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Tryghed, nærhed og sammenhæng 
er svaret på sundhedsvæsenets 
udfordringer
Formand for sundhedsudvalget i Danske Regioner Karin Friis Bach mente, at sundhedsvæsenet ville have 
bedre muligheder for at klare udfordringerne, hvis den nuværende struktur beholdes efter valget. Det var 
naturligvis helt uafklaret den 14. maj, hvor FSSD Årskongres fandt sted. 

AF JOURNALIST GORDON VAHLE, 

SCIENCEJOURNALIST.DK

– Uanset udfaldet, så bliver regionernes 
overordnede struktur bevaret. Det giver 
god mening at dele området op i fem ad-
ministrative enheder. Men forskellen på 
de to forslag, der er i spil – altså om vi skal 
vælge, eller regeringen skal udpege den 
bestyrelse, der træffer de overordnede 
beslutninger – er betydelig, forklarede 
formanden, der er fra Radikale Venstre.

Hun indledte med at opridse udfor-
dringerne for sundhedsvæsnet i frem-
tiden, og hvis det er udfordringer, man 
efterspørger, er et job inden for sund-
hedssektoren bestemt en mulighed.

– Vi er blevet bedre til at behandle 
en lang række sygdomme, og det er jo 
godt, at vi på den måde får en et stort 

antal friske 80 plus-årige. Men selv om 
de er friske og har et godt liv, så rammes 
de ofte af fl ere kroniske sygdomme, der 
kræver hyppige hospitalsindlæggelser 
og dyre behandlinger, beskrev Karin Friis 
Bach den økonomiske skruetvinge, som 
vil blive strammet om sundhedsvæsenet 
fra nu og frem.

Presset kommer både fra demografi en 
med fl ere og fl ere ældre og færre i den 
arbejdsdygtige alder og fra bedre, men 
også som oftest dyrere, behandlingsmu-
ligheder.

Færre penge kræver smarte 
løsninger

– Udgifterne vil stige, men der nok er 
ikke udsigt til, at de penge, vi har til rå-
dighed, stiger tilsvarende. Så vi bliver 
nødt til at tænke smartere, sagde Karin 
Friis Bach.

Hun fremhævede, at regionerne al-
lerede har taget hul på den udvikling, 
der var skitseret i forslaget til sundheds-
reform. Den peger på fem driftsforvalt-
ninger, der overtager regionernes nuvæ-
rende opgaver på sundhedsområdet, og 
en koordineringsgruppe, Sundhedsvæ-
sen Danmark, der ifølge sundhedsfor-
manden har nogenlunde samme opga-
ver, som Danske Regioner har i dag.

– Og de 21 sundhedsfællesskaber, der 
skal bygge bro mellem sygehusene, de 
alment praktiserende læger og kommu-
nerne i de 21 sygehuses optageområder, 
har vi faktisk etableret. Vi kalder dem 
blot for samordningsudvalg, påpegede 
Karin Friis Bach.

Det vil først og fremmest være i disse 
sundhedsfællesskaber, at danske regio-
ners vision om tryghed, nærhed og sam-
arbejde skal effektueres, og det vil være 
hér, at en væsentlig del af de ’smarte løs-
ninger’ vil kunne bidrage med den effek-
tivitet, som skal være med til at strække 
de knappe ressourcer.

Flydende overgange

– Hvis vi skal kunne håndtere fremtidens 
udfordringer, er det helt nødvendigt, at 
vi reserverer de dyre hospitalspladser til 
de patienter, der virkelig har brug for den 
ekspertise og det udstyr, vi har på hospi-
talerne. Det betyder, at de fl este patien-
ter vil komme hurtigt hjem og derfor har 
brug for mere hjælp og støtte til at lette 
overgangen til hverdagen, sagde Karin 
Friis Bach og fortsatte:

– Både rekonvalescens og kontrol og 
sågar behandling vil foregå i hjemmet el-
ler i den primære sundhedstjeneste, og 
det er helt afgørende, at den ekspertise 
og viden om den enkelte patient, der er 
på hospitalet, ikke går tabt i overgangen. 

Flere, ældre og dyrere behandlinger i fremtiden er den dobbelte udfordring, som Danske Regioner 
beskriver med denne graf, hvor udgifterne til levetid, dyrere behandlinger og antal ældre i 2016 
er sat til 1. I alt vil de tre forhold betyde næsten en fordobling af sundhedsudgifterne fra 2016 til 
2060.
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I de samordningsvalg, vi har etableret, 
arbejder vi blandt andet med at ned-
bryde siloerne og skabe mere flydende 
overgange mellem de forskellige sek-
torer. Det kan fx ske ved hospitalsper-
sonale ’følger med patienten’ ud i den 
primære sundhedstjeneste den første 
tid. Eller omvendt ved at personale fra 
kommunerne deltager i fx stuegang og 
andet i den sidste del af indlæggelsen. 
Flere steder har vi også etableret teams 
af specialsygeplejersker, der har special-
viden om fx, hvordan man skifter kateder 
eller udfører forskellige kontrolopgaver, 
der i dag foregår på ambulatorierne.

Mister det tredje ben

Selv om sundhedsudvalgsformanden 
mente, at opgaverne kunne løses, uan-
set om regionsrådene overlevede eller 
ej, så mente hun, at sundhedsvæsenet 
blev amputeret hvis det politiske led blev 
skåret væk.

– Sundhedsvæsenet bygger på tre 
ben: Faglighed, administration og folkelig 
forankring. Fagligheden findes på hospi-
talerne, hos de alment praktiserende læ-
ger og i kommunerne, og vi har opbygget 
administrative systemer, der binder det 
hele sammen. Men vi mister den folke-
lige forankring – det uprofessionelle ele-
ment. Vi har ganske vist også en fjerde 
part, nemlig de frivillige, som yder en stor 
indsats i sundhedsvæsenet, men som vi 
naturligvis ikke kan inddrage i planlæg-
ningen af et forløb gennem sundhedssy-
stemet, uddybede Karin Friis Bach.

Det behøver ikke at være ens

Danske Regioner arbejder med tanker, 
der faktisk vender op og ned på mange 

af de forestillinger, vi har om det danske 
sundhedsvæsen.

– Vi kalder det sundhedsvæsen, men 
har i mange år haft fokus på sygdomme 
i stedet for sundhed. Vi forlanger en ens 
behandling af alle med behandlingsga-
ranti og politiske krav om korte vente-
lister mv. Men behøver det at være så 
ens? Måske skal vi turde sige, at det er 
ok at give forskellige behandlinger? ud-
fordrede Karin Friis Bach.

Hun eksemplificerede med at pege på 
patienter med kroniske sygdomme som 
fx KOL eller diabetes, hvor nogle patien-
ter bliver sendt til unødvendige kontrol-
ler, selv om de måske har det ganske 
godt, mens andre ikke får den hjælp og 
støtte, de egentlig har behov for.

Sundhedsvæsenets 
transformation

Sundhedsvæsenet er under forandring, 
og i Danske Regioner peger man på fem 
forhold, der skal være med til at gøre det 
danske sundhedsvæsen endnu bedre i 
fremtiden:

•  Incitamenter, der skal fremme samar-
bejdet og skabe større sammenhæng 
for borgerne.

•  Fokus på sundhed frem for sygdom.
•  Behandling tæt på borgeren
•  Specialistunderstøttelse af kommuner, 

almen praksis mv.
•  Digitalisering og ny teknologi.

Karin Friis Bach uddybede nogle af 
punkterne.

– Vi må finde et andet incitament end 
penge efter aktivitetsniveau, hvis vi skal 
fremme mere samarbejde. Der er jo intet 
incitament til at aflyse eller flytte en kon-

trol til en anden instans, hvis man bliver 
straffet økonomisk for det.

– Vi har brug for en ’gatekeeper’, som 
sørger for at patienterne får den rigtige 
behandling det rigtige sted. De prakti-
serende læger skal støttes, så de ikke 
sender patienter til hospitalet ’for en 
sikkerheds skyld’. Vi kan fx oprette en 
hotline, så der er direkte adgang fra den 
praktiserende læge til specialisterne. Og 
vi skal blive bedre til at bruge den nye 
teknologi, så man kan få foretaget og 
vurderet en undersøgelse, en scanning 
eller en røntgenoptagelse uden at blive 
indlagt på et hospital, foreslog hun.

Ekspertisen skal udnyttes begge 
veje

Ekspertviden findes ikke bare på hospi-
talerne og hos læger med praksis. Karin 
Friis Bach slog til lyd for i højere grad at 
gøre brug af den viden, der findes i kom-
munerne.

– Det er ikke bare den viden om pleje 
og genoptræning, der findes i de kom-
munale institutioner, jeg tænker på. 
Der findes en masse viden i fx sociale, 
børne- og undervisningsinstitutioner, 
som ville kunne bruges til tidlig opspo-
ring. Det ville kunne spare os for store 
udgifter i sundhedsvæsenet, hvis ikke vi 
var så berøringsangste. På socialkonto-
rerne opdager de jo tit psykiske og fysi-
ske skavanker, før de bliver så alvorlige, 
at borgeren søger læge. Tænk hvis vi 
kunne ringe til disse borgere og foreslå 
dem at komme ind til et tjek og derved 
fange sygdomme, inden de udviklede 
sig, foreslog Karin Friis Bach, der natur-
ligvis var klar over, at det ville kræve en 
tilladelse og et andet syn på deling af 
data.

– Men forebyggelse og tidlig opspo-
ring er nødvendigt, hvis vi skal kunne 
holde udgifterne nede. Det er fx en fuld-
stændig forkert tendens, at flere unge 
nu er begyndt at ryge. Det kommer til at 
koste liv og presse sundhedsvæsenet i 
fremtiden. Og hvorfor kan vi ikke hjælpe 
de unge ved fx at sætte prisen på ciga-
retter betragteligt op? Der er 200, der 
dør i trafikken hvert år, og vi lovgiver om, 
at alle skal bruge sikkerhedssele. Der er 
årligt 13.600, der dør af rygning. Men vi 
påberåber os folks ’personlige frihed’ og 
ret til selv at vælge, så snart talen falder 
på at sætte prisen op, lød formanden for 
Danske Regioners sundhedsudvalgs hil-
sen til politikerkollegerne på Christians-
borg.

Karin Friis Bach
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Bakterier i miskmask 
kaldet biofilm er vildt 
svære at få has på 
”Tro ikke på de billeder af pæne svampeformede bakteriekolonier, som findes i lærebøger eller kan ses i 
mikroskopet, når I kigger på biofilm fra bakterier dyrket in vitro – dvs. uden for kroppen.”

AF JOURNALIST GORDON VAHLE, 

SCIENCEJOURNALIST.DK

Lektor på Institut for Kemi og Biovi-
denskab ved Aalborg Universitet og 
Life Science, Teknologisk Institut, Trine 
Rolighed Thomsen gav en farverig for-
klaring på, hvor gode bakterier er til at 
undslippe sæbe, desinfektionsmidler, 
antibiotika og kroppens immunforsvar. 
Bakteriernes bedste bolværk mod de be-
kæmpelsesmidler, vi har, kaldes biofilm.

– Og det er kun i laboratorier, at bio-
film optræder som pæne svampefor-
mede monokulturer af en veldefineret 
bakterie. I virkelighedens verden er bio-
film mere kompleks –og ligner ikke den 
klassiske type, vi normalt dyrker i labo-
ratorier. In vivo biofilm optræder i både 
små og store uregelmæssige clusters, 
som ofte er vævet ind i hinanden eller 
gemt i kroppens væv, udmalede Trine 
Rolighed Thomsen.

Ud over mikroorganismer består bio-
film af vand, polysaccharider, proteiner, 
lipider, ekstracellulære polymere sub-
stanser og andet organisk samt uorga-
nisk materiale.

Vilde og sårbare eller sløve og 
seje

Billedet af sejlivede bakterier bag et 
beskyttende panser blev yderlige for-
stærket, da indlægsholderen fortalte om 
forskellen mellem fritlevende (planktoni-
ske) bakterier og bakterier i biofilm.

– Planktoniske bakterier er aggressive, 
og deres stofskifte kører for fuldt blus. 
Det gør, at de er nemme at få øje på for 
kroppens immunforsvar, og at antibiotika 

virker godt imod dem. De planktoniske 
bakterier er sårbare, og de bliver let slået 
ihjel af bl.a. desinfektionsmidler. Patien-
ter, der er inficeret med planktoniske 
bakterier, bliver meget syge. Til gengæld 
hjælper antibiotika godt, og patienterne 
bliver hurtigt raske igen, når de får den 
rette behandling.

– Når bakterier danner biofilm, ned-
sættes deres stofskifte markant. De går 
i en sløv og dvaleagtig tilstand, og der 
er således ikke mange kemiske stoffer, 
der kan afsløre deres tilstedeværelse for 
immunsystemet. Og skulle det alligevel 
ske, så er bakterierne svære at komme 
til, fordi de gemmer sig i biofilmens krin-
kelkroge, fortsatte Trine Rolighed Thom-
sen sin maleriske beskrivelse, der blev 
understøttet af små film, der viste, hvor 
uforudsigeligt og kompliceret, biofilm-
dannelse sker.

