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norske sykehus? 

 

 

Søknad til Innovasjon Norge om innovasjonspartenerskap 

Helse Bergen HF Haukeland Universitetssjukehus 

 

 

Figur 1: Sterilforsyningskjeden: Kirurgiske instrumenters livssyklus i sterilforsyningskjeden i norske 

helseinstitusjoner. WHO 
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Sammendrag 

Det er et sterkt behov for bedre oversikt over sirkulasjonen av sterilt kirurgisk utstyr på norske 

sykehus. Sporings- og overvåkningsløsninger på kompliserte kirurgiske instrumenter vil gi sykehusene 

store mulighetsrom på tilgjengelighet og til å vite hvor utstyret befinner seg. Ved felles løsninger i 

sterilforsyningsområdet vil Helse-Norge blant annet få mulighet til å kunne låne utstyr på tvers, og 

dette vil kunne slå positivt ut både internt og eksternt i et økonomisk perspektiv. I den nye EU-

forordningen som trår i kraft i 2018 er anbefalingen at leverandører skal levere utstyr som er 

sporbart. For sterilforsyningskjeder i sykehus må det legges til rette for effektive sporingsløsninger 

som må tåle både kjemi, varme og trykk. En slik type løsning, som ikke finne i dag, vil kunne brukes i 

hele helsetjenesten, også utover landegrensene. 

Introduksjon 

Som landets nest største sykehus utføres det ca. 26 000 kirurgiske inngrep ved Haukeland 

universitetssjukehus hvert år. De operative inngrepene kan variere i tid utfra kompleksitet. Det 

brukes store mengder komplisert kirurgisk utstyr til stadig mer spesialiserte prosedyrer innen 

operativ behandling. Risiko for postoperative sårinfeksjoner, forårsaket av at bakterier kommer inn i 

sterile områder under kirurgi, og er sentralt ved operative inngrep. Det er ofte vanskelig å anslå 

eksakt årsak til en infeksjon siden mange faktorer spiller inn. Instrumentkvalitet, riktig rengjøring og 

desinfeksjonsprosess etter bruk, samt steriliseringskvalitet vil alltid spille en viktig rolle i et 

forebyggingsperspektiv. Identifikasjon av instrumenter er i denne sammenhengen særdeles viktig 

sett i lys av kvalitet og pasientsikkerhet, der forebygging rundt smittevern er viktig. Haukeland ønsker 

å inngå et innovasjonspartnerskap med relevante næringsaktører for å utvikle et mer automatisert, 

oversiktlig og sporbart system for sterilforsyningen av kirurgisk utstyr i hele kretsløpet.   

Utfordringsbildet og behovet 

En operasjonsrist kan romme mange instrumenter. Opptil 60 på det meste (bilde 1). Kirurgiske 

instrumenter er designet slik at de skal gi minst mulig skade på vev og håndteres manuelt av 

operatør. Sterile instrumenter oppbevares lufttett og trygt i instrumentcontainere (bilde 2) frem til 

de skal benyttes. En instrumentcontainer kan veie opptil 16 kg og til større operasjoner kan en 

benytte mange av disse per operasjon. Steriliseringsholdbarhet er av stor betydning for 

pasientsikkerheten og kan strekke seg fra en måned til et halvt år sett utfra kvalitet på 

lagringsforhold. Årlig benyttes omkring 46 000 operasjonsrister. Vi har per i dag ikke gode nok 

systemer som kan gi oss full oversikt over hvor mange ulike typer instrumenter og eksakt antall som 

prosesseres gjennom Sterilsentralen hvert år. Et tidsriktig anslag er ca. 1 million. Dette inkluderer 

instrumenter som gjennomgår gjenbruksprosessen en eller flere ganger. 

Skal spesialisthelsetjenesten kunne samhandle sømløst på området som går på drift og leveranse av 

utstyr til poliklinikker og operasjonsvirksomhet må dette også sees i sammenheng med utvikling av 

teknologier. Fravær av sporing vanskeliggjør en totaloversikt og overvåking av instrumentenes 

bevegelser i sykehuset. I dag er mange av prosessene i denne verdikjeden manuelle, både på 

Haukeland og andre norske sykehus, og det registreres stadig at instrumenter er i forflytning uten at 

man helt vet hvor de befinner seg. Håpet er at fremtidsbildet skal gi en sømløshet i sporing og 
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overvåkning, også på det utstyret som beveger seg på tvers av sykehus. Her ligger det også et 

potensiale for at større sykehus som Haukeland kan ta mer sentralisert ansvar ovenfor de mindre 

sykehusene innenfor helseregionen. Med gode systemer for sporing og overvåkning vil man kunne 

skille ut utstyret som tilhører ulike sykehus på en effektiv måte, noe som er svært utfordrende i dag. 

