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1. Endring siden forrige versjon 
Endring i heading og font, endringer i punktene 2. Hensikt og omfang, 3.Ansvar, 4.3. Påkledning, 4.7. 
Lue/hette, 5.Definisjon, 7. Referanser 
 
2. Hensikt og omfang  
Korrekt påkledning under operasjon for å redusere infeksjonsfaren i forbindelse med kirurgiske 
inngrep, og for å beskytte personal og pasienter mot smitte. Ved operasjon tilkommer denne 
prosedyren som en forlengelse av prosedyren «klinikktøy – anskaffelse og bruk». 
Gjelder alle ansatte og studenter, stipendiater, hospitanter og andre som deltar under operasjon ved 
Institutt for klinisk odontologi. 
 
3. Ansvar 
Instituttleder har ansvar for at prosedyren blir oppdatert og revidert. Leder med personalansvar har 
ansvar for at prosedyren gjøres kjent og følges i sine miljøer.  
Avdelingene har ansvar for å legge til rette for bruk av riktig påkledning. 
 
4. Fremgangsmåte 
4.1. Adgang 

 Adgang til operasjonsenhet er begrenset til personell med nødvendige arbeidsoppgaver i 
enheten. 

 Adgang for personell som vanligvis ikke har arbeidsoppgaver i operasjonsenheten skal 
avtales med daghavende/sykepleier/tannhelsesekretær som til vanlig har sitt virke ved 
enheten. 
 

4.2. Bruk av garderober  

 Skifte fra private klær til arbeidstøy skal skje i egne garderober. 
 
4.3. Påkledning 

 Alt personell som til daglig jobber i operasjon skal benytte rent grønt klinikktøy, eventuelt 
engangs operasjonstøy.  

 Tøy skiftes ved tilsmussing av biologisk materiale, annen synlig kontaminering, og etter 
operasjoner med kjent smitte. 

 Det skal benyttes rent tøy hver dag. 

 Studenter benytter rent hvitt tøy.   

 Ved oppmøte på operasjonsstuen til andre økt, skiftes til rent tøy om man har deltatt i 
behandling ved andre klinikker i første økt.  
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 Det er ikke tillat med synlig privat tøy under uniform. 

 Det er ikke tillatt å benytte eget privat klinikktøy. For eksterne klargjøres tøy på forhånd. 

 Grønt tøy skal ikke benyttes utenfor kirurgisk avdeling, uten bruk av hvit frakk over. 

 Alt klinikktøy sendes til vaskeri, via fakultetet. Det er ikke tillatt å ta tøy med hjem for vask.  
 

4.4. Smykker 

 Det er ikke tillatt å bruke armbånd, klokke, ringer eller hengende øredobber. Halssmykker må 
ikke henge utenpå uniformen.  

 
4.5. Sko 

 Bruk egnede sko som kun benyttes på Det odontologiske fakultet. Sko må kunne rengjøres. 
 

4.6. Håndhygiene 

 Før man går inn på operasjonsenheten utføres håndhygiene. 

 De som skal inn i det sterile felt utfører kirurgisk håndhygiene og følger prosedyre i hht. 
dette. 

 
4.7. Lue/hette/operasjonshjelm 

 Ved opphold i operasjonsenheten skal alt hår eller hijab være tildekket. 

 Det benyttes engangs operasjons-lue/hette/hjelm som finnes i operasjonsenheten.  
 
4.8. Munnbind 

 Munnbind benyttes ved oppdekking av sterilt utstyr og ved opphold inne på en 
operasjonsstue med pågående operasjon. 

 Munnbind skal dekke skjegg. 

 For utfyllende veiledning, se prosedyren «Bruk av munnbind og øyebeskyttelse i 
pasientbehandling». 

 
5. Definisjon 

 Operasjonsenhetene er lokalisert i 4.etg. kirurgisk avdeling, 1.etg. allmenn barn, 5.etg. 
allmenn voksen, periodonti og 6.etg. allmenn voksen, endodonti. 

 Med klinikktøy til operasjonsenhet menes her grønt og/eller hvitt klinikktøy, levert av Det 
odontologiske fakultet. 
 

6. Avvik og dissens 
Avvik rapporteres leder og meldes i UiOs meldesystem for HMS avvik. 
 
7. Referanser 

 Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) - Lovdata 

 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(Internkontrollforskriften) - Lovdata 

 Retningslinjer for smittevern ved de odontologiske læresteder i Norge 

 Kapittel om preoperativ håndhygiene i Håndhygieneveilederen - Folkehelseinstituttet - FHI 
Lokale HMS prosedyrer IKO:  

 Klinikktøy. Anskaffelse og bruk 

 Bruk av munnbind og øyebeskyttelse i pasientbehandling 

 Håndvask og hånddesinfeksjon 
 
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-1127
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-1127
http://www.odont.uio.no/om/hms/dokumenter/retningslinjer-for-smittevern-ved-de-odontologiske-leresteder-i-norge.-januar-2015_trykk.pdf
https://www.fhi.no/nettpub/handhygiene/anbefalinger/preoperativ-handhygiene/
http://www.odont.uio.no/om/hms/lokale%20hms%20rutiner/

