


TUSEN TAKK FOR STIPENDMIDLER!



Målet med søknaden

• Mine ansatte visst ikke at jeg søkte stipendmidler

• Det er utfordringer innen feltet sterilforsyning

• Vi trenger mer kunnskap

• Vi trenger  felles kunnskap 

• Vi må dele og spre denne kunnskapen DA DET ER MYE SOM IKKE ER KJENT I FORETAKET UTENFOR VÅRE DØRER

• Jeg har fulgt prosessen i københavn over flere år og vet at det tenkes nytt og fremtidsrettet

• Det hadde vært spennende å besøke en av sterilsentralene og se hva vi kan arbeid mot

• Samtidig får vi tid sammen over tid, kan bli bedre kjent og få ideer om hva vi kan få til hos oss



MÅLET MED BESØKET I KØBENHAVN

• EN FELLES FORSTÅELSE AV HVILKE UTFORDRINGER VI HAR FREMOVER

• LEDER ALENE KAN IKKE FINNE LØSNINGER – DETTE MÅ VI LØSE SAMMEN

• VI HÅPER Å FÅ EN FORSTÅELSE AV FLYTEN I REPROSESSERING AV UTSTYR OG DE VALG SOM ER 

TATT I DE NYE SENTRALENE MED TANKE PÅ TRANSPORT

• KAN VI SAMMEN FÅ NOEN IDEER TIL FORBEDRING HOS OSS?

• VI BLIR BEDRE KJENT PÅ EN SLIK TUR 



HVORFOR HAR VI UTFORDRINGER?

• Vi bygger nytt sykehus som skal flyttes inn i 2021

• Helse fonna har valgt å gå for desentral vask av instrumenter

• Mer enn 40 maskiner brukes til disse instrumentene

• Disse maskinene blir ikke validert årlig

• Opptil 20-30 personer og FLERE  med varierende kunnskap og forståelse skal til enhver til 

håndtere disse maskinene 

• Som leder i sterilsentral og hygienesykepleier mener jeg at det er krevende   å kvalitetssikre vask 

av instrumenter under slike FORUTSETNINGER



STERILSENTRALEN I HAUGESUND



Vi er en liten sterilsentral

• Vi holder åpent fra 0700-2130 på alle dager unntatt fredag da vi stenger kl. 1900

• Lørdag og søndag har vi fri – og røde dager

• Med stor produksjon

• Vi har 60 kunder

• Eks. sentraloperasjon, div. poliklinikker, fertilitetsklinikken og Stord Sjukehus med operasjon og poliklinikker

• 4 store autoklaver (nye i 2016) og en liten Sterrad NX til lavtemperatur

• Direkte heis til sentraloperasjon ( utgår i nybygg 2021)

• 2 transporter daglig til/fra Stord sjukehus



Personalet

• 6 ansatte i 100% stilling – inkludert leder av avdelingen

• Voksne med lang erfaring, noen har utdanning, noen holder på med utdanning

• Leder har bakgrunn som operasjonssykepleier og hygienesykepleier og akkurat ferdig med en 

forbedringsutdanning i regi av Helse Vest

• Gode vikarer, noen kan arbeide både på operasjon og sterilsentral

 



Avdelingen og våre utfordringer

• Vi har desentral vask av instrumenter

• Over 40 maskiner som IKKE blir validert ÅRLIG

• Svært mange personale som håndtere disse maskinene til enhver tid

• Noen avdelinger har dedikerte ansvarlige for instrumentvask

• Operasjonsavdelingen

• Dagposten

• Poliklinikkene

• Desentral vask  er valgt for fremtiden i nytt sykehusbygg, med de utfordringer det medfører



Vi må på et eller annet vis kvalitetssikre

• Felles fagdager

• Temadager på kveld

• Alle teknikere på operasjon/dagpost og sterilsentral skal organiseres under en leder

• Hvordan vet vi at instrumentene til enhver tid er rene?

• Vi tester for restproteiner

• På mistanke og med stikkprøver

• Såkornprosjekt med midler til sommeren 2020

• Forbedringskunnskap og utdanning av leder

• Vi får ikke kvantifisert mengde proteiner men kan si om instrumentet er såpass forurenset at det 

må returneres til ny vask eller ikke



1. BAKGRUNN
• Er instrumentene rene når de 

ankommer sterilsentral?
• Kan vi finne det ut?
• PROTEINTESTER!

