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Innledning
 Smittevernplan 2016 - 2020

 Definere strategiske mål for smittevernarbeid i regionen, og tilrettelegge 
for smittevern av høy faglig standard.

 Smittevernloven og tilhørende forskrift er førende i dette arbeidet.

 Forankret i nasjonale retningslinjer og strategier.

 Samt kvalitetsstrategien i Helse Nord.



Organisering
 Finnmarkssykehuset omfatter;

    - Kirkenes og Hammerfest

 Nordlandssykehuset omfatter

 - Bodø, Mo i Rana, Sandnesjøen, Mosjøen, Gravdal, 

   Stokmarknes

 UNN- universitetssykehuset i Nord Norge

    - Tromsø, Harstad, Narvik.



Risikoområder
 Implementering av smitteverntiltak i det daglige arbeidet er en utfordring.

 Ledelsesforankring er avgjørende for å lykkes.

 Ledere og smittevernpersonell har behov for kunnskap om og ferdigheter 
i hvordan å lykkes med implementering og atferdsendring.



Personell i sterilforsyning
 Mangel på ansatte med formell kompetanse

 Mindre enheter mangler sporingsverktøy

 Flere har ikke etablert tilstrekkelig service- og vedlikeholdsprogram for 
maskinparken.



Dekontaminering
 Risiko for smitteoverføring for medisinsk gjenbruksutstyr og /forurenset 

engangsutstyr/.

 Krav i smittevernloven: Skriftlige rutiner for rengjøring og sterilisering for 
medisinsk flergangsutstyr.

 Utfordringer i sterilforsyning – kompleksiteten av medisinsk utstyr i 
omløp.

 Økt effektivitet krever kort responstid av teknisk personell med 
spesialkunnskap om service og vedlikehold.



Håndteringsforskriften
 Beskriver sterilforsyningen som egen leverandør av sterilt utstyr.

 ISO-sertifisering av sterilforsyning gir et godt styringsverktøy for leder.

 Bidrar til kvalitetssikring og sikrer nødvendig dokumentasjon.



Utdanning
 Få utdannede sterilforsyningsteknikere, og ingen sterilforsyningsleder 

utdanning pr. d.d.. 

  - Tre fagskoler.

 Mindre sterilforsyningsavdelinger har kun dedikert personell i ordinær 
arbeidstid.

 Sterilforsyningsoppgaver blir på små sykehus utført av 
operasjonssykepleiere med oppdelt turnus.



IKT
 «Prosjekt Sterilforsyning 2010» – anbefalt å vurdere anskaffelse av 

elektronisk sporingsverktøy på regionalt nivå.

 IKT – systemet T-DOC ble likevel anskaffet ved sykehuset i Tromsø og 
Bodø samt Sandessjøen.

 Sterilforsyning i Helse Nord bør implementere et felles IKT-system for å 
dokumentere desinfeksjon og steriliseringsprosesser.



Oppfølging av helseforetakene

1. Regionalt fagnettverk – felles plattform for 
kvalitetssikring.

2. Egen plan for dekontaminering av medisinsk 
gjenbruksutstyr i sykehusene – en del av 
infeksjonskontrollprogrammet.

3. Rutinekontroll og validering av dekontaminerings- / 
steriliseringsprosessene.

4. Ta i bruk elektronisk sporingssytem i alle sykehus.



Oppfølging av helseforetakene

5. Unn Tromsø og NLSH Bodø – ISO-sertifisering.

6. Sterilforsyningsledere skal ha formell lederutdanning.

7. Utarbeide en plan for ufaglært personell –  

     sterilforsyningsteknikk.

8. Ufaglærte uten utdanning –delta på kurs/hospitere i 

     større sterilforsyningsenhet.


