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Hva er samskapt 
planlegging?

 Samskapt planlegging handler om å snakke sammen om 
aktivitet.

 Seksjoner/faggrupper som er avhengig av hverandre planlegger 
drift og bemanning sammen.

 Planlegging

 Definere hvem som deltar

 Lojalitet til bestemmelsene
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Aktivitetsbasert 
ressursplanlegging

DEFINERE AKTIVITETER OG RESSURSER

 Tidfeste aktiviteter

 Styre ressurser for å ivareta

     - Pasientrettigheter og pasientsikkerhet

     - Kvalitet og effektivitet mht. oppgaver/tjenester

     - Kapasitets- og ressursutnyttelse

     - Avklarte økonomiske rammer

     - Samsvar med lovkrav og avtaleverk
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MDR, 
Medical Device Regulations

 Økte krav til produsent av medisinsk utstyr.

 Forhindre skadevirkninger, uhell og ulykker –pasientsikkerhet.

 Sikre at medisinsk utstyr utprøves og anvendes på en faglig og etisk 
forsvarlig måte.

 Regulerer produksjon, markedsføring, omsetning og bruk av medisinsk 
utstyr

 Sporbarhet og registrering 23.06.19Tone Norberg



Samskapt planlegging

 Alle seksjoner og faggrupper som påvirker hverandre må planlegge 
sammen

 Alle seksjoner og faggrupper som påvirker hverandre må velge samme 
løsning

 Vi må dra samme vei
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Hvem skal vi samskape 
med?

 Leger

 Sykepleiere

 Kontor

 Renhold

 Sterilforsyning

 Drift

 Flere?
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Eks.: Sterilforsyning

 Har vi riktig/oppdatert bestilling av 
instrumenter/varer?

 Har vi nok instrumenter/varer til planlagt aktivitet?

 Er vår maskinpark funksjonell og i orden?

 Hva er forventet leveringstidspunkt av sterilt utstyr?

 Har vi nok ressurser til å ivareta instrument- og 
vareflyt?
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Samhandle

 Langsiktig samarbeid basert på felles mål, 
ressurser og beslutning

     - Samhandling er nøkkelen til gode tjenester for pasienter

       - Møtearena

       - Forståelse for hverandres fagområder

23.06.19Ann M. Berg



Hvor arbeider 
operasjonssykepleieren

Fra NSFLOS
I spesialisthelsetjenesten: 

 I operasjonsavdelinger 

 På kirurgiske og gynekologiske behandlingsenheter 

 På dagkirurgiske enheter og i poliklinikker 

 På akuttmottak og skadestuer 

 I sterilsentraler og i hygieneavdelinger 
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Hva gjør en 
operasjonssykepleier

Fra NSFLOS 
 Som koordinerende og/eller sterilt 

utøvende operasjonssykepleier har vi 
ansvar for :

- hygiene og infeksjonsforebygging, 

- leiring av operasjonspasienten, 

- forebygging av hypotermi, 

- samt klargjøring og ivaretakelse av

         kirurgiske instrumenter og utstyr 

23.06.19Ann M. Berg
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Samarbeid i 
sterilforsyningskjeden - 
kvalitet
 Rengjøring starter på operasjonsstua eller poliklinikken

 Kvalitetskrav - gjelder for ledelse og medarbeidere

      Prosedyrer og retningslinjer:

        - kjenne til krav til produkter og tjenester / avtaler

        - sikre faglig forsvarlighet - fellesprosedyrer

        - ivareta pasientsikkerheten under streng kontroll
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Dekontaminering 
– hvem har ansvar?

23.06.19Ann M. Berg

Validering

Sporing

Forberedelse til 
rengjøring



Samhandling i verdikjeden
- vi som er avhengige av hverandre

 Avtaler overholdes

 Kommunikasjonsplaner – samordnet tjeneste

      - Kundemøter – innflytelse

 Styrende dokumenter er tilgjengelige og hensiktsmessige

 Brukerveiledninger - stemmer de med norske forhold?
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Felles mål

Utviklingsmuligheter og krav til 
innovasjon (forbedringsprosjekt)
 Riktig kompetanse på riktig sted
 Oppgaveglidning

Maskinpark 
 Eierskap til maskinene, behov for service og 

vedlikehold
 Kompetanse og bestillingsrutiner

Krav til medarbeidernes arbeidsmiljø 
 opplæring og oppfølging
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Fremtiden -sterilforsyning

Organisatorisk  - linjeansvar (arbeidsplass)
 Ikke alle har overordnede ledere som har fokus på hvor komplekst 

sammensatt sterilforsyningsfaget / sterilteknikk er.

 Ofte er ikke leder med daglig ansvar medlem i en ledergruppen

 Ofte laveste organisatorisk nivå

 Opplevelsen blir en lang tung vei til beslutning.