2. HAR VI ET PROBLEM?
• Vi tester på mistanke
• Vi tar stikkprøver av noen 

instrumenter
• Vi tester når vi er usikre

3. VI HAR  MANGE FUNN AV 
SKITNE INSTRUMENTER
• Mer enn vi trodde 
• Noen mer krevende å rengjøre 

enn andre
• Rapport og tilbakemelding

4. VI MÅ GJØRE NOE
• Virker maskinene?
• Rutiner for bruk?
• Fokus –hva er det vi gjør/ikke gjør
• Såpe – vi skifter til enzym
• Skal vi teste ut enzymskum?
• Temadager : felles forståelse
• Manuell rengjøring med børster

5. HVA GJØR VI FREMOVER
• Vi prøver ut enzymskum
• Rapporter og oppfølging
• Rutiner for sjekk av maskiner og 

instrumenter
• Avdelingene tester instrumenter 

selv 

MÅL
Vi skal ikke motta skitne 
instrumenter/utstyr til 

sterilisering i sterilsentral

Liv Jorunn Meling Hansen,  Helse Fonna

er det ikke rent, da blir det ikke sterilt

Antall skitne instrumenter hver mnd

Antall skitne ortopediske instrumenter 

Enzymskum virker på pudendalnålene! 



Vi gleder oss til å besøke den nye sterilsentralen i 
københavn



Mens vi venter på at de kan ta imot oss i københavn, 
skal avdelingen på tur til flor og fjære i sommer 

 





Innovasjonspartnerskap i Helse-Bergen 

Helse Bergen, Kirurgisk service klinikk har fått tildelt nærmere 8 
millioner til innovasjonspartnerskap



Sterilteknikk Helse-Bergen
Vi bygger operasjonell

infrastruktur

Desinfisering
  

Sterilisering
Testing/validering
Dokumentasjon

Innovasjon 

Innovasjonspartnerskap

Rådgivning/Kurs
Kunskapsoverføring

Beredskap/
kontrollsentral

FDV Kravspesifika/Utskiftning 

23.06.19
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Kort presentasjon av prosjektet
Instrumenter som steriliseres i sterilsentralen i dag ligger på anslagsvis 
1 million pr år. Disse utsettes for kjemi, trykk samt høye temperaturer 
om igjen og om igjen i årevis. Instrumentene krever vedlikehold 
underveis.



Haukeland sykehus er et stort sykehus i en «liten provins» 
-Dvs. få hender liten tilgang på mennesker = «vi må tenke nytt»



KSK Thorax Getinge HS 6610 Egen 
Damputvikler
6 Spri* 1t 15min

AUGEKLINIKKEN
Getinge HS33
1 STU* 1 t 15 min

KK FØDEN
Getinge HS33
1 STU* 1 t 15 min

KSK OP 6 Spri* 1t 15 min Egen 
Damputvikler

Ø.N.H.
Matachana SC 500 4 spri* 
1 time 20 min

KSK SOP
Matachana SC 500 
4 spri *
1 time 20 min

KSK SOP 
2 Steri  12 spri *
1 time 20 min

Sterilisatorer operasjonsprogram. 
Eirik Furre Sterilteknikk 2019

Kjevekirurgen HS 22 K5  
Bord- Sterilisator 10 
Tray*

Sterilteknikk  HS 22 K7+
Test Sterilisator 10+10 Tray*

KSK SOP
Nød sterilisator 
Statim GS4 Kassett 0 
Spri 

KSK Thorax Nød Sterilisator
Kassett 2 

Sterilsentralen 100S/100NX/Matachana 
 Plasma Lav temperatur

*Spri 40x60x20 cm       STU 30x60x30 cm    Tray 28,4 x 18,3 x 20 cm

Bergen legevakt 2 stk.

             

Voss Getinge HS66

Hagavik Getinge HS66



KSK Gyn Op 

5 stk.

KSK SOP/Thorax 47 stk. + 1 stk. Container  
WD

KK 17 stk.

Øye 6 stk.
Sterilsentral 2 stk. + 2 stk. 
Bakkevaskemaskiner

Hud 6 stk.

Gamle hovedbygg 12 stk. 

