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Renhet 

Det finnes ingen standarddefinisjon eller målinger for «rent», og det er forskjell på synlig rent, 
mikrobiologisk renhet og kjemisk renhet. Korrekt utført rengjøring vil fjerne 90 % av forurensingen, 
og derfor er rengjøring det viktigste leddet i dekontamineringsprosessen. Resultatet av de andre 
leddene – desinfeksjon og sterilisering – er avhengig av at rengjøringen er korrekt utført.  

Rengjøringen fjerner mange ulike former for forurensing, for eksempel:  

Organisk materiale (blod, kroppsvæsker, slim, sekreter, avføring, hudpartikler, etc.) 

Uorganisk materiale (salter, metaller, mineraler) 

Mikroorganismer (bakterier, sopp, virus, protozoer) 

For at rengjøringen skal gi et godt resultat, må fire viktige elementer på plass:  

• Kjemi (vaskemiddel)  
• Temperatur (riktig temperatur for vaskemiddelet) 
• Virketid (vaskemiddelet må ha riktig virketid for å gi optimalt resultat) 
• Mekanisk påvirkning (vasking, gnikking, børstning, skrubbing) 

Rengjøringsmidler 

Valg av riktig rengjøringsmiddel er avgjørende for et godt resultat. Rengjøringsmidlet skal være 
kompatibelt med både metoden og utstyret, og det er viktig å følge produsentens anbefalinger. Velg 
alltid midler som er CE-merket for medisinsk utstyr, disse er beregnet for medisinsk bruk og formål 
og er testet for dette. Husholdningsprodukter som grønnsåpe, skurekrem og oppvaskmidler skal aldri 
brukes på medisinsk utstyr.  

Enzymatiske rengjøringsmidler er vanlige i helsetjenesten. Disse midlene bryter ned proteiner, fett og 
karbohydrater og er pH-nøytrale (7,0–8,0 pH), noe som gjør at de passer godt for det meste av 
medisinsk utstyr. Feil type pH kan skade enkelte typer metaller, for eksempel tåler ikke aluminium og 
titan basiske midler med pH over 8,5.  Bruk derfor midler med pH som anbefales av produsenten. 
Enzymer er svært temperatursensitive, og korrekt blandingsforhold, kontakttid og vanntemperatur er 
avgjørende for optimal effekt. Den beste effekten oppnås når utstyret bløtlegges i løsningen, ca. 5-10 
minutter, eller som anbefalt av produsenten.  

Forberedelse til rengjøring 
Arbeidet bør planlegges. Utstyret skal rengjøres så snart som mulig etter bruk for å unngå at organisk 
materiale (blodrester, rester av vev, eller lignende) tørker inn. Det er best at instrumentene ligger i 
en tett beholder med lokk (metall eller plast) eller en tett pose inntil de blir vasket (helst ikke mer 
enn 3-4 timer før rengjøring). Boksen skal være godt merket med «smittefare», og må håndteres 
med forsiktighet. Vask og desinfiser boksen mellom hver bruk, også på slutten av dagen.  

Å bløtlegge instrumenter i rengjøringsløsning som oppbevaring frem til hovedrengjøring, er ikke 
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anbefalt. Bløtlegging i lengre tid forårsaker rust pga. salter (kloridioner) i blod, kroppsvæsker og 
vann. Dessuten blir den vandige løsningen en god grobunn for mikroorganismer som utgjør en 
smitterisiko for personalet som håndterer det, og øker mengden forurensning på instrumentene og 
muligheten for etablering av biofilm.  

Det finnes fuktighetsbevarende skum/gel på markedet. Disse skal holde instrumentene fuktige og 
begrense oppvekst av mikrober inntil utstyret blir vasket. Hvis man velger å bruke disse midlene, er 
det viktig å kontrollere at produktet er kompatibelt både med utstyret det skal brukes på og de 
øvrige vaskemidlene som skal brukes senere i prosessen. Les bruksanvisningen nøye, og ikke la 
produktet tørke inn på overflaten, da kan det bli vanskelig å fjerne. Skyll utstyret godt før det skal 
rengjøres, rester av produktet kan reagere med vaskemiddelet og forstyrre den videre prosessen.  

Det finnes hovedsakelig tre måter å rengjøre medisinsk utstyr på:  

- Manuell rengjøring 
- Maskinell rengjøring med ultralyd 
- Maskinell rengjøring og desinfeksjon med vaskedekontaminator 

Manuell rengjøring 

Manuell rengjøring gir variable resultater, og krever derfor ekstra innsats fra personalet for å sikre 
gode, reproduserbare resultater hver gang. Derfor krever manuell reprosessering detaljerte 
prosedyrer og rutiner i tillegg til god opplæring for å sørge for et godt resultat hver gang.  