Patienter, der er inficeret med bakte-
rier, som danner biofilm, er ofte langva-
rigt syge. Sygdommen blusser op med 
mellemrum, når bakterierne i udkanten 
af kolonien river sig løs og kortvarigt 
optræder i den planktoniske tilstand. 
De er måske i mellemtiden blevet mere 
resistente, fordi de i biofilmtilstanden er 
blevet udsat for små mængder antibio-
tika, der er trængt igennem forsvarsvær-
kerne.

Mikrobernes gemmeleg

Således opmuntret kunne Trine Rolighed 
Thomsen lede forsamlingen videre til det 
egentlige problem: Hvordan får vi has på 
biofilmen og de patogene mikrober, der 
leger gemmeleg med os?

– Det første problem er faktisk finde 
dem og få dem identificeret, fortalte hun.

Det hænger sammen med biofilmens 
uforudsigelighed.

– Alene det, at finde ud af, hvor prø-
verne optimalt tages, er et problem. 
Biofilm er egentlig et misvisende navn, 
for bakterierne optræder jo ikke som en 
jævn ’film’, der dækker fx et implantat 
eller et sår overalt. Tværtimod er bak-
terierne klumpet sammen visse steder, 
mens der andre steder måske slet ikke 
findes nogen, påpegede Trine Rolighed 
Thomsen og belyste problemstillingen 
ved at fortælle om et studie om prøve-
tagning i diabetisk fodsår.

– Der blev taget prøver fem steder 
fra et sår, der ikke ville hele. Arten og 
mængden af bakterier blev bestemt ved 
en metode, der kaldes kvantitativ PCR, 
og som kvantificerer forskellige bakte-
rier ved hjælp af deres gener. Antallet 
af Pseudomonas-bakterier varierede fra 
8200 enheder til 15, og det var ikke en-
gang i centrum af såret, at der var flest. 
Lignede resultater fik vi med stafylokok-
ker, uddybede hun.

Det er altså helt afgørende, hvor man 
får taget prøverne, og når resultaterne 
kan variere med mere end en faktor 500 
for prøver taget i det samme sår, er der 
kun ét at gøre, hvis man skal finde ud 
af, om der er en infektion eller ej. Man 
bliver nødt til at tage prøver fra flere for-
skellige steder, og det gælder uanset, om 
biofilmen optræder i væv eller på fx ope-
rationsudstyr, påpegede Trine Rolighed 
Thomsen.

Fundet! Men hvem er du?

Og selv hvis det lykkes at finde stedet, 
hvor biofilmen gror, er det langt fra sik-
kert, at man kan komme videre. Bakte-
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rier i biofilm er jo i en sløv tilstand, og det 
betyder også, at de ikke altid rigtigt lader 
sig dyrke under standardbetingelser i la-
boratoriet.

– Det betyder også, at det er vanske-
ligt at finde et antibiotikum, der virker, 
forklarede Trine.

Hun fortalte om et projekt, PRIS, som 
skulle finde årsagen til smerter og gen-
tagne infektioner hos patienter med 
led-proteser. Projektet, der var et samar-
bejde mellem blandt andre Aalborg Uni-
versitet, Aalborg Universitetshospital og 
Teknologisk Institut, varede fire år og var 
finansieret af Styrelsen for Forskning og 
Innovation. I perioden blev der testet et 
utal af forskellige metoder til indsamling 
af prøver, nye molekylærbiologiske me-
toder og avancerede scanningsmetoder, 

og ved hjælp af blandt andet gensekven-
tering og andre mikrobiologiske meto-
der lykkedes det at identificere en halv 
snes forskellige bakterier, der ikke kunne 
identificeres ved traditionel dyrkning.

– En 67-årig mand med en ledprotese 
havde i syv år haft smerter i knæet, og 
selv om det lykkedes at identificere den 
stafylokok, som var skyld i problemet, 
hjalp antibiotika kun i kort tid. Men ved 
hjælp af flere forskellige scanningsme-
toder fik vi fundet et ’hotspot’ af biofilm. 
Det viste sig at være den samme stafylo-
kok, som havde været på spil hele tiden. 
Den havde ’gemt’ sig i biofilmen i syv år. 
Hver gang vi gav antibiotika, krøb den i 
flyverskjul i biofilmen, og når antibioti-
kummet var væk, kunne den sende sine 
planktoniske afkom ud og lave ballade. 

Vigtig viden for sterilcentralerne

Den viden om biofilm, som er oparbejdet 
ved kliniske forsøg, skal også anvendes i 
sterilcentralen.

– Et kontamineret objekt med rester af 
organisk snask er jo guf for bakterier. Og 
selv om vi rengør efter alle kunstens reg-
ler og får en negativ dyrkningsprøve, kan 
vi ikke være sikre på, at objektet er rent, 
hvis bakterierne optræder i en biofilm.

– Hvis vi foretager tests på baggrund 
af en kunstig kontaminering, opfordres 
der til herefter at teste med rigtige instru-
menter, der kommer direkte fra operati-
onsstuen også, lød nogle af de råd, som 

Trine Rolighed Thomsen havde med til 
FSSD-årskonferencen.

Hun fortalte, at biofilm kan fjernes 
med enzymer, mekanisk eller med anti-
bakterielle produkter. Men biofilm er 
meget modstandsdygtig, og ofte vil det 
være nødvendigt at kombinere flere me-
toder for at få bugt med den. Det gør det 
ikke nemmere, at kirurgiske instrumen-
ter og implantater fremstilles af dusinvis 
af forskellige materialer, der tåler forskel-
lig grad af varmebehandling og brug af 
kemikalier. Trine Rolighed Thomsen gen-
nemgik en række metoder, som har vist 
sig effektive mod bakterier i biofilm.

– Men det viser sig, at resultatet i høj 
grad afhænger, hvilke bakterier, man må-
ler på. Eksperimenter fra Aalborg Univer-
sitetshospital viser fx, at gule stafylokok-
ker reduceres med en faktor 50 millioner 
ved 125 graders autoklavering i to timer. 
Pseudomonas aeruginosa reduceres kun 
med en faktor 1000 ved samme proces. 

– Det er altid en balance mellem miljø 
og renhed. Jo skrappere midler vi bru-
ger, jo mere går det ud over miljøet. Det 
er en løbende opgave at få målt på, om 
der er biofilm tilbage på et objekt efter 
rengøring. Men hvor skal vi måle? Vi kan 
få et negativt resultat, men der kan være 
biofilm lige ved siden af området, hvor 
prøven blev taget. Vi har brug for at få 
mere viden om biofilm og om, hvordan 
vi får bugt med den på den mest miljørig-
tige måde, lød Trine Rolighed Thomsens 
opfordring til sterilcentralpersonalet.

Trine Rolighed Thomsen
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Glem alt om at spekulere 
i tærskelværdien 
Alle varer og tjenesteydelser til en værdi af mere end 1.645.367 kr. skal i udbud i EU, når en offentlig 
myndighed køber ind. Men glem bare tallet. Det ændrer sig løbende, og der er næsten ingen indkøb eller 
anskaffelser, der kommer under beløbet alligevel, fortalte udbudsjurist på FSSD-årskonferencen. 

AF JOURNALIST GORDON VAHLE, 

SCIENCEJOURNALIST.DK

Mads Buus-Andersen er udbudsjurist i 
Strategisk Indkøb i Region Nordjylland, 
hvor de 15 medarbejdere årligt har an-
svaret for ca. 70 udbudssager om året.

Indtil 2016 var udbudsområdet under-
lagt direktiver, og nu er direktiverne im-
plementeret i en dansk lovgivning.

– Nogle mente nok, at vi var (for) 
modige ved at stille så strenge krav til, 
hvornår noget skulle i EU-udbud. Men 
det viser sig, at 95 procent af leveran-
cerne til regionerne stadig kommer fra 
danske leverandører. Heri medregnes 
også udenlandske virksomheder, der har 
filialer eller datterselskaber i Danmark. 
Så på trods af, at udbudsdirektivet har 
til formål at sikre fri og lige konkurrence 
mellem virksomheder i hele EU, er Dan-
mark ikke blevet oversvømmet af uden-
landske leverandører, beroligede Mads 
Buus-Andersen, da han øste af sine erfa-
ringer på FSSD-årskonferencen.

Ingen fordele til VVS’eren om 
hjørnet

– Fra tid til anden ser vi udbud, der lig-
ger lige under tærskelværdien. Udbud 
tager tid, og hvis man står og skal bruge 
noget udstyr her og nu, er det lidt uprak-
tisk at vente fire til seks måneder på, at få 
udarbejdet udbudsmateriale og komme 
gennem processen, sagde Mads Buus-
Andersen og spurgte forsamlingen, 
hvem der havde prøvet at sende noget 
i udbud.

En skov af hænder og nikkende ho-
veder bekræftede, at indlægsholderens 
tidsestimat for en lille udbudsproces 
ikke var overdrevet. Det skyldes blandt 
andet, at ”kravene til ligebehandling og 

gennemsigtighed er høje og ufravige-
lige”, som det var formuleret på en slide.

– Uanset om en lav opgørelse af den 
samlede kontraktværdi skyldes uviden-
hed eller et forsøg på at komme under 
tærskelværdien, så kommer man i prak-
sis næsten aldrig under grænsen for 
EU-udbud. Kontraktens værdi opgøres 
nemlig som den forventede værdi i hele 
kontraktens løbetid inklusive fx service 
og optioner på ekstra ydelser og forlæn-
gelse af kontrakten, påpegede Mads 
Buus-Andersen.

Heller ikke, når kontraktsummen er la-
vere end tærskelværdien, kan man bare 
gå ned til VVS-manden om hjørnet og 
købe, hvad man mangler. Udbudsloven 
gælder også for varer og tjenesteydel-
ser under tærskelværdien. Tidligere var 
disse indkøb reguleret af tilbudsloven, 
men hovedideen er fortsat, at indkøb 
skal foregå på ’markedsmæssige vilkår’. 
Det kan fx ske ved at foretage en mar-
kedsundersøgelse eller ved at indhente 
tilbud fra to eller flere leverandører.

Formål afhænger af synsvinkel

Mens formålet med udbudspligten set 
fra EU er at sikre lige og fair konkurrence, 
så har udbudspligten et anderledes kon-
tant formål, hvis man kun kigger på den 
med danske briller – nemlig at sikre, at vi 
får mest for pengene.

”Formålet med udbudsloven er at 
fastlægge procedurerne for offentlige 
indkøb, så der gennem en effektiv kon-
kurrence opnås den bedst mulige udnyt-
telse af de offentlige midler,” hedder det 
i den danske udlægning af teksten.

– Målet er, at regionerne samlet skal 
spare 1,5 milliard kroner på indkøb af va-
rer og tjenesteydelser i perioden 2015-
20. I femårs-perioden før var besparel-
seskravene på 1 milliard. Pengene skal 

findes via konkurrenceudsættelse, stan-
dardisering af sortimentet og udnyttelse 
af et samlet stort indkøbsvolumen. Og 
det er pengene direkte på bundlinjen, 
der tæller. Hvis indkøb af noget udstyr fx 
resulterer i, at der kan effektiviseres og 
skabes værdi andre steder eller spares 
på personalekontoen, er det naturlig-
vis godt, men det tæller sjældent med, 
fordi det ikke kan dokumenteres, oplyste 
Mads Buus-Andersen.

En balancegang

– Udbud er altid en balancegang, sagde 
udbudseksperten og gennemgik de for-
skellige udbudsformer som offentligt 
udbud, begrænset udbud, udbud med 
forhandling, konkurrencepræget dialog, 
innovationspartnerskab, projektkonkur-
rence mv.

Mads Buus-Andersen fremhævede 
de udbudsformer, hvor leverandørerne 
på den ene eller anden måde er inviteret 
med i processen.

– Udbudsformer som fx udbud med 
forhandling tager tid, men den er oftest 
godt givet ud. Og det er også en fordel 
for leverandørerne, at de ikke skal lave 
forgæves arbejde, sagde han blandt an-
det og fortsatte den balancerede tilgang:

Mads Buus-Andersen 
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– Det kan være fristende at stille store 
krav eller at presse prisen ved hver gang 
at bruge regionernes samlede indkøbs-
kraft. Men man skal passe på med at stille 
alt for store krav, så der kun er meget få 
leverandører, der kan være med. Hvis vi 
altid køber samlet ind for alle regioner, 
risikerer vi at få en monopolsituation. 
Det ønsker vi ikke, da det på sigt bliver 
dyrere. Omvendt skal vi heller ikke stille 
krav, som alle kan opfylde – for så bliver 
der kun prisen tilbage. 

Bedste forhold mellem pris og 
kvalitet

– Vi får tit at vide, at vi altid kun tager det 
billigste tilbud. Men det passer ikke. I ni 
ud af ti tilfælde er det det bedste forhold 
mellem pris og kvalitet, der er udslagsgi-
vende, og prisen er kun enerådende for 
helt standardiserede produkter, hvor der 
ikke er andre forskelle mellem leveran-
dørernes ydelse, understregede Mads 
Buus-Andersen.

’Kvalitet’ er i mange andre forhold en 
subjektiv størrelse, men ikke i udbuds-
verdenen! Her er kvaliteten altid klart 
defi neret i form af forskellige tildelings-
kriterier, som hver tildeles en procentvis 
vægtning. Denne kan ikke ændres un-
dervejs i processen.