Yrkesmedisin 3 stk.

              

Barneklinikken 6 stk. WD

Fysioterapi 1 stk.

               

Sentralblokken 67 stk. WD

Alderspsy. 1 stk.

               

Luftamb. 1 stk.

             

Hørselsinstitutet samt medtek.  2 
stk.

WD NS-EN ISO 15-883 33 Inkl. anestesi ca. 235 stk.

Nordås 2 stk.

              

Sandviken 2 stk.  WD

              

Bergen legevakt 1 stk.

             



 

ETD Skop WD 11 stk. /Kabinett 12 stk. MEDUS

LungePol

Ø.N.H POL

UR.POL

KSK SOP

KSK Thorax

TØE HINT



WD med støtte for Ventilasjon/respirasjon (anestesi)  40 stk.

SOP

Nevro

Med 6

MIO

Lunge 1

Lunge 3

Brannskaden

Hjerteinterversjon
Intensiv

Akutten
mottaksklinikken

Ø.N.H Utpost

BK.Post4

Senter for søvn

Nev.Dagpost

KK.oppvåkning

KK.Føde

KK. operasjon

Øye operasjon

TIO

Nyfødt



KSK Thorax  

AUGEKLINIKKEN

KK FØDEN

KSK OP KK GYN 

Ø.N.H.

KSK SOP 

WD samt ST  operasjonsprogram  med sentralisering Kjevekirurgen 

Sentral deko.hall



Kontraktsignering

• 12.10.18 var det høytidelig kontraktsignering i innovasjons Norges lokaler i bergen.  



Hvilke effekter kan prosjektet gi for tjenesteinnovasjon 
på norske sykehus?

• Lokaliseringsteknologi på utstyr/enkeltutstyr. 

• Sikre prosesser som går på gjenbruk av utstyr som vaskes etter gitt metode for å 

sikre renhet, for videre å sikre sterilt utstyr som skal brukes opp mot pasient.

•  Sikre prosesstyring og godkjenning som igjen skal sikre utstyr brukt mot/på 

pasient. Kan betraktes som en behovsdrevet innovasjon hvor sykehusene skal få til 

bedre ressursplanlegging og sikre dokumentasjon i alle prosesser, spesielt 

innenfor forretningsområdet sterilforsyning. Holde verdikjedene samlet for best 

mulig koordinere aktiviteten.
25

Hvor har utstyret vært?



Videre - Hva er det denne innovasjonen skal kunne gi 
Helse bergen og Helse Norge?

Hovedtrekk:

Få full oversikt over instrumentparken og hvor utstyret befinner seg.

I korte trekk:

• Pasientsikkerhet og kvalitet 

• Færre manuelle rutiner

• Åpne mulighetsrommet og potensialet for bedre ressursplanlegging

• Få sikret enkelt individer

• Låne utstyr på tvers av avdelinger og sykehus 26

Hvor skal utstyret?



Styringsgruppe og prosjektgruppe

Styringsgruppe Prosjektgruppe

KSK/ Eier Hanne Klausen
Prosjektkontoret/ Geir Pedersen
Sykehusbygg /Bjørn Bakken
Helse Vest IKT/ Erik Hansen 
Innovasjon Norge  - Nina Broch Mathisen
Eksternt sykehus/Sykehuset Østfold –Ingunn Olsen

Prosjektleder – Viviann Torvund Danielsen
Fag/Operasjonsspl – Linda Jansson
Fag/Operasjonsspl - Kjersti Nævdal
Helse Vest IKT/arkitekt/ Cathrine Løvset
Sykehusinnkjøp – Anders Rökaas
Medisinsk teknisk– Eirik Furre 
Innovasjonskompetanse – Marthe Hammer
Innovasjon Norge – Torunn Totland Stangervåg
Økonomi og finansavd – Åse Haavde Hansen



Samarbeidspartnere

Kirurgisk serviceklinikk
FOU, seksjon for E-helse
Prosjektkontoret



Tidslinjen



Takk for oppmerksomheten
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Mer informasjon:
Helse-Bergen.no/fag-og-forsking/innovasjon

https://helse-bergen.no/fag-og-forsking/innovasjon-ved-haukeland-universitetssjukehus/innovasjonspartnerskap-om-sterilforsyning-pa-haukeland




