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Helsevesenet i Sande

Pioner innen teknologi

FagSamling: Mange fremmøtte under fagsamlingen i Sande.

Begge Foto: Svein-ivar PederSen

Sande kommune var i felles fagsamling for kommu- veldig bra og gir trygghet og
Nye Holmestrand, Sande, sikkerhet for både ansatte og
2012 den første kom- nene
Svelvik og Nedre Eiker. Fag- pasienter. Roboten sørger for å
munen i landet som
samlingen hadde en agenda eliminere 99,9999 prosent av
tok i bruk vaskerobo- med ulike viktige temaer, hvor alle bakterier, sporer og virus,
blant annet avdelingsleder i forteller Bente Karoline Håter. Nå er Sande nok
servicegruppen for kommunal- konsrud. Derved vet vi at lokaen gang i førersetet
tekniske tjenester, Bente Karo- let er bakteriefritt og vi slipper
line Håkonsrud, informerte om å bruke kjemikalier eller andre
når det gjelder moderne helseteknologi. og demonstrerte fremtidens former for rengjøringsmiddel
verktøy, desinfeksjonsroboten sier hun.
Denne gang med
fra Decon-X som er i bruk på
Brukes av flere
Sandetun.
desinfiseringsAmbulansetjenesten i Teleroboter.
Pasientsikkerheten
mark er i dag en av aktørene

– Vi setter maskinen i bilen
og lukker døra. I løpet av tre timer er alle bakterier fjernet,
sier Ottar Høgli, seksjonssjef i
ambulansetjenesten.
– Det er viktig for at smitte
ikke skal ramme andre pasienter som vi kjører. Jeg føler meg
helt trygg etter å ha brukt denne maskinen og vi prøver også å
bruke den forebyggende. Målet
er jo at vårt utstyr ikke skal
være smittekilde for andre pasienter, sier Høgli.
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Olympiatoppen brukte i tillegg
teknologien for å holde sine utøvere friske før OL i Pyeong-
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på alvor

Sande kommunelokale var
onsdag 11. april møtested for en

– Vi har tatt i bruk denne desinfeksjonsroboten på Sandetun
sykehjem. Roboten fungerer
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bruker roboten til å fjerne alle
bakterier i bilene etter at de har
kjørt pasienter som kan ha
smitte.

Farlige infeksjoner

Chang.
Årlig rammes mer enn 35
000 sykehus- og sykehjemspasienter av farlige infeksjoner,
og mellom to- og fire tusen av
disse dør. Ifølge FHI kan en tredel av disse unngås ved bedre
forebygging. 90 personer rammes av sykehusinfeksjoner
daglig, og Computas skriver i
sin rapport om omfang av sykehusinfeksjoner at «hvert utbrudd er et for mye». Hver 20.
pasient rammes av en infeksjon, og norovirus er den hyppigste årsaken til utbrudd både
i sykehus og i sykehjem, ifølge
rapporten.
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BrukeS: Helsearbeider Agnecza Ilczuk og avdelingsleder Bente
Karoline Håkonsrud med desinfeksjonsroboten.

