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Valideringstekniker
•
•

•
•

•

Rolf Bakke
Sykehuset Innlandet HF
(Somatiske sykehus på
Elverum, Gjøvik, Hamar,
Lillehammer og Tynset).
3 personer som er utdannet av
SIHF til valideringsteknikere.
Vi er, i utgangspunktet,
resultatet av et ønske fra Steril
forsyning til EIS (Eiendom og
intern service / Teknisk)
Våre arbeidsoppgaver er
forankret i overordnede mål fra
divisjons-ledelsen.

•

•

•
•

Vi er sertifisert for uavhengig
validering fra Eastwood Park
og Ellab.
Validerer for Sterilsentral,
Medisinske og Kirurgiske
avdelinger, Blodbank,
Medisinsk Biokjemi, Medisinsk
Mikrobiologi, Apotek, Tannlege
og Medisinskteknisk avd.
Har eget budsjett, fakturerer
ikke de vi validerer for.
Vårt hovedfokus er
pasientsikkerhet!
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Litt fakta om SIHF
•

•

•
•
•

Opptaksområdet består av 44
kommuner med et totalt
befolkningsgrunnlag på 346
000 innbyggere per 2020.
Ved utgangen av 2019 var
antall årsverk til sammen
6 656, med 8 768 ansatte.
Eiendomsmassen utgjør omlag
338 000 m².
Omsetningen er på om lag 8,5
milliarder kroner.
Det engelske navnet på
helseforetaket er Innlandet
Hospital Trust.
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X

Litt fakta om SIHF
•

•
•
•
•

Sykehuset Innlandet HF er det første helseforetaket i Norge, som
utfører heltids produktuavhengig validering på
vaskedekontaminator, dampautoklave (herunder også
dampkvalitets-test) og Endoskop vaskedekontaminator, med eget
personell)
Vi har hospitert hos andre sykehus – og hatt andre sykehus på
hospitering hos oss.
Min oppfatning at vi har lykkes fordi alle valideringsteknikere er
utførende valideringsteknikere.
Vår ledelse er ikke faglig basert, men tilretteleggende og førende.
Vi ønsker validerings-samarbeide med andre sykehus/ foretak
som kan bidra med å dele kunnskap og erfaringer.
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Hva er validering?
Dokumentert fremgangsmåte for
å skaffe, registrere og tolke
opplysninger som trengs for å
vise at prosessen gir
reproduserbart resultat etter de på
forhånd valgte spesifikasjoner.
Retningsgivende for validering er
at det som ikke er dokumentert –
det er ikke validert.
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Kravspesifikasjon
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Hvorfor egne Valideringsteknikere?
•
•
•
•
•
•
•
•

PASIENTSIKKERHET!
Uavhengighet i forhold til produkt og leverandør.
Økonomi, SIHF beregner å sparer millioner på bruk av eget personell.
Valideringstekniker er tilgjengelig, og har god kjennskap til utstyr, hus og
personell.
Mulighet for å kunne spisse kompetanse og gi opplæring internt.
Bistand for innkjøpsavdeling.
Være rådgiver ved havarimelding av utstyr.
Som valideringstekniker skal vi jobbe for å gi alt utstyr, som direkte eller
indirekte er pasientrelatert, en uavhengig test, tolking og rapport på at
dette er pasientsikkert igjennom validering!
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Hvorfor egne Valideringsteknikere?
•

•

•

Forskrift om smittevern i helsetjenesten pålegger
helseinstitusjoner å ha et infeksjonskontrollprogram. Dette gjelder
både sykehus, sykehjem, dagkirurgiske klinikker og
opptreningsinstitusjoner.
https://www.fhi.no/sv/forebygging-ihelsetjenesten/smittevern_i_institusjoner/infeksjonskontrollprogra
m-i-helsein/
Forståelse for at vaskedekontaminator er medisinsk utstyr:
Utstyr som er spesielt beregnet på å desinfisere medisinsk utstyr,
tilhører klasse IIa med mindre det er spesielt beregnet på å
desinfisere ivasivt utstyr, da er det klasse IIb.
Fokus på konsekvenser av at bruken av antibiotika skal
reduseres.
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Leverandøruavhengig = utfordringer
•