Sid med ved bordet

– Da tildelingskriterierne og deres vægt-
ning skal oplyses i udbudsmaterialet, og 
vægtningen er bindende, bliver de helt 
afgørende for, hvem der i sidste ende 
får kontrakten. Hvilke kriterier, der skal 
gælde, og hvor meget de enkelte under- 
og delkriterier skal vægte, bestemmes i 
samarbejde med brugerne, forklarede 
Mads Buus-Andersen og viste et ek-
sempel på en vægtning ved indkøb af 
rygimplantater på Aalborg Universitets-
hospital.

Det overordnede tildelingskriterium 
var ”bedste forhold medlem pris og kva-
litet” underkriterierne var, at økonomi 
skulle tælle 40 % og ”kvalitet og funktion” 
60%. Delkriterierne til ”kvalitet og funk-
tion” talte ”funktionalitet” 30 % ”instru-
mentarium” 60 % og rengøring 10%.

– Jeg kan ikke vurdere, om det er 
i orden, at rengøringen kun tæller 10 
procent, når de indkomne tilbud skal 
vurderes. Selvfølgelig er det vigtigt, at 
instrumentet er let at arbejde med og 
af en god kvalitet. Men nogle gange er 
det mit indtryk, at ledende overlæger har 
lettere ved at få deres krav igennem end 

andre personalegrupper. Jeg kan derfor 
kun opfordre til, at sterilcentralerne sid-
der med ved bordet, når kravspecifi ka-
tionerne skal formuleres. Og at I har ar-
gumenterne og beregningerne i orden, 
understregede udbudsspecialisten.

Kriterier må ikke blive 
mindstekrav

Arbejdet med udbuddet er langt fra fær-
digt, når tildelingskriterierne er bestemt 
og vægtet, og tilbuddene fra de forskel-
lige mulige leverandører er afl everet.

Det skal jo vurderes, i hvor høj grad de 
enkelte kriterier bliver opfyldt, og det er 
en proces der er omtrent lige så arbejds-
krævende som at udarbejde udbudsma-
teriale. Region Nordjylland benytter en 
otte-trinsskala til at bedømme, i hvor høj 
grad de enkelte kriterier er opfyldt.

– Det er afgørende at have en enty-
dig forståelse for, hvad der skal til for at 
opnå de forskellige trin på pointskalaen. 
De enkelte trin må være nøje beskrevet i 
almindelig prosa, så man aldrig er i tvivl, 
om en leverandør scorer fx 4 points for 
”middel” eller 5 points for ”over middel”, 
påpeger Mads Buus-Andersen.

Ud over tildelingskriterierne inde-
holder udbudsmaterialet altid en række 
mindstekrav. Det kan være krav om, at 
varen skal være fabriksny eller steril. 
Mindstekrav skal altid kunne besvares 
med et ja eller nej – og hvis svaret ikke er 
positivt, kan leverandøren ikke komme i 
betragtning.

Mads Buus-Andersen advarede mod 
et stille for slappe krav i forbindelse med 
udarbejdelsen af kravspecifi kationen.

– Hvis alle leverandører scorer otte på 
alle kriterier, er der jo kun prisen tilbage, 
og vægtningen af de enkelte kriterier bli-
ver ligegyldig…

Underkriterier Vægtning

Økonomi 40 %

Kvalitet & funktion
Herunder vægter:
Funktionalitet:       30 %
Instrumentarie:     60 %
Rengøring:           10 %

60  %

Tildelingskriterium
Eksempel på under- og delkriteriers vægtning:

Beskrivelse af trin Point  
Bedst mulige opfyldelse af kriteriet 8
Glimrende/fortrinlig opfyldelse af kriteriet 7
God/meget tilfredsstillende opfyldelse af kriteriet 6
Over middel i opfyldelse af kriteriet 5
Middel/tilfredsstillende opfyldelse af kriteriet 4
Under middel i opfyldelse af kriteriet 3
Mindre tilfredsstillende opfyldelse af kriteriet 2
Utilstrækkelig opfyldelse af kriteriet 1
Dårlig opfyldelse af kriteriet 0

Eksempel på pointskala:
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Tandbørsten redder liv 
Hvis man bad sygeplejersker på en hjerteafdeling om at vælge det vigtigste præ- og postoperative 
hjælpemiddel i forbindelse med åbne hjerteoperationer, ville de færreste nok pege på tandbørsten.  
Men at tandbørsten redder liv, fremgik med al tydelighed af projektsygeplejerske Anita Traceys indlæg  
på FSSD Årskongres 2019. 

AF JOURNALIST GORDON VAHLE, 

SCIENCEJOURNALIST.DK

Mon ikke der var nogle af deltagerne i 
FSSD Årskongres 2019, der var ekstra 
grundige med tandbørstningen, da de 
gik i seng efter festmiddagen tirsdag 
aften? Ingen kunne i hvert fald være i 
tvivl om mundhygiejnens betydning ef-
ter indlægget fra projektsygeplejerske 
Anita Tracey fra afdelingen for Kvalitet 
og Sammenhæng på Aalborg Universi-
tetshospital.

– Indsatsen på det mundhygiejni-
ske område er mange steder ’next to 
nothing’, lød Anita Traceys formaning i 
indledningen.

Det burde faktisk ikke være tilfældet, 
at mundhygiejne bliver prioriteret så 
lavt. I 2015 udkom en klinisk retnings-
linje for, hvordan postoperative infektio-
ner kunne forebygges ved systematisk 
mundhygiejne i forbindelse med åbne 
thoraxkirurgiske indgreb hos voksne. 
Retningslinjerne indeholder både klare 
anvisninger på, hvordan mundhygiejnen 
bør foregå, og henvisninger til evidens 
for, at en forbedret mundhygiejne rent 
faktisk virker.

Høj motivation til ’at gøre noget’

Retningslinjerne er baggrund for et kva-
litetsudviklingsprojekt, som blev udført 
på Hjerte-Lungekirurgisk afdeling på 
Aalborg Universitetshospital frem til for-
året 2017. Projektet var todelt. Det skulle 
både gøre patienterne opmærksomme 
på anbefalingerne og få dem til at følge 
dem i højere grad. Desuden skulle pro-
jektet undersøge, hvor mange patienter, 
der fik ordineret antibiotika på femte 
postoperative dag, og om mundhygi-
ejne, hvor retningslinjerne blev fulgt, 
havde den forventede positive effekt på 
forløbet efter operationen.

– Før en hjerteoperation modtager 
patienten et væld af papirer i sin e-Boks, 
og derfor var vi spændte på, om pa-
tienterne læste anbefalingerne, og om 
de fulgte dem. Og der var faktisk 86,9 
procent af patienterne, som fulgte dem 
til punkt og prikke. Mennesker, der skal 
igennem en stor og risikofyldt opera-
tion, vil gerne selv kunne gøre noget for 
at forbedre sine muligheder for et godt 
forløb, sagde patienterne i et efterføl-
gende fokusgruppeinterview. Og det 
var sikkert en medvirkende årsag til, at 
så mange fulgte retningslinjerne, forkla-
rede Anita Tracey.

– Vi anbefalede børstning af tænder 
fire gange dagligt efterfulgt en time se-
nere af mundskylning og gurgling i 30 
sekunder med 0,12 % klorhexidin mund-
skyllevæske. Der er ikke evidens for at 
tandbørstning fire gange om dagen vir-
ker bedre end to gange, men det kan 
virke motiverende, at patienter skal gøre 
en ekstra indsats i forhold til, hvad de 
måske er vant til, sagde Anita Tracey.

Betydning af mundhygiejne 
kendt siden 1960

Ud af de 466 patienter, som fik et elek-
tivt thoraxkirurgisk indgreb i interven-
tionsperioden, fulgte 405 de mundhy-
giejniske anbefalinger før operationen. 
De kunne sammenlignes med en ’kon-
trolgruppe’ med 506 patienter, der blev 
opereret fra 2013 til 2015 – altså før de 
mundhygiejniske retningslinjer var pub-
liceret.

De to grupper var sammenlignelige 
med hensyn til køn, alder, rygevaner, 
alkoholforbrug, BMI og type af kirurgi, 
men patienterne i kontrolgruppen blev 
ikke spurgt, om de alligevel havde været 
opmærksomme på mundhygiejnen før 
operationen.

– Nogle patienter har måske været 
opmærksomme på det, for det er jo ikke 
nyt, at mundhygiejne har stor betydning 

for patienters velbefindende og for syg-
domsforløbet. Tankerne var fremme al-
lerede i 1960, hvor blandt andre en sy-
geplejeteoretiker, Virginia Henderson, 
understregede betydningen af, at syge 
fik udført mundhygiejne mindst to gange 
om dagen.

Retningslinjerne virker 

Meningen med kvalitetsudviklingspro-
jektet var at implementere anbefalinger 
fra en klinisk retningslinje, finde ud af om 
patienterne ville følge dem, se på antal 
af patienter, der fik antibiotika på femte 
postoperative dag. Vi ville også under-
søge, om den eksisterende forskning 
havde den effekt, som den er estimeret 
til.

– Resultaterne viser, at det var muligt 
at involvere patienter i et program om 
systematisk mundhygiejne og herved 
reducere antallet af patienter, der fik or-
dineret antibiotika på femte postopera-
tive dag efter en elektiv hjerteoperation., 
konkluderede Anita Tracey.

– En overvældende stor andel af pa-
tienterne fulgte anbefalingerne. De vil 
gerne inddrages, og det giver mening 
for dem at kunne gøre noget selv. En del 
efterspurgte endda flere enkle interven-
tioner, som de kunne foretage sig, sup-
plerede hun

Anita Tracey



FSSD ÅRSKONGRES SÆRUDGAVE  11 

RPA - Robot processing Automation tilpasset sterilcentralen. Robotterne kører allerede i Danmark.
IQ maskinerne bliver fyldt, igangsat og tømt af AL10 robotten. Se fi lmen her - scan QR koden.

Kontakt KEN HYGIENE SYSTEMS for yderligere information på www.ken.dk.

KEN RPA - AL10 robotic logistics

Regionshospitalet i Viborg

En god indikator for det postoperative 
forløb er, hvor mange der får ordineret 
antibiotika på femtedagen efter operatio-
nen. Der var dobbelt så mange patienter 
i kontrolgruppen, der fik antibiotika på 
femtedagen, som i gruppen af patienter, 
der fulgte de mundhygiejniske retnings-
linjer. Tallene for de to grupper er hen-
holdsvis 12,5 og 6,2 procent.

Infektioner koster tid og liv

Der er god grund til at holde øje med 
netop antibiotikakrævende infektioner 
efter store Thoraxkiruriske indgreb.

Indlæggelsestiden bliver betydeligt 
længere for patienter, som får en infek-
tion og må behandles med antibiotika, 
end for patienter, der ikke får sådanne 
komplikationer. I gennemsnit er en pa-
tient, der får en infektion, indlagt 16,1 
dage, mens de øvrige i gennemsnit bli-
ver udskrevet efter 8,9 dage. Infektioner 
gør folk betydeligt mere syge, reducerer 
modstandskraften og kræver længere re-
konvalescens.

Hvert år dør over 37.000 mennesker 
i EU af infektioner, som de pådrager sig 

under et sygehusophold. I Danmark 
drejer det sig skønsmæssigt om et par 
tusinde. Nogle af disse dødsfald kunne 
måske være undgået med en bedre 
mundhygiejne.

– Der er få bivirkninger, når man bru-
ger klorhexidin med så lav koncentration 
som 0,12 % og i kort tid. Og en flaske ko-
ster 25 kr., sagde Anita Tracey. 

Mundhulen myldrer med 
bakterier

Efter operationen opfordres patienterne 
til vanlig, men systematisk tandbørstning 
og at slutte med at skylle mund på den 
første postoperative dag om morgenen.

– Der er flere gode grunde til, at netop 
mundhygiejnen er så afgørende for sen-
geliggende og syge mennesker, påpe-
gede Anita Tracey.

– 700 forskellige bakterier lever i 
mundhulen. 400 af dem gemmer sig i 
tandlommer og i gummerne, hvorfra 
de kun kan fjernes mekanisk med tand-
børstning og efterfølgende skylning med 
klorhexidin. Ved fejlsynkning kan pato-
gene bakterier fra mundhulen komme 

ned i luftvejene og forårsage luftvejsin-
fektioner. Faste giver mundtørhed, som 
medfører en øget kolonisering af bakte-
rier i munden og øget risiko for infektio-
ner, forklarede hun.

Mundhygiejne nedprioriteres i 
sygeplejen

– Sygeplejersker spiller en vigtig rolle 
med at forebygge, lindre og reducere 
mundgener, og god mundhygiejne er 
den første forudsætning for, at det sker. 
Men mundpleje er et forsømt område. 
Det ses ikke som profylakse, selv om det 
har en infektionsforebyggende værdi, og 
det er det første område, som nedpriori-
teres, hvis der er travlt, lød Anita Tracey 
forklaring på, hvorfor der er så lille fokus 
på mundhygiejne på sygehusene.

