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Anskaffelse av medisinsk utstyr for 100 år siden

1916 -2016

• Medisinsk utstyr var lavt 
volum og lav etterspørsel.

• Anskaffelse og 
administrasjon var lettere å 
håndtere.

• Oftest leger, noen ganger 
sykepleiere hadde 
myndighet og budsjettet.



Medisinsk utstyr- volumøkning 

EBME. Ltd. - Dept. of Trade & Industry, England



EBME. Ltd. England



Medisinsk utstyrsanskaffelse
strategi og styring 

• Effektiv styring kan bedre utnyttelse og 
redusere kostnader.

• WHO -dårlig ledelse fører til mangel på 
standardisering.



1. INNKJØP

Klinisk behov
Finansering
Leverandører
Produktevaluering
Bestilling

2. OPPLÆRING

Opplæring     
leverandør 
Internopplæring

Dokumentert 
kvalitetssystem

Utstyr tas i bruk

3. VEDLIKEHOLD

Dekontaminering

Planlagt service

(forebyggende)

Reparasjon

Dokumentert 

4. STYRING

Ledelse, systemer
Lover og regler
Internkontroll
Inventar
Overvåkning
Kassasjon



Offentlig helsesektor (UK)
NHS  

MHRA
(UK)

• Forankring ved organisasjonsnivå 

• MHRA «Managing Medical 
Devices Guidance for 
Healthcare»

• Director for Medical Devices 
reporting to the Board

• «ACCOUNTABILITY»
Ansvarlighet



VG 2015 – Pris teller 40%, helseegenskaper 
knyttet til produktet teller 30 %



5 prinsipper for suksess

1. Vurdere totalkostnad for behandlingen og 
ikke evaluert på initial produktpris

2. Sikre innspill fra klinikken 

3. Bruk av fleksible avtaler og bindingstid

4. Sørge for mangfoldighet blant leverandører 
- opprettholde konkurranse

5. Sørge for åpenhet og rettferdighet i prosessen

Journal of medical marketing, Global best practices in medical
device procurement /K. Graves 2011



Veiledning for innkjøp for gjenbrukbare 
kirurgiske instrumenter:

Før bestilling: 

• Sikre informasjon om reprosessering mht gjenbruk 
er essensielt!  

• Reprosesseringsenhet (sterilsentralen) er sentral

• Innspill fra smittevernpersonell 

• Innspill fra klinikken, leger og sykepleier osv.

• Sikre at innkjøpsavdeling involveres

• Medisinsk Teknisk – faglig støtte og ekspertise

• Teknisk /service & vedlikehold



Spesifikke aspekter for operasjonsavd.
og sterilsentraler

Still krav til produsent og leverandør iht
NS-EN ISO 17664: 2004

Sterilisering av medisinsk utstyr 
Informasjon som skal gis av produsenten om 
resterilisering av utstyr som kan gjenbrukes:



MIS skulderoperasjon «SLAP»



3. Informasjon som skal gis av produsenten ….

Reprosesseringsinstruksjoner

Begrensinger/ restriksjoner for reprosessering

Forberedelser før prosessering før rengjøring

Rengjøring

Desinfeksjon

Tørking

Inspeksjon, vedlikehold og testing



3.

Emballering

Sterilisering

Lagring

4. Presentasjon av informasjon og merking 
(mht brukerens kvalifikasjoner)

5. Validering av reprosessering informasjonen

6. Riskoanalyse



NS-EN ISO 13485:2016

Medisinsk utstyr- Systemer for kvalitetsstyring
Krav for å oppfylle regelverk

NS-EN ISO 14971:2012

Medisinsk utstyr- Bruk av risikostyring for 
medisinsk utstyr 



BS 5194-2:1989 Surgical instruments. 
Specification for instruments with pivot joints 
(excluding cutting instruments) 

NS-EN ISO 7153: 2000 Kirurgiske og dentale 
instrumenter Metalliske materialer 
Del 1: Rustfritt stål 

BS 5194-4:1985 Surgical instruments. 
Specification for scissors, shears and other 
jointed cutting instruments



Tom Brophy - Lead Technologist

QA of new surgical instruments

Don’t accept our rejects!

Paul Srodon - Surgeon

Phil Daly - Scientist

Malcolm Birch - Clinical Physics Director





Clinical Service Journal



Surgery's Dirty Secrets Documentary

https://www.youtube.com/watch?v=NaTWtz1AzPE    



30 cm Crafoord arterieklemme kt



Standarder som instrumentprodusent må etterfølge

Medisink utstyrsdirektivet 93/42/EØS

British Standards 5194 : Part 1 : 1991 Specification for stainless steel / International Standard 7153-1 1991.

British Standards 5194 : Part 2 : 1989 Specification for instruments with pivot joints.

British Standards 5194 : Part 3 : 1985 Specification for dissecting forceps.

British Standards 5194 : Part 4 : 1985 Specification for scissors, shears and other jointed instruments.

International Standards 7740-1985 Instruments for surgery - Scalpels with detachable blades - Fitting 

dimensions.

International Standards 8319-1:1996 Orthopaedic instruments - Drive Connectors - Part 1: Keys for use with 

hexagon socket heads.

International Standards 8319/2-1986 Orthopaedic instruments - Drive Connectors - Part 2: Screws for single 

slot heads, screws with cruciate slot and cross-recessed head screws.

Instrumenter må rette seg etter alle relevante britiske og internasjonale standarder.

Note: Tungsten Carbide needle holders inserts, if soldered should have no blow holes in the solder.

In the result of no formal standards instruments must fulfil the requirements of their intended use.



Takk for oppmerksomheten