 Hver en må finne ut om det er slik fremtiden skal være

23.06.19 Ann M. Berg



Krav og kompetanse

Byråkratisk linje
 Opplysninger  om endringer innen lovverket og annet – ikke lett å 

fange opp

 Hvor er spisskompetansen plassert – hvem skal vi henvende oss til?

 Hvordan er rådgivningen mellom ansvarsnivåene organisert? 

 Vi har lover og forskrifter. Hver og en som er ansvarlig kan ikke alene 
tolke forståelsen av innholdet.

23.06.19Ann M. Berg
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Planlegging
og samhandling mellom operasjon og sterilforsyning og 

spesialrenholdsavdelingen UNN

Norsk forening for sterilforsyning 8. mai 2019
Vigdis Moe Avdelingsleder Anestesi og operasjonsavdelingen UNN Tromsø 



Organisering



• Vurdering av befolkningens behov av kirurgi skal 
basere seg på:

• Aktivitet forrige år – antall, typer og behandlingsnivå av 
operasjoner utført på UNN og på andre helseforetak 
grunnet manglende kapasitet i UNN. 

• Antall pasienter på venteliste – regionfunksjon og 
lokalsykehusfunksjon for UNN. Uttrekk på venteliste 
gjøres på samme dato for alle klinikkene og tall fra 
«venteliste 2» skal med.

• Behovstallene skal fremstilles separat for de tre 
lokaliseringene

• Det må vurderes om det er behov for endringer grunnet:

• nye regler

• nye behandlingsmetoder 

• nye pasientgrupper

• spesielle hensyn som må tas

• ventelister

• etterslep (tildelingsdato)

• Forbruksrate og over/underbehandling vurderes 
opp mot kjente data om forbruksvariasjon.

• Øyeblikkelige hjelp-pasienter skal inkluderes i 
behovsvurderingen og OpIn-klinikken leveres en samlet 
oversikt basert på alle operasjonsmeldinger merket 
med ø.hj. 

Klinikkene har meldt 
behov basert på:



Planlegge for den 
enkelte pasient I 

henhold til driftsplan

Måle produksjon i 
forhold til plantallJustere plan for å 

tilpasse til behov

Driftsplan-
kalender og 

stuefordeling

Plantall

Budsjett

Behov

Areal
Bemanning

Varer
Utstyr

* Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten



• Langtidsplanlegging
• Bemanningsplaner/ Kompetanse
• Opplæring

• Utstyrbehov

• Nye Behov/ Endringer
• «Dag til dag planlegging»

 Samarbeid mellom avdelingene



Samarbeid 

• Oppgaveglidning
• Lagerstyring
• Avvik/Kvalitetsarbeid
• Arenaer for samhandling



Teamsamarbeid
• Samarbeidet skjer i en kjede av 

aktiviteter
• Kjenner vi godt nok til hverandres 

arbeidsoppgaver/ansvarsoppgaver 
for å få flyt  ,effektivitet og gode 
pasientforløp?  

Vigdis Moe Koordinerende FUS OPIN



Hva kan vi bli bedre på?

• Teamsamarbeid
• Utvikle robuste 

samarbeidsarenaer 
• Større sikkerhet og involvering 

ved endringer i 
operasjonskapasitet

• Innkjøpsordninger

– Økt antall 
operasjoner

– Endringer av 
kirurgiske metoder
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 Avdeling for smittevern

Avdeling for smittevern

Landsmøte NSF Tromsø 8. – 9. Mai 
2019

Paneldebatt

Jo-Atle Karlsen
Ingeniør avdeling Smittevern OUS-HF Rikshospitalet.
Seksjon Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering.



Avdeling for smittevern

Samarbeid

Hva er samarbeid?

• Jobbe sammen for å oppnå felles mål.
• En prosess som omfatter to eller flere personer, avdelinger/ regioner.
• Gevinst     oppnå bedre kvalitet og resultat.
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Avdeling for smittevern

Validering

• Samarbeid mellom valideringspersonell, sterilsentral og operasjon. 
• Behov for instrumenter (containere, papir, folieinnpakket).
• Samarbeid mellom operasjon og sterilsentral (skaffe reelle laster til 

validering).
• Forståelse om hva som er rett utstyr (mest krevende).
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Avdeling for smittevern

Eksempel på viktig utstyr:
- Power Zimmer drill i container.
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Avdeling for smittevern

Anbud nytt utstyr:

• Rett maskin/ utstyr som dekker produksjon, validering, 
brukervennlighet og service.

• Samarbeid mellom (for eksempel) sterilsentral, smittevern, teknisk og 
leverandør.