Bilde 1: 

 

Bilde 2: 

 

Figur 2: Operasjonsrist (bilde 1) og instrumentcontainere til ristene (bilde 2).                                                                                                                                                                                 

Den medisinske utviklingen har vært formidabel, og i dag gjennomføres enkelte operasjoner der 

roboter gjennomfører selve inngrepet. Et eksempel er at det i større grad brukes invasive prosedyrer 

for en rekke problemstillinger rundt hjerte, der man før sagde opp brystkassen med stor risiko og 

ulempe for pasient.  Robotkirurgi gjør også at det er mulig å utsette pasienter for behandling som de 

tidligere ikke kunne tåle og dermed oppnå forlenget levetid og i beste fall økt livskvalitet i tillegg. 

Risiko for de samme komplikasjonene er redusert, og overlevelsesraten er høy. Felles for alle disse 

prosedyrene, er at de krever rengjorte og sterile instrumenter. 

Lovpålagte krav og forskrift  

Det er lovpålagt å sikre riktig bruk av medisinsk utstyr blant annet gjennom Lov om medisinsk utstyr. 

Håndteringsforskriften gir retning om pasientsikkehetsaspekter. Forsvarlighetsprinsipper er nedfelt i 

helsepersonelloven. Smittevernloven danner så de viktigste infeksjonsforebyggende rammene i 

sykehusene som skal etterfølges.  

Elektronisk dokumentasjon og sporing av kirurgiske instrumenter må anses å være en del av den 

systematiske styringen av virksomhetens aktivitet og dermed inngå i Forskrift om ledelse og 

kvalitetsforbedring i helse-og omsorgstjenesten som trådte i kraft 1.1.2017. Dette innebærer at utstyr 

som skal brukes til operative inngrep flere ganger, skal kunne spores og dokumenteres. I dag har vi 

manuelle metoder som er usikre oppimot forskriftenes spesifiseringer. Vi har ikke et godt nok 

sporings system som følger hele sterilforsyningskjeden som figur 3 (s. 3) indikerer.   

 

Behovet for sporing og overvåkning  

Det er strenge krav til reprosessering arbeid og en møysommelig prosess med å fjerne blodig utstyr 

til det skal fremstå som pasientsikkert. Mange delprosesser skal fungere optimalt, se figur 3. 

Optimalisering av sterilproduksjon er en pågående oppgave sett i relasjon til den medisinske 

utviklingen. Til tross for noen grad av automatisering i kjerneprosessene bruker 

spesialisthelsetjenesten fremdeles mye tid på manuelle prosesser som er ekstremt ressurskrevende 

med risiko for duplisering av arbeidsprosesser.  Slike prosesser inkluderer: 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1995-01-12-6
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-11-29-1373
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 Medisinskfaglige styrte arbeidsprosesser 

 Manuelle arbeidsprosesser 

 Repetitive arbeidsprosesser 

 Prosesser som generer store volum 

 Prosessere som egner seg til standardisert data 

 

 

 

Utallige instrumenter fra 

over 60 operasjonsstuer 

(Helse Bergen) skal 

reprosesseres i 

sterilforsyningskjeden flere 

ganger om dagen. 

Risiko for at biologisk 

materiale som blod og 

vevs/beinrester på 

instrumenter størknet er stor 

og krever spesialtilpasninger 

i vaskeprosess. 

Instrumentvaskemaskinpros

ess 50 minutter i 90 grader 

C. + kjemi  

Sterilprosessering fra 34 

grader (kjemi) til 134 grader 

(damp under høyt 

atmosfærisk trykk) 

 

Figur 3: Sterilforsyningskjeden ved et sykehus. 

For å sikre totalovervåking av kirurgiske instrumenter gjennom hele sterilforsyningskjeden, trenger vi 

teknologier som gjør oss i stand til å finne utstyret igjen og vite til enhver tid hvor det befinnes seg. 

Videre trenger man informasjon om instrumentets alder, skade og vedlikeholdsbehov, samtidig som 

teknologien må kunne tåle å bli utsatt både for varme, damp, vann og kjemi. Dette er en «missing 

link» i vårt pasientsikkerhetsbilde overfor medisinsk utstyr i alle store helseinstitusjoner i Norge. Noe 

samhandling har vi på plass, men etter vår faglige innsikt, finnes ikke det totalt overvåking av 

instrumenter gjennom hele sterilforsyningskjeden i norske sykehus. 

Samhandling med digitale systemer 

Haukeland universitetssykehus har en digital kompleksitet som krever tett integrasjon (figur 4). 

Spesialisthelsetjenesten har behov for en informasjonsutveksling tilknyttet en teknologi på 

instrumenter som gjør gjenkjennelse synlig og visuell gjennom hele verdikjeden. Vi ønsker å oppnå 

gevinster av sømløshet i alle tilhørende prosesser som inngår i den kliniske logistikken, til ulike typer 

maskinprosesser med høyt nivå på kvalitet og pasientsikkerhet, gjennom transportsystem og lager til 

ny pasient.  
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Figur 4: Digitale kunnsapsklynger 

I verdikjeden til steril re-produksjon er det ulike forutsetninger som må være på plass for at det skal 

kunne gi automatisering i verdikjeden for sporing. Et eksempel på dette er at bestillingen kommer fra 

eksisterende logistikksystemet og en robot skal plukke varen og sette utstyret inn i transport 

logistikk. En utfordring er å kunne finne ut hvordan lageret automatisk skal kunne kjenne igjen 

instrumenter når varen ankommer lageret 

Videre vil re-sirkulasjon av kirurgisk utstyr gå til en vaskeprosess i maskin. Spørsmål som umiddelbart 

reiser seg er da:  

- Hvordan en robot skal gjenkjenne og prioritere lasten etter for eksempel hastegrad opp imot 

operasjon?  