– Det kan også føles grænseoverskri-
dende af udføre mundpleje på patienter, 
der ikke selv kan gøre det. Munden op-
fattes som et meget intimt område, men 
netop derfor er det en god anledning til at 
danne en relation med patienten. Det er 
jo en del af helhedsplejen, altså også en 
del af de sygeplejefaglige kerneværdier… 
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Uberørt af mennesker 
giver lang sterilitetslevetid
I en sal fyldt med sterilcentral-nørder vækker det naturligvis nysgerrighed, når en verdensnyhed 
præsenteres. Og animationen af verdens største robotbaserede, fuldautomatiske lager- og pakkesystem for 
sterile instrumenter og éngangsartikler udløste da også straks spørgsmålet: ”Hvornår kan vi se det?”

AF JOURNALIST GORDON VAHLE, 

SCIENCEJOURNALIST.DK

Svaret på spørgsmålet om, hvornår det 
nye vidunder, Sterilcentralen på Rigs-
hospitalet og dens søster på Herlev 
Hospital, kunne beses, var måske lidt 
nedslående for forsamlingen af nysger-
rige sterilcentral-medarbejdere på FSSD 
Årskongres 2019.

Indlægsholder Mikkel Bjerregaard fra 
robotfirmaet Gibotech A/S ved Odense 
og de medarbejdere fra Rigshospitalets 
sterilcentral, der var blandt tilhørende, 
bakkede hinanden op i en venlig, men 
bestemt afvisning:

– Lige nu er der travlt med indkøring, 
og der er en lang liste med delegationer 
fra ind- og udland, som gerne vil se den. 
Besøg foregår altid i små grupper, og vi 
skal naturligvis overholde alle sikker-
hedskrav mv., selv om de selvkørende 
AGV’er og andre robotter, der arbejder 
i området, er af den ’venlige’ slags, der 
flytter sig eller venter, hvis der kommer 
mennesker i vejen, sagde Mikkel Bjer-
regaard. 

Rigets sterilcentral, der netop nu er 
under indkøring, forventes i drift efter 
sommerferien.

Få hændelser forlænger 
sterilitetslevetid

Ét sted er dog robotternes domæne, 
nemlig på det store instrumentlager for 
sterile varer. Her bliver alt flyttet af robot-
styrede kraner, og systemet holder styr 
på, hvor alt er placeret, hvornår det kom 
ind, og hvornår det senest skal være ta-
get i brug igen.

Når instrumenterne er pakket, bliver 
de hentet af selvkørende AGV’er, pla-
ceret i autoklaverne og bragt på plads i 

instrumentlageret og udleveret til næste 
operation, uden at det bliver berørt eller 
flyttet af menneskehænder. 

En væsentlig forudsætning for at 
kunne høste gevinsten ved en så gen-
nemautomatiseret proces, som den på 
Rigshospitalets nye sterilcentral er, at 
mennesker nok må se, men ikke røre alt 
dét, der er sterilt. På den nye sterilcen-
trals site på Rigshospitalets hjemmeside 
forklares hvorfor:

”Når man vurderer sterilitetslevetid, 
så er det hændelsesrelateret. Dvs. hvor 
mange gange mennesker har haft in-
strumenterne i hænderne,” står der. Få 
’hændelser’ – altså berøringer af men-
nesker – betyder lang sterilitetslevetid. 
Det betyder også, at instrumenterne kan 
blive på det store lager i længere tid, og 

at det derfor ikke er nødvendigt med 
så store lagre på de enkelte operations-
gange. Når sterilcentralerne står færdige 
på Rigshospitalet og Herlev Hospital, vil 
85 procent af den samlede lagerplads i 
Region Hovedstaden, kunne bruges til 
andre formål.

Udveksler gerne erfaringer

– Men vi vil naturligvis gerne dele vores 
erfaringer, selv om I ikke kan komme 
på besøg lige med det samme. Det kan 
vi godt gøre på en måde, så vi ikke mi-
ster konkurrencefordele – og uden at vi 
nødvendigvis skal få en forretning ud af 
det, lød det imødekommende fra Mikkel 
Bjerregaard, der er salgsdirektør i Gibo-
tech A/S.

Menneskene står ved ergonomisk rigtige pakkeborde, hvor arbejdsmiljøet har højeste 
 prioritet.
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I mellemtiden kunne kongresdelta-
gerne fornøje sig med en levende ani-
mation over, hvordan robotter, AGV’er, 
førerløse trucks, scannere og transport-
bånd kunne håndtere de store mæng-
der kirurgiske instrumenter, implantater, 
skruer og andet, som hver dag bliver 
steriliseret til sygehusene i Hovedstads-
området. 

Det var tankevækkende, hvor lidt 
plads det kæmpemæssige lager med 
over 12.000 hyldebæringer kræver, når 
det er robotter, som udgør ’arbejdskraf-
ten’. Men der er jo heller ikke brug for 
hverken gange, vinduer, kantine eller 
toiletter derinde… Og det er kun ved 
sjældne lejligheder som fx service og 
vedligehold nødvendigt at lukke men-
nesker derind.

Designet af og for mennesker

Kun to steder i den nye automatiske ste-
rilcentral arbejder der mennesker – ved 
vaske- og pakkebordene. Arbejdet med 
at skille instrumenter ad, sortere delene 
efter egnet steriliseringsmetode, vaske 
dem i alle krinkelkroge og pakke dem i 
sæt, som egner sig til forskellige opera-
tioner, kræver en specialviden, som ro-
botter slet ikke har.

– Og de medarbejdere, der arbejder 
ved vaske- og pakkeborde, har selv væ-
ret med til at designe deres arbejdsplads, 
hvor der naturligvis er lyst og venligt – og 
ikke som hos robotterne mørkt og koldt. 
Robotterne er jo ligeglade, smilede Mik-
kel Bjerregaard.

Arbejdsmiljøet for mennesker har så-
ledes førsteprioritet, selv om robotterne 
fylder mest. Det er robotterne, der tager 
det tunge slæb. Automation reducerer 
ensidigt, gentagende arbejde og for-
bedrer medarbejdernes ergonomiske 
forhold.

Safety first

At der er så få manuelle processer, mi-
nimerer også risikoen for menneskelige 
fejl. Det passer meget godt med filoso-
fien bag den nye sterilcentral. Sikkerhe-
den for patienter, kliniske medarbejdere 
og medarbejdere på sterilcentralen er 
det absolut vigtigste.

– Der er flere niveauer af sikkerhed, 
der både skal sikre, at de instrumenter 
og andre varer, som vi håndterer, er ste-
rile, og at de medarbejdere, der arbejder 
på sterilcentralen, har et sikkert og godt 
arbejdsmiljø, sagde Mikkel Bjerregaard.

Han uddybede:
– Scannere aflæser præcis, hvor vog-

nene står, og hvordan de er pakket, så 
bakkerne altid står optimalt i forhold 
robotterne. AGV’erne og de førerløse 
trucks registrer bevægelser og stopper 
umiddelbart, hvis der kommer noget el-
ler nogen i vejen.

– Mikrochips på vogne, bakker og 
varer bliver aflæst flere gange, så vi altid 
er sikre på, hvor de skal hen, og vi har 
fuld sporbarhed. Vi styrer udløbsda-
toer, lager og instrument management 
ved hjælp af vores it – bare for at nævne 
nogle eksempler på, hvordan sikkerhed 
og teknologi er tænkt ind i hele proces-
sen, sagde Mikkel Bjerregaard.

GIBOTECH – FØRST 
I  VERDEN MED 
FULDAUTOMATISKE 
STERILCENTRALER 

Gibotech blev stiftet i 1984 under 
navnet Giben Scandinavia A/S. Siden 
1998 har virksomheden specialise-
ret sig i automation af processer og 
robotteknologi og var således blandt 
de første virksomheder, der senere 
skulle gøre Odense til Danmarks 
robot-by nr. 1.

Virksomheden har egen produktion 
og laver ofte anlæggene færdige i 
Odense, hvor de kan gennemtestes 
inden levering. Gibotech A/S beskæf-
tiger ca. 100 medarbejdere.

I 2009 tog virksomheden skridtet ind 
i sundhedsverden og leverede robot-
assisteret lager til Gentofte Hospital. 
Gibotech kunne bruge erfaringerne 
fra industrien, men ”Det var allige-
vel starten på en rejse for os, fordi 
industri og sundhedsvæsen er langt 
fra hinanden – selv om logistikløsnin-
gerne ligner hinanden,” som Mikkel 
Bjerregaard udtrykte det på FSSD 
Årskonferencen.

Rejsens foreløbige kulmination er de 
gennemautomatiserede sterilcentra-
ler på Riget og i Herlev.

Robotterne klarer de tunge løft og de skæve vrid.

Mikkel Bjerregaard
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30 år gamle EU-regler for 
medicinsk udstyr fornyes nu
Den 5. april 2017 var en mærkedag for alle, som arbejder med medicinsk udstyr. Da kom EU med to 
nye forordninger – om medicinsk udstyr og in vitro diagnostisk medicinsk udstyr. Forordninger skal 
gennemføres i alle medlemslande, og de to nye træder i kraft henholdsvis i ’20 og ’22. Stine Jønson fra 
Lægemiddelstyrelsen førte med sikker hånd FSSD-konferencens deltagere gennem EU-junglen.

AF JOURNALIST GORDON VAHLE, 

SCIENCEJOURNALIST.DK

– De eksisterende regler er fra 1990’erne 
og holder ikke trit med den teknologiske 
udvikling i sundhedssektoren. De fylder 
ca. 60 sider, mens bare én af de nye for-
ordninger fylder 175. Så det bliver ikke 
en udtømmende liste over de mange nye 
emner og regler, som står i forordnin-
gerne, men jeg vil give et generelt over-
blik over, hvad der er nyt, indledte Stine 
Jønson, der er ’EU Policy Advisor’ i, hvad 
hun selv kaldte ”en styrelse i styrelsen”, 
nemlig sektionen Medicinsk Udstyr i Læ-
gemiddelstyrelsen.

De nye forordninger betyder ikke bare 
ændrede arbejdsvilkår for medarbejdere 
i sterilcentraler og på hospitaler i øvrigt. 
De får også stor betydning for arbejdet i 
den i dag ret lille afdeling, Stine Jønson 
og hendes kolleger arbejder i.

18 medarbejdere arbejder i dag med 
medicinsk udstyr i Lægemiddelstyrelsen, 
men de nye forordninger medfører så 
mange nye opgaver, at afdelingen ven-
tes at vokse med en halv snes nye med-
arbejdere årligt i årene fremover.

30 års udvikling på én slide

Stine Jønson havde således én time til at 
redegøre for 30 års udvikling af EU-reg-
lerne om medicinsk udstyr, og det lyk-
kedes hende at skabe et godt overblik. 
Nyhederne kunne stå på én slide:
•  Kliniske afprøvninger: Strammere 

regler for kliniske afprøvninger for at 
sikre tilgængeligheden af dokumenta-
tion af test med udstyret og strammere 
krav til kvalitet, ydeevne og sikkerhed 
ved udstyret.

•  Bemyndigede organer: Reglerne 
strammes for bemyndigede organer 

og for tilsyn med dem. Bemyndigede 
organer er ansvarlige for at vurdere 
medicinsk udstyr i mellem- og højrisi-
koklassen, før det kan markedsføres i 
EU. Bemyndigede organer får ret og 
pligt til at foretage uanmeldte inspek-
tioner hos fabrikanter.

•  Database for medicinsk udstyr: 
Eudamed vil blandt andet indeholde 
oplysninger om fabrikanter, bemyndi-
gede organer, kliniske afprøvninger, 
certifikater, medicinsk udstyr samt 
skader forårsaget af medicinsk udstyr 
og/eller fejl og svigt med medicinsk 
udstyr.

•  UDI: Krav om, at medicinsk udstyr 
skal have et unikt identifikationsnum-
mer (UDI), så produktet kan spores 
gennem hele forsyningskæden fra fa-
brikant til patient.

EU-eksperten uddybede senere hvert 
punkt. Men først fik konferencedelta-
gerne en mere uddybende forklaring på, 
hvad de nye forordninger egentlig drejer 
sig om.

Medicinsk udstyr – eller ’blot’ 
medicin?

– Ethvert instrument, apparat, udstyr, 
software, implantat, reagens, materiale 
eller andre genstande, som ifølge fa-
brikanten er bestemt til at anvendes på 
mennesker til medicinske formål er me-
dicinsk udstyr, forklarede Stine Jønson.

Hun viste med nogle få velvalgte ek-
sempler, at det ikke altid er helt ligetil at 
afgøre, hvad der er medicinsk udstyr, og 
hvad der er noget helt andet: 

– Traditionelle plastre er medicinsk 
udstyr, mens smerteplastre fx kan være 
et lægemiddel og hører altså til i den an-
den del af Lægemiddelstyrelsen. Disse 
produkter kaldes borderline-produkter. 

Men I kan altid spørge i Lægemiddel-
styrelsen, om vi i Danmark definerer et 
produkt som et lægemiddel, medicinsk 
udstyr eller ingen af delene, rådede Stine 
Jønson.

Som noget nyt kommer der nu regler 
for produkter uden medicinsk formål fx 
kontaktlinser uden styrke eller fillers til 
at få fyldigere læber, og disse produkter 
hører til hos os efter 26. maj 2020, sagde 
Stine Jønson.

Hvis tilhørerne var lidt forvirrede, er 
de ikke alene. Det er heller ikke alt, som 
er afklaret i EU.