Utstyr: Manuell rengjøring stiller større krav til bruk av personlig verneutstyr og valg av kjemikalier 
(HMS) – god opplæring og gode prosedyrer er viktig både for personalets sikkerhet og for 
dekontamineringsprosessen.  

Prosedyrer/rutiner: Manuell rengjøring er personavhengig og utførelsen kan variere fra person til 
person. Travle perioder og stor arbeidsmengde kan også påvirke hvordan arbeidsoppgaver utføres. 
Derfor er det ekstra viktig å ha gode og detaljerte prosedyrer for både rengjøring, slik at det ikke er 
rom for store forskjeller. Det er også viktig å dokumentere at prosessene er utført korrekt.  

Ettersom mulighetene for individuelle avvik er store ved manuell dekontaminering, er dette ikke en 
foretrukket metode. Det anbefales maskinell dekontaminering om dette er tilgjengelig.  

Forberedelser:  

1. Rommet skal ha adskilte soner som skiller urent fra rent utstyr 
2. Utstyret skal vaskes i egen kum/balje, håndvask (servant) skal ikke brukes 
3. Sammensatte instrumenter skal tas fra hverandre (les bruksanvisningen) 
4. Bruk målebeger eller doseringspumpe ved dosering av rengjøringsmiddel og følg produsentens 

bruksanvisning. Bruk fersk rengjøringsløsning for hver gang.  
5. Tilbehør til rengjøring: Bruk myke (engangs)børster og (engangs)kluter for å fjerne rester av vev 

og blod på overflaten av instrumentene, og alltid børst instrumentene under vannivå for å 
unngå søling, sprut og aerosoldannelse. Metallbørster, stålull, o.l. bør ikke brukes - disse lager 
riper på instrumentene som gir grobunn for rust og mikrober.  

6. Bruk personlig verneutstyr: Hansker, forkle, visir – dette er viktig for å ivareta HMS-kravene, 
både iht. arbeidsmiljøloven og smittevernloven.  
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Fremgangsmåte:  

• Utstyret skal forskylles under væskeflaten i kaldt vann, mellom 15-20 grader Celsius 
• Hovedvask skal skje i lunkent vann – ikke for varmt. Følg bruksanvisningen.  
• Bruk børster og engangskluter for å få fjernet all smuss – dette kommer ikke til å bli fjernet 

senere i dekontamineringsprosessen.  
• Etter vask skal utstyret skylles godt med rent vann i separat kum/balje før desinfeksjon. 
• Desinfeksjonen må utføres snarest mulig etter rengjøringen 
• Rengjøringstilbehør som ikke er engangs må vaskes og desinfiseres daglig og skiftes ut når 

det blir slitt.  
• Vaskekum/balje og benker vaskes og desinfiseres daglig og ved behov.  

ALL VASK SKAL SKJE UNDER VANNOVERFLATEN FOR Å HINDRE  
SMITTEBÆRENDE SPRUT OG AEROSOLER 

Spesialutstyr 

Utstyr som krever ekstra omtanke er blant annet roterende og sammensatte instrumenter, og 
instrumenter som ikke tåler varmebehandling, som for eksempel fleksible endoskop. For slike 
instrumenter er det ekstra viktig å lese og følge produsentens bruksanvisning for å forsikre seg om at 
også dette utstyret får en optimal dekontamineringsprosess, slik at de er trygge å bruke både for 
pasient og personale.  

Etter manuell rengjøring må utstyret desinfiseres. Det er vanlig å benytte en kjemisk 
desinfeksjonsmetode etter manuell rengjøring. Se artikkel om kjemisk desinfeksjon.  

 OPPSUMMERING 

 Følg produsentens bruksanvisning nøye 
 Bruk CE-merkede rengjøringsmidler som er kompatible med utstyret 
 Følg doseringsanvisningene for rengjøringsmidlet 
 Lag gode lokale prosedyrer og gi god opplæring til alt personell 
 Skyll med rent vann for å fjerne rengjøringsmidlene før videre prosessering/desinfisering 
 Bruk riktig personlig verneutstyr 
 Etter rengjøring må utstyret desinfiseres på egnet måte 

 

Kilder:  

Manuell rengjøring av medisinsk gjenbruksutstyr :  

• HTM 01-01- Decontamination of surgical instruments 
• HTM 01-05 – Decontamination in primary care dental practices 
• CDC – Infection control – Disinfection and sterilization 

Vaskedekontaminator: 

•  HTM 01-01 part d, HTM 01-05 
• NS-EN 15883:2009  
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Ultralydbad: HTM 01-05 

Nationale Infektionshygiejniske retningslinjer, statens serum institut, DK: kapittel 12 
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