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Sterilteknikk utvikling  infeksjoner HB 2012-2020
Helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) er fryktede komplikasjoner som følge av alle 

typer sykehusinnleggelser. Slike infeksjoner påfører pasienter ekstra lidelser og har stor 
ressursmessig betydning for sykehusdriften.



Anskaffelser av hva?

Utstyr innen dekontaminering har vi nå på kontroll på. Samarbeid 
med leverandører, sykehusinnkjøp og sterilteknikk gir gode 
synergier.

Utfordringer fremover er anskaffelse av MU/kirurgisk invasivt
utstyr skop etc

NS/EN ISO 15883-1

Vaskedesinfektorer :

Generelle krav, termer, definitioner og prøvninger.

NS/EN ISO 15883-2

Vaskedesinfektorer – Del 2: 

Krav og prøvning for 
vaskedesinfektorer, 

som anvender termisk 
desinfektion til  kirurgiske 

instrumenter, anestesiudstyr, 
fat, skåler, beholdere, utensilier, 

glassartikler etc.

NS/EN ISO 15883-3

Vaskedesinfektorer – Del 3:

Krav og prøvning for 
vaskedesinfektorer, 

som anvender termisk desinfektion 
Av beholdere til humant avfall.

NS/EN ISO 15883-4

Washer disinfectors-Part 4: 

Requirements and tests for 
Washerdisinfectors employing

Chemical disinfection for 
thermolabile endoscopes.

NS/EN ISO 15883-5

Vaskedesinfektorer – Del 5: 

Testjord og metoder 
for testing av rengjøringseffekt 



Innkjøp og avtaleforvaltning

07.05.21
Marie Myntevik

Sykehusinnkjøp HF



Litt om Sykehusinnkjøp
• Stiftet desember 2015

• Eid av de fire regionale helseforetakene

• Seks divisjoner

• Avdelinger:
- Kirurgiske og medisinske varer
- MTU/Lab
- Støttetjenester og administrative kjøp
- IKT & Bygg/Prosjekt

• Strategisk og operativt ansvar for 
innkjøp i spesialisthelsetjenesten

07.05.21



Sykehusinnkjøp HF skal utøve en spesialisert og 
profesjonell innkjøpstjeneste for 

spesialisthelsetjenesten.

FORMÅL

07.05.21



Anbud og offentlige anskaffelser

• Skattebetalernes penger

• Kostnadseffektive innkjøp

• Konkurransedyktig norsk næringsliv

• Integritet og tillitt

• Konkurranse om å levere de 
beste varene til de beste prisene 

07.05.21



VISJON

Vi leverer den beste avtalen for

helseforetakene. Hver gang!

07.05.21



https://handbok.helse-
bergen.no/eknet/docs/pub/DOK592
73.pdf
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• Anskaffelse av sterilisatorer til sterilsentralen i Helse 
Bergen

• Leveringsproblemer på vogner og rack

• Kritisk situasjon og ressursbruk

• Sterilsentralen/sterilteknikk og Sykehusinnkjøp 
med rådgiver, avtaleforvalter og jurist i tett 
dialog med leverandøren

• Levering og dagbot på 195 000,-

07.05.21



Sterilteknikk sammen med Sykehusinnkjøp samarbeidet med bla 
Forsvaret/FFI/Norske 
myndigheter/Sterilforsyningsmiljøer/NTNU/Private institusjoner 
på fremskaffing /design og testing av bla. smittevernutstyr under 
pandemien.

HUS var tidlig ute med godkjent sentral (Intensiv) for dekontaminering av 
kompatible Militære/Sivile N95- og N95-ekvivalente ansiktsmasker for bruk i 
helsevesenet ved videre brudd i forsyningslinjene. 

Samarbeid i fredstid, gir synergier i krise og krig

«På et tidspunkt hadde vi smittevernutstyr for 6 timers forsvarlig drift» 



Hva er bestillingen 

fra våre eiere?

• Medisinsk utvikling
• Nye arbeidsformer 

(teknikk,  logistikk, IKT)
• Forskning og 

innovasjon
• Nok personell med 

riktig kompetanse
• Bedre kvalitet og 

pasientsikkerhet
• Bedre oppgavedeling 

og samarbeid mellom 
sykehusene

• Unngå duplisering
• Gode anskaffelser



Hva regulerer min drift?

