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SAMMANFATTNING

   Med anledning av det ökade antalet resistenta bakterier i sjukvården har 

operationsrumskläders inverkan på luftens renhet i operationsrum under 

pågående operation diskuterats.

   För att undersöka i vilken mån klädsystem av renrumskvalitet påverkar 

halten luftburna bakteriebärande partiklar jämfört med konventionella 

klädsystem, har försök utförts både i en testkammare, så kallad body-box 

och i ett operationsrum under pågående operation.

   Resultaten visar att såväl mekanisk ventilation som val av klädsystem 

påverkar halten luftburna bakteriebärande partiklar under pågående 

operation, där klädsystemet kan spela en avgörande roll för 

patientsäkerheten.
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ABSTRACT

   In the view of the increasing number of resistant bacteria in hospitals the 

effect of different operating room clothing systems on air cleanliness 

during surgery has been discussed.

   To investigate how clothing systems of cleanroom quality affect the 

number of airborne bacteria-carrying particles in comparison to ordinary 

surgical clothing systems, tests have been performed in a test chamber 

(body-box) and in an operating room during surgery.

   The results show that as well mechanical ventilation as clothing system 

have an effect on the concentration of airborne bacteria-carrying particles, 

where the choice of clothing system can play an important role for the 

safety of the patient.
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1 INLEDNING

1.1 Introduktion

   Under operation utsätts patienten för risk att bli infekterad av luftburna 

bakterier. Personal och patient utgör källan till luftburna bakteriebärande 

partiklar  i operationsrum. Patienten kan infekteras direkt genom att 

bakteriebärande partiklar förs till sårområdet eller indirekt genom att 

partiklar når föremål som i sin tur kommer i kontakt med sårområdet till 

exempel handskar och kirurgiska instrument.  

   Det finns två sätt att minska risken med luftburna bakterier, dels genom 

mekanisk ventilation där tillförd luftmängd påverkar antalet 

bakteriebärande partiklar i luften, dels genom val av klädsystem som 

används av personalen i operationsrummet. Klädsystem fungerar som ett 

filter mellan bärare och rumsluft. Olika klädsystem har olika skyddsverkan. 

Ett mått på  skyddsverkan är källstyrkan, som anger antal genererade 

partiklar per tidsenhet, såväl totalantal som bakteriebärande. Det är inte 

bara materialegenskaperna hos det aktuella klädsystemet, som påverkar 

källstyrkan utan även aktivitetsnivån hos personalen. Antibiotikaresistenta 

bakterier är numera vanligt förekommande på sjukhus världen över varför 

de tekniska åtgärderna kommer att få en allt större betydelse i framtiden.
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1.2 Syfte

Syftet med detta examensarbete är, att undersöka inverkan av 

operationsrumskläder av renrumskvalitet jämfört med 

operationsrumskläder av konventionell kvalitet på halten luftburna 

bakteriebärande partiklar, colony forming units (CFU), under pågående 

operation.
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2 LITTERATURSTUDIE

   Charnley (1972) sammanfattar resultat från 5800 höftledsoperationer, där 

han utan antibiotikaprofylax kan visa en sänkning av infektionsfrekvensen 

från cirka 7 % till 0,5 % genom att operera i kabin, ha tät operationsdräkt 

och hjälm med utsug samt införa en ökad arbetsdisciplin. Charnley 

tillskriver betydelsen av ventilation en avgörande roll och anser att denna 

reducerar infektionsfrekvensen ned till 1,5 % medan ytterligare reduktion 

ned till 0,5 % tillskrivs övriga åtgärder. 

   Försök från pågående operationer i rum med omblandande strömning 

med cirka 17-20 omsättningar per timma (cirka 0,5 m3/s) med 15 personer 

närvarande, har redovisats av Hambreaus et al (1977). CFU halten, som 

erhållits har ett medelvärde på 71 CFU/m3. Detta ger en skattad källstyrka 

på cirka 2,4 CFU per sekund och person enligt beräkningar av Nordenadler 

(2008).

   I en internationell undersökning av Lidwell et al (1982) har mer än 8500 

operationer under åren 1974-1979 studerats vid 19 olika sjukhus. 

