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• 2015 startet en langsiktig plan for utskifting av Teknisk 
utstyr UNN HF

• I den forbindelse ble det gjennomført flere 
utredninger, deriblant organiseringen av 
sterilforsyningen

• Sterilforsyningstjenesten var da lokalisert på 
forskjellige steder

• Instrumentene ble vasket nært driftsarealene for 
kirurgi og poliklinisk virksomhet



Innen utgangen av 2015 ble det besluttet følgende:

• Samle sterilforsyning innenfor ett areal

• En større ombyggingsprosess startet



Frem til februar 2017 ble instrumentrengjøring 
gjennomført på operasjonsavdelingen





Mottak av urene instrumenter

• Verneutstyr som 
beskyttelsesfrakk (eventuelt 
plastforkle i tillegg), hansker, og 
munnbind m/visir benyttes

• Vogn med urent utstyr skannes 
for mottak

• Dekke arbeidsbord



• Alt utstyr som kan rengjøres i instrumentvaskemaskin skal rengjøres 
maskinelt

• En del instrumenter krever manuell 
forbehandling med børsting eller 
ultralydbehandling

• Hvis det er ventetid før 
rengjøringsprosessen starter, sprayes 
instrumentene med et forbehandlingsskum 
som forhindrer inntørking og korrosjon på 
instrumentet



Lasting  i instrumentvaskemaskiner

• Godkjente vaskerister benyttes

• Instrumentene lastes 
forsiktig i vaskeristene slik 
at  instrumentene ikke 
utsettes for mekanisk skade

• Lastes slik at rengjøring og 
desinfeksjonsvæsken når 
alle flater 



• Leddede og bevegelige instrumenter skal vaskes i 
delvis åpen stilling for et godt rengjøringsresultat, og 
for å unngå ugunstig spenning i instrumentet

• Ømfintlig utstyr, 
mikroinstrumenter og små 
deler sikres slik at de ikke 
skades i den mekaniske 
prosessen



• Instrumenter demonteres før rengjøring

• Større utstyr som boller 
etc. må ikke skygge for 
annet utstyr

• Ledninger og kabler legges 
slik at det ikke surrer seg 
fast i vaskearm



Alle instrumenter med lumen settes på innsasts for 
gjennomspyling.



Ved rengjøring av hule instrumenter settes det mikrofilter 
på vannuttaket i maskinen.



Reamere



Da vinci tenger



• Brukte bakker, lokk og vogner rengjøres og desinfiseres 
i kabinettvaskemaskinen

• Når instrumentene er ferdig 
lastet, rengjøres og desinfiseres 
arbeidsbordet og kontaktflatene. 
Hvilket desinfeksjonsmiddel som 
benyttes er avhengig av om det 
var kjent smitte.


