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Grunnkurs i dekontaminering av medisinsk utstyr 



Smittekjeden 

• Kontaktsmitte 

• Dråpesmitte 

• Luftsmitte 

• Inokulasjon - «blodsmitte» 

 
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Sneeze.JPG 

Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering 

https://pocketdentistry.com/2-communicable-diseases-in-the-dental-surgery/ 



Basale smittevernrutiner  
A. Håndhygiene  

B. Hostehygiene 

C. Arbeidsantrekk 

D. Personlig beskyttelsesutstyr  

E. Desinfeksjon av hud 

F. Beskyttelse mot stikkskader 

G. Trygg injeksjonspraksis  

 

H. Håndtering av pasientnært 
utstyr 

I. Renhold og desinfeksjon  

J. Håndtering sengetøy og 
tekstiler 

K. Pasientplassering  

L. Avfallshåndtering 

 

  

Gjelder alle pasienter uavhengig av kjennskap til smittestatus 
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Blodsmitte 

 Smitte overføres via blod og blodig kroppsvæske  

 

 Smittestoff: virus  

 

 Sykdommer:  f.eks. Hep. B, C, D, HIV 

 

 Forebyggende tiltak: 

1. Vaksinasjon mot Hepatitt B 

2. Basale smittevernrutiner 

Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering 



Håndhygiene 
• Det viktigste enkelttiltaket for å 

forebygge smittespredning  

• Viktig før og etter bruk av hansker 

• Ikke bruk: 

• ringer, armbånd, klokker,  

• kunstige negler, gellack/shellack, lange 
negler 

DETTE HINDRER GOD HÅNDHYGIENE 

Servanten er kun til vask av hender! 
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Hånddesinfeksjon 
Når hendene er synlig rene 

 

Er førstevalget fordi:  

• Det er enklere og 

raskere 

• Er mer tilgjengelig 

• Er bedre for huden 

 

 20-30 sekunder 

 

Håndvask 
Når hendene er synlig tilsølte 

• Ved oppkast/diare 
(Norovirus, C. Diff) 

• Annen magesyke 
uten kjent årsak 

• Etter toalettbesøk 

 

 

40-60 sekunder 
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 Personlig beskyttelse/ personlig verneutstyr - PVU 

Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering 



Jobben din avgjør hva slags bekledning som er 
nødvendig 

Hva trenger du? 



Personlig verneutstyr (PVU) 
 Arbeidsgivers ansvar 

• Opplæring  
• Tilgjengelighet 
• Dokumentasjon om opplæring og bruk 

 

 Arbeidstakers ansvar 
• Følge instruksene om bruk av PVU 
 

 Skal kun brukes når tilrettelegging av arbeidsplassen og endring av rutiner ikke er  
nok 

 

 Påbudt å bruke PVU når det foreligger risiko for farlige påvirkninger - uten unntak 
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Hansker 

NS-EN 374 (Vernehansker mot farlige kjemikalier og 

mikroorganismer)  

Direktivet 89/686/EEC Personlig verneutstyr (PVU)-konstruksjon, utforming og 
produksjon: 

 

a. PVU, klasse I, produsentens egenerklæring 

b. PVU klasse II og III skal være testet av en uavhengig instans (teknisk 
kontrollorgan) før CE-merking 

 

NS-EN 407 - vern mot varme og termisk fare 

 Vernehansker: har som formål å beskytte arbeidstakeren 
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Undersøkelseshansker (nitril og lateks)  
Har som formål å beskytte pasienten 

• NS-EN 455 (Engangshansker til bruk i medisinsk behandling)  
 

• Direktiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr, inkluderer: 
• Ikke-sterile undersøkelseshansker  

CE-merkede medisinske undersøkelseshansker 
Klasse I medisinsk utstyr 

• Sterile, kirurgiske hansker 
CE-merket: Kirurgiske hansker 
Klasse IIa medisinsk utstyr 
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Forkle eller frakk – beskytter uniformen 

• Unngå å forurense uniform og 
huden 

• Uniformen skal være ren og ikke 
forurenset når du utfører rene 
oppgaver og tar spisepause 

 

Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering 
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Beskyttelse av munn, nese og øynene 
 
Lesebriller alene beskytter ikke godt nok  
 

BESKYTT DINE 
ØYNENE 
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På- og avkledningsrekkefølge 

1. Munnbind  

2. Briller 

3. Hette 

4. Frakk 

5. Hansker 

 

1. Hansker  Håndhygiene 

 

 

 

2. Frakk  

3. Hette 

4. Briller  

5. Munnbind Håndhygiene! VIKTIGST!! 

Rekkefølgen viktig for å hindre at man smittes under avkledning 
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Beskyttelse mot stikkskader 

Stikkende/skjærende avfall 

 

Direktiv 2010/32/EU 

Kastes direkte i kanyleboks 

Ikke fjern kanyle/spiss fra sprøyte, Ikke bryt eller bøy kanyle/spiss  

Manipuler aldri en full boks ved f.eks. å stikke fingrene nedi 

Kanyleboksen skal aldri fylles mer enn 3/4 fulle 
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Strakstiltak etter stikkskade, søl eller sprut 
på slimhinne eller skadet hud  

Ved stikkskade uten spontan blødning, ikke provoser frem blødning 
ved å klemme. 
 

Skyll rikelig med vann, desinfiser med alkohol 70 % eller 
Klorheksidinsprit 5mg/ml. 
 

Ved sprut i munn, øye, nese skyll rikelig med vann eller saltvann. 
 
Ved søl på skadd/sår hud, skyll rikelig med vann, desinfiser med 

alkohol 70 % eller Klorheksidinsprit 5mg/ml. 
 
Ta kontakt med fastlege/bedriftshelsetjeneste lege 
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Ved kjemiske og mekaniske øyeskader 

• Øyeskyllemiddelskrin 

 

 

Øyeskyllevæske pH Nøytralt 
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Takk for oppmerksomheten !!! 
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