
SHMN,

Sterilforsynings-ansvarlige i Helse-Midt-Norge

10-årsjubileum 2014
Feiret med middag på Bryggekanten Brasseri & Backe bar i Kristiansund.

Vert: Birgit Høidahl

Til stede: Randi Solheim, Bente Rabben, Grethe S. Sunde, Liv G. Grongstad, Astrid K. 
Johannesen, Natalie Vartdal, Birgit Høidal, Ann M. Berg.

Agenda:

1. evaluering av 10 år 

2. retningslinje for SHMN daglig, ukentlig, periodisk kontroll av 
maskinpark – dekontaminering av instrumenter

Evaluering av 10 år.

1. Smittevernplan: Vi gikk gjennom teksten som står i Smittevernplan for 
2011 – 2014.  Endret slik at teksten ble mer egnet for innspill i ny 
smittevernplan. 

Tiltak: Ann sender forespørsel til Anita Wang Børseth som satt i 
arbeidsgruppen da ny smittevernplan ble forfattet sist. Ann lager et 
notat som sendes ut til høring til alle i gruppen.



2. Avdeling for sterilforsyning ble enige om å skifte navn hos alle. 
Sterilsentral er et begrep som er «utgått» Jf. NFS. Utfordring å få dette til
i Molde, Astrid ser på saken. De andre avdelingene som ikke har 
benevnelsen vil endre navn.

3. Utdanning av sterilforsyningsteknikere: I våre avdelinger er det ulik 
praksis mht. opplæring og oppfølging av ansatte. Noen har 1 år(Nord-
Trøndelag), og noen har 2 år (Sør- Trøndelag, Ålesund), andre igjen har 
ingen fast plan eller utsjekk av ansattes opplæring (Molde, Volda og 
Kristiansund). På landsbasis har vi valgt å konsentrere oss om disse 
utdanningene:                                                          

- Fusa: Spesialrenhold og sterilforsyning - godkjent

- VEDAS: utdanning i EØS-området- under arbeid

- Fagskole for Sterilforsyningsteknikere: I samarbeid med RKK 
(Rogaland kurs og kompetansesenter – under arbeid

Tiltak: vi lager i 2015 en oversikt over de sykehus som kan sende ansatte 
til utdanning – planer ca. 5 år frem i tid. Vi bør synliggjøre og bevisstgjøre
oss selv og hverandre på at vi har tenkt å dra nytte av de utdanninger vi 
sier vi ønsker våre ansatte skal ha.

4. Lederutdanning innen sterilforsyning: Saken har vært under arbeid i NfS i
mange år. Fremdeles er dette på agendaen Karin Sæther – leder- holdt
innlegg om dette på Smittevernkonferansen i år på Hamar - «Vi er en 
utdøende rase». Nå har også helse Norge tatt tak i dette ved følgende 



skriv fra direktørmøte:



5. Bygging av nye avdelinger for sterilforsyning: Vi har utvekslet erfaringer 
og vært på omvisning og hospitering hos hverandre. Vi opplever dette 
som veldig positivt – lærer stadig noe nytt! Det er godt å kunne dele 
kunnskap!

6. Sertifisering og revisjon: 

St. Olav første sykehus i Norge 11. mai 2004 – Teknologisk Institutt

Levanger og Namsos – 2008 - Veritas

Ålesund – 2008 - Veritas

Kvalitetssikring av våre prosesser er et krav i smittevernloven.

7. Sporing: Nord Trøndelag ønsker seg RFID-systemet. Volda, Kristiansund, 
St. Olav og Ålesund har T-DOC. 

- Sporing i verdikjeden har ført til en oppgradering/forbedring av 
dataparken, effektivisering av våre arbeidsprosesser, gode 
oversikter over produksjonsdata (bl.a. i Web-modulen opp mot 
maskinpark og kunde/ klinisk avdeling), samt dokumentasjon av
våre prosesser - rapporter.

Tiltak i SHMN: jobbe for og videreføre oppgaver med skanning av brikker
til pasientjournal / integrasjon til operasjons-sykepleierapporten.