– Men for jeres område er der ingen 
tvivl. Forordningen om Medicinsk Ud-
styr omtaler eksplicit, at den omfatter 
”udstyr til rengøring, sterilisering og 
desinfektion af andet medicinsk udstyr”, 
slog hun fast.

Konsekvenserne ved fejl afgør 
risikoklasse

Det giver god mening, at EU skelner mel-
lem medicinsk udstyr og udstyr, som skal 
bruges in vitro til diagnostik, og at disse 
områder har hver sin forordning. Der 
kan være stor fare for liv og helbred ved 
fejl på udstyret, og derfor er begge typer 
inddelt i forskellige risikoklasser. De nye 

Stine Jønson
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regler for in vitro diagnostisk udstyr æn-
drer klassifi ceringen af udstyret til fi re ri-
sikoklasser, i tråd med den klassifi cering, 
der allerede fi ndes for andet medicinsk 
udstyr.

Jo større konsekvenser, det får, hvis 
noget udstyr fejler, jo skrappere er de 
krav, der stilles til det. Logisk nok. Det er 
naturligvis værre, hvis et implantat ikke 
er sterilt, end hvis en rollators ene hjul 
kører lidt stramt.

I grove træk fremgår det af illustratio-
nen, hvilke typer af udstyr, der hører til 
de forskellige risikoklasser.

Risikoklasserne har stor betydning for 
den rolle, som de bemyndigede organer 
spiller. Som hovedregel skal medicinsk 
udstyr i klasse IIa, klasse IIb og klasse III 
og medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik 
i klasse B, C og D certifi ceres af et be-
myndiget organ. Men derudover skal de 
dele af fremstillingsprocessen for noget 
klasse I- og klasse A-udstyr, der er rela-
teret til sterilisering eller målefunktion, 
eller er genanvendelige kirurgiske 
instrumenter også certifi ceres af et be-
myndiget organ.

De bemyndigede organer får fl ere ar-
bejdsopgaver, og kravene og kontrollen 
med dem bliver skærpet med de nye for-
ordninger.

Sporbarhed er et nøglebegreb

Hvis noget går galt i forbindelse med 
håndtering eller brug af medicinsk ud-
styr, er det helt afgørende, at udstyret 
kan identifi ceres og spores.

Unique Device Identifi cation (UDI) 
er en entydig og standardiseret måde at 

Risikoklasserne for medicinsk udstyr og for medicinsk udstyr til in vitro diagnostik passer 
sammen, selv om de hedder forskelligt. Jo højere op udstyret er placeret på tegningen, jo 
skrappere krav stilles der til produktion, håndtering, overvågning, kontrol mv.

identifi cerer præcis det enkelte udstyr 
med serienummer, fremstillingsdato mv. 
UDI’en kan anvendes til indberetning af 
alvorlige hændelser og sikkerhedsrelate-
rede handlinger på markedet forklarede 
Stine Jønson.

Innovation overhaler EU

UDI-koderne vil blandt andet kunne fi n-
des i den europæiske database for medi-
cinsk udstyr, Eudamed. Databasen, som 
vil indeholde oplysninger om fabrikanter, 
certifi kater, udstyr, markedsovervågning, 
kliniske evalueringer og meget mere, vil 
gå i luften om et år – den 26. maj 2020. 
Den vil gradvist blive udbygget.

Udviklingen går stærkt, og der er en 
række komplekse løsninger på vej. Det 
kan være svært at regulere fx implantater 
med indbyggede lægemidler, medicin 
med sensorer, kunstig intelligens, kom-
plekst udstyr, der både stiller diagnose, 
udvikler, dosserer og indgiver personlig 
medicin. 

– Hvis man kigger på hvor stærkt 
udviklingen går, så er det af hensyn til 
patientsikkerheden vigtigt, at alle disse 
avancerede nye teknologier tages i brug 
efter en grundig vurdering, der sikrer, 
at produkterne er sikre at anvende, lød 
Stine Jønsons afsluttende råd.

identifi cere medicinsk udstyr på. UDI-
identifi kationskoden følger udstyret 
både under distribution, og når det an-
vendes af sundhedspersoner og patien-
ter. Det meste medicinske udstyr skal 
have en UDI på mærkningen eller på em-
ballagen. For visse typer udstyr endda på 
selve produktet.

– UDI består af en offentlig kode, der 
identifi cerer fabrikanten og typen af ud-
styr, samt af en produktionskode, der 

Fra årsmødet
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Hvor kom alle de 
partikler dog fra…
Partikler er noget skidt i sterilcentraler, og efter mange genvordigheder blev partikelmåling sat 
i system i Region Sjælland. Fine resultater – indtil en dag i Køge… Dén historie blev fortalt af to 
hygiejnesygeplejersker og en specialesygeplejerske fra Sterilcentralen i regionen. 
Pyt-knappen fristede, men kom heldigvis ikke i brug. 

AF JOURNALIST GORDON VAHLE, 

SCIENCEJOURNALIST.DK

I 2013 kom der opmærksomhed på, 
hvilke krav de enkelte sterilcentraler 
skulle leve op til. Sterilcentraler skal 
blandt andet leve op til kravene i DS/EN 
2451-13, og sygehusledelsen i Region 
Sjælland ville vide, om regionens seks sy-
gehuse med hver sin sterilcentral levede 
op til kravene.

– Det mente vi nu nok, at vi havde, 
selv om de seks sterilcentraler er vidt for-
skellige med hensyn til bygninger, alder 
udstyr etc. Men vi måtte hellere fi nde ud 
af det, fortalte Pia Hinsby på FSSD Års-
mødet.

Hun er en erfaren hygiejnesygeple-
jerske, der på det tidspunkt var leder af 
sterilcentralen i Slagelse.

Fint nok – men hvad med 
partiklerne?

– Det første spæde skridt, Infektionshy-
giejnisk Enhed tog for at få et overblik, 
var et spørgeskema, hvor centralerne 
skulle svare på, hvordan tryk, luftskifte, 
luftfugtighed, temperatur, fi ltre mv. 
havde i de rene rum på sterilcentralerne. 
Det var fi nt at få de forskellige parametre 
beskrevet, sagde Pia Hinsby.

– Men partikelkoncentrationen havde 
vi ikke været inde over. Luftrenheden 
blev ikke målt hos nogen af de seks ste-
rilcentraler. Antallet af partikler skal være 
under de grænseværdier, som er beskre-
vet i ISO-klasse 8 i standarden DS/EN 
ISO 14644, forklarede Pia Hinsby.

Ifølge standarden skal der foretages 
”monitorering til tilvejebringelse af evi-
dens for renrums ydeevne med hensyn 
til luftrenhed ved hjælp af partikelkon-

centration”. Og målingen skal foretages 
mindst én gang om året.

– Så Infektionshygiejnisk Enhed udar-
bejdede en mini medicinsk teknologivur-
dering, og på baggrund af den indkøbte 
vi en partikelmåler, MET ONE 3400 fra 
Holm & Halby, i 2014. Og så ville man 
nok være klar til at gå i gang i januar 2015, 
troede Infektionshygiejnisk Enhed…

Nye medarbejdere, instruktion 
og ro

Nu er en partikelmåler ikke bare et appa-
rat, man kan stille hen i et hjørne for at 
måle og sortere de partikler, der svæver 
rundt i luften. Målingen skal foregå efter 
fastlagte – og især standardens – regler. 
Og da fl ere af de hygiejnesygeplejersker, 
der var involverede i projektet i starten, i 
mellemtiden havde fået job andre steder, 
så var det ikke sært, at tidsplanen skred 
en smule.

– Der var en brugermanual på dansk, 
men den var kompliceret, og da den 
enkelte sterilcentral kun skal bruge par-
tikelmåleren en gang om året, måtte vi 
udarbejde en Quick-guide, fortalte hy-
giejnesygeplejerske Anette Kjærgaard 
Bjørn som i 2015-16 kørte parløb med 
Pia Hinsby for at implementere målin-
gerne i praksis.

– Der skulle en hel del planlægning til. 
Hver sterilcentral havde sendt tegninger 
ind, og på baggrund af dem udregner 
maskinen selv de optimale målepunk-
ter. Målingerne skal udføres nøjagtig 
samme sted hver gang, og foretages på 
tidspunkter, hvor sterilcentralen ikke er i 
drift, forklarede Anette Kjærgaard Bjørn.

Planen med tidspunkter for måling – 
og dermed også driftspauser – blev ud-
arbejdet i tæt samarbejde med de seks 
sterilcentraler. Og så var man klar til at gå 

i gang med målingerne med knap et års 
forsinkelse i forhold til den oprindelige 
plan.

Formålet er afgørende 

– Hvorfor skal målingerne foretages, når 
sterilcentralen ikke er i drift? ville delta-
gerne i FSSD Årsmødet 2019 gerne vide.

Og her et koncentrat af den efterføl-
gende diskussion:

Måling af partikler i luften kan have 
to formål. Formålet med at måle efter 
DS/EN ISO 14644 er først og fremmest 
at tjekke, om luftfi ltreringen fungerer. 
Filtre kan gå i stykker, og der kan opstå 
utætheder. For at fi nde ud af det må må-
lingerne foregå på præcis samme måde 
hver gang, og alle ’forstyrrende’ elemen-
ter må elimineres. Det kan kun ske, hvis 
lokalet, der måles i, er i ro. Det må ikke 
have været i drift i 30 minutter før målin-
gen.

Et andet formål kan være at få styr 
på fx arbejdsgange, kontaminering i 
forbindelse med transport og andet 
der relaterer sig til det daglige arbejde i 
sterilcentralen. I dette tilfælde udføres 
partikelmåling naturligvis i de forskellige 
driftssituationer, man vil undersøge.

Pia Hinsby
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– Det kunne da også være en god idé, 
men det var ikke dét, der var formålet 
med vores målinger, pointerede Anette 
Kjærgaard Bjørn.

2015… ok, 2016… ok, 
2017… ok, 2018… BUM! 

Så kunne målingerne gå i gang. Der 
var relativt store udsving, men målin-

gerne var hver gang under grænsevær-
dierne for ISO-klasse 8. Sådan gik det 
over hele regionen. Partikelmålingerne 
fulgte planen, og efterhånden blev 
medarbejderne mere fortrolige med 
dem. Partikelmålinger var – næsten – 
blevet en rutine. Men så en dag i 2018 
på Sjællands Universitetshospital, Køge 
skete dette: 

Målingerne i Køge røg i vejret, og 
specielt målingerne for de små partik-
ler under 0,5 μ kom et godt stykke ud 
over ISO-klasse 8 grænseværdien på 
3.520.000 partikler pr. kubikmeter. Parti-
kelmåleren viste en million fl ere.

Sygeplejerske med specialistfunktion 
på sterilcentralen i Køge, Mie Pedersen 
havde stået for målingerne alle år, men 
kunne ikke fi nde ud, hvorfor der plud-
selig var fyldt med bitte-små-partikler i 
luften i Køge. Hun overtog tredje del af 
sessionen i Middelfart:

– Vi kontaktede straks Teknisk Afde-
ling. Ventilationsanlægget fungerede, 
som det skulle, og det var blevet service-
ret. Der var ikke udført arbejde, som vi 
ikke kendte til. Vi kiggede partikelmåle-
ren efter i sømmene, og vi lånte endda et 
apparat magen til. Det blev betjent af en 
fagmand. Resultatet var det samme!

– Vi fandt pyt-knappen frem, for vi 
mente jo ikke at det kunne passe. Men 
vi måtte hellere kontakte infektionshygi-
ejnisk afdeling for at høre, om vi måtte 
drifte videre…

– Det fi k vi heldigvis lov til, og pyt-
knappen blev pakket væk, så vi kunne gå 
videre med at fi nde ud af, hvad der reelt 
var galt, berettede Mie Pedersen.

Ny procedure på vej

Sterilcentralen på Sjællands Universi-
tetshospital, Køge kørte videre. Det var 
jo trods alt ikke en voldsom overskri-
delse af grænseværdien. Imens arbej-
dede Teknisk Afdeling (der efterhånden 
var blevet overbevist om, at der ikke 
var noget galt med målingerne) og et 
eksternt fi rma med speciale i ventilation 
sammen om at fi nde en løsning på pro-
blemet.

”Pytknappen blev fundet frem. 
Men jeg trykkede heldigvis ikke på den…” 
(Foto Mie Pedersen)

– De prøvede forskellige muligheder, 
inklusive et apparat, der skulle rense luf-
ten. Men det hjalp først, da vi fi k skiftet 
til en anden fi ltertype. Syv dage efter 
skiftet, var målingerne fi ne igen, smilede 
Mie Pedersen.

– Det vigtigste er selvfølgelig, hvad 
vi har lært af hele denne episode. Parti-
kelmålinger én gang om året kan være et 
øjebliksbillede. Hvordan sikrer vi os, at 
vi et reelt billede og ikke kun et øjebliks-
billede, som målingerne viser? Vi kan 
jo ikke gå og lave målinger hver anden 
dag…

– Men vi KAN lave retningslinjer for, 
hvad vi gør, når målingerne er for høje. 
Vi vidste ikke, om vi skulle stoppe pro-
duktionen eller ej? Hvor stor skal over-
skridelsen være, før det sker? Hvilke 
procedurer skal vi sætte i gang? Alt dette 
kan vi tage stilling til på forhånd – så det 
går vi hjem og laver nu, lovede Mie Per-
sen.