- Hvordan skal automatisk informasjonsutvekslingen fra kirurgisk utstyr inn til maskinen kunne 

foregå?  

- På operasjonsstuene skal kirurgisk utstyr legges inn i journalen til pasienten med predefinert 

identifikasjon, hvordan skal denne informasjonsutvekslingen kunne foregå?  

For at spesialisthelsetjenesten skal bli i stand til å optimalisere igangsetting av robotteknologier i nye 

bygg er det en forutsetning at utstyr gjenkjennbar helt ned på individnivå. Som nevnt er vi langt fra 

på det området i dag. Dette gjelder i alle helseforetak. 

Gevinster: 
De potensielle gevinstene er mange og flere sømløse prosesser kan sikre leveranser etter prinsippet 

«Just in Time»:  

- Pakkeløsninger skal leveres samlet til en planlagt operasjon. 

- Dokumentasjon mot pasientjournal på utstyr brukt på pasient skal ivaretas. 

- Ivareta lovpålagte krav til helseforetakene ved håndtering av medisinsk utstyr. 



 

5 
 

- Forenkling og forbedring i verdikjeden ved utførelse av arbeidsoppgaver. Minske behovet for 

manuelle rutiner. 

- Sporingsinformasjon vil gi oversikt over hvor utstyret befinner seg.  

- Bedre bestillingsfunksjonalitet ved ressursplanlegging på kirurgisk utstyr. 

- Omfanget er først og fremst innenfor sterilforsyning, men vil også kunne omfavne andre 

forretningsområder i helsesektoren. 

Prosjektgjennomføring, organisering og samarbeidspartnere 

Prosjektet vil bli ledet av Haukeland universitetssjukehus og er sterkt forankret i foretaksledelsen. 

Prosessen ble initiert ved at foretaksledelsen ved sykehuset selv ble bedt om å fremheve en 

problemstilling som er egnet for en søknad om innovasjonspartnerskap. Her ble det pekt på 

sterilforsyningen, på bakgrunn av de betydelige utfordringene rundt denne i dag. At det er planlagt 

en større anskaffelse knyttet til sporing av kirurgisk utstyr og automatiseringen av 

sterilforsyningskjeden, gjør også dette til et spesielt egnet prosjekt å gjennomføre på Haukeland. 

Prosjektet vil bli ledet fra Kirurgisk serviceklinikk ved Haukeland, i tett samarbeid med 

Prosjektkontoret ved Drift/Teknisk divisjon. Dette vil sikre sterk kompetanse på alle ledd av 

sterilforsyningskjeden, samtidig som man integrerer perspektivet med tilrettelegging i bygg og 

samspill med teknologi og IKT-systemer. Helse Vest RHF, Helse Vest IKT og Sykehus Innkjøp HF er 

koblet på i prosjektet, og vi er i dialog med positive tilbakemeldinger om samarbeid med Helse 

Sørøst, Sykehusbygg og Stavanger Universitetssykehus som vil være viktige aktører å ha med for å 

sikre muligheten for at dette kan bli en nasjonal løsning.  

Budsjett 

Haukeland universitetssjukehus søker om totalt NOK 7 mill. kroner til arbeid med å utvikle en løsning 

for sporing og overvåkning av sterilforsyningen av kirurgisk utstyr. Fordelingen av disse kostnadene 

er illustrert nedenfor i figur 5. I tillegg vil Haukeland stille med en 100 % prosjektleder, og det vil 

settes ned en prosjektgruppe med ansatte med ulik kompetanse som vil være involvert i prosjektet. 

Det vil også utnevnes en brukerrepresentant som vil være innkalt til sentrale prosjektmøter.  

Dette er et prioritert område hvor Haukeland ønsker å sette ned tilstrekkelig med ressurser for å 

sikre en best mulig prosess som kan føre til en besparende løsning å anskaffe ved prosjektslutt. 

 

  

 

Figur 5: Tentativt budsjett på midler søkt fra Innovasjon Norge, fordelt på prosjektfaser. Totalsum: NOK 7 mill. 

 

 

Behovsanalyse 
Spisse behov + styrke 
innovasjon- og design-
kompetanse i prosjekt 
NOK 700.000 

Markedsdialog  
Rekruttering og 
diskusjon av ide med 
relevant næringsliv 
NOK 500.000 
 

Konkurransefase 
Lyse ut konkurranse for 
utvelgelse av konsept 
fra leverandører. 
NOK 300.000 
 

Utvikling/testing 
Utviklingskostnader 
for næringslivet, 
prototyping og testing 
NOK 5 mill. 
 

Fasilitering/Kjøp 
Klargjøring av 
produkt/tjeneste for 
marked og innkjøp 
NOK 500.000 
 