Partssammensatt samarbeid.
-medbestemmelse og involvering
-krav, rettigheter og plikter 

• Rune Moe, Hovedtillitsvalgt Fagforbundet

• Einar Rebni, Foretakshovedverneombud UNN



Den norske arbeidslivsmodell.
• Hovedavtalen er arbeidslivets grunnmur i tillegg til Arbeidsmiljøloven.
• Hovedavtalen gir føringer for rettigheter og plikter for partene.
• §28: Gjennom medinnflytelse og samarbeid skal de ansatte med sin 

erfaring og innsikt være med å skape de økonomiske  
forutsetningene for virksomhetens fortsatte utvikling og for trygge 
og gode arbeidsforhold, bærekraftig utvikling av virksomheten, et 
godt fungerende arbeidsmiljø og resultatoppnåelse til beste for så 
vel virksomhet som ansatte.

• §29:Det er en felles plikt for ledelsen, de ansatte og deres tillitsvalgte, 
å ta initiativ til og aktivt støtte opp om og medvirke til samarbeid.



• Hovedavtalen har også bestemmelser om samarbeidsformer mellom 
partene. 

• Drøftinger.
• Brudd på bestemmelsene om informasjon og drøftelse.
• Innsyn i regnskaper og økonomiske forhold.
• Når det gjelder arbeidstidsordninger er det AML som legger føringer i 

tillegg til at overenskomster kan ha bedre ordninger.
• Varsel for, og medvirkning i arbeidsplaner.



Noen kjennetegn på godt samarbeid

• At man har felles forståelse av at samarbeid handler om å finne 
løsninger og ikke «ta» hverandre.

• At man prøver å skape vinn-vinn-situasjoner. Det forutsetter at man 
både gir og får.

• At man gjensidig oppfatter hverandre som likeverdige parter.
• At man respekterer den andre part.
• At man holder ord på begge sider.
• At man er løsningsorientert.
• At man forstår hverandres ulike roller.



• At man klarer å samarbeide og kommunisere godt til tross for saklig 
uenighet.

• At man kan stole på hverandre.
• At man har tillit til hverandre.
• At man tåler å bli motsagt.
• At man klarer å skille sak og person.



Samarbeidsavtale på UNN

• Avtale om praktiske former for samarbeid og medinnflytelse mellom 
UNN HF og organisasjoner som har medlemmer i foretaket.

• SAN, LO, YS, UNIO, Akademikerne.
• Løpende avtale med 1 måneds oppsigelse.
• Inngått med hjemmel i Hovedavtalens § 29.
• Avtalen skal sammen med hovedavtalen og arbeidsmiljøloven danne 

grunnlaget for samarbeidet mellom partene.



Eksempler på saker som skal drøftes.

• Foretakets driftsmessige og økonomiske status, herunder også forhold 
som har betydning for den daglige drift.

• Budsjettforslag.
• Bemanningsplaner og sysselsettingsspørsmål.
• De alminnelige lønns- og arbeidsforholdene ved virksomheten.
• Omlegginger av viktighet for arbeidstakerne og deres arbeidsforhold, 

herunder viktige endringer i driftsopplegg, metoder og i det fysiske 
arbeidsmiljøet.

• Omorganiseringer/omstillinger.



Samarbeidsmøter
• Samarbeidsmøte på foretaksnivå. Ved behov, men minimum 10 

ganger pr år. Møtet er todelt med en formell del med saksliste og en 
del med uformell dialog.

• Samarbeidsmøte på klinikknivå. Ved behov, men minimum 10 ganger 
pr år. Ingen føring for formell/uformell del.

• Samarbeidsmøte på avdelings, seksjons eller enhetsnivå. Avholdes 
minimum 4 ganger pr år. Ingen føringer for formell/uformell del.

• Vernetjenesten innkalles til samtlige møter på alle nivå.
• Linjeledere kan innkalles ved behov.



Da takker jeg for oppmerksomheten og gir ordet videre til 

Foretakshovedverneombud, Einar Rebni.



Vernetjenesten og KVAM

• Hva er vernetjenesten?
• Hva er et verneombud?
• Roller og oppgaver?
• Hva betyr medvirkning?
• Hva er KVAM? 



Arbeidsmiljøets betydning

• Kompleksitet.
• Formelt og uformelt.
• Organisasjon, system og struktur.
• Kultur og kommunikasjon. 



