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1. Endringer siden forrige versjon
Endring i punkt 4.5 og 7
2. Hensikt og omfang/formål
Sikre enhetlig behandling, pakking og merking av vaskekurv med kontaminert utstyr fra pasienter
med kjent smitte. Vaskekurv benyttes av alle avdelinger ved IKO i prosedyrer hvor pasient har kjent
smitte. Prosedyren gjelder alle som er involvert i dette arbeidet.
3. Ansvar
 Ledere med personalansvar har ansvar for at medarbeidere og studenter tilegner seg
kunnskapene i denne prosedyren og benytter den i arbeidet.
 Ansatte og studenter har selvstendig ansvar for å følge vedtatte prosedyrer og retningslinjer
ved instituttet.
4. Fremgangsmåte
Vaskekurv med håndtak leveres fra Sterilsentralen med utstyr hver avdeling har avtalt som sin
standard. Vaskekurven har en gul brikke som markerer smitte. Coverbag og etiketter til merking og
lukking hentes på Sterilsentralen.
Vaskekurven pakkes i avdelingen umiddelbart etter bruk og sendes til Sterilsentralen for rengjøring
og sterilisering.
1. Ren vaskekurv med kassett og utstyr tas med i unit
2. Spisst og skjærende utstyr legges direkte i kassetten. Øvrig utstyr legges i kurven ved
siden av kassetten. Eventuelt mindre utstyr legges i finmasket kurv.
3. Kassetten låses av ved å klemme ned den gule bøylen ved avsluttet behandling
4. Coverbag tres over vaskekurv med kontaminert utstyr
5. Ta vaskekurven til rødt rom. Sjekk at vaskekurven er riktig pakket
6. Fyll ut etiketten og lukk cover-bagen med denne
7. Utstyr som IKKE skal i vaskekurven:
 Brukt engangsutstyr kastes i beholder for smitteavfall
 Skjærende eller stikkende engangsutstyr kastes direkte i gul kanyle boks i unit.
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Standard vaskekurv uten utstyr:

Tom standard vaskekurv

Ferdig pakket vaskekurv

T

5. Definisjoner
 Vaskekurv ved kjent smitte. Den består av trådkurv med håndtak i to ulike størrelser og
kassett for spisse og skjærende instrumenter.
 Kassetten er låsbar med bøyle.
 Liten finmasket kurv til smått utstyr kan leveres som tillegg.
 Vaskekurvene og kassettene er merket med navn på avdeling.
 Coverbag er en transparent plastpose til beskyttelse av kontaminert utstyr i vaskekurv.
 Etikett for smittefare benyttes til å lukke cover bag.
6. Avvik eller dissens
Avvik på denne retningslinjen rapporteres leder og meldes i UiOs HMS avviks system.
7. Referanser og henvisninger
 Lov om vern mot smittsomme sykdommer [smittevernloven] - Lovdata
 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) - Lovdata
 Fagligeanbefalingersmitteverntannhelsetjeneste.pdf
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