Referat fra 7. styregruppemøde for udarbejdelse af fælles nationale retningslinjer for
daglig vedligehold, service, indkøb, validering og revalidering af procesudstyr
anvendt ved genbehandling af flergangskirurgisk udstyr
Den 06.04.18 ved DNU
Deltagere: Thorkil Vandborg, Brian Andersen, Poul Erik Sloth, Christian Kring, Mette Helmig, Jens
Hjaltalin Sverrisson, Mads Roding, Henrik Corell, Jørn Hansen, Klaus Axelsen, Kim Brandt og Gitte
Antonisen (sekretær).

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat
Referat fra 08.02.18 er godkendt. Der er opfølgning til flere punkter, som er anført i
nærværende referat. Der er følgende kommentar til punktet om evt. økonomisk støtte til
arbejdet: Det kan tages op igen, når første dokument er udgivet, da det så er muligt, der bliver
set anderledes på det. Det drøftes også, at der kan søges nogle af de legater, som udloddes i
forskellige faglige regi.
2. Velkomst til nye deltagere
I dagens møde deltager to repræsentanter fra Getinge: Klaus Axelsen, produktspecialist, og
Kim Brandt, valideringsansvarlig. Det besluttes, at Kim Brandt fremover deltager som medlem
af styregruppen.
3. Navngivning af dokumenter herunder om de er vejledende / anbefalende jf. referat fra d.
08.02.18
Det er i FSTA´s regi fastslået, at dokumenter udgivet i regi af styregruppen for nationale
retningslinjer navngives vejledende retningslinjer, og der kan anvendes begreber som ”skal” og
”bør” i dokumentet.
4. Plan for høringsfase jf. referat fra d. 08.02.18
Der er enighed om, at dokumentet (Protokoldokumentet indeholder alt, der skal være med for
at lave en revalidering af store dampautoklaver) for store dampautoklaver både skal i intern og
ekstern høring.
Der udarbejdes et skema til at indføre høringssvar i, som skal udsendes sammen med
dokumentet/dokumenterne. Mette fremsender skema fra høringsfase i region H for deres
valideringsprotokol til Gitte, og det udsendes med referatet. Endelig beslutning om udformning
af høringsskema kan ske på næste styregruppemøde i august. Arbejdsgruppen kommer med
et oplæg til udformning af høringsskema.
Interne høringsparter: De tekniske afdelinger, sterilcentraler, styregruppe for nationale
retningslinjer, FSTA´s bestyrelse, FSSD´s bestyrelse. Høringsperiode 1,5 måned.

Eksterne høringspartnere: SSI (CEI), procesudstyrsleverandører, høringsparter nævnt i
kommissorium (De infektionshygiejniske enheder fra de enkelte hospitaler, DSCS, Fagligt
forum hygiejnesygeplejerske (FSHS)). Høringsfase 1,5 måned.
Der vedtages følgende handlingsplan for, hvorledes vi håndterer høringssvar: Arbejdsgruppen
modtager, bearbejder og behandler høringssvar, både de interne og eksterne høringssvar, og
indarbejdes evt. i de endelige dokumenter. Arbejdsgruppen svarer på alle de indkomne
høringssvar.
Vi forventer, at arbejdsgruppens dokument er klar til udsendelse for første høringsrunde midt
august og den sidste (til eksterne) kommer ud, sådan at vi kan være helt færdige i januar 2019
– men dette er en foreløbig plan.
Den interne høringsrunde forventes afsluttet inden FSTA’s årskonference, hvor det foreløbige
produkt kan præsenteres. Efterfølgende udsendes dokumentet i ekstern høring.
5. Plan for implementering og anvendelse jf. referat fra d. 08.02.18
FSTA betragter de vejledende retningslinjer som et tilbud, der vil være tilgængeligt på FSTA´s
hjemmeside. Det aftales, at der orienteres om de vejledende retningslinjer i FSTA´s fagblad og
på hjemmesiden. Der er allerede gang i en artikel om det pågående arbejde. Det aftales, at
Thorkil finder ud af status på denne artikel og opfordrer til, at også en repræsentant for
leverandørerne interviewes.
6. Status fra arbejdsgruppen
Arbejdsgruppen mødes i forlængelse af dette styregruppemøde. Tilbagemelding fra gruppen
efter dette møde er, at der skal afholdes to arbejdsgruppemøder mere, inden gruppen er 100%
klar med dokumentet, så det kan sendes i høring.
7. Kommunikation via FSTA´s hjemmeside
FSTA kan tilgås via www.FSTA, under fagnetværk findes link til gruppens arbejde.
Direkte link: http://fsta.dk/fagligt-forum/fagnetvaerk/genbehandling-af-medicinsk-udstyr/
Det aftales, at Thorkil og Gitte sender en mail til de relevante høringsparter med dette link, så
de kan orientere sig om gruppens arbejde.
8. Næste møde
Forventeligt medio august 2018

9. Evt.
Intet.