Undersökningen har studerat inverkan av klädsel på antalet bakteriebärande 

partiklar i operationsrum utrustade med ventilationssystem med bland 

annat omblandande strömning. Tabell 1 visar medelvärden av erhållna 

halter av bakteriebärande partiklar för olika klädsel vid omblandande 

strömning.
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Tabell 1. Medelvärden av antalet bakteriebärande partiklar per 
kubikmeter luft vid olika klädsel, i operationsrum med 
omblandande strömning, enligt Lidwell et al (1982).

Klädsystem CFU per kubikmeter
Konventionell kvalitet 164
Specialdräkt 51

   Tabell 1 visar att klädsystem med specialdräkt reducerar CFU-halten med 

cirka 1/3-del.

   I en översiktsartikel anger Hambraeus (1988) data gällande luftburna 

bakterier i operationsrum, där såväl ventilationens som klädernas roll 

poängteras. Friberg (1998) redovisar resultat från simulerade operationer i 

operationsrum med såväl vertikal som horisontell luftföring. Även här 

betonas klädernas betydelse för att erhålla en låg bakteriehalt.

   Whyte (1999)  anger, då personer använder enkla renrumskläder eller 

laboratorierockar, att källstyrkan blir cirka 33 000 partiklar (≥ 0,5 µm) per 

sekund och person, cirka 5 000 partiklar (≥ 5 µm) per sekund och person 

och cirka 2,7 CFU per sekund och person. Om personer istället använder 

heltäckande renrumskläder (overall, knälånga överdragsstövlar, huva etc) 

reduceras ovanstående värden med respektive 50%, 88% och 92%.

   Tammelin-Brandemark (2001) redovisar vid försök från pågående 

operationer att koncentrationsvärdet på luftburna CFU varierar med valt 

klädsystem, där tät klädsel relaterat till konventionella kläder reducerar 

CFU-halten med cirka 60%.
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   Ljungqvist och Reinmüller (2004) har undersökt källstyrkan för personer 

klädda i olika typer av klädsystem, samt hur tvätt och sterilisering påverkar 

materialkvaliteten och därigenom källstyrkan. Tabell 2 visar medelvärden 

av källstyrkan av partiklar samt bakteriebärande partiklar vid olika 

klädsystem uppmätta i en testkammare.

Tabell 2. Jämförelse av medelvärden på källstyrkan (partiklar per 
sekund och CFU per sekund) då personer är klädda i olika 
klädsystem tvättade / (steriliserade endast renrumskläder) 1, 
25 och 50 gånger (från Ljungqvist och Reinmüller (2004)).

Klädsystem Kontaminanter Partiklar per sekund och CFU per sekund
1 tvätt 25 tvättar 50 tvättar

Konventionell 
kvalitet för 
kirurgi1

Partiklar
≥ 0,5 µm

4060 13875 12207

Partiklar
≥ 5 µm

270 535 698

CFU 1,7 4,2 9
Renrums-
kvalitet2

Partiklar
≥ 0,5 µm

585 3950 2860

Partiklar
≥ 5 µm

9 70 36

CFU 0,38 0,49 1,14

1 Klädsystem för kirurgi består av hårskydd, steril munskydd, byxa och 
kortärmad blus instoppad i byxa (50% polyester och 50% bomull), underkläder 
i bomull (T-shirt), byxor och sandal.

2 Klädsystem för renrum består av hårskydd (steril huva), sterilt munskydd 
(engångs), renrumsoverall (polyester), sandal och sterila överdragsstövlar, 
renrumsunderkläder (långa ben och långa ärmar) och renrumsstrumpor 
(100% polyester).

   Tabell 2 visar att källstyrkan är betydligt lägre med klädsystem av 

renrumskvalitet än vid konventionellt klädsystem för kirurgi. Dessutom 
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framgår att materialet i klädsystem av renrumskvalitet står emot slitage från 

tvätt och sterilisering bättre än klädsystem av konventionell kvalitet, som 

enbart är tvättade.

   Socialstyrelsen (2006) beskriver i sitt kunskapsunderlag att då personalen 

under operation använder tät klädsel kan en minskning av luftburen smitta 

erhållas med 65-95% relaterat till bruk av konventionell klädsel. 

Socialstyrelsen (2006) beskriver vidare att operationssalens ventilation ska 

vara av sådan kvalitet att antalet bakteriebärande partiklar ligger under 100 

CFU/m3 luft under hela operationen, vid närvaro av upp till 10 personer. 

Vid infektionskänsliga ingrepp bör kraven på ventilation vara att 

bakterietalen i luften är mindre än 10 CFU/m3.