Fra årsmødet
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Specielle processer kræver 
nationale vejledende retningslinjer
”Det specielle ved sterilcentraler er de specielle processer…” Det er ikke volapyk, men faktisk en god 
forklaring på, hvorfor der behøves noget så fornemt som ”nationale vejledende retningslinjer”, når udstyr 
som dampautoklaver skal revalideres.

AF JOURNALIST GORDON VAHLE, 

SCIENCEJOURNALIST.DK

Det var cirka midt i foredraget på FSSD 
Årsmødet, at kvalitetschef på Den Regio-
nale Sterilcentral i Region Hovedstaden, 
Mette Helmig von der Osten præcist 
satte fingeren på, hvorfor dampautokla-
ver med 12 måneders mellemrum bør 
revalideres, og hvorfor der skal udfyldes 
et 64 siders skema, anvendes mange 
ressourcer og lang tid, hvis autoklaven 
fortsat skal kunne producere kvalitets-
produkter.

– Steriliseringsprocesser er såkaldte 
”specielle processer”, der kendetegnes 
ved, at de ikke kan efterprøves, pointe-
rede hun.

Udstyr er afgørende for 
kvaliteten

I andre brancher er varekontrol er vigtig 
del af kvalitetsarbejdet. Varer bliver taget 
ud til stikprøvekontrol både på fabrik-
ken, under distributionen og ved mod-
tagelsen hos kunden. Det kan man ikke 
med sterile varer, for så snart man prøver 
at måle efter, om de er sterile, bliver de 
usterile.

Det er derfor, at kvalitetskontrol på 
en sterilcentral går ud på hele tiden at 
tjekke processer og udstyr. Det er derfor, 
at ”National vejledende retningslinje for 
revalidering af store dampautoklaver” er 
et vigtigt dokument.

– Brug den, og brug hele protokol-
len. Jeg mener bestemt, at vi kan arbejde 
med den i praksis. Og selv om den er 
omfattende, ligner den andre protokol-
ler, vi arbejder med, lød opfordringen fra 
Mette Helmig, der også gerne ville have 
tilbagemeldinger om, hvordan vejlednin-
gen er at arbejde med i praksis.

Vurdér risikoen

Initiativet til samarbejdet om ”at udar-
bejde fælles retningslinjer for forebyg-
gende vedligehold og service samt 
revalideringsprotokoller for udstyr til 
rengøring, desinfektion og sterilisation” 
er taget af FSTA, Forum for Sygehustek-
nik og Arkitektur. Arbejdsgruppen, der 
leverer input til de forskellige retningslin-
jer, er sammensat af repræsentanter for 
sterilcentralerne, teknikere og repræsen-
tanter fra industrien. 

Det første resultat af arbejdet er den 
nationale vejledende retningslinje om 
revalidering af dampautoklaver. Den var 
lige kommet tilbage fra høringsrunden, 
og Mette Helmig gennemgik de forskel-
lige høringssvar og hvordan de var ble-
vet behandlet.

Først havde hun nogle betragtninger 
om brugen af vejledningen: 

– I forbindelse med service, vedlige-
hold og fx udskiftning af komponenter 
skal man tage stilling til, om dette ar-
bejde er kritisk for processen. Hvis det 
er tilfældet, skal man tage stilling til, om 
der så skal foretages en fuld revalidering, 
eller om man kan ”nøjes” med udvalgte 
tests. Vurderingen skal altid tage afsæt i 
en risikovurdering og skal dokumenteres 
i sterilcentralens kvalitetsstyringssystem, 
påpegede hun.

Kan vi ikke nøjes med…?

Kommentarerne fra høringsrunden gik 
dels på helt konkrete forhold, som sprog-
lige og tekniske ’fejl’, dels på omfanget af 
tests og dokumentation.

Den første slags kommentarer var ble-
vet efterkommet, hvis det var relevant. 
For eksempel blev kravet til kalibrering 
af tryk- og temperaturfølere fjernet for 
de typer, der erfaringsmæssigt ikke æn-
drede sig under kalibreringen. Andre 

som fx ønsket om en mere præcis be-
skrivelse af, hvordan testfølere skal mon-
teres, blev afvist med begrundelsen, at 
”placering af følerne skal tage afsæt i en 
risikovurdering ift. instrumentets design 
og materiale.”

En del af kommentarerne gik på, at 
processen var for besværlig eller for 
omfattende. Fx mente nogle, at det var 
en ”rigtig god idé at have en protokol til 
hjælp ved revalidering… Men man burde 
gøre nogle af testene til en mulighed og 
ikke et krav.”

Holdningen fra arbejdsgruppen er klar 
på dét felt:

– Vi anbefaler, at man gennemfører 
den fulde revalidering i forhold til pro-
tokollen. Hvis man ikke gennemfører en 
fuld revalidering, skal fravalg af test be-
grundes i afdelingens kvalitetsstyrings-
system, understregede Mette Helmig 
igen.

Hvor sætter vi barren?

Arbejdsgruppens håndtering af hørings-
svarene afspejler den holdning til kvali-
tet, der ligger bag. Mange af de forslag, 
der kom ind fra kommende brugere af 
vejledningen, gik som fortalt på at slække 
en smule på kravene, så det ikke blev så 
besværligt eller dyrt at arbejde sig gen-
nem protokollen. De blev afvist.

– Det hele afhænger af, hvor højt man 
sætter barren. Vejledningen følger inter-
nationale anbefalinger men det må være 
op til det respektive hospital hvor de sæt-
ter baren, når det handler om patientsik-
kerhed, påpegede Mette Helmig.

I den nye NIR for genbehandling af 
steriliserbart medicinsk udstyr, der siden 
begyndelsen af maj har ligget til down-
load i en 1.-udgave på ssi.dk, er der kun 
et par sider om dampautoklaver. Og ge-
nerelt er der kun få linjer om revalide-
ring. Fx:
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Superkluden der kan 
eliminere bakterier

Tlf. 75 56 70 77 · handy@handy.dkwww.handy.dk

Supertowel mikrofiberklud er god til 
rengøring fordi:
 
•  opsamler bakterier og fedt
•  er selvdesinficerende
•  er smudsafvisende
•  er genanvendelig og vaskbar
•  er langtidsholdbar og miljøvenlig

Handy_Supertowel_180x128,5.indd   1 06/06/2019   09.29

”Vil man være sikker på, at en given 
maskine virker efter hensigten, kan en 
årlig revalidering være hensigtsmæssig.”

– Hvis der nu havde stået SKAL i ste-
det for KAN, var det jo nemt. Så kunne 
I gå op til direktionen og forlange pen-
gene. Nu må I selv argumentere for det i 
stedet, påpegede Mette Helmig.

Erfaringer fra pharmaindustrien 

Netop dét, at det ikke er muligt at kon-
trollere de produkter, der udgår fra en 

sterilcentral direkte, er et godt argument 
for at kvalitetssikre parametre omkring 
processerne bedst muligt. Det gælder de 
fysiske rammer som lokaler, rengøring 
og beklædning. Det gælder forsyninger 
som trykluft, vand, ventilation og damp. 
Det gælder personalets uddannelse og 
kompetencer.

– Og det gælder ikke mindst for dét 
procesudstyr, vi benytter til produktion. 
Det kan vi kvalitetssikre med validering, 
service og vedligehold samt revalide-
ring, påpegede Mette Helmig.

En revalideringsprocedure skal vise, 
at de data og den ydeevne, der blev do-
kumenteret under valideringen, fortsat 
er gyldige, og at processen er reprodu-
cerbar. Revalideringen består af et mere 
omfattende testprogram end øvrige pe-
riodiske tests og kræver en del ressour-
cer og planlægning at gennemføre.

– Når det nu er så ressourcekrævende, 
hvorfor skal revalidering så foregå så 
ofte? spurgte Mette Helmig, og hun gav 
selv svaret.

– Revalidering skal ske med 12 måne-
ders mellemrum, fordi det er det tidsrum, 

hvor måleinstrumenter erfaringsmæssigt 
kan holdes inden for acceptable toleran-
cer uden ny verificering og kalibrering.

De erfaringer, som Mette Helmig talte 
om, kommer fra pharmaindustrien.

– Men nu skal vi selvfølgelig finde ud 
af om teorierne holder i praksis. Det er 
derfor, at vi meget gerne ser, at I bruger 
protokollerne – og kommer med jeres er-
faringer til FSTA-arbejdsgruppen.

– En ny national vejledende retnings-
linje er på vej. Den vil handle om reva-
lideringsprotokollen for instrumentop-
vaskemaskiner. Styregruppen mødes 
efter sommerferien for at nedsætte en 
arbejdsgruppe. Skulle man være inte-
resseret i at deltage med input kan man 
rette henvendelse til formanden for 
styregruppen: thorkilvandborg@gmail.
com, opfordrede Mette Helmig.

Mette Helmig von der Osten
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Det er ikke sæbens skyld
”Hver gang et instrument gik i stykker eller blev misfarvet, fik vi at vide, at det var sæbens skyld. Men nu 
har vi indført omvendt bevisførelse. Firmaerne skal bevise, at instrumenterne kan tåle VORES måde at 
rengøre på.”

AF JOURNALIST GORDON VAHLE, 

SCIENCEJOURNALIST.DK

– Tilgangen til kvalitetsarbejdet på 
genbehandlingsenheden på Aalborg 
Universitetshospital er lavpraktisk. Pro-
cessen med at genbehandle medicinsk 
flergangsudstyr er givet på forhånd. Der 
er en række overordnede vilkår, som er 
beskrevet i standarder, forordninger, 
love m.m., og da vi ikke kan fravige 
denne proces, må det være op til leve-
randørerne at levere produkter, som kan 
tåle processen…

– Det kalder vi omvendt bevisførelse, 
forklarede sygeplejerske på genbehand-
lingsenheden på Aalborg Universitets-
hospital, Minna Nielsen på FSSD-konfe-
rencen.

Den ’Kvalitetshåndbog for genbe-
handling af medicinsk flergangsudstyr’, 
som Minna Nielsen og hendes kollega 
Hanne Gaardbo Nielsen har udarbejdet, 
er derfor først og fremmest en beskri-
velse – med dokumentation – af den 
optimale proces, fra instrumenterne 
kommer ind i modtagelsen, til de igen i 
steril og funktionel tilstand forlader afde-
lingen.

Kvalitetshåndbogen har således et 
dobbelt formål. Dels er den godt op-
slagsværk til alle, der håndterer medi-
cinsk flergangsudstyr. Og dels vil den 
kunne bruges af de indkøbsansvarlige til 
at stille minimumskrav til leverandører i 
forbindelse med udbud.

Duer – duer ikke

Det hele starter ved modtagelsen af in-
strumenterne.

– Alle instrumenter vurderes ud fra 
infektionshygiejniske egenskaber ved 
modtagelsen i genbehandlingsenheden. 
Instrumentet kan blive vurderet som 
ikke-egnet til genbehandling i afdelin-
gen, fortalte Minna Nielsen.

De infektionshygiejniske egenskaber 
er naturligvis alfa og omega, men instru-

menterne vurderes også på egenskaber 
som fx materialekompatbilitet, som har 
sit helt eget afsnit i kvalitetshåndbogen. 
Instrumenterne skal kunne klare hele 
kæden med forbehandling, mekanisk 
rengøring, desinfektion, emballering og 
sterilisation. Hvor skal der kontrolleres? 
Og kræver instrumentet ekstra behand-
ling og pleje undervejs?

Det er alt sammen beskrevet i kvali-
tetshåndbogen.

Ud over afsnit om Infektionshygiej-
niske forhold og materialekompatbilitet 
indeholder kvalitetshåndbogen beskri-
velser af vedligeholdelsesprogrammer, 
service og krav til procesudstyr og ’kemi’ 
som sæber, afspændingsmidler mv. Al 
dokumentation findes i genbehandlings-
enheden, og den er samlet i en mappe, 
alle medarbejdere har adgang til.

Teknikerne er lidt trætte af os…

Minna Nielsen fortalte om en række til-
fælde, hvor kvalitetshåndbogen havde 
vist sin værdi.

– Jeg tror nok, at nogle teknikerne hos 
leverandørerne er lidt trætte af os, sagde 
hun med et smil.

– Vandtrykket i instrumentvaskerne 
har stor betydning. Det er ikke alle ma-
terialer, der kan holde til højt vandtryk 
i længere tid, men nogle gange, har vi 
på fornemmelsen, at producenterne af 
instrumenter går lidt for meget med liv-
rem og seler. For eksempel stod der i va-

skeanvisningen for et instrument, at det 
kun kunne tåle fire minutters behand-
ling. Det undrede os, fordi standardbe-
handlingstiden er fem minutter. Firmaet 
havde egentlig ikke nogen begrundelse 
for, hvorfor instrumentet ikke kunne tåle 
fem minutter… Så det kan det nu. Der er 
også eksempler på, at leverandører uden 
egentlig begrundelse har foreskrevet fx 
autoklavering ved en lavere temperatur, 
end standarderne forskriver. Dén slags 
er også blevet rettet, oplyste Minna Niel-
sen.