8. Hva har regionalt samarbeid ført til:

Læring, utvikling, samarbeid om prosedyrer, informasjonsutveksling, 
støtte i hverdagen.



9. HINAS-anbud: Grethe startet i arbeidsgruppen, Ann tos siden over. Mye 
arbeid, og utprøving av materiell er startet. B. Braun har fått anbudet på 
containere. Vi kan forvente bedre priser, og vi er etter hvert forpliktet til 
å bruke det som blir valgt / avtaler ved innkjøpsavdelingene.

10.  Logistikk – automatisk og manuelt: Har vært samtaleemner når vi har 
vært sammen om prosedyrer, og ved hospitering. God logistikk er 
avgjørende for god drift, både internt i våre avdelinger og ut i sykehuset.

11.  2012 – SHMN - møte med Nils Kvernmo: nå direktør ved St. Olav. Viktig 
å løfte vår virksomhet opp i systemet ved våre sykehus.

Tiltak: I 2015 har vi som mål å profilere oss. Informere om hva vi gjør 
/forståelse for vår drift. Samt fortelle om våre utfordringer for å kunne 
forbedre samarbeidet mht. rutiner på sykehuset.

12.  2014 – St. Olav holder innlegg på årlig seminar FSTL: Forum for teknikere
ved alle våre sykehus. Teknikerne er en av våre viktige samarbeids-
partnere i daglig drift. Bent Høie sitter i forsamlingen, og det er en gyllen 
anledning til å vise hva vi gjør og hva vi står for.

Tiltak: Natalie deltar på(undersøker om det er mulig) årlig samling for 
operasjonsgruppen i 2015 – informasjon om vår virksomhet og våre 
utfordringer.

13.  Låneutstyr: Flere av oss har mye låneutstyr, og leverandører og 
operasjonsavdelinger forholder seg ulikt til leveransen. Til tider kan det 
bli mye hast rundt prosessen. Dette har tidligere vært tema i vår gruppe, 
vi har sendt prosedyrer til hverandre. Vi burde utnytte nasjonalt 
Kompetansesenter for dekontaminering bedre.



Tiltak: Lage et forslag/et skriv til kompetansesenteret om behovet for en 
nasjonal retningslinje mht. låneutstyr.

14. Retningslinje for dekontaminering av MIS-instrumenter, stive skop etc.. 
Komponere referanselaster.

Tiltak: Vi tar dette opp som tema ved en av våre møter i 2015

15.  Annet: 

- Dagseminar i 2015 -ansvar Levanger, holdes på St- Olav 
arbeidsmiljø og endoskop. Marianne Skorgan ved Kebomed AS 
kan kontaktes.

- Bente Rabben går ut av gruppen.

- Nytt medlem fra Røros – Solveig Gamst.

- Praktiske råd om diatermi og rengjøring – Endozime fra Ecomed
brukes som bløtlegging ved St. Olav.

- Siden vi ikke rakk å starte på en retningslinje i HMN for kontroll 
av maskinpark Jf. agenda, tar vi dette som eget tema på første 
telefonmøte (LYNC)fra Kristiansund i 2015.

- Det er foreslått for 2015, at vi besøker det nye og moderne 
avdelingen for sterilforsyning ved Kaldnes /sentralsykehuset i 
Sarpsborg. 

- Ønske om at Ann sender ut handlingsplan for Steril forsyning 
ved St. Olav til alle i gruppen.

Mål for 2015 blir:

Følge møteplan.

 Oppfølging av fagskole for sterilforsyningsteknikere, hvem kan vi sende på
utdanning - registrering?



 Profilering av vår drift internt på våre sykehus, og i eksterne fora.

 Bruke det Nasjonale kompetansesenter for dekontaminering mer. Saker 
kan være låneinstrumenter, lager for sterile varer  / utpakkingsareal.  
Ann sitter i referansegruppen.

 Følge opp den nasjonale arbeidsgruppen som har startet med tema 
validering (utgår fra nasjonalt senter for dekontaminering). Sørge for at 
sterilforsyning blir representert i gruppen. Ann foreslått person ved St. 
Olav til gruppen. Lars Nygård leder denne gruppen.

Referent Ann Margrethe Berg    

Leder SHMN


