
Smittevern – Mobil røntgentjeneste 
 

Gjelder 
Brukere av Mobil røntgentjeneste og radiografer. 
 
Hensikt 
Hindre spredning av smitte mellom pasienter og institusjoner. 
 
Ansvar 
Henviser og institusjonsleder har – på forhånd – ansvar for tydelig å informere om smitte.  
Radiografen har ansvar for at prosedyren blir fulgt. 
 
Fremgangsmåte 
Sykehjemmet/omsorgsboligens ansvar: 

o Ved en utbruddssituasjon på institusjonen bør Mobil røntgen ikke benyttes. 
o Dersom det er mulig, bør undersøkelsen vurderes utsatt til pasienten er smittefri.  
o Alltid ren pasient i ren seng. Sår skal være godt tildekket med ren bandasje. Evt. bleier skal 

være tørre 
o Institusjonen sørger for beskyttelsesutstyr og desinfeksjonssprit 70 %.  

Det vil være nødvendig med assistanse fra pleier ved gjennomføring av undersøkelsen. 
 
Radiografen skal alltid: 

o Bruke plastforkle mellom hver pasient 
o Desinfisere hender før og etter hver pasient. Utføre håndhygiene som innebefatter kortklipte 

negler, ingen ringer, armbånd eller armbåndsur  
o Tildekke detektor ved hver undersøkelse med bobleplast. 

 
Radiografen skal vurdere bruk av: 

o Hansker 
o Munnbind 
o Øyebeskyttelse 

 
Rengjøring og desinfeksjon av røntgenapparatet: 

o Dersom apparatet er synlig tilsølt, må det rengjøres før desinfeksjon.  
o Desinfeksjonssprit 70 % brukes ved behov for desinfeksjon, forutsetter synlig rent utstyr. 

(Virkon/ PeraSafe ødelegger overflaten på utstyret.)  
o Unngå at væske trenger inn i utstyr og detektor via kontakter, plugger, ventilasjonshull eller 

spalter.  
 

Ved kontaktsmitte (kan f.eks være: Salmonella, Clostridium difficile, strepto-/gule stafylokokker) 
benyttes: 
o Munnbind: 

o Brukes ved fare for sprut av infeksiøst materiale 
o Brukes ved MRSA 

o Hansker og frakk  
o Tildekking av apparat/utstyr som kan komme i berøring av pasient (bobleplast og gul 

smittepose) 
o Kontaktpunkter desinfiseres med 70 % sprit (forutsatt ingen synlig forurensning) 
 
Ved dråpesmitte (kan for eksempel være: influensa, Norovirus): 
o Munnbind 
o Hansker og frakk 
o Tildekking av apparat/utstyr som kan komme i berøring av pasient (bobleplast og gul 

smittepose) 



o Kontaktpunkter desinfiseres med 70 % sprit (forutsatt ingen synlig forurensning) 
 
 
Referanser 
e-håndbok BILDE-BS Smittevask av det mobile røntgenutstyret. 
Basale smittevernrutiner i helsesektoren 
Hånddesinfeksjon 
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