•

•
•

Hva ligger det i å være uavhengig valideringstekniker?
- god teknisk forståelse av ulike leverandørers løsninger
- relevant bakgrunn
- evne til å lese og forstå tekniske dokument på engelsk
- evne til å teste, tolke og dokumentere resultat
- etterrettelig
Hva skal vi gjøre – og ikke gjøre?
- vi skal teste og dokumentere
- vi skal validere utstyr og ikke brukere eller lokaliteter
- gjennomgå og signere rapport med ansvarlig for utstyr
- lagre dokumentasjon i internkontrollsystemet
- vi skal ikke godkjenne noe utstyr, kun dokumentere og gjennomgå
rapporten med de som ønsker i etterkant
Hvor mye ansvar skal tillegges oss?
- vi kan bistå ansvarlige for utstyret ved problemer og avvik
Ansvaret for utstyret er bruker og ledelse.
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Fordeler ved uavhengig validering
•

Hvilken fordeler har bruker og avdeling av validering?
- at eksterne kommer inn på avdeling, skjerper bruker og gjør at de
tenker mer på hva som skal (og bør) gjøres
- bruker kan høste informasjon og høre hva som er rutiner andre steder
- dokumentasjon fra validering vil gi nyttig informasjon ved feilsøking og
problemløsning for tekniker
- bruker og avdeling kan dokumentere at kvalitetskrav oppfylles
- tekniker kan få verifisert og dokumentert at reparasjoner og service er
utført korrekt

•

Hvilken fordeler har leverandør av utstyr?
- en uavhengig dokumentasjon overfor kunde at utstyr er ihht. gjeldende
standard
- en uavhengig part å snakke med der hvor kunde er usikker i forhold
som omfatter maskin, prosess og kanskje ansvar
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Ansvar
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Ansvar
•
•
•
•
•

Hva er leverandørs ansvar?
Hva er innkjøpers ansvar?
Hva er brukers ansvar?
Hva er teknisk sitt ansvar (og hvilken teknisk avdeling)?
Hva er ledelses ansvar?

•

Validering av utstyr avdekker en del ganger mangel på eierskap til
ansvar.
Det er ofte ulike agendaer når problemstillinger avdekkes og
valideringstekniker kan havne ‘mellom barken og veden’ i forhold til ulike
leverandører, avdelinger og interesser.

•

•

Valideringsteknikere får et godt kjennskap til ulike sykehus og avdelinger.
Vi får en unik innsikt i ulikt utstyr, kunnskap blant brukere og prosedyrer
på ulike steder.
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Det må stilles krav, fordi:
•
•
•
•
•
•

•

Stor utvikling av medisinsk utstyr igjennom siste år øker krav til personell
og utstyr i helsevesenet.
Det kan utføres flere kompliserte undersøkelser og inngrep.
Instrumenter blir mer komplekse og sårbare for skade.
Sykehusene har ikke mer utstyr enn det som er nødvendig.
Fleksible endoskop, er kostbar å reparere.
Skader eller infeksjoner hos pasienter, er samfunnsøkonomisk dyrt og
kan gi unødvendig lidelse og helsereduksjon for enkeltpersoner.
Det skal være pasientsikkert å bli behandlet på Sykehus!
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Avvik avdekket ved validering EVD
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ny type kjemi måtte erstattes med gammel type.
Feil type vaskepumpe var montert (beregnet for det engelske markedet)
Software/ program måtte oppdateres.
Krakelert plast i innsats måtte fjernes.
Kummer og lokk i kammer var plast ødelagt (forvitret)
Lekkasjer fra kammer (vann og kjemi)
Førte til vurdering i forhold til ulikt utstyr som ble prosessert samtidig.
Avdekket at selvdesinfeksjon aldri var utført.
Avdekket feil eller manglende bruk av riktig tilkoblinger for riktig skop.

•

Leverandør måtte endre rutiner for egen måte å validere på.

•

Leverandør måtte frigi tekniske dokument og selge teknisk utstyr for at
validering skal kunne gjennomføres av andre.
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Utfordringer med opplæring og kunnskap
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Utfordringer med opplæring og kunnskap
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Positive erfaring i egne ‘hus’
•
•
•

