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Kan innkjøpsprosesser utfordre 
sikker dekontaminering, 

ansvarsavklaringer 
ved 

nyinstallasjoner.



Anskaffelse av maskinelt dekontaminering utstyr



Brukerkravspesifikasjoner som må 
gjennomgås av alle interessenter.

• Beskrive krav til utstyr og system 
som er nødvendige for planlagt 
produksjon og bruk.

• Brukeren må spesifisere hva som 
skal produseres, inkludert størrelse
på produksjonsvolum, syklustyper 
osv. 

Kravspesifikasjon

Designkvalifisering: 

Med utgangspunkt i 
brukerkravspesifikasjonen vil 
designkvalifiseringen spesifisere 
nøyaktig hva som inngår i det nye 
systemet/utstyret. 

Alt fra maskinvare, tilførsler 
(elektrisitet, vann, avløp, osv.), valg 
av materialer og eventuelle IKT-krav 
blir spesifisert.



Typetesting

• Når sterilisatorer og annet 
dekontamineringsutstyr er like i henhold til 
bestemte kriterier, defineres de som samme 
type. 

• For maskiner i serieproduksjon vil 
produsenten vanligvis ha en 
samsvarserklæring i henhold til relevante 
standarder, og basert på typetesting for den 
aktuelle maskintypen. 

• Dataene som etableres under typetestingen 
blir deretter referanser ved installasjon, 
kommisjonering og validering. 



Workstesting

• Workstester er definert som en 
relativ standardisert serie med 
tester som utføres på fabrikken før 
leveranse, for å demonstrere at 
utstyret er i samsvar med 
spesifikasjonen. 

• For noen utstyrstyper angir 
standardene både obligatoriske og 
valgfrie workstester; kjøper må 
angi i kravspesifikasjonen om noen 
av de valgfrie tester skal inkluderes.



Factory Acceptance Test (FAT)
• FAT-testing er definert som en tilpasset testprosedyre for forskjellige typer 

utstyr og systemer. Den skjer både under og etter konstruksjonen og målet 
er å bekrefte at utstyret er bygget og fungerer i samsvar med bruker- og 
designspesifikasjoner. Produsenten skal i samarbeid med kjøperen utarbeide 
testprogrammet som inkluderer akseptkriterier og kontrollpunkter.

• FAT er ikke et krav, men anbefales sterkt for komplekst og spesiallaget utstyr 
som ikke er serieprodusert. Dataene generert under FAT er nyttige videre, for 
blant annet validering, og rapportene fra FAT inngår i kundens 
dokumentasjons- og kvalitetssystem.

• Allerede i anskaffelsesprosessen må kunden gjøre produsenten oppmerksom 
på at utstyret skal gjennomgå FAT og sørge for at det er inkludert i prosjektet 
og kontrakten. Kjøper bestemmer hvilke av deres representanter skal være 
tilstede på fabrikken under FAT; 



EU 2017/745

For å anerkjenne den viktige rollen 
standardisering har for medisinsk 
utstyr
bør overholdelse av harmoniserte 
standarder være et middel som 
produsentene kan bruke 

for å dokumentere samsvar 
med de generelle kravene til 
sikkerhet og ytelse og andre 
lovfestede krav



Samsvarserklæringer

• CE- sertifikat for å verifisere at 
tilbud produkt er i samsvar med  
aktuelle europeiske standarder

• Eks: 

«Leverandør krysser ja i 
anbudsbesvarelsen. 

Kan ikke vedlegge samsvarserklæring 
etter produktstandard.»



Installasjonskvalifisering

• Installasjonskvalifisering er 
prosessen med å fremskaffe og 
dokumentere bevis for at utstyr er 
levert og installert i samsvar med 
spesifikasjonene. 

• Skal bidra til å sikre at utstyret 
oppfyller krav i 
designkvalifiseringen og 
brukerkravspesifikasjonen og at 
leveransen er i samsvar med 
bestilling og kjøpekontrakten.

• Installasjonskvalifisering utføres 
umiddelbart etter at utstyret er 
ferdig montert og installert. 



Operasjonskvalifisering

• Operasjonskvalifisering er 
prosessen med å dokumentere 
at utstyret fungerer innenfor 
forutbestemte grenser etter 
installasjon og er i samsvar med 
spesifikasjoner og instruksjoner.

• Målet med 
operasjonskvalifisering er også å 
bevise samsvar med de 
relevante standarder for det 
aktuelle utstyret, for eksempel, 
NS-EN 285: 2015, NS-EN ISO 
17665-1: 2006, NS-EN ISO 15883 
serien av standarder.