Styrket fagligheden

Hun fortalte om flere eksempler på, at 
medarbejderne på genbehandlingsen-
heden på Aalborg Universitetshospital 
med kvalitetshåndbogen i hånden har 
kunnet henvende sig til virksomheder 
for at få udbedret små og store mangler 
som manglende certifikater, manglende 
danske brugsanvisninger og lignende.

– Men det allerstørste udbytte, vi har 
fået af udarbejdelsen af kvalitetshånd-
bogen, er, at vi har fået styrket vores 
faglighed væsentligt. Vi har haft næsen 
nede i selv de mindste detaljer ved vores 
arbejde. Og nu hvor al viden er samlet ét 
sted, som alle har adgang til, vil denne vi-
den kunne spredes til alle medarbejdere.

– Der er dog stadig udfordringer. Det 
er et stort arbejde at implementere kvali-
tetshåndbogen i praksis i afdelingen og 
hele resten af organisationen. Det viste 
sig jo, at vi havde en del tillagte vaner, 
hvor vi ikke arbejde som foreskrevet i 
håndbogen. Det er vanskeligt og res-
sourcekrævende at bryde med gamle 
vaner. Desuden har vi fundet ud af, at 
vi ikke var tilstrækkeligt opmærksomme 
på, hvem der skal have ansvar for opda-
tering og ajourføring af kvalitetshåndbo-
gen. Den virker jo kun, hvis den altid er 
up to date, så det skal vi have udarbejdet 
en procedure for. Og den skal selvfølge-
lig fungere på trods af personaleudskift-
ninger mv., lød Minna Nielsens slutbe-
mærkning. 

Minna Nielsen
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STEELCO NORDIC A/S

Steelco Nordic A/S takker for et godt 
og interessant årsmøde, og ser frem til 
årsmødet 2020.

UDSTILLERPROFIL

MEDIQ  DANMARK

Klimaforandringer og miljøhensyn var i fokus, da Mediq 
 Danmark valgte produkterne fra Steriking og Warwick. 

De blå fade og instrumentbakker kan genbehandles mindst 
1000 gange, og høj kvalitet på autoklaveposer betyder mindre 
spild. 

Produktion i Nordeuropa gør transporten kort, og CO2

udslip væsentligt mindre.

Produktchef Benedikte Pio og 
Produktspecialist Lene Jørgensen på 

Mediq Danmarks stand

KEN HYGIENE SYSTEMS A/S vil gerne takke alle 
besøgende og medlemmer af FSSD  for det overvældende 
fremmøde på vores stand. Elisabeth Gjerløv Rizzato og Kurt 
Stage vores nye Teamdanmark havde fornøjelse af at hilse 
på de mange kendte ansigter, og få en hyggelig snak omkring 
hverdagen og de udfordringer I møder.  Vi prøver til stadighed 
at hjælpe med at lette hverdagen både på ergonomisk, øko-
nomisk og miljørigtig vis, og altid med et smil på vejen.

Vi var i år så heldige at kunne præsentere jer for vores nye 
IQ- serie af desinfi cerende, lynhurtige, miljørigtige og rum-
melige vaskemaskiner. Ikke nok med at vi har markedets mest 
miljørigtige maskiner, vi kunne også præsentere en automati-
seret logistikløsning i form af vores lille robot – AL10.

Vi glæder os til at møde jer igen og takker endnu engang for 
en rigtig god konference.



22   FSSD ÅRSKONGRES SÆRUDGAVE

Endelig… kom NIR nr. 17 – 
dén om FSSD’s kerneområde
”Endelig!” Det var dét ord, som tidligere formand Hanne Andersen brugte, da hun bød 
onsdagens næstsidste taler på FSSD Årskonference 2019 velkommen. Og ”endelig” var det ord, 
hygiejnesygeplejerske, MPH Mie Andersen fra Statens Serum Institut selv brugte, da hun stod på podiet 
for at fortælle om den syttende NIR i rækken.

AF JOURNALIST GORDON VAHLE, 

SCIENCEJOURNALIST.DK

Ordet ”endelig” gik ikke på, at Mie An-
dersen kom midt på eftermiddagen efter 
to dage med et hårdt kongresprogram. 
Det gik på, hvad hun ville tale om.

Alle, som arbejder med hygiejne ved, 
at en NIR er en publikation fra SSI, der 
samler alt, hvad der er værd at vide om 
hygiejne og infektioner inden for ét be-
stemt område i én publikation. For andre 
kommer oversættelsen her: Nationale 
Infektionshygiejniske Retningslinjer. Og 
lige præcis nr. 17 i rækken handler om 
genbehandling af steriliserbart medi-
cinsk udstyr. Den rammer således lige 
ned i kerneområdet for arbejdet i en ste-
rilcentral.

Ikke en lærebog 

– Det er ikke helt let at oversætte en 
standard – DS 2451-13 – til en NIR, på-
pegede Mie Andersen og forklarede 
mere om begrebet NIR:

– Der er mange skribenter. Alle 17 NIR 
skal hænge sammen uden at overlappe 
hinanden alt for meget, og vi har virkelig 

skrevet ind til benet denne gang. Allige-
vel er det blevet en omfattende sag på 
116 sider, sagde hun og fortsatte:

– En NIR er hverken en instruks eller 
en lærebog, men kan sagtens danne ud-
gangspunkt for begge dele. Dels er der 
forskelligt udstyr og forskellige arbejds-
forhold, organisation mv. på sterilcentra-
lerne rundt omkring. Dels er målgrup-
pen meget bred og omfatter foruden 
hygiejnepersonale også mikrobiologer, 
teknikere og klinikere. Disse grupper har 
selvfølgelig brug for forskellige lærebø-
ger.

Hver tiende smittes på 
hospitalerne

Hvad ER en NIR så? Præcis dét, som nav-
net siger: retningslinjer. Tidligere hed de 
’råd og anvisninger’. Nu har man valgt et 
ord, det betydningsmæssigt ligger midt i 
mellem. Men en væsentlig del af indhol-
det er stadig anvisninger – altså noget, 
der kun må fraviges, hvis der er meget 
vægtige grunde til at gøre det.

Anvisningerne er rettet til hele sund-
hedssektoren inklusive praktiserende 
læger, hjemmesygeplejersker, tand-
læger, rengøringspersonale og mange 
andre faggrupper. Og baggrunden er 
alvorlig nok. I afsnittet om generelle prin-
cipper hedder det: ”Det estimeres, at op 
mod 10 procent af alle indlagte patienter 
i Danmark pådrager sig en sundhedssek-
torerhvervet infektion i forbindelse med 
indlæggelse eller behandling på et syge-
hus.” Andre kilder taler om over 2000 
dødsfald i Danmark om året.

Viden om infektioner og 
smitteveje er afgørende

Som andre NIR består også nummer 17 
af en generel del og en del, som er mere 

specifik for arbejdet med at genbehandle 
steriliserbart medicinsk udstyr.

– De generelle retningslinjer starter 
med et afsnit om infektioner, smittemå-
der og smitteveje generelt, og det er na-
turligvis vigtigt for hele genbehandlings-
området. Udstyret kan jo nærmest skilles 
ad i atomer, og de forskellige materialer 
tåler forskellige former for genbehand-
ling, påpegede Mie Andersen som et 
apropos til den alvorlige baggrund.

Den generelle del omhandler også 
emner som organisation, uddannelse og 
personaleansvar, forsyningsproces og 
genbehandlingscyklus, medicinsk ud-
styr, arbejdsmiljø samt lovgrundlag, reg-
ler og risikovurdering. De sidste punkter 
fik flere ord med på vejen af hygiejnesy-
geplejersken fra SSI.

Risiko er et nøglebegreb

– Retningslinjerne er så præcise, som det 
er muligt. Vi kan stå med noget udstyr, 
der ikke kan genbehandles, eller hvor vi 
ikke ved, hvordan det skal behandles. 
Så må vi gå i dialog med producenten 
og sammenholde risikoen for, at genbe-
handlingen ikke kan blive optimal, med 
de konsekvenser, dette vil have. Altså 
må vi foretage en risikovurdering, påpe-
gede Mie Andersen.

Hun tilføjede, at risikovurdering altid 
er en væsentlig del af arbejdet i en ste-
rilcentral, og at NIR’en ofte anbefaler, at 
der udføres en risikovurdering frem for 
at bruge faste grænser.

– Der er også en risiko for arbejds-
ulykker eller for, at instrumenterne kan 
udgøre en fare for vores brugere, selv 
om instrumenterne er behandlet efter 
forskrifterne.

Mie Andersen
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Husk FSTAs Årskonference den 2.-4. oktober  
i Nyborg, se www.fsta.dk

Forskel på ’skal’ og ’bør’

Selv om en anbefaling ikke er det samme 
som et påbud, er der dog visse af anbe-
falingerne i en NIR, som skal følges. Det 
gælder fx alt, som er bestemt af love.

– Sundhedsloven, lov om medicinsk 
udstyr, lov om produktsikkerhed, ar-
bejdsmiljøloven og kemikalieloven er 
nogle af de love, I skal være opmærk-
somme på, og som er nævnt i NIR om 
genbehandling af steriliserbart medi-
cinsk udstyr med relevante bekendtgø-
relser og paragraffer, oplyste Mie Ander-
sen.

Statens Serum Institut nævner på in-
stituttets generelle site om NIR, at der er 
en klar holdning til, hvornår man anven-
der ’skal’ og ’bør’ i teksten. Alt, som er 
lovkrav eller lignende, ’skal’ følges. Men 
derudover gælder ’skal’ for anbefalinger, 
der er baseret på videnskabelig litteratur 
med stærk evidens samt for ”konsensus-
beslutning om, at dette er god klinisk 
praksis og baseret på fx andre NIR-publi-
kationer.” Forfatterne til en NIR kan altså 
fællesskab beslutte, at noget ’skal’ udfø-
res, hvis de kan blive enige om, at det er 
’best practice’.

– I 2020 erstattes direktivet om me-
dicinsk udstyr af en forordning, og det 
betyder, at det bliver det samme som 
lovkrav. Forordninger skal følges af alle 
EU-lande og indarbejdes i de enkelte lan-
des love, forklarede Mie Andersen.

Brug tjeklister til inspiration

Den anden del af NIR om genbehandling 
af steriliserbart medicinsk udstyr handler 
specifikt om arbejdet i sterilcentralen. 

Den fylder lidt over 60 sider, og indlægs-
holderen kunne naturligvis ikke komme 
rundt i alle hjørner på de tre kvarter, som 
sessionen varede.

Et lynhurtigt resumé af indholdet i 
del II fyldte to slides og ser sådan 
ud:
•  Fysiske rammer  

(rene og urene områder)
•  Rengøring af lokaler og inventar
•  Grundlæggende forholdsregler  

(håndhygiejne, arbejdsdragt…)
•  Genbehandlingsmetoder  

(soigne  ring, forbehandling, ren-
gøring, desinfektion, oplægning, 
emballering, sterilisation)

•  Transport, håndtering, opbevaring 
samt holdbarhed af produkter

•  Instrumenter
•  Låneudstyr
•  Procesudstyr
•  Proceskemikalier
•  Vand
•  Anskaffelser og indkøb
•  Kvalitetssikring og kontrol
•  Bilag  

(flowdiagrammer, tjeklister, over-
blik over relevante standarder)

Mie Andersen opfordrede sterilmedar-
bejderne til at gennemgå NIR nummer 
17 sammen i personalegrupper og tænke 
igennem, hvordan den nuværende ar-
bejdsgang er, og hvilken betydning den 
nye NIR eventuelt får for arbejdet i frem-
tiden.

– Alene rengøring og forbehandling 
er noget, som virkelig kræver, at man 

ved, hvad man har med at gøre. Man 
kan faktisk komme til at gøre det værre, 
hvis man ikke bruger de rigtige metoder. 
Og der findes jo en hel NIR, der ude-
lukkende omhandler fx håndhygiejne, 
understregede Mie Andersen og opfor-
drede tilhørerne til ikke at springe bila-
gene over.

– Tjeklisterne her er virkelig gode som 
inspiration til, hvordan arbejdet skal ud-
føres, lød et af rådene fra hygiejnesyge-
plejersken.

Samarbejde med OP

Mie Andersen opfordrede til, at man be-
nyttede NIR’en til at udbygge samarbej-
det med brugerne og få lavet klare aftaler 
mellem OP og sterilcentralen.

– Instrumenter, som ikke kan tåle den 
anbefalede rengøring og desinfektion, 
må ikke genbehandles. Så må der bru-
ges engangsudstyr. Og engangsudstyr 
må ikke genbehandles. Hvis I gør det al-
ligevel, så så påtager I jer producentens 
ansvar. Det er ikke muligt at komme efter 
producenten i så fald. Det er blandt an-
det den slags situationer, der gerne skal 
være diskuteret igennem med OP, inden 
de opstår. Og det er rigtigt godt at have 
NIR’en med, når I laver aftaler med læ-
ger, sygehusledelse eller leverandører, 
påpegede Mie Andersen til slut.