•
•
•
•

Det er utrolig mange dedikerte og dyktige personer i Sykehuset Innlandet
HF. Dette er regelen og ikke unntakene!
Mange ansatte som har jobbet en god stund – som også er villig til å
lære mer om egen jobb, igjennom etterutdanning.
Unge ansatte med ny og tidsriktig utdannelse er med å skape ‘moderne’
holdninger, de har den nyeste opplæring for å utfører en nøyaktig og
pasientsikker jobb.
Avdelinger som legger vekt på trivsel – og hvor det ‘aldri’ er noen
problemer, hvor alt føles løsningsorientert og pasientsikkert.
At økonomi ved validering er ivaretatt ved eget budsjett og ‘kunden’ ikke
trenger tenke kostnad.
Vi har ledere og divisjonsdirektører som lytter og ikke er redd for å løfte
avvik og problemer frem, selv om beslutninger gir store konsekvenser.
Opprettelsen av lokale dekontamineringsteam, som møtes også på tvers
av ‘husene’.
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Endoskop VD
•
•
•
•
•

Start validering etter ønske fra Direktør medisin og helsefag.
Første uavhengig validering utført 1. august 2019.
Sykehuset Innlandet har 3 ulike leverandører for EVD, som hver har ulike
oppsett for valideringsgjennomføring.
Det er ulikt driftsansvar, noen driftes av Allmennteknisk og andre av
Medisinteknisk.
Det er også forskjellig ‘eieransvar’ på avdelinger, både medisinske og
kirurgisk avdelinger.
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VD vs. Endoskop VD
Vaskedekontaminator:
• Desinfiserer som regel ved 90
grader (høy temperatur)
• Instrumenter skal ha en sterilprosess i etterkant
(Dampautoklave)
• Maks temperatur instrumenter er
generelt <140 grader.
• Standard NS-EN ISO 158831:2009.
• Standard ISO/TS 15883-5:2005.
• Ikke krav til leverandører for
totalprosess. F.eks. ‘alle’ kan
levere kjemi til VD.
• Valideres med restproteintest.

Endoskop vaskedekontaminator:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Desinfiserer som regel ved 35 grader
(lav temperatur)
Instrumenter kan ha lavtemperatur
sterilprosess i etterkant
(hydrogenperoksid)
Maks temperatur fleksible endoskop er
<60 grader.
Standard NS-EN ISO 15883-1:2009.
Standard NS-EN ISO 15883-4:2018.
Standard ISO/TS 15883-5:2005.
Krav til leverandør for totalprosess.
Valideres med vannprøve fra siste
skyllevann.
Må ha eksterne tørkeskap hvis lagring
av skop.
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Standarder for Endoskop VD
•
•
•

•

NS-EN 15883 er en serie standarder som grunnlaget for å produsere,
drifte og teste bl.a. Endoskop vaskedekontaminatorer.
Dokumenter viser til hvilke standarder utstyret er produsert etter – og gir
grunnlaget for validering.
Krav kan gå på tvers av ulike deler av standarden, f.eks. krav om test for
endotoksiner. Krav står i NS-EN 15883-1:2006 (+ tillegg :2014) Punkt
6.4.2.3 (side 38) og gir føring for NS-EN ISO 15883-4:2018.
Samme føring er også mellom del 1 og del 5 (CEN ISO/TS 158835:2005)
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Installering
•
•

•

•
•
•

Installering må utføres fagmessig forsvarlig av leverandør.
Utstyr må valideres (i følge alle standarder utstyret er produsert etter) av
leverandør med:
- IQ (installasjonskvalifisering)
- OQ (operasjonskvalifisering)
- PQ (funksjonskvalifisering)
Det må være forsvarlig opplæring av alle brukere og ledere (Sykehuset
Innlandet HF har eget skjema i kvalitetsportalen for de som skal betjene
vaskedekontaminatorer. Skjemaet skal signeres etter opplæring.
Teknisk driftspersonell må ha en forsvarlig opplæring, og nok kunnskap
til å hjelpe brukere av utstyr.
Alle papirer skal leveres, ferdig utfylt og signert, fra leverandør, før
utstyret tas i bruk.
Alle adgangskoder til utstyret, samt gjennomgang for senere RQ
(rekvalifisering / periodisk test) skal gis av leverandør
helst før utstyret tas i bruk.
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Vann
•
•
•
•

Ansvar for å sikre vannkvalitet må spesifiseres i anbudsdokumenter.
Hvis leverandør ikke selv leverer utstyr som sikrer vannkvalitet i henhold
til gjeldende standard må annen leverandør/ spesialist sørge for dette.
Firma som leverer vannrenseanlegg må dokumentere at vannkvalitet er i
følge krav satt av standard, og leverandør av Endoskop VD
I valideringsrapport fra leverandør, av Endoskop VD, skal det leveres
resultat av vannprøver, utført etter gjeldende standard.
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Strøm, luft, avløp og ventilasjon
•
•
•
•
•