   Nordenadler (2008) har med ett statistiskt material erhållit medelvärden, 

standardavvikelser och 95% konfidensintervall av antalet luftburna CFU/m3 

under pågående operation med sex personer i tät klädsel i operationsrum 

vid olika luftflöden enligt tabell 3. 
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Tabell 3. Medelvärden, standardavvikelser och 95% konfidensintervall 
(t-fördelning) av antalet CFU per m3 under pågående 
operation med 6 personer (tät op-klädsel) vid olika luftflöden, 
enligt Nordenadler (2008).

Luftflödesintervall (m3/s) Antal CFU per m3

Medel-
värde

Standard-
avvikelse

Konfidensintervall

Undre Övre

0,5 - 0,56 16,2 8,2 10,3 22,1
2,9 - 3,9 2,2 2,0 0,9 3,5
4,4 - 5,0 1,41 -2 -2 -2

1 Ett stort antal haltvärden redovisade som 0 och mindre än 1 (satts till 0,5).
2 Ej tillämpligt

Av tabell 3 framgår att medelvärden på CFU-halten ligger cirka 80 % lägre 

än de av Socialstyrelsen (2006) angivna max värdena på 100 CFU/m3 vid 

konventionell operation då luftflödet är cirka 0,5 m3/s och 10 CFU/m3 vid 

infektionskänslig kirurgi vid förhöjt luftflöde på cirka 3 m3/s. Det bör även 

noteras att dessa medelvärden i tabell 3 ligger under de värden på 50 

CFU/m3 respektive 5 CFU/m3, som rekommenderas idag.
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3 MATERIAL OCH METODER

3.1 Mätningar i body-box

   Klädsystem för renrum testas idag med avseende på materialegenskaper 

som partikelgenerering, partikelfiltrering och påverkan från slitage. En 

renrumskammare även kallad ”body-box” har använts för att bestämma 

källstyrkan för ett antal klädsystem, se Ljungqvist och Reinmüller (2004). 

Källstyrkan anger antal genererade partiklar per tidsenhet. Renrums-

kammaren är placerad i installationstekniks laboratorium på KTH, 

Stockholm. Renrumskammaren består av två delar, en halvöppen 

ombytesdel och en sluten body-boxdel. Renrumskammarens uppbyggnad 

visas schematiskt i figur 1. 

   Båda delarna av kammaren är försedda med HEPA-filtrerad (High 

Efficiency Particulate Air) tilluft, som förs in genom ett filtertak. I body-

boxdelen fås på så vis en vertikal parallell luftströmning, hastigheten är 

variabel mellan 0,1 m/s till 0,6 m/s. Den slutna delen har ett övertryck mot 

omgivningen för att förhindra inträngning av rumsluft. Temperatur och 

relativ luftfuktighet kan inte styras men registreras. 
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   Utvärdering av olika klädsystem har utförts i kammaren genom att mäta 

halten av totalantalet luftburna partiklar och aeroba CFU i frånluften. 

Totalantalet luftburna partiklar har registrerats med en partikelräknare av 

märket HiacRoyco modell 245 och bakteriebärande partiklar har samlats in 

med en slitsampler benämd FH3. Instrumenten har hanterats enligt 
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Figur 1. Schematisk skiss av renrumskammaren även benämnd body-
box.



tillverkarens instruktioner.

   Mikrobiologiska tillväxtmedium för alla tester har varit Tryptone Soy 

Agar (TSA) i 9 cm petriskålar. TSA plattorna har inkuberats först tre dygn 

vid 32 ºC och sedan minst två dygn i rumstemperatur, varefter avläsningen 

har skett.

   Under mätningarna har testpersonerna (unga män) utfört standardiserade 

rörelsemönster i cykler. Dessa rörelsemönster inkluderade armsvängingar, 

gång på stället, samt knäböjningar. Innan varje ny testcykel har påbörjats 

stod testpersonen stilla en stund för att undvika påverkan av 

partikelgenereringen från föregående testcykel (Ljungqvist och Reinmüller, 

2004).

   Klädsystemen som undersökts i detta arbete har varit 

operationsrumskläder av renrumskvalitet, som genomgått 25 respektive 50 

tvättar och steriliseringar. Klädseln består av ett undre och ett yttre lager. 