• Dokument (pilot prosjekt av Smittevern Rikshospitalet):  

- «Krav og ansvarsavklaringer for nyinstallasjon av        
vanndampsterilisatorer til Oslo Universitetssykehus»

- Til utprøvning på Rikshospitalet.  
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Avdeling for smittevern

Samarbeide internt i avdelingene:

• Respekt mellom kollegaer.
• Få det beste ut av de ressursene som er tildelt.
• Alle har et ønske om å gjennomføre prosesser til det beste for 

pasientene.
• Faglig høy kvalitet som felles mål.
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Sterilforsyning som intern leverandør, 
UNN Tromsø

Seksjonsleder Tonje Mathisen









• Lover, krav, standarder, normer..…
• Kvalitet og kvalitetssikring
• Pasientsikkerhet
• Prosedyrer og retningslinjer
• Rutiner
• Sporing

I henhold til



• Kundens behov
• Levere til avtalt tid
• Levere kvalitet og god service
• Faglig møtearena

Samarbeid og avtaler 
med våre kunder



• Kompleksitet- økt ressursbruk for håndtering av instrumenter 
og bruk av teknisk utstyr.

• For liten instrumentpark i forhold til drift. Elektiv og Ø-hjelp
• Prioriteringer og tidsfrister for leveranser

Utfordringer



• Bemanning
• Kompetanseutvikling
• Låneutstyr og nytt utstyr
• Økonomi
• Riktig håndtering av sterilt gods i alle ledd 
• Tekniske utfordringer- når ting ikke fungerer som det skal….
• Effektivitet kontra kvalitet?

Utfordringer



• Kvalitet i henhold til krav
• Tilfredsstille kundenes behov
• Forståelse for hverandres utfordringer og et godt samarbeid 

på tvers i organisasjon

Oppsummering
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Mottak og retur av låneinstrumenter fra firma

• Formålet med å ha en prosedyren er å sikre kvalitetsmessig og korrekt 
behandling av låneinstrumenter ved mottak og retur 



Kirurgens oppgaver

• Bestille låneutstyret så tidlig at det sikrer at sterilforsyningen har 
utstyret i hende, etter mottak og kontroll av fag-/operasjonssykepleier

•  Senest to virkedager før det skal brukes 
• Kopi av bestillingen sendes per mail til fag-/ operasjonssykepleier og 

seksjonsleder
• Ved behov for opplæring eller inspeksjon av utstyret, må dette gjøres 

før dekontaminering og klargjøring for bruk 
• Forventet ankomst av instrumenter og implantat



Mottak

• Operasjonssykepleier sjekker låneutstyret (instrumenter, implantat) 
med tanke på renhet og evt skade 

• Sjekker at leveransen stemmer ift bestilling fra operatør/AnOp-
avdelingen og vedlagt liste fra leverandør 

• Kopiere utstyrsoversikten, og legger kopien og utfylt skjema 
”Låneinstrument” sammen med instrumentene

• Ta vare på medfølgende informasjon om operasjonsteknikk, 
behandling av utstyr/instrumenter, dekontamineringssertifikat, info 
om hvordan forsendelsen skal returneres, returlapper og låsestrips



Mottak

• Instrument lister og evt bilder skal følge med fra firma
• Disse sendes til sterilsentralen sammen med instrumentene
• Ved avvik-eks kort tid fra mottak av instrumenter til bruk på 

operasjon, skal dette avtales med sterilforsyningen
• Om instrumentene skal brukes til flere operasjoner utover det som er 

planlagt så skal dette avtales med sterilforsyning og firma

 

 



Retur til firma

• Utstyret sendes i retur til firma etter avtale
•  Utstyr sendes i retur etter desinfeksjon og sterilisering
• Enkelte firma krever dokumentasjon for steriliseringsprosessen, mens 

andre krever at det fylles ut et dekontaminasjonssertifikat



Retur

• Fagsykepleier ser over instrumenter før retur
• Pakkes i den container/ eske som instrumentene ankom i
• Avtaler opphenting av pakke evt sendes med retur lapp



Skjema «Informasjon til sterilsentralen om nytt utstyr/ 
låneutstyr

• Her skrives hvilken seksjon som skal bruke instrumentene
• Navn på brikken
• Utprøving, låneutstyr, permanent eller kjøpt utstyr
• Hvilket firma instrumentene kommer fra
• Når skal instrumentene brukes
• Navn på kontaktperson på operasjon
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Klikk ikonet for å legge til et bilde

23.06.19 Tittel på foredraget 54

Klikk ikonet for å legge til et bilde

Videreutdanning i hygiene og smittevern



Klikk ikonet for å legge til et bilde

23.06.19 55



The very first 
requirement in a 
hospital is that it 

should do the 
sick no harm



Klikk ikonet for å legge til et bilde

Smittevern-utdanningen

-fjernundervisning på MSc 

nivå-

Jörn Klein; PhD, MPhil, Dipl.-Ing.

Associate Professor in 
Microbiology

Faculty of Health Sciences
Department of Nursing & 
Health Science





Utviklet i samarbeid med:
NfS – Norsk forening for 
Sterilforsyning

1. sem  2. sem  3. sem  4. sem  

1.gathering    

MICROBIOLOGY FOR 
HEALTHCARE 

PROFESSIONALS 

(10 ECTS.) 

GENERAL INFECTION 
CONTROL, 

REGULATIONS AND 
ANTIBIOTIC 

STEWARDSHIP  

(10 ECTS.) 

