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Arbeidsgruppe: 
OPIN-klinikken: Sterilforsyning/operasjon v/Sylvi Storvoll (TR), Intensiv v/ Rita Paulsen (TR) 
Hjerte-lungeklinikken: Lungelab v/Heidi Sandvik/Ronny Mendoza (TR) 
K3K-klinikken: Poliklinikk  v/Mira Ovanger (TR) 
NOR-klinikken: ØNH poliklinikk  v/Solveig Karlsrud (TR) 
Medisinsk klinikk: Gastrolab v/Venke Richardsen (TR), Medisinsk avd. v/Andre Karlsen (HA) 
Smittevernsenteret v/Barbro Gravdahl/Toril Schwarz (NA), Merete Lorentzen (KORSN), Tina Bogetvedt (TR) 



Oppdrag: utarbeide retningslinjer for rengjøring og 
desinfeksjon av fleksible endoskop i UNN 

Bronkoskop 

Gastro- og coloskop Rhino-laryngoskop (ØNH-
skop m/kanaler) 

Cystoskop/ureteroskop 

Duodenoskop (ERCP) 
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Kunnskapsbasert praksis? 
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Hverdagen versus den ideelle verden 
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Prosessen 





Status så langt 

Nye retningslinjer UNN HF publisert i Docmap juni 2017: 

• Rengjøring og desinfeksjon av fleksible bronkoskop 

• Rengjøring og desinfeksjon av fleksible cysto- og ureteroskop 

• Rengjøring og desinfeksjon av fleksible duodenoskop (ERCP) 

• Rengjøring og desinfeksjon av fleksible gastro- og koloskop 
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Implementering 

• Desinfiserte fleksible endoskop skal 
oppbevares i tørkeskap med kontinuerlig 
gjennomblåsing av sterilfiltrert luft. 

• Opplært personell.  
• Manuell rengjøring ved nedsenking i kar. 
• Engangs rensebørster tilpasset det enkelte 

skop. 
• Engangs ventiler og biopsitenger (der dette 

finnes). 
• Bruk av beskyttelsesutstyr. 

Delmål! 
 



Nye lokale retningslinjer er kun et grunnlag 

• Opplæring/kompetanse 
• Felles opplæringsplan.  
• Årlig dokumentert oppdatering/ sertifisering anbefales. 

• Bemanning/oppgavefordeling 
• Utrede sentralisering av dekontaminering for å sikre kvalitet og å ha tjeneste 24/7. 

• Bygg/fasiliteter 
• Utarbeide en standard for desinfeksjonsrom for fleksible endoskop. Inkluderer areal, 

design, innredning, materialvalg samt tekniske løsninger.  

• Sporbarhet og dokumentasjon 
• Elektronisk sporbarhetssystem.  

• Kvalitetskontroll  
• Utarbeide prosedyrer for kvalitetskontroll i henhold til NS-EN-ISO 15883. 

 



Oppsummering 

• Dekontaminering av fleksible endoskop er en  
kompleks prosess  

• Positiv erfaring med nettverk/felles møtepunkt! 
• Dekontaminering etter alle kunstens regler? 
• Etterlyser nasjonale retningslinjer 