Det undre lagret har ett engångshårskydd (Glenn) och ett specialunderställ, 

vilket består av långärmad undertröja med muddar i hals och vid ärm samt 

underbyxa med muddar, tillhörande sockor i renrumskvalitet och privata 

underkläder. Underställets material består av 100% polyester, benämnt ”XA 

80”. Det yttre lagret består av heltäckande overall med benen nedstoppade i 

tillhörande tygstövlar och huva nedstoppad i overall. Det yttre lagrets 

material består av 99% polyester och 1 % kolfiber, benämnt ”XR 60 - 

Berendsen”. Figurer  2 och 3 visar utvärderat klädsystem.
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Figur 2. Underställ till klädsystem av renrumskvalitet: tröja och byxa, 
"XA80".

Figur 3.  Klädsystem av renrumskvalitet: overall, huva och stövlar, 
"XR60 - Berendsen".



3.2 Mätningar i operationsrum

   Mätningarna har utförts under två pågående operationer i operationssal 4 

Norr, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

   Operationssalen är försedd med ett ventilationssystem för deplacerande 

strömning med fyra lågt placerade tilluftsdon i rummets hörn och 

frånluftsdon i tak. Det totala luftflödet av HEPA-filtrerad tilluft är 0,54 

m3/s. Lufthastigheten från tilluftsdonen har uppmätts till mindre än 0,2 m/s. 

Tilluften tillförs rummet svagt undertempererad, cirka 1 °C. Luftföringen 

under pågående aktivitet kan betraktas som omblandande.

   Under pågående operationer har antalet personer i operationssalen 

varierat mellan fem och åtta, exkluderat tre sittande instrumentövervakare. 

All personal i operationsalen har burit samma typ av klädsystem under 

respektive operation.

   Klädsystem vid operation 1 (ryggrad) har varit operationsrumskläder av 

renrumskvalitet. Klädseln består av ett undre och ett yttre lager. Det undre 

lagret har ett engångshårskydd (Glenn) och ett specialunderställ, vilket 

består av långärmad undertröja med muddar i hals och vid ärm samt 

underbyxa med muddar, tillhörande sockor i renrumskvalitet och privata 

underkläder. Underställets material består av 100% polyester, benämnt ”XA 

80”. Det yttre lagret består av heltäckande overall med benen nedstoppade i 

tillhörande tygstövlar och huva nedstoppad i overall. Det yttre lagrets 

material består av 99% polyester och 1 % kolfiber, benämnt ”XR 60 - 

Berendsen”. Figurer  2 och 3 visar utvärderat klädsystem.
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   Klädsystem vid operation 2 (provtagning av höftled) har varit 

operationsrumskläder av konventionell kvalitet bestående av 

engångshårskydd (Glenn) instoppad i blus, konventionellt grönt klädsystem 

med blus och byxa utan muddar. Materialet är Cambric, 50% polyester och 

50 % bomull och är tvättat ett stort antal gånger. Privata underkläder, 

sockor och skor har använts.

   Under båda operationerna har i sterilzonen befunnit sig tre till fem 

personer, vilkas klädsel har kompletterats med steril omlottrock av 1-

gångstyp, sterilt munskydd och dubbla sterila handskar. Figur 4 visar 

utvärderat klädsystem av konventionell kvalitet (Cambric).

   Vid operationerna har totalantal luftburna partiklar och antal aeroba CFU 

uppmätts samtidigt i sterilzonen. Antalet aeroba CFU har dessutom 

samtidigt uppmätts i operationssalen utanför sterilzonen.

   Antalet luftburna partiklar har registrerats med en partikelräknare av 

märket HiacRoyco modell 245, där partiklar lika med och större än 0,5µm 

och partiklar lika med och större än 5 µm har registrerats. 

Provtagningsflödet har varit 1 kubikfot per minut och mättiden har 

genomgående varit 10 minuter. 

   Mikrobiologisk provtagning har utförts med två instrument av typen slit-

sampler FH3 och FH5 med ett d50-värde ≤ 2 µm och med ett 

provtagningsflöde av 50 respektive 100 liter/minut. Mätperioden har 

genomgående varit tio minuter. Tryptone Soy Agar (TSA) plattor har 

använts för provtagning av CFU. Efter exponering har agarplattorna 
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inkuberats tre dygn vid 32 ºC och ytterligare två dygn i rumstemperatur, 

vartefter avläsningen har skett. Ingen påvisad växt på agarplattan redovisas 

i tabeller med 0,1 CFU/m3, pga att instrumentens detektionsnivåer medför 

att haltvärden mindre än 1 CFU/m3 inte registreras.
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Figur 4. Personal med operationsrumskläder av konventionell kvalitet 
(Cambric) med respektive utan steril omlottrock av 
engångstyp.
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Figur 5. Placering av mätsonder i sterilzon. Slitsampler på rullbord 
och parikelmätsond på stativ.