Smittevernlov

Helsepersonelloven

Internkontrollforskriften

Lov om medisinsk utstyr

Helseinstitusjonens infeksjonskontrollprogram

Helseinstitusjonens Strategi

Regional strategi/bl.a.Kirurgiplan

Nasjonal helse- og sykehusplan del 2

Gjeldende standarder



Hva sier smittevernloven: 

Under bokstav a nr. 1 er det også nevnt tiltak som skal motvirke infeksjoner forårsaket av utstyr. Det er 
viktig at institusjonen sørger for at det etableres kvalitetssikringssystemer som sikrer at utstyr som kan 
overføre smitte, blir rengjort, desinfisert, eventuelt sterilisert, oppbevart, transportert og ellers 
håndtert på en tilfredsstillende måte. I dette ligger også at institusjonen skal forsikre seg om at det 
utstyr som inngår i disse prosedyrene, fungerer tilfredsstillende.

• Ifølgje forskrift om medisinsk utstyr/nytt EU direktiv, samt En ISO 17664 
er det eit leverandøransvar å anvise metodar for desinfeksjon og 
reingjering. Ved innkjøp i dei enkelte føretaka er rutinane ulike for korleis 
personell med smittevernkompetanse blir tatt med i prosessen. 

• De som best kan bidra til oppdragsløsningen må trekkes inn i 
anskaffelsen

• Spesielt sårbart er systemet for dei innkjøpa som ikkje kjem inn under 
reglane for anbod.



Kan anskaffelser utgjøre en risiko for 
pasientsikkerheten?

Skal vi bli gode på support inn mot utstyr som skal 
dekontamineres og steriliseres pasientsikkert, må vi stille oss 
spørsmålet: 

«Trenger spesialisthelsetjenesten eget tverrfaglig team på 
anskaffelser direkte inn mot operasjonsprogrammet?» 

JA



• Det er ofte lite fokus på smittevernutfordringer knyttet til utstyr ved innføring av nye 
behandling eller nye diagnostiske metoder som igjen krever nytt kirurgisk utstyr 

• Vi som teknisk personell må på banen og belyse teknologiske utfordringer ved 
anskaffelser

• Leverandør må ansvarligjøres via sykehusinnkjøp

• Bruker/kirurg må få innblikk i våre utfordringer og hva som ligger bak en leveranse slik at 
de kan lever trygge tjenester

• Alle leveranser har en kostnad, alle leveranser tar en tid 

Risikoreduserande tiltak



Risikoreduserande tiltak

• Før innkjøp av utstyr/innføring av nye 
behandlingsmetoder skal det innhentes skriftlig 
informasjon frå leverandør om hvordan utstyret 
kan rengjøres, desinfiseres og steriliseres. Dette 
må komme tydeleg fram i kravspesifikasjon før 
anskaffelse. Ansvaret for dette ligger hos den 
enkelte avdeling.

• Hvert eget føretak må ha en overordna plan for 
dekontaminering av medisinsk gjenbruksutstyr 
og sterilforsyning. Planen må tydeleggjøre roller 
og ansvar for fagområdet.



• EK-ansvarlige får tilsendt bruksanvisninger fra Sykehusinnkjøp eller 
medlemmer i brukerutvalgene etter hvert som kontraktene blir inngått. 

• Siden vi har hundrevis av ulike utstyrstyper i bruk, er oppgaven 
sentralisert for å holde system på navnesetting og inndeling.

Risikoreduserande tiltak



• Det skal finnes skriftlige retningslinjer for mekanisk renhold og desinfeksjon av 
medisinsk utstyr, og ledelsen i avdelingen som eier utstyret har ansvar for å sikre 
at disse faktisk blir etterlevd. 

• Retningslinjene for handtering av medisinsk utstyr må inkludere system for 
oppbevaring, vedlikehald, kontroll og validering for å oppfylle kriteriene i 
nasjonale og internasjonale anbefalinger og standarder.

• Foretaksvis sentralisering av hele eller deler av dekontamineringsprosessen vil 
være et kvalitetsforbedrende tiltak.

Risikoreduserande tiltak



Ulike modeller jmf. drift

Modell Pro (bl.a.) Kontra (bl.a.)

Sentralisert dekontaminering • Sentraliserer kunnskap og 
prosess 

• Mindre maskinpark, mer 
oversiktlig, ingeniør går «ett» 
sted.

• Arealbehov
• Inntørkingstid.

Sentralisert sterilisering, de-
sentralisert rengjøring og 
desinfeksjon

• God kvalitet på 
steriliseringsprosesser.

• Mindre maskinpark å 
validere/teste

• Usikker kvalitet på rengjøring 
og desinfeksjon. 

• Store kostnader med 
opplæring samt testing av 
utstyr.

• Må stole på at prosessene er 
utført.

Desentralisert Sterilisering, 
sentralisert rengjøring og 
desinfeksjon

• Usikker kvalitet på sterilisering. 
• Store kostnader med 

opplæring samt testing av 
utstyr.

• God kvalitet på rengjøring og 
desinfeksjonsprosesser.

