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Status 2004
• Operasjonsavdelingen benyttet engangs operasjons- 

dekning og operasjonsfrakker 
• Supplert med tekstiler av bomull

• Nye europeiske standarder definerer operasjonsfrakker – og 
dekning som medisinsk utstyr (EU direktiv og tilhørende CEN 
standarder)

• Standarder stiller spesielle krav til materialkvalitet og kvalitetssikring 
i alle produksjonsledd

  



  

Viktige standarder

• EN 13795 - 1. General requirements for 
manufactures, processors and products

• EN 13795 - 2. Test methods

• EN 13795 – 3. Performance requirements 
and performance levels



  

Viktige standarder (forts.)
• EN ISO 22610. Surgical drapes, gowns 

and clean air suits, used as medical 
devices for patients, clinical staff and 
equipment - Test methods to determine 
the resistence to wet bacterial penetration

• EN ISO 22612. Clothing for protection 
against infectious agents – Test method 
for resistance to dry bacterial penetration



  

Hva  ble gjort?

Sykehusets ledelse nedsatte en arbeidsgruppe 
med følgende mandat:

• Kartlegge omfang og bruk av operasjonstekstiler

• Vurdere alternative produkter

• Forslag til endret bruk av sterile operasjonstekstiler og 
økonomiske konsekvenser av beslutningen



  

Hensikt med operasjonsdekning / 
frakker

• Forebygge postoperative sårinfeksjoner

– 6,2 % av alle opererte pasienter i norske 
sykehus hadde en postoperativ sårinfeksjon 
ved prevalensundersøkelse høsten 2005 

  (ref. Nasjonalt folkehelseinstitutt)



  

Operasjonsfrakk
• Hindre transport av 

mikroorganismer fra 
personalet til det 
operative felt

• Beskytte personalet mot 
biologisk materiale



  

Operasjonsdekning
• Avgrense og beskytte operasjonsfeltet mot 

mikroorganismer fra miljøet rundt og pasienten selv
• Beskytte mot søl av biologisk materiale



  

Krav til operasjonstekstiler

• Væsketett

• Barriere mot mikrober

• Lite slipp av partikler



  

Aktuelle flergangstekstiler

• 100% bomull
• Bomull/polyester blanding
• 100% polyester (mikrofiber)



  

Hvilke konsekvenser får dette i 
praksis?

Bomull eller bomull/polyester har ikke de nevnte 
egenskaper og er dermed ikke anbefalt i 
henhold til nye standarder.

Engangs (papir) eller mikrofiber frakker og 
dekning må erstatte bomull eller 
bomull/polyester.



  

Arbeidsgruppens konklusjon:

Fortsatt engangsfrakker - og dekning, men et 
begrenset antall produkter i mikrofiber skal bli 
tilgjengelig:

Frakker
Dekkestykker/håndklær
Bordposer



  

Forutsetning for endringen
• Kvalitetssikring

–  Både engangs - og flergangsprodukter skal leveres 
med kvalitet som tilfredsstiller EU-direktiver og 
tilhørende standarder 

• sporbarhet, krav til produksjon, materialkontroll, testing

• Økonomi
–  Flergangsprodukter skal leveres til samme pris eller 

rimeligere enn engangstekstiler



  

Hva måtte gjøres?

• Identifiserte områder som måtte forbedres/ 
endres

• Utviklet tett samarbeid mellom vaskeri og 
sterilsentral



  

Hva er gjort?
• Gjennomført ombygging på vaskeri

• Utarbeide hygieneplan for vaskeriet 
– gjennomgått alle prosesser

• Utviklet system for sporbarhet 
– koblet sammen sykehusets logestikksystem og data 

fra vaskeprosessen 

• Validert autoklaver for sterilisering av tøy

• Utprøving og evaluering av ulike produkter på 
operasjonsavdelinger

• Opplæring av personalet på vaskeri og i sterilsentral



  

Planer videre

• Personale på operasjonsavdelinger kan velge 
mellom engangs - og flergangsprodukter

• Øke antall produkter hvis vellykket innføring

• Økt fokus på miljø



  

Takk for oppmerksomheten!Takk for oppmerksomheten !