Arbeidsmiljøloven

Kapittel 6 Verneombud
• § 6-1. Plikt til å velge verneombud
• § 6-2. Verneombudets oppgaver
• § 6-3. Verneombudets rett til å stanse farlig arbeid
• § 6-4. Særskilte lokale eller regionale verneombud§ 
• 6-5. Utgifter, opplæring mv.

https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/lover/arbeidsmiljoloven/6/6-1/
https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/lover/arbeidsmiljoloven/6/6-2/
https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/lover/arbeidsmiljoloven/6/6-3/
https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/lover/arbeidsmiljoloven/6/6-4/


Verneombud eller tillitsvalgt?

«Mange blander sammen rollen som verneombud og rollen som tillitsvalgt for en 
fagforening. Dette er to forskjellige roller. I noen tilfeller er likevel verneombudet og 
den tillitsvalgte en og samme person. Dette er ikke ulovlig, men da må 
vedkommende være nøye med å skille mellom rollene.

Rollen som tillitsvalgt for en fagforening er ikke lovregulert, men baserer seg på 
tariffavtale eller hovedavtale. Den tillitsvalgte skal som regel ivareta arbeidstaker 
når det gjelder rettigheter i henhold til kontrakter, tariffavtaler og lignende. 

Vanlige oppsigelsessaker, personalsaker og lønnskonflikter er derfor ikke oppgaver 
for verneombudet, men mer en sak hvor den ansatte bør snakke med sin 
tillitsvalgte hvis det finnes. I de tilfellene hvor slike saker skyldes arbeidsmiljøet, 
eller har konsekvenser for arbeidsmiljøet, kan likevel verneombudet ha en rolle i 
akkurat denne delen av saken.» (https://www.arbeidstilsynet.no/hms/roller-i-hms-arbeidet/verneombud/)



Vernetjenesten

Verneombudet skal representere vernetjenesten i saker som angår alle 
ansatte, inkludert ledere, i forhold til det fysiske og psykososiale 
arbeidsmiljøet. Verneombudet skal foreslå HMS-tiltak, ha en tilsynsrolle 
og være medlem i lokal KVAM-gruppe på avdelings- og seksjonsnivå og 
KVAM-utvalg på klinikknivå. (Fra retningslinjene for vernetjenesten).



Verneorganisasjonen

• Foretakshovedverneombud
• Klinikkverneombud
• Innen hver post/enhet skal det være minst ett verneombud
• Seksjoner med færre enn 20 ansatte kan ha felles verneombud med 

annen seksjon.
(Fra retningslinjene for vernetjenesten).



Foretakshovedverneombudene skal

• Samordne klinikk- og senterverneombudenes arbeid og bistå i lokal oppfølging.
• Representere vernetjenesten i saker som angår flere klinikker/avdelinger.
• Foreslå tiltak som kan fremme HMS-arbeidet.
• Være formell samarbeidspart (ansattes representant) i arbeidsmiljøspørsmål på 

foretaksnivå og ved den enkelte lokasjon ( Tromsø, Harstad og Narvik).
• Være medlem av foretakets arbeidsmiljøutvalg (AMU) og Kvalitetsutvalg (KU). 
• Bistå ved opplæring av verneombudene 

(Fra retningslinjene for vernetjenesten).



Klinikkverneombudet skal

• Samordne og bistå verneombudene i klinikken.
• Representere vernetjenesten i saker som angår flere avdelinger/seksjoner.
• Foreslå tiltak som kan fremme HMS-arbeidet.
• Være den formelle samarbeidsparten (ansattes representant) i 

arbeidsmiljøspørsmål på klinikknivå.
• Velges blant verneombudene i klinikkene.
• Medlem i KVAM-utvalget

(Fra retningslinjene for vernetjenesten).



Avdelings/seksjons/enhetsverneombudet skal

• Representere vernetjenesten i saker som angår ansatte i 
avdelingen/seksjonen/enhet.

• Foreslå tiltak som kan fremme HMS-arbeidet.
• Velges av ansatte.
• Være medlem i KVAM-gruppen på seksjonsnivå, eller bare som lokalt 

enhetsverneombud.

(Fra retningslinjene for vernetjenesten).