Hva er konsekvens ved strømbrudd?
Skal trykkluft til maskin (f.eks. til gjennom blåsing) ha spesielle krav til
kvalitet?
Er det spesielle krav til avløp (brutte avløp)?
Er det krav til ventilasjon fra rom og fra maskinens kjemiplass/ skap?
Kjemidamp, kan det forekomme, og gir det helserisiko for bruker?
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Fleksible endoskop
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Fleksible endoskop
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Validering av Endoskop VD
•
•

Validering av Endoskop VD er krevende og testmaler må
tilpasses ulike maskiner og leverandører.
Sykehuset Innlandet har lagt ned mye tid og ressurser i
opplæring, utarbeiding av maler, program for
valideringsgjennomføring og nødvendig testutstyr.

•

Vi savner en nasjonal kompetansetjeneste som kan bidra med
kunnskap og nasjonale føringer og veiledere. Dette ville gjort
hverdagen lettere for både Sykehus og leverandører av utstyr.

•

Vi mener det er feil at leverandører skal være styrende i forhold til
føringer og veiledere. Her har vi sett gang på gang at
egeninteresser og økonomi vil være førende.
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Utdanning for validering av EVD
•
•

•

•
•

Vi har valgt en uavhengig utdanning fra Eastwood Park i England.
Det er 4 ulike kurs som til sammen gir kunnskap til årlig validering (den
mest krevende) av Endoskop VD. Alle kurs må bestås med eksamen
underveis.
Tema gjennom kursene er:
- sikkerhet
- vann og kjemi
- mikrobiologi
- ulike typer fleksible endoskop
- ulike typer endoskop VD og hvordan de valideres
- instrumenter og loggere
- tester som skal utføres daglig, kvartalsvis og årlig
Læremidler og kravspesifikasjon både fra HTM 2030 og NS/EN 15883.
Uavhengig valideringsutdanning er i dag England, ønske om norsk
utdanning via f.eks. NTNU.
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Valideringsutstyr
•
•
•
•
•

Vi bruker loggere fra Ellab.
Alle loggere vi bruker er single ‘pucker’.
Valideringsutstyret kalibreres årlig, hos leverandør, i Danmark.
ValSuite er programmet som lager rapport fra loggerdata samt info vi
selv ønsker skal være med.
ValSuite er Ellabs eget valideringsprogram.
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Eksempel på punkter som testes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Punkter som er sjekket etter NS-EN ISO 15883-1:2009:
4.2.1.1 (6.10.2) Renhetstest, Cleaning efficacy test 1. Kammer, innsats,
last og vaskearmer.
4.2.1.1 (6.10.3) Restproteintest, Cleaning efficacy test 2 (se vannprøver)
4.3.1.1 Termisk test last.
5.3.2.5 Temperatur tank for siste skyllevann.
4.1.4 Verdier trykk, temp og kjemi innenfor spesifikke verdier.
4.2.2 Temperatur i første skyll skal ikke være over 45°C (for endoskop
vaskedekontaminator er krav 35 grader)
….
….
….
….
Totalt 18 punkter.
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Eksempel på punkter som testes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Punkter som er sjekket etter NS-EN ISO 15883-4:2018:
4.2.3 Lekkasje test feil alarm (hvert skop/ kanal/ hulrom)
4.2.5 Lekkasje test (±10 % av største lumen på skop behandlet i
endoskop vaskedekontaminator)
4.3.5 Rengjøringstest (Cleaning Efficacy 1) (hvert skop/ kanal/ hulrom)
4.4.2 Desinfeksjonsmiddelets effektivitet (hvert skop/ kanal/ hulrom)
4.4.3 Temperatur i desinfeksjonsfase (hvert skop/ kanal/ hulrom)
….
….
….
….
….
….
Totalt 16 punkter
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Hvor mange tester?
•
•

Det settes av 2 dager pr. validering (inklusive vannprøver)
Det kjøres inntil 12 ulike kjøringer, hvis alle tester gjennomføres (hvis
kanaler må testes separat ved feil og aksepttest for innsnevret lumen, så
blir det i tillegg 12 avbrutte kjøringer)
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Vannprøver siste skyll:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kimtall 22°C
Pseudomonas aeruginosa MF
koliforme bakterier MF
E. coli MF
legionella, dyrkning
endotoksiner i vann
Intestinale enterokokker
pH
°dH

•

Mycobacterium spp (Q) – M.M.9.26 (qPCR). Taes kun ved behov som en
utvidet test.