EPIDEMIOLOGY AND 
INFECTION CONTROL IN 

DIFFERENT CLINICAL 
DISCIPLINES  

(10 ECTS.)  

INFECTION CONTROL IN 
SUPPLY AND DISPOSAL 
& DEVICE ASSOCIATED 

INFECTIONS  

(10 ECTS.) 

 



Enroll
Study 
online

Pass

Study material

Virtuell learning simultations

Library Access

Instructor support

E-mail support

Chat online/ Forums

Assignment feedback
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Virtual learning simualtions

xxx

Lectures and teaching material in English, student 
submissions can be in Scandinavian, German or English 
(provided at least 4 participants of each language group)



• One module per semester

• The requirement for admission is bachelor's degree in health or biological sciences

• Structured program
» Autumn semester

• September-October: weekly online-lectures, student reading and self-assesment

• November: Community-supported learning (Peer evaluation, Problem-Based Learning, 
Send-A-Problem)

• December: Take-Home assignment

» Spring semester

• January-May: weekly online-lectures, student reading and self-assesment

• April-May: Community-supported learning (Peer evaluation, Problem-Based Learning, 
Send-A-Problem)

• May: Take-Home assignment

Continuously: e-mail support, chat & forum discussions !



1. sem  

MICROBIOLOGY FOR 
HEALTHCARE 

PROFESSIONALS 

(10 ECTS.) 

 



2. sem 

GENERAL INFECTION 
CONTROL, REGULATIONS 

AND ANTIBIOTIC 
STEWARDSHIP  

(10 ECTS.) 

 



1. Introduction to Epidemiologic Thinking
2. Pioneers in Epidemiology and Public Health
3. What is Causation?
4. Measuring Disease Occurrence and Causal Effects
5. Types of Epidemiologic Studies
6. Infectious Disease Epidemiology
7. Dealing with Biases
8. Random Error and the Role of Statistics
9. Analyzing Simple Epidemiologic Data
10. Controlling Confounding by Stratifying Data
11. Measuring Interactions
12. Using Regression Models in Epidemiologic Analysis

13. Epidemiology and infection control in Healthcare Settings
• Medical Care
• Surgery, including trauma surgery
• Critical Care Units
• Anaesthesiology
• Obstetrics
• Paediatrics
• Ophthalmology
• Radiology and nuclear medicine
• Physiotherapy
• Odontology 
• Home nursing care

3. sem  

EPIDEMIOLOGY AND 
INFECTION CONTROL IN 

DIFFERENT CLINICAL 
DISCIPLINES  

(10 ECTS.)  

 



• Risk minimisation in CSSD
• Internal control and process quality in CSSD
• Hospital laundry
• Water supply
• Disposal
• Hygienic design

• Hazards in hygienic engineering
• Hygienic design criteria
• Building and process layout 

• Reprocessing of endoscopes
• Chemicals and physical processes
• Test methods for protein-residues
• Packaging
• Sterilisation methods

4. sem 

INFECTION CONTROL IN 
SUPPLY AND DISPOSAL & 

DEVICE ASSOCIATED 
INFECTIONS  

(10 ECTS.) 
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Studiet er spennende og utfordrende.…

men hva blir vi når vi er ferdige? 



Focus on
Medical-technical Hygiene



More info
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Mulig allerede nå

70

MSc i klinisk helsearbeid, 
Sammensatte helsetilstander

MSc thesis
30 ECTS

Fellesemner 50 ECTS
For eksempel: Personorientert 
helsearbeid for sammensatte 
helsetilstander, Vitenskapsfilosofi og 
vitenskapsteori for klinisk 
helsearbeid

MICROBIOLOGY FOR 
HEALTHCARE 

PROFESSIONALS 

(10 ECTS.) 

GENERAL INFECTION 
CONTROL, 

REGULATIONS AND 
ANTIBIOTIC 

STEWARDSHIP  

(10 ECTS.) 

EPIDEMIOLOGY AND 
INFECTION CONTROL IN 

DIFFERENT CLINICAL 
DISCIPLINES  

(10 ECTS.)  

INFECTION CONTROL IN 
SUPPLY AND DISPOSAL 
& DEVICE ASSOCIATED 

INFECTIONS  

(10 ECTS.) 

