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Klinikk for kirurgi 

 

Nøkkeltall 2017 

 (per dag): 

   8 107 (38) operasjoner 

   2 874 (13) døgnpasienter 

   5 136 (25) dagkir. pasienter 

      322 årsverk 



Innslusningsregler 

 

– håndhygiene  

– påkledningsregler 

– profesjonelt uttrykk 

– tillitsvekkende uttrykk 

– lojalitet til systemet 

– regler er laget for at det skal  

   holde i alle tenkte situasjoner 

,  
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Vår kamp fra 1996 
 

Hygieneregler utarbeidet av 

tverrfaglig gruppe.        1996              Ingen effekt 

Felles klinikksjef.           2005                Har håp 

Allmøte; Operasjon oppnevnt til 

politi for  innslusningsregler og 

håndhygiene            2007            Ingen effekt 

Ny instruks  - og medfølgende 

avvikshåndtering          2007               Full klaff 

Pågikk i et par uker – deretter stille 

og fint.                                   

     ,  
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           Profesjonell håndhygiene 

            for alle i grønn sone 
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Låst dør under operasjon  

 
 

 Bruker gjennomstikkskap! 

 

 Bruker telefon! 

 

 Ingen kommer ut eller inn 

   når operasjonen pågår.  
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      Utgangspunkt for infeksjoner i        

                operasjonsområdet 
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Y. Sandnes. OUS 

 

              Bakterier til sår via LUFT 

Hva påvirker luftkvaliteten? 

 

Antall personer tilstede 

Bevegelser 

Bekledning 

Type ventilasjon 

,  

side 10 

 

                   Påkledning 

    Alle på ortopeden bruker kunstfiberbekledning. 
 

       Laget av materialet polypropylen: 

 

 

 

 fibrene er presset sammen i flere lag og fungerer  

    som et bakteriefilter 

 danner et nettverk av kanaler som luften kan  

    passere gjennom. 

 bakteriebærende partikler kan ikke så lett passere 

    gjennom fibermassen 

 
 



 

Hvordan organisere seg i rom med laftak? 

 

,  
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Steril frakk for vask og hjelp til 

dekking i laf-sone 
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Bekledning på stuene 

Alle har hjelm. 

 

De i feltet har 

visir eller 

beskyttelses- 

   briller 
 

 

HVA ER BEST –  FOR HVEM?  HVA ER BEST FOR OSS? 

HVA SKAL MAN TRO PÅ? 

>10 CFU? 

>100CFU?? 
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Kontinuerlig fra 1994 

 

• Utført sammen med Rikshospitalet  

    i det første året. 

*   Deretter av vår hygienesykepleier 
      Måler kalibrert før hver måleperiode 

 

*   Eksternt firma som kontroll av egen 

    måling 

     CFU- målinger 
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    Komplikasjoner primære knær 2017 

Eksempel på opphenting av data 

 Oppmøte 

 Scoring før operasjon 

 Operasjon 

 Anestesi 

 Implantathåndtering 

 Dokumentasjon 

 

uniTRACE 

uniORDER 

,  
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Sporing på sterilsentral  

med innkjøpsmodul 
 

* Pilot utviklet og kjørt fra 2013 (halve  

   instrument-kjeden) 

   Sluttføring planlagt 2014 -2015 

 

* Innvilget støtte som OFU prosjekt 

   Helse Sør-Øst og Innovasjon Norge 

 

   Iverksatt høst 2016 – vår 2017 
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Hva ville vi ha ut av dette? 

• Hjelpemiddel til å holde orden på instrumenter. 

Legge ristene rett.  

 

• Lagring av data fra prosesser tilknyttet. 

 

• Effektivisering ved scann av data, rute data til flere 

arbeidsprosesser., effektivisere.  

• Elektronisk varebehandling reduserer fare for 

feilbestilling.   Protesekirurgi medfører store daglige 

bestillinger. 

• Data til kvalitetsregister. 



uniTRACE, Scanne instrumentene 
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 Opr stue 

 Pakkebord 

Vask 
Auto-

klave 

 

uniTRACE, implantater             

og forbruksartikler. 
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 Opr stue 

Database til kvalitetssystem 

  Data til uniORDER 



uniORDER   
  

,  
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Op stue 1 

Op. stue 2 

Op stue 1 

Op. stue 2 

Ordre 1 

Hode 36 

Liner 

Femurstaml. 

Leverandør 

Ortomedic 

Link 

Smith&Neph 

Lagerjustering                          Ordre klar for godkjenning av mottak 