•
•

Vannprøver utføres antiseptisk.
Leveres til analyse hos eksternt firma.
EVD 12/3-2021

Endotoksiner
•
•
•
•
•

•
•
•

Hvor problematisk er egentlig endotoksiner?
Det er ikke føringer for hva som er akseptabelt i Norge, her savner vi
nasjonal føring.
I England så er maks verdi <0,25 EU/ml i HTM 2030 og <0.30 EU/ml for
HTM 01-06.
Vi har ved validering målt verdier opptil 6,0 I.E/ml (I.E = Internasjonale
Enheter, tilsvarer EU/ml)
Etter avdekking av høye verdier på endotoksiner så er det diskutert om
dette skal utføres uten fleksibelt endoskop i kammer, eller med tomt
kammer.
Er det OK at leverandører er de som gir føring for hva som er riktig?
Hva med gamle og slitte fleksible endoskop, er det de som kontaminerer
kammer i Endoskop VD?
Hva med at samme kammer brukes til ulike endoskop?
Noen sykehus bruker samme maskin/ kammer til
bronkoskop og gastroskop.
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Endotoksiner
Hva har vi lært som valideringsteknikere lært?
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Endotoksiner
•

Hva sier standarden?, her i fra NS-EN ISO 15883-4:2018:

•

NS-EN ISO 15883-1:2009:

•

NS-EN ISO 15883-4:2018:
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Vann og kjemi
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Kjemi
•
•
•
•
•
•
•

•

Spesielt viktig ved Endoskop VD da fleksible endoskop tåler maks 60
grader i prosess. Vask og desinfeksjon er på ca. 35 grader.
Noen leverandører har rutiner for periodiske sjekk av kjemi med
teststrips, som bruker selv skal utføre.
Transport, oppbevaring og utløpsdato er kritisk.
Det skal ikke brukes om igjen slanter fra gamle kanner. Dette har blitt
gjort som en misforstått måte å spare penger på.
Ved validering måles mengde med vekt, hvor egenvekt kalkuleres med,
for å beregne riktig volum. Dette for å slippe eksponering av kjemi.
Hos brukere er det ofte spørsmål om helsepåvirkning av kjemidamp.
Det er et krav til leverandører av Endoskop VD at de skal også levere
med kjemi som er egnet for prosessene maskinen skal gjøre (bruker kan
ikke selv bestemme andre typer)
Kjemi inntak kalkuleres også mot mengde vann som tas inn i prosess
(sjekkes med eksterne vannmålere)
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Cleaning Efficacy 1/ CE-1/ Soil Test
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Cleaning Efficacy 1/ CE-1/ Soil Test
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Cleaning Efficacy 1/ CE-1/ Soil Test
•

Soil Test utføres i 2 omganger, først ved tomt kammer og så ved hjelp av
surrugatskop.
• Det har vært stilt spørsmål fra en leverandør ved bruk av Soil Test, samt
hevdet at det leverandør som skal bestemme ‘riktig’ type Soil Test.
Fra Steris (Browne Washer Disinfector Test Soil):
• PCN 2304 is equivalent to the UK surgical instrument test soil and has
also showed to be equivalent to all other surgical instrument test soils in
ISO/TS 15883-5, and therefore can also be used for endoscope
chambers.
• Endoscope test soils tend to have a low viscosity so that they can be
injected into the lumens of surrogate endoscope test devices, but
because of this low viscosity any soil that is coated onto the chamber
walls will drip down into the bottom of the basin and is not presenting an
appropriate challenge to all of the basin. PCN 2304 (and other surgical
instrument soils) have a higher viscosity so that when it is coated onto
walls it will remain in position.
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Cleaning Efficacy 1/ CE-1/ Soil Test
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Cleaning Efficacy 1/ CE-1/ Soil Test
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Cleaning Efficacy 2/ CE-2/ Restproteintesting
•
•

Generell ulik praksis ved restproteintesting av vaskedekontaminator.
Mangler nasjonale føringer og vi har konkret etterspurt dette.