Figur 6. Placering av mätsond utanför sterilzon. Slitsampler på 
rullbord placerad mellan tilluftsdon (t.v.) och 
uppdukningsbord (t.h.).



   I anslutning till sterilzonen har mätsonderna varit placerade ca 1,7 m från 

operationsbordet. Partikelmätarens mätsond har varit placerad 1,4 m över 

golv, medan mätsonden för mikrobiologisk luftprovtagning har varit 

placerad 1,2 m över golv. Mätsondernas placering i sterilzonen framgår av 

figur 5.

   Utanför sterilzonen har mätsonden för mikrobiologisk luftprovtagning 

varit placerad ca 1,5 – 2 m från ytterkant av sterilzonen i ett hörn av 

operationssalen ca 1 m framför tilluftsdon och 1,2 m över golv. Mätsondens 

placering (mellan tilluftsdon och uppdukningsbord) framgår av figur 6.
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4 RESULTAT

4.1 Mätningar i body-box

I tabeller 4 och 5 redovisas en sammanställning av resultat från 

mätningarna med operationsrumskläder av renrumskvalitet i body-box vid 

25 respektive 50 tvättar och steriliseringar. Ingen påvisad växt på 

agarplattorna redovisas i tabellen med 0,1 CFU/m3.

Tabell 4. Sammanställning av resultat från mätningar i body-box med 
klädsystem av renrumskvalitet, 25 tvättar och steriliseringar. 
Ingen påvisad växt på agarplattan redovisad i tabellen med 
0,1 CFU/m3.

Testperson Antal partiklar
≥ 0,5 µm per m3

Antal partiklar
≥ 5 µm per m3

Antal aeroba
CFU/m3

1 331 30 2,2

486 15 0,1

568 27 0,1

750 46 0,1

2 377 23 0,1

711 62 0,1

797 24 2,2

712 27 3,3

3 276 14 0,1

1068 135 0,1

836 14 0,1

669 22 0,1
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Tabell 4. Sammanställning av resultat från mätningar i body-box med 
(forts.) klädsystem av renrumskvalitet, 25 tvättar och steriliseringar. 

Ingen påvisad växt på agarplattan redovisad i tabellen med 
0,1 CFU/m3.

Testperson Antal partiklar
≥ 0,5 µm per m3

Antal partiklar
≥ 5 µm per m3

Antal aeroba
CFU/m3

4 554 19 0,1

680 11 0,1

1229 46 0,1

1217 19 0,1

5 143 10 0,1

502 38 2,2

405 12 0,1

673 11 0,1

Medelvärde 649,2 30,25 0,58
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Tabell 5. Sammanställning av resultat från mätningar i body-box med
klädsystem av renrumskvalitet, 50 tvättar och steriliseringar. 
Ingen påvisad växt på agarplattan redovisad i tabellen med 
0,1 CFU/m3.

Testperson Antal partiklar 
≥ 0,5 µm per m3

Antal partiklar
≥ 5 µm per m3

Antal aeroba CFU/m3

1 586 27 0,1

397 23 2,2

373 20 0,1

474 50 0,1

2 898 144 2,2

1077 55 2,2

789 47 0,1

1034 39 2,2

3 630 105 0,1

439 62 0,1

498 43 0,1

494 43 0,1

4 1087 70 0,1

572 19 0,1

766 23 0,1

762 11 0,1

5 638 23 2,2

692 50 0,1

895 23 0,1

813 38 2,2

Medelvärde 695,7 45,75 0,73

   Av tabeller 4 och 5 framgår att haltnivåerna för såväl totalantal partiklar 

som CFU ligger på samma storleksordning för 25 och 50 tvättar för 

klädsystem av renrumskvalitet. Detta skiljer sig från de resultat som 

Ljungqvist och Reinmüller (2004) redovisar, där antalet tvättcykler spelar 

en avgörande roll, se tabell 2.
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4.2 Mätningar i operationsrum

I tabeller 6 och 7 redovisas en sammanställning av resultat från mätningar 

under pågående operation med operationsrumskläder av renrumskvalitet 

respektive konventionell kvalitet.

