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Tema 1: Låneinstrumenter i et 
dekontamineringsperspektiv  
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Korrekt 
dekontaminering er en 
grunnleggende 
forutsetning…. 

… for at medisinsk gjenbruksutstyr skal kunne anvendes på en sikker måte 
uten fare for å overføre smitte. 
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Renhetskrav til medisinsk utstyr 

Dr. Earle H. Spaulding 

Kritisk utstyr   

Høy risiko 

Utstyr som kommer i kontakt med 
blodbanen, sentralt nerve- og 
vaskulærsystem og sterilt vev.  

→ Sterilt 

Invasivt utstyr/kirurgiske instrumenter: saks, 
pinsetter; dentalt utstyr, oftalmologisk og 

urologisk utstyr, dialyseutstyr 

Semi-kritisk 
utstyr 

Middels  risiko 

Utstyr som kommer i kontakt med 
slimhinner (luftveiene, mage-tarm-kanal/ 

urinveine) uten å penetrere disse.  

→ Desinfisert, helst sterilisert 

Trakealtuber, otoskop, anestesi-utstyr, 

gastroskop, spekel, amalgamkondensator, 
kinnbøyle 

Ikke-kritisk 
utstyr 

Lav risiko 

Utstyr som kommer i kontakt med hel, frisk 
hud  

→ Rengjort, helst desinfisert 
Blodtrykksmansjetter, 

stetoskop, pulsoksimeter, datamaskin 
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Avhending 

1.  Skroting/reparasjon 

2.  Retur til eier 

Rengjøring 

Pakking 

Sterilisering 

Transport 

Lagring 

Bruk 

Transport 
Inspeksjon 

Anskaffelse: 

• 1.  Kjøp 

• 2.  Lån 

 

DEKONTAMINERING 
 

I alle stadier: 

Lokalisering 

Lokaler 

Utstyr 

Kompetanse 

Organisering 

Prosedyrer 

Desinfeksjon 
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Låneinstrumenter «På lånt tid» Linda Ashurst Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering 

 
 
 

Låneutstyr 
– en ny 

utfordring
?  

 



Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering 

2005 Dekontamineringsdagene  
 

Innlegg fra Stavanger Universitetssjukehus Helse 
Stavanger HF:  
De fleste firma oppgir at de har rutiner internt i 
firma ved utlån: 
- retur 
- kontroll 
- sporing 
- service avdeling 

 

 

Betenkelig da at: 
Ved SUS i september mottok vi 5 instrumentsett 
til lån som vi ikke hadde lånt før, og som vi ikke 
fikk med dokumentasjon eller bruksanvisning 
for rengjøring, desinfeksjon og sterilisering 

 
 
Hvem har ansvaret om noe går galt ? 
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Norsk forening for sterilforsyning  
Landsmøtet 4-5. juni 2015 

 
Ortopedisk låneutstyr 
 
• Problemer med opplæring 
• Utilstrekkelig tid til 

reprosessering 
• Problemer med emballering 

 
 

• Problemer med 
steriliseringsprosessen 

• Problemer med dokumentasjon 
 

Låneinstrumenter «På lånt tid» Linda Ashurst Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering 



Avdeling for smittevern 

Loan instruments; the reprocessor’s challenge - Dekontamineringsdagene 2005 - R. Vis 
 
 

Problem definition – 2005 Sterilseringsdagene 
• Validation of the reprocessing within the CSSD quality system  
• Risk of CJD contamination  
• Surprise attack  

• Reprocessing within an hour  
• Unknown instruments  

• No reprocessing information provided  
• Preparation, cleaning, disinfection  
• Inspection, maintenance and testing  
• Packaging and sterilization  

• Mostly in CSSD unfriendly trays  
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Låneinstrumenter – flere fallgruver ?  
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September 2021 OUS 
Intervensjonssenteret  
 
«Jeg måtte ringe dem og 
purre for å få brukermanual.  
Om jeg ikke hadde ringt ville 
vi ikke fått  prosedyre for 
riktig vask + desinfeksjon». 
 

Brukermanual 
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«Master-dokument» 
 

for hvordan 
dekontaminere 

Brukermanual 

Også ved 
LÅN  
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Lov om helsepersonell 

§ 4 Forsvarlighet 
 Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar 

med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull 
hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets 
kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen 
forøvrig 
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Har enheten et system som sikrer alle ledd ? 
 

Transport 

Avhending 

1.  Skroting/reparasjon 

2.  Retur til eier 

Rengjøring 

Pakking 

Sterilisering Lagring 

Bruk 

Transport Inspeksjon 

Anskaffelse: 
1.  Kjøp 
2.  Lån 
 

I alle stadier: 
Lokalisering 
Lokaler 
Utstyr 
Kompetanse 
Organisering 
Prosedyrer 

Desinfeksjon 

Transport 
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Har enheten forutsetninger for å følge vedlagt 
brukanvisning?  

Rengjøring  
 
Desinfeksjon 
 
Sterilisering 
 
Inspeksjon 
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Er låneutstyr vurdert som en del av referanselast ved 
validering ?  
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Kombinasjoner 
av ulike 
materialer kan 
skape 
problemer 

Låneinstrumenter «På lånt tid» Linda Ashurst Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering 
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Instrumenter i pre-formet 
steriliseringsbrett  
 
- Ikke egnet til 
rengjøringsprosessen - 
ikke egnet til 
steriliseringen  
 
- Godt egnet og 
hensiktsmessig for 
operatøren 

Låneinstrumenter «På lånt tid» Linda Ashurst Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering 
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Supplier 

CSSD 

Operating theatre 

Purchase dept. 

