til termisk 
desinfeksjon

Del 7: Krav og tester vaskedek.Til senger m.m



• NS EN 285 
Installasjonskrav til 
autoklav

• NS-EN 13060:2004

• Små vanndamps

autoklaver

• NS EN 554 Validering og 
rutinekontrollav 
sterilisering med 
vanndamp



• NS-EN ISO 11140-1:2009

• Utgave: 1 (2009-08-01)Språk: Engelsk

• Sterilisering av helsetjenesteprodukter -
Kjemiske indikatorer 

• - Del 1: Generelle krav, klasse inndeling fra 1-6

• Med bla. B&D



• NS-EN ISO 11140-4:2007

• Standard Utgave: 1 (2007-07-
01)Språk: Engelsk

• Sterilisering av helsetjenesteprodukter -
Kjemiske indikatorer - Del 4: Klasse 2-
indikatorer som alternativ til Bowie- og 
Dick-prøving for avdekking av 
damppenetrasjon (ISO 11140-4:2007)



• NSS-EN ISO 11607-1: Emballasje for 
sluttsterilisert medisinsk utstyr

• NS EN-ISO17664:2004: Sterilisering av 
medisinsk utstyr: Informasjon som skal 
gies av produsenten om resterilisering
av utstyr som kan gjenbrukes.



Egen produksjon

• Produksjonen av 
sterilt utstyr ved en 
sterilsentral er 
unntatt fra kravet om 
CE merking, så
lenge det brukes 
internt. 



Krav til produksjon av sterilgods i 
sykehus

• Bør legges til grunn de 
samme standarder som 
industrien bruker.

Både selve prosessen, 
logistikk, sporbarhet og 
dokumentasjon, 
herunder klargjøring av 
ansvarsforhold. 



Sterilforsyningskjeden

• Et helhetlig system som omfatter både 
sterile produkter som institusjonen selv 
framstiller,  og prefabrikkert medisinsk 
engangsutstyr.

• Utstyret skal behandles på en forsvarlig 
måte i alle ledd fra produksjon til 
kassering.



Innkjøp
varevurdering

oppbevaring

håndtering avfall

Reingjøring
desinfeksjon

Vedlikehold
kontrollpakking

sterilisering

engangsprodukt

flergangsproduktSterilforsyningskjeden



Kvalitetshåndbok



Med lampen hevet!