 
Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr  
og andre NIR findes på SSI’s hjemmeside, hygiejne.ssi.dk/retningslinjer/nir 

NATIONALE 
INFEKTIONSHYGIEJNISKERETNINGSLINJER

FOR GENBEHANDLING AF STERILISERBART  

MEDICINSK UDSTYR  

Central Enhed for Infektionshygiejne 1. udgave 2019
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Målet er fuld sporbarhed 
og leverancer til rette tid
IWS – eller på nudansk, Integrated Workflow Solutions – stod på programmet, da salgsansvarlig for T-DOC 
i Danmark Bjørk Bendixen fra Getinge afrundede et intensivt og vidensspækket FSSD Årsmøde 2019. Og 
det sidste indlæg var ingen undtagelse fra dén regel.

AF JOURNALIST GORDON VAHLE, 

SCIENCEJOURNALIST.DK

– Det er svært at være produktneutral, 
når man skal tale om integration af to sy-
stemer. Jeg vil have fokus på de faglige 
udfordringer og dilemmaer, I står med i 
dagligdagen, indledte Björk Bendixen, 
der er salgsansvarlig for sterilcentralsy-
stemet, T-DOC hos Getinge.

Indlæggets emne var en idé om at in-
tegrere to it-systemer, T-DOC, der an-
vendes på sterilcentraler, og INSIGHT 
Klinisk Logistik, der er et system, der 
skaber overblik over patientflowet. T-
DOC er udviklet af Lunatronic og opkøbt 
af den svenske koncern Getinge og er 
med koncernens ord et ’højklasse’ steril 
management- og sporbarhedssystem. 
Klinisk Logistik en del af datterselskabet 
Getinge Cetrea A/S’ produktportefølje.

I 2014 blev den danske Cetrea A/S 
en del af Getinge, og det er en naturlig 
tanke at integrere koncernens produkter 
og skabe et system, der kan holde styr 
på både patienter og alle de rekvisitter, 

der er nødvendige for at bringe patien-
terne bedst muligt fra indlæggelse gen-
nem behandlingen til udskrivelse. Det 
kræver ’blot’, at systemerne kan snakke 
sammen.

– Integrationen af INSIGHT, Klinisk 
Logistik og T-DOC er ikke lige på trap-
perne. Men vi vil overordentlig gerne 
udvikle integrationen, fordi den giver 
rigtig god mening i klinisk kontekst. Vi 
lufter tanken her for FSSD, fordi det al-
tid bliver bedst at udvikle og teste ideer 
sammen med vores brugere. Vores vi-
sion er at integrere de to systemer, fordi 
det er et stort ønske fra vores mange 
kvalificerede og professionelle kliniske 
brugere af begge systemer, fortalte Bjørk 
Bendixen.

Fuld sporbarhed i tid og rum 

De ultimative mål er ’fuld sporbarhed’, 
og hvad man kunne kaldte ’rettidighed’. 
Det vil sige, at én afdeling ikke skal be-
høve at vente på noget fra en anden af-
deling. Vi skal kunne følge et instrument, 
et implantat eller alt andet, der bruges 

på hospitaler i forbindelse med behand-
ling af patienter – fra de enkelte smådele 
fremstilles, samles, distribueres, modta-
ges, bruges i behandlingen, til det kas-
seres, sendes til genbrug uden for ho-
spitalet, eller genbehandles, så det kan 
bruges igen.

Det er naturligvis ekstra vigtigt, at 
denne kæde fungerer for patienter, der 
skal gennem en operation. Og det var 
emnet for Bjørk Bendixens indlæg på 
konferencen.

– Vi skal bruge it-løsninger til at sikre, 
at sektorovergange foregår let og gnid-
ningsfrit, og at personalet alle steder får 
et overblik over hele flowet, sagde hun.

Hospitalets ’køreplan’ skal 
fungere

Det lyder enkelt, og det ser også ganske 
enkelt ud, hvis man kigger på den første 
slide – billedet til venstre – som Bjørk 
Bendixen viste. Flowet på sterilcentra-
len, arbejdsgangen på operationsstuen 
og patientflowet skal hænge sammen. 
Knap så enkelt ser det ud, hvis man går 

Enkelt og kompliceret: IWS handler om at integrere flowet i sterilcentralen med, hvad der sker på operationsstuen og med patienten. Man 
skal kunne bestille udstyr og se, hvor i processen hver enkelt del befinder sig, så man hverken har for meget eller står og mangler udstyr. 
Det ser let ud på et overordnet plan, men et flowkort af en enkelt operation – her en kikkertoperation – ligner mere et kort over en under-
grundsbane i en storby end en procesbeskrivelse af et rutineforløb på et hospital. ’Grøn linje’ kører til sterilcentralen. 
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ned i detaljer. Så ligner det mere et kort 
over en undergrundsbane i en storby 
som på billedet til højre.

Og ligesom, når man planlægger en 
køreplan for en undergrundsbane, er det 
timingen, der er alfa og omega. Patienter, 
de sterile instrumenter, en klargjort ope-
rationsstue og operationspersonalet skal 
helst ankomme til ’stationen’ på samme 
tid – hver gang! Det betyder, at de it-sy-
stemer, der styrer hver sin del af proces-
sen, både skal kunne kommunikere og 
koordinere med hinanden. 

– På sterilcentralen har man brug for 
at vide, hvornår hvilke instrumenter 
kommer tilbage fra operationsstuerne. 
Ressourcer i form af maskiner og per-
sonale skal være klar, så instrumenterne 
kan genbehandles og være parat til næ-
ste operation. Det betyder også, at I har 
brug for at vide, hvornår der er planlagt 
nye operationer. Derfor er det ikke nok, 
at I har kendskab til jeres eget planlæg-
ningssystem, men I har også brug for at 
kende patientflowet og planerne på OP, 
uddybede Bjørk Bendixen.

På operationsgangen har man tilsva-
rende behov for let at kunne bestille in-
strumenter til kommende operationer. 
De rigtige instrumenter og i det rigtige 
antal. Med tiloversblevne instrumen-
ter risikerer man, at sterilitetslevetiden 
overskrides, og de fylder på de i forvejen 
overfyldte operationsgange.

Stadig mange hurdler

– Integration er en vigtig proces i alle 
dele af sundhedsvæsenet. Det er ikke 
bare de kliniske systemer, der skal kunne 
arbejde sammen. De skal også fungere 
sammen med bookingsystemer, ind-
købssystemer, lagerstyringssystemer, 
automatisering og ideelt set også med 
de systemer, der findes i ambulancer, 

hos kommuner, praktiserende læger og 
meget mere, påpegede Bjørk Bendixen.

Men det er ideelt set. Hvordan er 
virkeligheden så? Getinge har faktisk 
spurgt – både sterilcentral- og operati-
onspersonale.

– Der er manglende information om, 
hvornår instrumenter er ledige. Steril-
centralen må have på fornemmelsen, 
hvornår udstyr ankommer retur. Det er 
stressende og utilfredsstillende, at man 
ikke kan planlægge arbejdet, så der ikke 
henstår udstyr ved fyraften. Problemet er 
at levere en tilstrækkelig mængde udstyr 
og stadig fastholde høj leveringssikker-
hed. Og hvad gør man, hvis der mangler 
noget eller der pludselig bliver behov for 
et andet instrument midt under en ope-
ration? spurgte Bjørk Bendixen.

Integration skaber sammenhæng

– Vi ved godt, at mange af jer arbejder 
på hospitaler, hvor I venter på, hvornår 
de to løsninger, der er stærke hver for 
sig, bliver integreret. Hidtil har vi fokuse-
ret meget på udvikling af de to systemer 
hver for sig, sagde Bjørk Bendixen, der 
tilføjede, at integrationen af de to syste-
mer ikke er lige på trapperne.

Hun understregede, at både Cetrea 
Klinisk Logistik og T-DOC kan fungere 
udmærket hver for sig, men at det vil 
lette arbejdsgangen og kommunikatio-
nen at integrere dem.

– Bestilling af sterilt udstyr sker fra et 
bookingsystem. Det kan være fx være 
Bookplan eller Sundhedsplatformen. 
Lagerstyring, levering og planlægning 
i sterilcentralen foretages med T-DOC. 
Men det er Klinisk Logistik, der kobler 
det hele sammen og giver koordinatorer, 
klinikere og serviceassistenter et over-
blik over, om alt det nødvendige sterile 
udstyr er rettidigt tilgængeligt til en ope-
ration.

– De kan se status på alle elementer, 
der indgår i en leverance – som fx or-
dreoplysninger, vognen, instrumenteret 
og udstyret. Og de kan se, hvor der står 
vogne med ekstra sterilt udstyr, oplyste 
Bjørk Bendixen.

Brugeroplevelsen i fokus

For Getinge er det helt afgørende, at bru-
geroplevelsen er den bedst mulige, og 
brugere har også være med til at teste, 
hvordan interaktionen fungerer bedst.

– Det er vigtigt, at følelse og udse-
ende er ens for de to systemer. Og at de 
i øvrigt indeholder samme hovedprincip-

per som andre it-systemer i sundheds-
væsenet, så det er lige så let at bestille 
en portør, rengøring eller en ydelse hos 
kommunen, lød Bjørk Bendixens vision 
for fremtiden.

Foreløbig gælder det dog samspillet 
mellem Patient-flow/operationer og ar-
bejdet på sterilcentralen – altså mellem 
T-DOC og INSIGHT Klinisk Logistik. 

– Vi har stor fokus på brugergrænse-
fladen og ønsker, at vores to systemer 
kommer til at ligne hinanden. Vi synes, 
at Klinisk Logistik er superflot og har et 
meget moderne look and feel. Derfor 
arbejder vi nu med, at T-DOC kommer 
til at ligne Klinisk Logistik. Og det gæl-
der uanset, om der bliver tale om en 
integreret løsning, eller om sygehuset 
vælger udelukkende at køre videre med 
T-DOC, sagde Bjørk Bendixen, der slut-
tede indlægget med at vise en række 
skitser skærmbilleder, som viste, hvor let 
det var at få alle relevante oplysninger 
frem på ét skærmbillede med et mere 
moderne T-DOC.

Bjørk Bendixen
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PRESSENYT

LaboRen – nu en del af Holm & Halby
Holm & Halby har købt virksomheden LaboRen, og er pr. 
1. maj fusioneret ind i Holm & Halby. LaboRen forsætter 
under Holm & Halby navnet og indgår i vores nyoprettede 
team ”CleanZone” som indeholder alle de produkter og den 
viden du har brug for, når du arbejder i renrum og sterile 
zoner.

Team CleanZone

For at kunne give den bedste rådgivning er det vigtigt at 
have fokus på det vi leverer. Det gør vi blandt andet ved at 
opdele os i specialiserede teams, der overordnet kun har ét 
fokusområde – med inkluderingen af LaboRen sikrer vi os 
en bredde og kompetence som ingen anden leverandør i 
Danmark og vi kan være med hele vejen fra projekterings-
fasen over installation, test, drift – til det daglige forbrug af 
renrumsartikler i dit renrum.

Komplet specialist i renrum

Holm & Halby har i forvejen høj kompetence som leve-
randør til renrum bl.a. i form af LAF kabinetter, downflow 
enheder, airshowers, partikeltællere og ikke mindst teknisk 

service, projektledelse og rådgivning – derfor var det en 
naturlig udvidelse at få renrums artikler, personlige værne-
midler og desinfektionsmidler med, således at vi nu dækker 
renrums området i endnu større omfang end tidligere.

Når du vil bestille handsker, rengøringsmidler, 
engangsbeklædning… 

Du kan se vores renrumsartikler, inventar og rengørings-
produkter på vores hjemmeside www.holm-halby.dk, lige-
som du kan finde links til relevante certifikater og datablade.

UDSTILLERPROFIL

ASFERG MEDICAL

FSSD årsmøde 2019. 

Flot fagligt program. 

Stor interesse for vore nye produkter  
til  genbehandling.
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TILLID
SAMARBEJDE

OG GODE LØSNINGER
INDENFOR INSPEKTION OG RENSNING 

AF VENTILATIONSKANALER

PRØVEUDTAGNING FOR ANALYSE AF 
BAKTERIER

DESINFEKTION

SERVICEAFTALE

RAPPORT OG FOTODOKUMENTATION 
EFTER UDFØRT JOB

Vi råder over markedets mest effektive udstyr til at udføre rensning af ventilationskanaler uden væsentlige støv- og 
støjgener. Rensningen af kanaler udføres enten med roterende luft tentakler, rensebørster, trykluftdyser eller 
Ventirens balloncleansystem som løsner støvet i kanalerne og ved hjælp af det kraftige undertryk fjerner alt støvet i 
kanalerne som derefter opsamles og tilbageholdes i VCS systemet uden at forurene omgivelserne. Under rensning 
tages der hensyn til og forbehold for ventilationsanlæggets luftbalance.



Vallensbækvej 35 Tlf: (+45) 4326 9400
DK-2605 Brøndby www.holm-halby.dk
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RENRENRRumumFRa dE Rå gulvE og væggE - til dEN dagligE dRiFt

Udstyr:
  	 LAF kabinetter
  	 Partikeltællere
  	 Renrumsartikler
  Air showers 
  UDF 
  	 Isolatorer
  RABS 

ydelser: 
  Rådgivning
  	 Projektledelse
  Service
  	 Installation
  	 Test
  	 Kvalificering

dEN komplEttE lEvERaNdøR

Med en bredde og kompetence som ingen andre leverandører
kan vi være med hele vejen fra projekteringsfasen over installation,

test, drift – til det daglige forbrug af renrumsartikler.