• Mindre maskinpark å 
validere/teste

Små deko-sentra inkl. sterilisering 
rundt omkring

• ? • MYE



Parkhjørnet nytt senter for dekontaminering
ferdig i 2023



.

• Anskaffelse av Medisinsk utstyr. Har vi kontroll?

«Det er for seint å lure på om utstyret passar i avdelinga si 

dekontamineringsmaskin etter at ein handel er gjennomført». 

Smittevernlege Dorthe Hagen HUS

• Ifølge forskrift om medisinsk utstyr, samt ENISO 17664 er det 
leverandøransvar å anvise metode for desinfeksjon og rengjøring.

• Etter tilsyn fra DSB fikk HB avvik for manglende 
dokumentasjon på opplæring av bruker på 
medisinsk utstyr. 

• En konsekvens av dette var at alle 
bruksanvisninger måtte ligge tilgjengelig i EK for 
at det skulle være mulig å linke dem inn i 
kompetanseplanene. 

• I et samarbeid med FoU-avdelingen / seksjon for 
fag og utdanning, fikk MTA i oppgave å legge inn 
bruksanvisninger for alle større anskaffelser av 
medisinsk utstyr.



• Eksempel Anskaffelse meldt inn i synergi pga manglende 
mulighet for automatisert reprosessering/validering.



Utfordring:
• HUS kan ikke oppfylle en validert 

automatisert vaskeprosess slik den er 
beskrevet

• Dersom vi skyller i springvann tilfører vi 
pasientsystemet vann som ikke er 
demineralisert

• Manuell skylling i vask krever en veldig 
kontrollert desinfeksjonsprosess av areal i 
forkant av prosedyre

• En manuell skylling er ikke en validert 
prosess

• Personell som utfører en slik manuell 
skylleprosess utsettes for smitterisiko

Eksempel Anskaffelse meldt inn i synergi pga manglende mulighet for 
validering.



• Brukermanual sier at dersom bruk av validerte ventilasjonsfilter  
er det ikke nødvendig å vaske kassettene. 

• Etablert rutine ved HUS er å bruke validert HEPA elektrostatisk 
ventilasjonsfilter ved ekspirasjonsside inn mot apparat og ved 
tubeinngang. Filtrene byttes mellom hver pasient

• Dersom systemet har vært brukt uten filter ønskes en 
vaskeprosess med vann og kjemi, og dette må utføres i 
eksisterende maskinpark.

Eksempel Anskaffelse meldt inn i synergi pga manglende mulighet for 
validering.



Presentasjon for agenda for møte mellom leverandør 
bruker og sykehusinnkjøp 05.05.21

Vi ønsker ved hjelp av dette møtet å få fram uklarheter i  manual 
for rengjøring av nyanskaffet anestesiapparatet,  og legge fram 
forslag til rutine ved Helse Bergen.

I første del av presentasjonen legger vi fram dokumentasjon fra 
manual som er uklar og som ikke kan følges.

I siste del tar vi en oppsummering av uklarheter og setter opp et 
forslag for hvordan vi kan rengjøre anestesiapparatet i Helse 
Bergen.

Eksempel Anskaffelse meldt inn i synergi pga manglende mulighet for 
validering.



Konklusjon Synergi 

• Det anbefales at det utarbeides en sjekkliste til bruk ved 
nyanskaffelser av medisinsk utstyr. 

• Denne sjekklisten må stille krav til leverandør sin beskrivelse 
av rengjøringsprosessen, og bør være detaljert. 

• Dette må gjelde både kirurgisk gjenbruksutstyr som skal inn i 
sterilforsyningskjeden samt utstyr som vaskes og 
desinfiseres uten påfølgende sterilisering.

Eksempel Anskaffelse meldt inn i synergi pga manglende mulighet for 
validering.



Desember
Gjennomgang verktøy

Service Matachana 

frigivning  

Kontroll Inkubatorer 
temperatur 

Februar:

Lavtemperatur/plasma

PM1 

SL 3100 Re-kalibreres

Mars:

Service Matachana

Gjennomgang 
datateknisk 

Online

Service Miray

Service 
kontroll/test WD 

Getinge 

Kontroll innlastere

Gjennomgang 
datateknisk 

Online  

Juni:

Service 
Matachana 
Reparasjon 
frigivning 

Kontroll løftebord

Gjennomgang 
datateknisk 

Online 

September,

investeringsplan MTU, 

Lavtemperatur/plasma PM2 
samt validering

Oktober UKE43

Årservice
Matachana samt 

validering 
frigivning 

November

Service Getinge 
kabinett 

Gjennomgang datateknisk 

Online 

Gjennomgang med VVS opp 
mot RO anlegg Trykkluft  etc.

Investeringsplan 
nytt MU



Gode anskaffelser gir livskvalitet for 
morgendagen 

Takk for oss.

18.06.2021