 



Fra 2021

71

MICROBIOLOGY FOR 
HEALTHCARE 

PROFESSIONALS

15 ECTS

INFECTION CONTROL 
AND ANTIBIOTIC 
STEWARDSHIP 

15 ECTS

EPIDEMIOLOGY AND 
INFECTION CONTROL 

IN DIFFERENT 
CLINICAL DISCIPLINES 

15 ECTS

MSc i klinisk helsearbeid, 
smittevern

MSc thesis
30 ECTS

Fellesemner 45 ECTS
For eksempel: Vitenskapsfilosofi 
og vitenskapsteori for klinisk 
helsearbeid



Contact
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Dr. Jörn Klein,
Førsteamanuensis i mikrobiologi & smittevern USN,
Medlem i fagråd Infeksjonsmedisin, smittevern og immunologi i Helse Sør- Øst RHF
+47-31 00 88 99  eller jorn.klein@usn.no

Dr.med. Bjørg Marit Andersen
Professor II i hygiene og smittevern USN
Bjorg.M.Andersen@usn.no



Klikk ikonet for å legge til et bilde
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LEONOR ALASON

Sterilsentralen ssHF Kristiansand 
Uteksaminert fra Stavanger

Fagskole JUNI 2018
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MERKING AV INSTRUMENTER

HAR DET FØRT TIL NYE RUTINER PÅ VÅR 
AVDELING?

76



bakgrunn

• Økonomi sekretær

• Tekniker VED sterilsentralEN ssHF siden 2003

• RenholdSoperatØr 2011

77



bakgrunn

• Savnet videre utvikling

• Savnet kunnskap:

• Hygiene

• Mikrobiologi

• Smittevern

• Gjeldende lover

• Forskrifter

• handlingsplaner
78



bakgrunn

• Savnet grunnleggende kunnskap for å fullstendig forstå betydning av mine handlingeR og min 

egen rolle.

79



SOM STUDENT VED FAGSKOLE I STAVANGER:

• Innsikt i gjeldende lover og forskrifter

• Lære viktigheten i å holde seg oppdatert

• Finne informasjon og fagstoff i fagkilder

• REFLEKTERE

• TENKE FORBEDRING
80





SOM STUDENT AV FAGSKOLE I STAVANGER:

• Lært opp til å kartlegge og identifisere faglige problemstillinger innenfor sterilforsyning

• Foreslå tiltak overfor identifisertE problemer.

• Bruke kompetanse og ferdigheter til å utvikle og implementere metoder relevante for 

sterilforsyning .

82



PRAKSISPERIODEN

VALG AV PROSJEKT OG TEMA SOM KUNNE 
FØRE TIL:
ENDRING

UTVIKLING 
FORBEDRING

83



FJERNING AV FARGETAPEMERKE

Hensikten med prosjektet:
  å finne ut om det er noe vekst av bakterier 

på fargetape-merker 
 finne faglig argumenter som støtter 

oppheving av dette i praksis
84



• På sterilsentral SSK får vi instrumenter og 

utstyr ferdig rengjort og desinfisert

85





Identifisering av eierskap

87



Identifisering av eierskap

88



BAKGRUNN FOR VALGET AV TEMA:

• UTSEENDE:

89



BAKGRUNN FOR VALGET AV TEMA:

• ERFARING:
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BAKGRUNN FOR VALGET AV TEMA:
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BAKGRUNN FOR VALGET AV TEMA:

• Sikre kvalitet i vårt arbeid

92



Praksisperioden:

• storT fokus på instrumenter med fargetape. 

• Identifisering av problemstilling tidlig i praksisperioden.

• Det ER veldig klart at fargetape-merkeT blir reprosessert mange ganger over det som kan anses å 

være rimelig.

93



BAKGRUNN FOR VALGET AV TEMA:
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BAKGRUNN FOR VALGET AV TEMA:

95



Flere år gammelT tapemerke

96



BAKGRUNN FOR VALGET AV TEMA:

• Øke kunnskap

• Sterilsentralteknikere bør ha kjennskap til materialer og redskaper som vi håndterer. 
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fremgangsmåte:

• fra leverandøren 

• Innhente relevant informasjon og 

datasamling 
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fremgangsmåte:

• mikrobiologi avdelingen ved SSK

•5 RENGJoRTe OG DESINFISERTe 

instrumenter til dyrking 
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fremgangsmåte:

• Svært lite forskningsmateriale om fargetape-merking

100



LEVERANDØR ANBEFALER

• Utskiftningsintervall

101



• store instrument mengder på SSK

• tidskrevende og vanskelig å få en 

helhetlig oversikt

102



MIKROBIOLOGI AVDELING SSK

• Fargetape merker ble kuttet av med steril kniv og 

rullet på skåler for bakteriedyrking

• Disse var i varmeskapet i en konstant 37 ºc

 i 2 dager

103



MIKROBIOLOGI AVDELING SSK

• vekst av bakterier identifisert som Stafylokokker hominis

104
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MIKROBIOLOGI AVDELING SSK

• Stafylokokker påvist på hulMEISELTangen:

•  en AV DE mest vanligst bakterien som fremkaller helsetjenesteassosierte infeksjoner. 
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fremstilling av sterile produkter 

RENGJØRING OG DESINFISERING:

FJERNE FORURENSNING, URENHETER OG SMUSS

USKADELIGJØRE DE FLESTE MIKROORGANISMER

107



fremstilling av sterile produkt 

Steriliseringsresultat:

 hvor rent utstyret er før sterilisering.