Opplæring, kunnskap og kompetanse

«Verneombudet skal ha nødvendig kunnskaper og ferdigheter vedrørende det 
systematiske Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) i virksomheten, herunder 
organisasjonsendringer og byggesaker. Nyvalgte verneombud skal gjennomgå 
nødvendig introduksjon i vervet. Videre skal de gjennomføre HMS-kursets åtte 
moduler. Ut over dette gjennomføres faglige oppdateringer gjennom KVAM-dager, 
verneombudssamlinger m.v. Verneombudsrelaterte kurs skal dokumenteres slik at 
det eksempelvis kan fremgå som kompetansetilfang i en CV.» (Fra retningslinjene for 
vernetjenesten).



Opplæring, kunnskap og kompetanse

Ledere skal ha gjennomført fire moduler i HMS-kurset (elæring). Verneombud skal 
ha gjennomført minimum alle åtte moduler. Øvrige medlemmer i KVAM skal ha 
gjennomført 4 moduler. (Fra retningslinjene for vernetjenesten).



Tidsbruk

«I følge Arbeidstilsynets veiledning fremgår det at verneombudet skal ha den tid 
som er nødvendig for å utføre oppgavene på en forsvarlig måte. Det er av gjensidig 
interesse at dette gjennomgås og avtales av hensyn til øvrige arbeidsoppgaver. 
Verneombudet skal ha tilgang til arbeidsstasjon for nødvendig saksbehandling samt 
oppbevaring av dokumenter m.v.» (Fra retningslinjene for vernetjenesten).



Planlegging og dialog

«Det er av avgjørende betydning at verneombud og ledere etablerer gode 
relasjoner. Det anbefales at nærmeste leder og verneombud oppretter god dialog 
tidligst mulig i starten av arbeidsåret for å avtale tids- og ressursbruk som er 
tilstrekkelig og nødvendig for å utføre det lovpålagte vernetjenestearbeidet…».

(Fra retningslinjene for vernetjenesten).



Medvirkning

«Verneombudet skal være medvirkende i det systematiske HMS-arbeidet 
(opplæring, vernerunder, kartlegginger, risikovurdering, avviksoppfølging, øvelser 
m.m) og når det gjennomføres organisasjonsendringer, bemanningsendringer, 
ombygginger, anskaffelser eller andre endringer av arbeidsmiljømessig betydning.» 
(Fra retningslinjene for vernetjenesten).



Formalisering av samarbeid. Bruk av Avtale

«Verneombudet skal av ledere på ethvert nivå tas med som en samarbeidspartner 
for å bidra til et trygt og godt arbeidsmiljø. Denne målsettingen og forventet 
ressursbruk i vervet skal konkretiseres i en årlig avtale mellom ansvarlig leder og 
verneombud.» (Fra retningslinjene for vernetjenesten).



Ansvar

I retningslinjene for vernetjenesten i UNN heter det at

«Alle ledere på ulike nivå i UNN har innenfor eget myndighetsområde ansvar for en 
velfungerende vernetjeneste, og for aktivt å oppsøke samarbeid og samordning 
med andre enheter der det er nødvendig for å få en hensiktsmessig vernetjeneste. 
Avdelingslederne har ansvaret for samordning av helse-, miljø og 
sikkerhetsarbeidet med andre avdelinger i felles områder med utgangspunkt i 
sjekkliste for vernerunder. Samordningen innebærer å fordele ansvar for å etterse 
at de fysiske forhold og sikkerheter ivaretatt, utstyr vedlikeholdt, samt formidler 
kontakt med driftsenhetene/huseier (DES; HN-IKT, mfl).» 



Ansvar og medvirkning

«Det er leders ansvar og innkalle verneombud til aktuelle møter. Verneombudene 
har krav på å være oppdatert og informert i saker som vedrører endringer i 
arbeidsmiljøet, gjennom deltakelse og medvirkning i aktuelle fora eller ledermøter 
på ulike nivåer.» (Fra retningslinjene for vernetjenesten i UNN)



Ansvar og medvirkning

Verneombudet skal i sitt verv ivareta ansattes interesser i saker som angår 
arbeidsmiljøet. Verneombudet representerer alle ansatte innenfor sitt 
verneområde, herunder også ledere, uavhengig av eventuell tilhørighet til 
ansatteorganisasjon/fagforening. Det følger av vervet at verneombudet skal bidra 
til et godt samarbeid med øvrige tillitsvalgte. Oppgavene til verneombudet går frem 
av arbeidsmiljøloven. (Fra retningslinjene for vernetjenesten i UNN)