Tabell 6. Sammanställning av resultat från mätningar under pågående 
operation (ryggrad) med klädsystem av renrumskvalitet. 
Ingen påvisad växt på agarplattan redovisad i tabellen med 
0,1 CFU/m3.

Tid I sterilzon I sal Kommentar
Antal

partiklar
≥ 0,5 µm
per m3

Antal
 partiklar

≥ 5 µm
per m3

Antal
aeroba

CFU/m3

Antal
aeroba

CFU/m3

Dörröppning (DR)
Personer i salen (PR) 

08:15 - - - - Patient in, start narkos, 
4 PR

08:32 17465 805 0,1 - Förberedelser, op-sköterska tar på op-
rock. Ytterliggare instrument in, 

5-6 PR

08:43 30870 2170 2 - 6 PR

08:54 15855 735 - - Patient lyfts till op-bord, start operation, 
diatermi borrning mm, 

5-7 PR (2 sterilklädda), 1 DR (Stor)

09:05 36260 1540 10 22 6-7 PR, 1 DR

09:16 16590 420 0,1 - Röntgenbåge tas fram. Munskydd på, 
6-7 PR, 0 DR

09:30 15645 350 0,1 1 Instrumentbord avtäcks, 
4-5 PR (4 sterilklädda), 1 DR

09:40 20055 385 2 - Kirurg tar på op-rock. Hammarslag, 
diatermi, 

7 PR (3 sterilklädda), 2 DR

09:50 20230 350 0,1 0,1 Viss diatermi, 6 PR, 0 DR

10:01 15295 280 0,1 - Kirurg ut, 7 PR, 3 DR
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Tabell 6. Sammanställning av resultat från mätningar under pågående
(forts.) operation (ryggrad) med klädsystem av renrumskvalitet. 

Ingen påvisad växt på agarplattan redovisad i tabellen med 
0,1 CFU/m3.

Tid I sterilzon I sal Kommentar
Antal

partiklar
≥ 0,5 µm
per m3

Antal
 partiklar

≥ 5 µm
per m3

Antal
aeroba

CFU/m3

Antal
aeroba

CFU/m3

Dörröppning (DR)
Personer i salen (PR) 

10:11 12705 175 0,1 0,1 Anestesi, 6 PR, 5 DR

10:22 6790 140 0,1 - Fastsättning av detaljer, 
6-8 PR, 4 DR

10:37 14070 315 0,1 1 Fastsättning av skruvar, diatermi, 
7 – 8 PR, 2 DR

10:48 10955 210 0,1 - Lugnt arbetssätt

11:01 20615 910 2 0,1 Röntgen, 5 DR

11:12 16450 945 2 - 6 PR vid op-bord

11:26 15820 560 4 1 Rönten, 7-8 PR, 4 DR

11:36 13580 735 6 - Röntgen avslutas, lugnt arbetssätt, 
7 PR (4 runt op-bordet), 7 DR

11:52 17465 210 0,1 0,1 Skruvbyte, 7-8 PR, 4 DR

12:03 46550 385 - - Byte OP-sköterska, 
7-8 PR, 2 DR 

12:16 18585 350 4 2 Operation avslutas, hög aktivitet, 
8 PR, 4 DR

12:27 23485 350 0,1 - Rockavtagning, hög aktivitet, 
6-7 PR, 1 DR

12:37 26460 315 - - Såret ihopsytt, uppvakning påbörjas,
 2 DR

Medel-
värde

19627 574 1,74 3,04 Medelvärde antal personer: 7
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Tabell 7. Sammanställning av resultat från mätningar under pågående 
operation (provtagning i höftled) med klädsystem av 
konventionell kvalitet (Cambric).

Tid I sterilzon I sal Kommentar
Antal

partiklar
≥ 0,5 µm
per m3

Antal
partiklar
≥ 5 µm
per m3

Antal
aeroba

CFU/m3

Antal
 aeroba
CFU/m3

Dörröppning (DR)
Personer i salen (PR) 

07:37 79975 525 - - Förberedelser, uppdukning, Patient in
Nedsövning 07.55

08:01 56665 1610 20 21 Patient till op-bord
3-4 PR, 4 DR

08:12 60480 1085 16 19 Patient tvättas
3 PR

08:23 56980 1435 18 17 08:27 Operation påbörjas
Röntgenbåge på plats

5-7  PR, 8 DR

08:34 77805 2695 34 27 Lugnt arbete
08:36 Operation avslutas

08:44 Uppvakning av patient
7 PR, 5 DR

08:54 78925 1295 14 14 Båda dörrarna öppnas,
patienten ut.

