
INFEKSJONSFOREBYGGENDE

TILTAK PROTESEKIRURGI
ORTOPEDISK OPERASJONSAVDELING ST. OLAV



HVA HAR VI GJENNOMFØRT?

 Slusing / Garderobe

 Bekledning

 Dørpasseringer

 Redusere turbulens i LAF- området

 Bakterie/partikkel-reduksjon

 Hygiene tiltak



SLUSING / GARDEROBE

 Dessverre ble vårt flotte Bevegelses-senter her på Øya bygd uten sluse inn til 

operasjonsavdelingen. Vi så behovet og  har gjennomført ombygging av et rom 

ved personal-inngangen. Der kan leger, gjester og andre kan skifte til 

renluftsbekledning, både før og mellom operasjon



BEKLEDNING
 På ortopedisk operasjonsavdeling skal alle bruke heldekkende hetter. Ved implantatkirurgi 

oppfordres alle å bruke renluftsdress.



DØRPASSERINGER

Vi har redusert antall døråpninger ved  å  ha instrumenter og implantater som skal brukes i operasjon inne på 
operasjonsstuene, likeså medisiner og engangsutstyr.

Ingen forlater operasjonsstua før bandasjen er lagt på. Dette gjelder for begge operatørene, operasjon - og 
anestesi-sykepleierene.

Vi har dessverre ikke gjennomstikk-skap på våre operasjonsstuer, enda, og vi oppfordrer til å bruke telefon å 
ringe inn og avtale nødvendige dørpasseringer, særlig ved lange operasjoner.

Vi har montert dør-teller som settes i 0 ved operasjonsstart og antallet passeringer logg-føres i pasientens 
protokoll



REDUSERE TURBULENS I LAF-OMRÅDET

 Operasjonslampene justeres minst mulig per operativt og skal stå lengst mulig 

borte fra feltet.

 Våre protesepasienter forberedes på eget innledningsrom med anestesi og 

leiring. Pasientene kjøres inn på opr.stua etter avtale med opr.spl som har 

sjekket instrumentene og lagt steril dekking over instrumentbordene.  

 Redusere antallet personer inne på stua og være bevisst på bevegelser og 

oppførsel



BAKTERIE/PARTIKKEL REDUKSJON

 Suget skal ikke slåes på før operasjonsstart, og bør skiftes ved lengere 

operasjonstid enn 60 minutter.

 Spiss og hette på diatermi skiftes etter 60 minutter.

 Vann for fukting av kompresser og rengjøring av instrumenter benyttes i minst 

mulig grad. Vi fukter kompresser ved oppstart av operasjonen.



HYGIENE TILTAK

 Klokker, ringer og smykker er ikke tillatt i avdelingen.

 Mobiltelefoner skal ikke være med inne på operasjonstuene, vi har 

oppbevaringsbokser på dikteringsrommet hvor legene (stue 6, 7 og 8) kan 

legge private telefoner.

 Vi har Antibac overflate desinfeksjon og  Sterilium hånddesinfeksjon lett 

tilgjengelig inne på opr.stuene og Antibac overflate desinfeksjon stående ved 

telefonstativene, Torg 1 og Torg 2



Takk for oppmerksomheten