 Jo større renhetsgrad desto større sikkerhet for at utstyret blir sterilt 

108
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SPREDNING AV INFEKSJONER ER 
NOE STERILSENTRALTEKNIKERe 

MÅ ETTERSTREBE FOR Å 
FOREBYGGE.
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Argumenter som støtter oppheving av denne praksis:

• Manglende forskningsmateriell

• Manglende system for utskiftningsintervall

• instrumenter MED samme fargetapemerke i flere år.

• Utseende av mange ganger reprosessert fargetape

• Restlim på overflater av instrumenter

• Partikler kan løse seg under en prosedyre

• Kan danne grobunn for mikrober
111



Implementering: 

• HVA ER PÅ MARKEDET.

• BEFARING TIL ANDRE SYKEHUS.

112



Implementering: 

• MERKE METODE:
• SOM IKKE PÅVIRKER METALlET under merking.

• teksten SOM KAN vare ut instrumentets levetid.
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Implementering: 
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Elektrolytt MERKEMASKIN



Implementering: 
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Implementering: 
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Implementering: 
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• fargetape-merking blir ofte “akseptert” uten at sterilsentralteknikere er bevisst på faren. 

• Økt kunnskap og kompetanse hos sterilsentraltekniker:

•  er en forutsetning som videre danner grunnlag for igangsetting av gode infeksjonsforebyggende tiltak.

119



ledelse

• Tydelig ledelse som fokuserer på kvalitet, utvikling og forbedring

I tillegg til fjerning av fargetape har vi sett på blant annet krav til:

• Vi har sett på blant annet krav til:

•  luftkvalitet og romkvalitet på de forskjellige rom

• arbeid på det sterile lager og lagerstyring

• faren ved sterilisering av porøst materiell

• arbeidsantrekk på DE  FORSKJELLIGE sONER 



ledelse

• Viktig med ledelse som kan

• Inspirere

• Motivere

• Ha fokus og kompetanse heving



DET ER SVÆRT VIKTIG Å BELYSE DET 
FOREBYGGENDE ARBEIDET EN 
STERILSENTRALTEKNIKER HAR 

ANSVARET FOR. 122



TUSEN TAKK FOR MEG.
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Smittevern ved sterilsentral

Sterilsentralen UNN Harstad



Smittevern

• Smittevern er alle tiltak man gjør for å forhindre at der oppstår og/eller er 
spredning av infeksjoner i en populasjon (for eksempel i en helseinstitusjon 
(sykehus) til pasienter og personell) (Statens helsetilsyn 1996).

• - Spore opp smitte (Infeksjonskontroll: Regionale helseforetak)
• - Gjøre smittemottaker mer motstandsdyktig eller øke immuniteten 

(vaksinasjonsprogram: Folkehelseinstituttet)
• - Bryte smitteveier



Bryte smitteveiene

• Forhindre/begrense kontakt med mikroorganismen
• Personlig hygiene
• HÅNDHYGIENE
• Riktig bekledning
• BESKYTTE SEG SELV!





Hvordan beskytte seg selv?

• Håndhygiene!!!
• Bekledning
• Engangshansker/frakk
• Munnbind/øyevisir
• Gode arbeidsrutiner
• Vaksinasjon (Folkehelseinstituttet)



Min arbeidsplass

• Liten enhet, Sterilsentral- 7 ansatte, Spesialrenhold- 7 ansatte
• Sterilsentralen «delt» i 3 arbeidsfelt:
• Vaskeri (på opr. avd.)
• Kontroll av instrumenter/legge brikkene
• Lager (sterilisering og logistikk av gods)
• 6 vaskemaskiner, 2 autoklaver



sterilsentralen



Sterilsentralen



Pakke/autoklaverom



Utfordringer ved smittevern på 
min arbeidsplass

• Må ofte kombinere arbeid mellom ren og uren sone (både håndtering av 
urent/rent utstyr på vaskeriet samt rent utstyr og sterilt gods på sterilsentralen)

• Vaskeriet/skyllerommets plass/kapasitet
• Inn og utlasting av vaskemaskin i samme rom
• Rommet disponeres også av spesialrenhold (mer skyllerom enn vaskeri)



Vaskeriet/skyllerommet



Hvordan håndtere utfordringene?

• Beskytte seg selv
• Hygieniske tiltak (håndhygiene)
• Arbeide riktig, fra rent til urent
• Dekke til urent gods før håndtering av rent gods
• Viktig med «ro» ved utlasting av rent gods
• Godt tverrfaglig samarbeid (opr.avd., spesialrenhold, sterilsentral)



Takk for meg!
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Plate- og skrueskrin
-hvordan vil det bli i fremtiden med 
hensyn til lager, logistikk og krav til 
merking, emballering og miljø?

Noen tanker fra en distributør



Grunnlagt 2006
Daglig leder/eier: Geir Prestbakmo
Salgssjef: Inger Lücht
Salgssekretær: Ingvild Sørby Lange
Kontor og lager i Bærum utenfor Oslo 



Distributør i Norge for:

• ImplantCast – Mutars tumorproteser. 
• Kun sterilpakket.