Ansvar og medvirkning

«Verneombudet skal være medvirkende i det systematiske HMS-arbeidet 
(opplæring, vernerunder, kartlegginger, risikovurdering, avviksoppfølging, øvelser 
m.m) og når det gjennomføres organisasjonsendringer, bemanningsendringer, 
ombygginger, anskaffelser eller andre endringer av arbeidsmiljømessig betydning.» 
(Fra retningslinjene for vernetjenesten i UNN).



                        KVAM-strukturen



Oppgaver for KVAM

Klinikksjefen har ansvaret for utvikling av kvalitet og HMS i klinikken.

KVAM-møtene skal fremgå av årsplan (årshjul) slik at de er planlagt med tanke på å 
sikre god representasjon.

- Rådgivende og støtte for ledelsen. 
- Saker søkes løst på lavest mulig nivå, løftes tjenestevei dersom en ikke finner 

løsning lokalt.  
- Pådriver i arbeidet med kontinuerlig forbedring. 



Oppgaver for KVAM

- Behandle årsplan (årshjul), dialogavtale, ledelsens gjennomgang av 
kvalitetssystemet, rapporter etter eksterne og interne revisjoner.

- Oppfølging av pasientsikkerhetsarbeidet
- Oppfølging av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet 
- Tertialvise avviksrapporter, inkl. pasienthendelser og skade på personell 
- opplæring og kompetanseheving
- fremme saker for behandling i KVAM-gruppe/utvalg
- omstilling og bygningsmessige endringer
- tilpasning av verneområder og KVAM-struktur



Styringssystem -  eksempler på innhold
• Korrigere

Risikostyring
Organisasjonskart
Fullmaktstruktur
Funksjons- og arbeidsfordeling regionalt
Mål og strategier
Oppdragsdokument
Overordnet driftsplan
Personalhåndbok
Avvikssystem/meldeordning
Hendelsesgjennomgang/analyser
Pasientsikkerhetsprogram
Samhandling kommuner
Kompetanseoversikt
Tilbakemeldingstelefon PING

Dokumentstyring
Kvalitetstavler
Kompetansestyring/E-læring
Personalportalen
Lederutvikling
KVAM
HMS-internkontroll
Miljøstyring
ROS- risiko og sårbarhetsanalyse
Avviksbehandling
Hendelsesgjennomgang/analyse
Brukermedvirkning
Råd og utvalg 

Interne revisjoner
Ledelsens gjennomgang
Eksterne tilsyn
Dialogavtalen
Indikatorer/LIS/kvalitetsregistre
Tilbakemeldinger fra 
pasient/pårørende/bruker
Tilbakemeldinger fra ansatte

Ledelsens gjennomgang
Forbedringsarbeid/tiltaksplaner





Kirurgiske instrumenter-

inspeksjon og funksjonstesting



Tilrettelegging

Arbeidsstasjon

Testmateriale

Lys

Forstørrelsesglass

Tid!



Overflateskader







Tilbakemelding fra instrumentmaker





Ikke alt er mulig å reparere….



Daglig håndtering

Vask alltid nye instrumenter

Avkjøl før olje

Inspiser;

Rent?

Funksjon

Defekter

Etter hver syklus



Funksjonstesting

Disseksjonssaks/saks

Mikrosaks

Pinsett/nåleholder/korntang/tenger/etc.

Beinavbiter/rongeur/stansetang



Oppbevaring/transport

Delikate instrumenter
Egen rist
Fiksering
Silikonmatte





Du kan påvirke livet ditt mer enn 
du tror

Personalsjef Mai-Liss Larsen



• En mentaltrener med livsmotto «kontrollert galskap» 

• Et hotell Out Of the Ordinary 

• Et dansestudio med profesjonalitet i alle ledd

Inspirasjonskilder



En mentaltrener med livsmotto «kontrollert 
galskap» 



Et hotell Out Of the Ordinary



Ett dansestudio med profesjonalitet i alle ledd





• Det er resultatene for pasienten som teller!
Vi gir den beste behandling
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