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Prosesstankegang i 
sterilforsyningskjeden

NS-EN ISO 9001:2015 

LEDELSESSYSTEM FOR KVALITET

Risikobasert tenking  kartlegge risikoer og muligheter.

Vektlegger  kvalitetsstyringssystem fra lederskapet. 

q SWOT-analyse
q Risikoanalyse
q Kontinuerlig forbedring:
• Avvik og forbedring i EQS, kvalitetsverktøyet på St 

Olavs Hospital
• Kategorisering, hvordan hjelper det oss å bli bedre.
• Tavlemøter
• Opplæringsprosjekt 



STERIL FORSYNING – 
St Olavs Hospital

q 48 ansatte i produksjon

q Prosessering 

q Sporing i verdikjeden

q Logistikk

q Faste arbeidsoppdrag ute i klinikkene

Gastrolab

Steril 
sone



ORGANISERING AV 
PROSESSER

Uren 
sone

Ren 
sone

Steril  
sone

Døgnbemannet

Rullering

 

Brikke
-lager

Utlevering 
til kunde



VISJON – St Olavs Hospital

Fremragende Behandling
Steril forsyning



OMFANGET - forstå 
organisasjonens og dens kontekst.

Vi ser på:
• Eksterne og interne forhold

• Interessepartnernes behov og 
forventninger

• Organisasjonens produkter og 
tjenester



SWOT-analyse
årlig

IN
TERN

E

Interne forhold som kan bidra 
til å hemme oppnåelse av 
kvalitetspolitikk og mål

 

Eksterne forhold som kan bidra 
til å fremme kvalitetspolitikk 

og mål

 

Eksterne forhold som kan bidra 
til å hemme kvalitetspolitikk og 

mål

 

STYRKER SVAKHETER

EKSTERN
E

MULIGHETER TRUSLER

Interne forhold som kan bidra 
til å fremme oppnåelse av 

kvalitetspolitikk og mål

 



RISIKO-analyse     årlig

Steril forsyning 
2017

   

  Uønskede 
hendelser 
(Hvor, når, relatert til 
hvilke 
arbeidsoppgaver?)

Risiko
(Hva kan gå 

galt, 
probleme
t?)

Mulig 
årsak

Sannsynlig 
at det skjer 
igjen

Resultat 
vekting av 
risiko

Risiko-
reduserende tiltak
(forebyggende og/eller 
skadebøtende)

Sammensatt prosess :
• Planlegging
• Risikoanalyse 
• Risikoevaluering



KONTINUERLIG 
FORBEDRING 

egnethet, tjenlighet og virkning



AVVIK OG 
FORBEDRINGSFORSLAG

Formål:
q Lære av uønskede hendelser og forebygge 

at de gjentar seg



AVVIK OG FORBEDRING I 
STERIL FORSYNING

Utarbeidet internt 

meldeskjema som 

legges inn i EQS.

Meldeskjema  
Uren sone/Ren sone/Steril sone 

 
 

 

Avvik:….. 
Forbedringsforslag:……. 
Avdeling:…………………. 
Bilde:.......... 
Hendelse – SETT KRYSS BAK: Sett 

kryss 

 
Uren sone: Mangler brikkeliste ved mottak. 

 

 
Uren sone: Feil lasting av innervogn - yttervogn – lukket vogn. 

 

 
Uren sone: Smitte ikke merket etter prosedyre ID: 20743. 

 

 
Uren/Ren sone: Suturnål / kanyle / knivblad i brikke. 

 

 
Ren sone: Mangler underskrift på brikkeliste. 

 

 
Ren sone: Brikker blandet (hvilke brikker, hvilke instrumenter) 

 

 
Ren sone: For mange instrumenter i forhold til brikkeliste. 

 

 
Steril sone: Feil på container, mangler plombering / filter. 

 

 
Steril/uren sone: Feilsendt gods. 

 

Forbedringsforslag til kunde eller egen avdeling: 
 
 
 

 

 

Andre avvik eller kommentarer: 
 
 
 
 
 
DATO: 
 
 

KLOKKESLETT: 
 
 

SIGNATUR: 
                           

Utarbeidet 15.12.15 av: Keth.O, Brit.E, Henning.K, Inger.E 



KATEGORISERING – 
avviksbehandling i EQS

Kategorier Antall – fra kunde Antall - internt

Logistikk av varer og 
tjenester

Kvalitet på varer og 
tjenester

Arbeidsmiljø

Annet



OPPFØLGING AV 
AVIKSBEHANDLING

Kategori ID
A=avvik
F=forbe-
drings- 
forslag

Avvik
(sett inn merknad om 
*vedlegg er med i 
avviket)

Tiltak
 
(Sendes 
driftskoordinatorer, 
seksjonsledere, avd.sjef 
og kvalitetskoordinator)

Lukket Evaluering av 
tiltak etter 
3 mnd
(Sendes de 
som er 
tiltaksutførere)

Flagget i EQS 
– risiko-
vurdering

GRØNN 

GUL

RØD
 

Fra kunde            

Interne 
meldinger



ANDRE 
FORBEDRINGSTILTAK

Vi har fokus på:
q  Medvirkning, deltakelse i avgjørelser 

som angår ens egen arbeidssituasjon.



TAVLEMØTER
SF MÅL: Fremragende behandling. 

Forbedringstavle: skal skape overblikk på status for pågående forbedringsarbeid. 

Mål med tavlemøter: alle til enhver tid skal vite, og raskt skaffe seg informasjon om hva som foregår og handle ut i 
fra det.    

                     

  

Gjelder produksjon i alle soner. 

               = prioriterte saker  

(HMS, utstyr, kvalitet, pasientsikkerhet)  

 korrigerende tiltak.                    

= skal vurdere å endre praksis 

bli enig om fremgangsmåte. 

Varighet max 30 min. 



   OPPLÆRINGSPROSJEKT  

2014-2017



KVALITETSLEDELSE

Benytter PDCA-syklusen som er en prosesstankegang:

Plan: planlegge

Do: utføre

Check: kontroller

Act: korrigere



MÅL FOR 
PROSESSTANKEGANGEN

2. Kontinuerlig kvalitetsforbedring 

1. Systematisk oppfølging av tiltak

3. Raskere opplæring

4. Teamwork ansatte og ledelsen MOTIVASJON

5. STØRRE  JOBBGLEDE



En mann møter en arbeider som legger 
stein på sten. Han spør arbeideren hva han 
gjør. Han får svaret: «Jeg henter en stein 
der og legger den der». Mannen går videre 
og ser en annen mann som utfører de 
samme arbeidsoppgavene. Spørsmålet er 
det sammen, men ikke svaret: «Jeg er med 
og bygger en katedral. Det skal bli den 
fineste verden har sett,» svarte mannen, 
ikke uten stolthet.

 

Takk for meg!