• Biotechni – Primærhofter og revisjonshofter. 
• Kun sterilpakket.

• Merete Medical – Bioball.
• Kun sterilpakket.

• Bonesupport – Benerstatning. 
• Kun sterilpakket.

• Integra – ankelproteser, kramper, skruer. 
• Sterilpakket, noe valgfritt.

• Paragon28 – Gorilla og Baby Gorilla fotplater og skruer. 
• Ikke sterilpakket – kommer i løpet av 2019.

• Medartis – Aptus plater og skruer til overekstremiteter. 
• Ikke sterilpakket – kommer i løpet av 2019.



Bakgrunn – hva snakker vi om

REGULATION (EU) 2017/745 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF 
THE COUNCIL 

of 5 April 2017

On medical devices, amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) 
No  178/2002 and Regulation (EC) no 1223/2009 and repealing Council 

Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC

Gjelder fra 26/5-2020



-Og hva er nå dette direktivet…?

Regulativ om krav til godkjenning av utstyr for produkter solgt i EU
• Viktigst for oss:

• Traceability – sporbarhet
• For å redusere medisinske feil

• Enklere å sloss mot forfalskninger/ikke godkjente kopier

• Enklere rapportering og oppfølging av uønskede hendelser

• Unique Device Identification System – UDI
• dvs lotnummer/serienummer for sporbarhet

• European Database on Medical Devices – EUDAMED
• Oppfølging, registrering, markedsovervåkning, hendelsesregister



-UDI og produktklasser

• Class III device – gjelder stort sett leddproteser. 
• UDI - Krav til unikt nummer/serienummer = ett nummer pr enhet fra 26/5-

2020. 

• Krav til sterilitet allerede i dag.

• Skal følge med et pasientkort i pakningen som pasienten skal ha med seg.

• Class llb device – gjelder bl.a. skruer og plater, pinner, kramper etc. 
• Ikke krav til sterilpakking i dag.

• Alle produkter allerede lansert i markedet før 26/5-2020 har tidsfrist til 27/5-
2025 for å leveres sterilpakkede.

• Alle produkter som lanseres fra 25/5-2020 må leveres sterilpakkede fra 
starten.

• UDI - kravet gjelder kun lot-nummer merking, dvs at alle produkter i samme 
produksjonsbatch har samme nummer.



Hva betyr regulativet for norske sykehus?

• Alle implantater skal leveres sterilpakket og med UDI (lotnummer eller 
serienummer) for sporbarhet

• Dette har innvirkninger for blant annet:
• Lager 

• Brikkestørrelse

• Søppel/miljø 

• Operasjonstid 

• Bestillinger/journalføring

• Sterilenheten

• Implantatkvalitet

• Pris



LAGER – plate- og skruesett

• Usterile implantater ligger enten på brikke eller enkeltpakket i små 
poser. 

• Tar liten plass på lager, men man har lager to steder – både på brikken og i 
eget skaplager for påfylling. Kan fort bli uoversiktlig.

• Dersom skaplager ikke finnes eller er tomt, må enten brikken bli liggende uten 
å klargjøres i påvente av levering fra leverandør, eller man klargjør den med 
mangler.

• Sterile implantater må ha minst tre lag forpakning, etiketter og en IFU 

• Liten forpakning som oppfyller krav til sterilitet – likevel mye større enn for 
usterile

• God produktmerking – krever plass på pakningen

• Plass til etiketter

• Plass til IFU – i stedet for «bok» kan man bruke QR-kode for å spare plass

• Egne produkttraller, bokser eller skuffer som enkelt kan tas med inn på 
operasjonsstue med alle produkter i.

• Implantatlager kun ETT sted, enklere å holde oversikt

• Brikken med kun instrumenter klargjøres umiddelbart etter operasjon uten 
påvente av implantater



Vanlig pakningstype – 3-lags steril

1. Ytteremballasje
• Kartong eller plasteske – i noen tilfeller et plastrør. Av og til plast utenpå. IFU 

og etiketter ligger her.

2. Usteril inneremballasje
• Pose, brett med papirlokk, rør

3. Steril inneremballasje
• Pose, brett med papirlokk



BRIKKESTØRRELSER

• Med usterile implantater ligger alt på brikker eller 
såkalte Caddies, i merkede rom i et gitt antall. Ekstra 
produkter trengs ikke for å gjennomføre en enkelt 
operasjon. Implantatbrikkene tar opp en del plass i 
instrumentsettet.

• Med sterile skruer kan skruecaddy/skrueskrin fjernes, 
man velger rett lengde med dybdemåler og åpner 
pakningen.

• Med sterile plater kan man derimot IKKE fjerne 
platecaddiene, men platene erstattes med MALER 
oftest uten skruehull, slik at operatør kan prøve seg 
frem til ønsket størrelse før rett implantat åpnes. Og 
uten risiko for å implantere malen.