•

Erstattes i Endoskop VD av vannprøver i siste skyll.
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Alarmer for blokkert kanal
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Alarmer for frakoblet kanal
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Innsnevret lumen test
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Trykktest
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Trykktest
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Konduktivitet
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Termisk kontroll
•
•

•

Det er gitte krav til plassering av termiske loggere, ved termisk kontroll i
prosess, lik validering av ‘vanlig’ vaskedekontaminator.
Noen steder mer krevende å logge temperatur på, grunnet utforming av
Endoskop VD (f.eks. Wassenburg WD440 hvor fleksibelt endoskop tres
ned i et rør)
Plassering av maskinens temperaturfølere, for indikert og styrende
givere, kan også være utfordrende å sjekke med eksterne loggere.
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Termiske tester, Wassenburg
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Termiske tester, Olympus
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Termiske tester
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Termiske tester
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Selvdesinfeksjon i EVD

EVD 12/3-2021

Selvdesinfeksjon i EVD
•
•
•
•
•

•
•

Ved oppstart av validering viste det seg at enkelte hus aldri hadde
utført termisk selvdesinfeksjon.
Programmet for termisk selvdesinfeksjon skal valideres.
Termisk selvdesinfeksjon utføres ved ca. 90 grader og uten
fleksible endoskop.
Systemcheck er ikke det samme som termisk selvdesinfeksjon.
Uten bruk av termisk selvdesinfeksjon bygges det opp biofilm i
maskinen.
Noen leverandører bruker kjemisk selvdesinfeksjon i stedet for
termisk selvdesinfeksjon.
Det kan (og bør?) tas vannprøver fra siste skyll, i programmet for
selvdesinfeksjon.
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Tørkeskap
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Eksternt, nødvendig utstyr
•
•
•
•
•

Hvilke krav er det til forbehandling av fleksible endoskop som skal
prosesseres i Endoskop VD?
Er det nødvendig plass og utstyr til forbehandling?
Hvilke krav er det til eksternt tørkeskap og oppbevaring?
Opplæring, hvem har ansvar for eksternt, nødvendig tilleggsutstyr?
Skal eksternt, nødvendig utstyr også valideres?
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Blanding av fleksible endoskop
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Noen leverandører har kammer som kan prosessere 2 fleksible
endoskop samtidig, og sier at det ikke har noen betydning for hvilken
type endoskop som prosesseres sammen.
Når det ikke er regelmessig validering, eller hvis validering avdekker feil
eller verdier utenfor standard, er det fortsatt OK å blande f.eks.
Bronkoskop og Koloskop?
Hva med de Endoskop VD som ikke har validering?
Hva med kvaliteten på endoskop som prosesseres?
Er forbehandling av fleksible endoskop riktig utført?
Er det godt nok daglig vedlikehold?
Er det oversikt over at kjemi er kvalitetsmessig forsvarlig?
Har bruker nok kunnskap og opplæring til å gjøre en riktig jobb, samt
velge riktig program?
Er det regelmessig vedlikehold, og er det fagmessig utført?
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Dokumentasjon ved validering
•
•
•
•
•
•
•

Valideringsrapport utformes med bruk av Ellabs program
ValSuite.
Hver rapport er mellom 60 til 70 sider.
Valideringsrapporter signeres av valideringstekniker og
avdelingsansvarlig sammen.
Krever at den som signerer for bruker har kunnskap om
Endoskop VD.
kopi av rapporter for Endoskop vaskedekontaminator sendes
også Hygiene/ Smittevern.
Signerte rapporter lagres i Plania (Sykehuset Innlandets
kvalitetssystem) av valideringstekniker.
Signerte rapporter for endoskop vaskedekontaminator sendes til
Medisinteknisk avdeling, der de har ‘eierskap’, for lagring i deres
eget internkontrollsystem.
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Valideringsveien videre for Endoskop VD
•

•
•

•

•

•
Er det gode nok rutiner for
regelmessig testing og
validering av Endoskop VD?
Utføres periodiske rutiner?
Ved validering av Endoskop
VD så validerer vi ‘kun’
maskinen, men vi ser noen
ganger at ting rundt
•
behandling og prosessering
kunne vært bedre.
Kan samarbeidet mellom
Helseforetakene bli bedre på •
validering?
Vi trenger en fremoverlent
nasjonal Kompetansetjeneste.

Vi er avhengig av dyktige og
dedikerte leverandører.
- og egen ledelse som ser
verdien av gode og riktige
rutiner.
- og ansatte som har forståelse
av hvor viktig de egentlig er, og
hvor viktig jobb de utfører.
Bruker må ha tilgang på hjelp
og støtte fra teknisk personell
med kompetanse.
Nasjonale veiledere som gir
enhet og sikkerhet for de ulike
Sykehusene.
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Takk for meg
EVD 12/3-2021

