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• Molde kommune har satt en robot i sving for å kjempe mot virus og multiresistente bakterier

Pasientrom tåkelegges og renses på en, to, tre

Helsepersonell lar seg
imponere av roboten som
tåkelegger og fjerner
99.99 prosent av alle
bakterier, virus og sporer
fra pasientrom i løpet av
tre timer.
MOLDE: – Ved manuelt arbeid

ville det tatt dobbelt så lang tid
å smittevaske et rom. Tid som
nå kommer pasientene til gode,
sier Roy Skarshaug. Skarshaug
har siden 2014 vært virksomhetsleder for Molde legevakt,
de kommunale legevaktene, og
Kommunal akutt døgnenhet
(KAD) på Kirkebakken.
I lokalene i første etasje på
Kirkebakken er det ett sted
mellom 100 og 150 personer
innom hver eneste dag.
– Med så mange personer inn
og ut dørene er det klart at lokalene våre er utsatt for virusog bakteriesmitte, sier han.

Viktig kamp

Lokalt er det norovirus og influensavirus som utløser hovedtyngden av sykdomstilfella
relatert til smittesjukdom. Plagsomt for de fleste. Langt mer
truende for personer med
svekket immunforsvar. Også de
multiresistente bakteriene som
sprer seg med stor fart ute i
verden er et økende problem i
Norge. Også i Molde registreres
det fra tid til annen tilfeller.
– Godt reinhold og desinfisering er viktig i kampen mot
spredning av uønsket smitte,
og der gjør roboten et suverent
arbeid, sier Skarshaug.

99.99 prosent

I 2014 utviklet det norske firmaet DeconX en maskin som
effektivt desinfiserer rom med
tåke fra hydrogenperoksid.
Roboten omdanner hydrogenperoksid til en tørr tåke
som pumpes ut av maskinen og
fyller rommet. Prosessen tar en
time og den gjentas tre ganger.
Etter siste runde luftes rommet, så er det klart til bruk for
nye pasienter. 99.99 prosent av
alle bakterier, virus og sporer
på alt av inventar og teknisk
utstyr skal ifølge leverandøren
da være borte. Sjøl om gassen
tar knekken på all smitte er den
ikke skadelig for mennesker.
Ubehag i øyne og svelg kan
oppleves om man kommer i
kontakt med gassen.
– Foreløpig sliter den mot
fettholdige bakterier som tuberkulose, men det forskes og
jobbes for å kunne ta knekken
på den smitten også, forteller
Skarshaug.
– Vi har kun positive erfaringer med maskinen. Både her på
huset, og de som låner den, gir
gode tilbakemeldinger. Den

POSITIVT MED NY TEKNOLOGI: – Vi har kun positive erfaringer med maskinen, sier Martin Engeland overlege på KAD. Roy Skarshaug,
virksomhetsleder for Molde legevakt, de kommunale legevaktene, og Kommunal akutt døgnenhet (KAD) på Kirkebakken sier seg enig.
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gjør en viktig jobb i smittevernarbeidet, sier Martin Engeland
overlege på KAD.

Blant de første

Molde kommune var blant de
første kommunene i landet
som tok i bruk den nye teknologien våren 2016.
– Vi har så gode erfaringer at
vi nettopp fornyet treårsavtalen, sier Skarshaug. Ved å lease
maskinen får vi fortløpende
sørvis og oppgraderinger med

på kjøpet, legger han til.
Legevakta, KAD og sjukeheimene Glomstua og Kirkebakken leaser maskinen sammen.
Maskinen fraktes mellom Kirkebakken og Glomstua ved behov. Den har også vært benyttet
til sterilisering av private boliger når heimesjukepleien har
vurdert at det har vært behov.
Blant annet ved et tilfelle av
MRSA-bakterie.
– Den benyttes selvfølgelig
når det er eller er mistanke om

sjukdom på pasientrom, men
den brukes også aktivt som
forebyggende tiltak, forteller
Skarshaug.

Genial maskin

Sjukepleierene på KAD-avdelinga har ikke noe annet enn godord å si om roboten og dens
arbeid. De bruker i dag om lag
femten minutt på å klargjøre et
rom for desinfisering.
Møbler trekkes ut fra vegger,
Skap og skuffer åpnes. Alle ven-

tiler og brannvarslere dekkes til
med plastfilm før maskinen tar
over jobben.
– Maskinen er rett og slett
genial. Tåka kommer til på steder man ikke vil kunne nå med
vaskefilla, slik sett får man et
bedre og sikrere resultat, sier
Cecilie Visnes som har jobbet
på KAD i tre år.
– For oss er dette veldig arbeidsbesparende, tid vi før
brukte på å vaske og klargjøre
rom kan nå brukes på pasient-