• Dette betyr at man ikke sparer mye plass på 
brikkene…..



SØPPEL - MILJØHENSYN

• Usterile implantater leveres enten på brikke eller i en liten plastpose, 
lite søppel.

• Sterile implantater har minst tre lags forpakning
• Pakningene bør være enkle å sortere etter åpning – plast eller papp? Krav til 

produsent.

• Blir viktigere med kildesortering inne på stuene – noen er flinke allerede

• IFU’en – boken med produktinfo på mange språk – den er et krav, men kan 
erstattes av en QR-kode med link til samme informasjon på nett for å spare 
søppel. IFU’en leses ikke av mange likevel…



OPERASJONSTID

• Med implantatene direkte på brikken er det enkelt 
å velge, enkelt å plukke under operasjonen. Tar 
ingen ekstra tid.

• Med sterile implantater må operatør vente mens 
rett pakningen finnes, sjekkes og åpnes – for hver 
eneste skrue eller plate.

• På noen sykehus tas ikke sterile implantater inn på 
stue under operasjon, står enten utenfor eller 
ligger i stikkskap. Forsinker operasjon ytterligere.

• Økonomisk konsekvens – færre operasjoner på en 
dag?

• Samarbeid mellom sykepleier og operatør for å 
finne smidigste måte for å spare tid.



BESTILLING/JOURNALFØRING

• Usterile implantater har ingen enkel identifikasjon – 
lasermarkeringer blir ofte for små. Avhengig av å lese 
forbruk ut fra brikken eller brikkelister, eller notater 
underveis. Rom for feil ved bestilling. Ingen enkel 
oppfølging av lotnummer eller sporbarhet.

• Sterile implantater har etiketter – enkelt å bruke både 
til bestilling og til journalføring, og til sporbarhet. 

• Etikettene vil ha strekkoder eller QR-koder. 
• OBS på pinner, «oliven»pinner og bor – ikke alltid 

sterilpakkede, tas fra brikken.
• Viktig at etikett følger rett produkt…. 



STERILENHETEN

• Usterile implantater må etterfylles etter operasjon. 

• Gjøres forskjellig på forskjellige sykehus – noen steder 
av operasjonsavdelingen, noen steder av sterilenheten. 

• Skal man vente på nye produkter til etterfylling eller 
ikke?

• Sterile implantater gjør at instrumentene kan 
sendes rett til prosessering på sterilenhet uten 
oppfylling, forenkler ved at sett ikke blir stående og 
vente.

• Skruecaddy kan fjernes, noe mindre 
håndering/enklere legging



IMPLANTATKVALITET

• Usterile implantater – særlig de størrelser som ikke brukes ofte – blir 
aldri skiftet ut og ender dermed med å vaskes og autoklaveres veldig 
mange ganger. Er dette et problem for kvaliteten?

• Våre leverandører av titanimplantater informerer oss om at dette IKKE er et 
problem og at gjentatte vaske/steriliseringsprosedyrer ikke forringer 
kvaliteten, selv om fargen kan blekne noe.

• Har sett stålimplantater som er blitt helt sorte – kan ikke uttale meg om disse.

• Sterile implantater leveres ferdige. Skal ikke resteriliseres på 
sykehuset etter åpning. Dette betyr at man IKKE kan lage en 
skruecaddy med opprinnelig sterilpakkede skruer, som så sendes til 
sterilisering.

• Kan kun resteriliseres av leverandør dersom innerste forpakning IKKE 
er brutt.



PRIS

• Usterile implantater – prisen er basert på dagens situasjon
• Sterile implantater vil få en kostnadsøkning i forhold til de usterile, da 

det påløper store kostnader for forpakning, etiketter, sterilisering og 
eventuelle lagringsløsninger.

• Anbudspriser fastlagt i hele perioden

• Hvem bærer denne kostnaden?



Hva betyr regulativet for norske 
leverandører/distributører?
• Alle implantater skal leveres sterilpakket og med UDI (lotnummer eller 

serienummer) for sporbarhet
• Dette har innvirkninger for blant annet:

• Lager – dobbelt lager?

• Konsignasjonslager

• Pris/inntjening

• Varetelling

• Størrelse på forsendelser inn og ut

• Sporbarhet/recall



Hva betyr regulativet for produsenter?

• Alle implantater skal leveres sterilpakket og med UDI 
(lotnummer/serienummer) for sporbarhet

• Dette har innvirkninger for blant annet:
• Lager – dobbelt sett, sterile og usterile

• Produksjonstid

• Produksjonskostnader

• Utviklingskostnader

• Godkjenninger

• Pris/inntjening

• Varetelling

• Sporbarhet/recall



Konklusjon?

Er endringene i regulativet og kravene til sterile produkter en fordel eller en 
ulempe for hverdagen på et norsk sykehus?

Danmark har søkt om fritak fra regulativet for classIIb produkter – plater, skruer, 
pinner og kramper. 



TAKK!
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