Funksjonskvalifisering

•Selv om utstyret 
fungerer slik det skal i 
med de aktuelle lastene 
som skal produseres.

• Funksjonsrekvalifisering skal bekrefte at et 
utstyr fortsatt oppfyller ytelseskriterier som 
ble fastsatte under den opprinnelige 
funksjonskvalifiseringen og at dataene som 
ble etablerte under 
funksjonskvalifiseringstester forblir gyldige. 
Funksjonsrekvalifisering skal gjennomføres:

• a) Årlig som en del av det planlagte 
kvalitetssikringsprogrammet.

• b) Når det er ellers indisert, for eksempel i 
forbindelse med endringer som kan 
inkludere tekniske forhold og nye 
produksjonsmaterialer og metoder, det kan 
være bytte av steriliseringsemballasje eller 
bytte av vaskemiddel.

• c) Når brukeren ber om en slik bekreftelse.



Leverandør: 

• I vårt oppsett er det i PQ - at 
termometriske målinger og 
renhetstest av kammer ihht ISO 
15583 utføres.

• OUS har hittil ikke bestilt PQ ved 
levering, mens IQ og OQ i det 
siste året har blitt mer vanlig å 
ha med i bestillingen fra OUS. 

Eksempel 1 



Eksempel 1

• Leverandør ville her ferdigstille en 
installasjon uten dokumentasjon på :

-> vaskeeffektivitet

-> desinfeksjonstemperatur

-> Manglende data og dokumentasjon 
for revalidering. 



Eksempel 2

Ved intern validering av endoskop 
vaskedekontaminatorer avdekkes 
at maskinene ikke gjennomfører 
termisk desinfeksjon hver 24 time. 

Maskinene er kun satt opp med 
en funksjons- selvsjekk som gjøres 
automatisk hver 24 time 
(nattetid). 

• Bruker enheten har hele tiden 
trodd at selvdesinfeksjon kjøres 
daglig, men det gjør det altså 
ikke. 

• Leverandør «skylder» på at det 
var fokus på dette ved 
installasjon. 
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Interessenter som bør involveres i slikt  
dokumentet 

• Prosjekt- og planleggingspersonell,

• Teknisk personell med kompetanse på 
bygg, VVS, elektro etc

• Personell med valideringskompetanse,

• Smittevernpersonell, 

• Bruker/produksjonsleder, 

• Innkjøpsansvarlig og 

• Leverandør. 

• Annet fagpersonell kan inkluderes 
etter behov.

Vår erfaring har vært 
god med at 
prosjektleder innkjøp 
har holdt tak i dette 
dokumentet gjennom 
hele prosessen. 



8  Feed water (supply to steamgenerator after 
filtering/RO-system)

Responsible

Date 
Performed Sign.

8.1 Supplier Water supply for steam generator is analyzed and approved according to NS-EN 285:2015 annex B Water analyses according to NS-EN 285:2015

8.2 CUSTOMER Check that installation, pipe material etc. are according to specification for RO water.



14 Ventilation

Responsible

Date 
Performed Sign.

14.1 CUSTOMER Air ventilation in installation site has capacity to keep the room according to recommended temperature 20 -25°c (package room) and 35-75% Rh after installation

14.2 Supplier Air extraction adequate to maintain an acceptable temperature at the control panel/control unit area ( <35C ) 

14.3 Supplier Covers and maintenance doors with air grilles that allows air circulation  



16  Program, configuration check and test runs

Respon
sible

Date 
Performed Sign.

16.
1

Supplie
r

Date, time, language and customer specific unit name etc.  are correctly set in software

16.
2

Supplie
r

Check Interface and communication with central PC, and that reports, log and alarms are stored on PC/server

16.
3

Supplie
r

Check that all specified programs are available, and that other programs are not accessible for the user

16.
4

Supplie
r

Select  and run all the programs specified according to the order

16.
5

Supplie
r

All programs should be run 3 times each with a load equivalent to customers maximum standard loads, and should be 
completed without any error messages.

16.
6

Supplie
r

Perform a Thermometric test according to NS-EN285 16.1 

16.
7

Supplie
r

Perform a Load dryness Metal test (metal load)  according to NS-EN285 20.3

16.
8

Supplie
r

Perform an Air detector calibration and function check, according to NS-EN285 19.4

16.
9

Supplie
r

Printout from sterilizer and logger for all the test runs and thermometric test results attached.  

16.
10

Supplie
r

If autoclave shares supplies/steamgenerator etc with other equipment, and the installation is designed to run several 

equipment simultaneous, a test run with the most demanding programs should be run simultaneous for all connected 

equipment to check if capacity is ok