Instruments 
with declaration of 
decontamination 

Instrument 
reprocessing 

Ordering out 

Loan instruments; the reprocessor’s challenge - Dekontamineringsdagene 2005 - R. Vis 
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Declaration of decontamination 

Supplier 

CSSD 
Hospital A 

CSSD 
Hospital B 

Loan instruments; the reprocessor’s challenge - Dekontamineringsdagene 2005 - R. Vis 
 
 



Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering 

Declaration of decontamination 

Supplier 

CSSD 
Hospital A 

CSSD 
Hospital B 

Loan instruments; the reprocessor’s challenge - Dekontamineringsdagene 2005 - R. Vis 
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Innflytelse på kvalitet 
 

  
 
 

      
 

  
 Gjøres et minimum eller et maksimum for å oppnå de beste 

resultatene? 
 
 Er kostnader en avgjørende faktor opp mot kvalitet? 
 
 
 Er det felles forståelse for utfordringer blant alle aktører 

tilknyttet låne utstyr?  
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Kvalitetssikring av dekontaminering.  
• Prosedyrer og dokumentasjon for at alle trinn i 

dekontaminering prosessen er vellykket. 
> Rengjøring 
> Desinfeksjon  
> Sterilisering 
 
• Bruksanvisninger 
• Samsvarserklæringer 
• Kjemikalier/sikkerhetsdatablader (HMS) 
• Opplæring 
• Sjekklister 

 
 

pixabay 

Instruments 
with declaration 

of 
decontamination 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://pixabay.com/illustrations/award-gold-golden-badge-prize-4048725/&psig=AOvVaw3wFOsQk6SfGEnrfoQg6hqv&ust=1575457788010593
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Hva finnes av veiledere 
Kirurgiske låneinstrumenter – organisering og håndtering - Helsebiblioteket.no 

https://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/ferdige/kirurgiske-laneinstrumenter-organisering-og-handtering#Instrumentleverand%C3%B8rens-oppgaver


Avdeling for smittevern 

Navn på låneinstrument :           Leverandør:  
 
Bestiller:          Opr.avd:                         Ankomstdato:  

 
 

 

 Kontroll i Operasjonsavdelingen før instrumentene tas i bruk: 
 

Ikke 
aktuelt 
 

Ja Nei Avd og 
signatur 

1 
 

Dekontaminering- og steriliseringsdokumentasjon(dekontamineringssertifikat) foreligger 
fra forrige bruker. 

 
 

   

2 Norsk bruksanvisning med instruksjon om demontering/montering, samt 
dekontaminerings- og steriliseringsmanual medfølger fra leverandør. 

 
 

   

3 Brikkeliste stemmer med instrumenter når det gjelder antall og artikkelnr.  Hvis nei, 
beskriv: 
 

 
 
 

   

4 Opplysninger om latexinnhold foreligger. 
 

 
 

   

5 Bekreftelse på at utstyret ikke er brukt på dyr foreligger.  
 

   

6 Instrumentene veier maks 10 kg inklusive container. Ved vekt over 10 kg skal 
instrumentene splittes i flere enheter. 

 
 

   

7 Instrumentene er rengjort og desinfisert etter godkjent kontroll av forsendelse.  
 

 
 

   

8 Følgeseddel for implantater foreligger. 
 

    

9 Instrumentene er sendt til Sterilavdelingen minimum 3 virkedager før planlagt bruk. Hvis 
nei, beskriv: 
 

 
 

   

10 Utfylt sjekkliste og dokumentasjon er sendt sammen med instrumentene til 
Sterilavdelingen. 

    

Kontroll i Sterilavdelingen: Ikke 
aktuelt 
 

Ja Nei Avd og 
signatur 

Kontroll før bruk i Operasjonsavdelingen: 
11 
 

Mottatt låneinstrumenter med utfylt sjekkliste og dokumentasjon om rengjøring-, 
desinfeksjon- og steriliseringsmetode fra Operasjonsavdelingen. 

 
 

   

12 Registrert låneinstrumenter, inklusive informasjon av lånetid, dekontamineringssertifikat 
og bruksanvisning. 

    

13 Ut fra instrumentenes sammen setning, ytterligere splitting av brikke.minivalidering av 
sterilisator i forhold til utstyr, egnet emballasje og/eller teststerilisering vurdert.  

    

Kontroll før retur til leverandør: 
14 Instrumentene er rengjort og desinfisert. 

 
    

15 Instrumentene er dobbeltkontrollert og –signert opp mot brikkeliste. 
 

 
 

   

16 Instrumentene er emballert og sterilisert etter angitt steriliseringsmetode. 
 

 
 

   

17 Instrumentene er returnert til Operasjonsavdelingen sammen med tilhørende 
dokumentasjon, sjekkliste og dokumentasjon på godkjent steriliseringsprosess. 
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Alle må kjenne til forutsetninger og følge rutiner.   
Bruker/operatør  

Sterilsentral  

Leverandør  
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Veien videre ……………. 2005 

• Felles retningslinjer ???? 
• Nasjonale krav til firma som låner ut ??????? 



Avdeling for smittevern 

Forslag til generisk prosedyre - 2022 
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 Nasjonale retningslinjer 
og veiledere ?? 

• Nasjonale anbefalinger for 
desinfeksjon og sterilisering 
av medisinsk utstyr  
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Låneinstrumenter «På lånt tid» Linda Ashurst Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering 

 
 

Spørsmål  
og 

diskusjon 
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