Städning påbörjas. Dörrar öppna

Medel-
värde

68472 1441 20,4 19,6 Medelvärde antal personer: 5
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   Exempel på utväxta kolonier på inkuberade agarplattor från pågående 

operationer framgår av figurer 7 och 8.

Figur 7. Exempel på inkuberade agarplattor från operation där 
personalen är klädd med klädsystem av renrumskvalitet 
(XA80 och XR60).

Figur 8. Exempel på inkuberade agarplattor från operation där 
personalen är klädd med klädsystem av konventionell kvalitet 
(Cambric).
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   Resultaten från tabeller 6 och 7 visar att CFU-halten för klädsystem med 

renrumskvalitet ligger på cirka 1/10-del av värdena för klädsystem av 

konventionell kvalitet. Vidare framgår att halterna av totalantal partiklar 

påverkas av både antal personer och verksamhet, som till exempel diatermi, 

borrning etc, medan halten luftburna CFU endast påverkas av antal 

personer, deras klädsel och aktivitetsnivå. Halten luftburna CFU i såväl 

sterilzon som i sal ligger på samma nivå för respektive operation, det vill 

säga omblandande strömning med utspädningsprincipen syns gälla. 
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5 DISKUSSION OCH SLUTSATSER

5.1 Diskussion

   Källstyrkan har använts som mått för jämförelse av resultaten från 

mätningarna i body-boxen med mätningarna i operationssalen. Källstyrkan 

har beräknats som totalantal partiklar per sekund och CFU per sekund som 

genereras från en person i respektive klädsel. 

Medelvärdet på källstyrkan (qs) för en person får vid omblandande 

strömning uttrycket:

q s=
c⋅Q

n
(1)

där: c = uppmätt koncentration; partiklar, (antal/m3);

bakteriebärande partiklar, (CFU/m3)

Q = totalt luftflöde, (m3/s)

n = antal personer, (st)

   För att erhålla källstyrkan i body-boxförsöken används flödet (Q) i body-

boxen, som är 0,22 m3/s. I body-box försöken sättes antal personer (n) lika 

med ett, då endast en person finns i boxen. Detta ger med medelvärden från 

tabeller 4 och 5, värden på källstyrkan, vilka redovisas i tabell 8. För 

klädsystem av konventionell kvalitet och nya renrumskläder (1 tvätt) 

redovisas body-boxvärden uppmätta av Ljungqvist och Reinmüller (2004).
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Tabell 8. Källstyrkan (medelvärden) baserat på mätningar i body-box 
av klädsystem för operationsrum tvättade en gång, 25 gånger 
och 50 gånger.

Klädsystem Kontaminant Partiklar per sekund och CFU per sekund
1 tvätt 25 tvättar 50 tvättar

Konventionell
kvalitet

Partiklar
≥ 0,5 µm

4060 13875 12207

Partiklar
≥ 5 µm

270 535 698

CFU 1,7 4,2 9,0
Renrums-
kvalitet

Partiklar
≥ 0,5 µm

- 143 153

Partiklar
≥ 5 µm

- 7 10

CFU 0,21,2 <0,21 <0,21

1 Avrundade värden då dessa ligger under instrumentets detektionsnivå.
2 Klädsystem av renrumskvalitet med underställ (Ljungqvist och Reinmüller 

(2004)).

   För att erhålla källstyrkan i operationsrummet tas från tabeller 6 och 7 

medelvärden på koncentrationen, som multipliceras med det totala 

luftflödet (Q) i operationsrummet som är 1950 m3/h, dvs 0,54 m3/s. 

Källstyrkan redovisas per person och erhållna resultat redovisas i tabell 9.
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Tabell 9. Källstyrkan (medelvärden per person) baserat på mätningar i  
operationsrum.

Klädsystem Kontaminant Partiklar per sekund 
och CFU per sekund

Konventionell
kvalitet

Partiklar
≥ 0,5 µm

7395

Partiklar
≥ 5 µm

156

CFU sterilzon 2,2
CFU sal 2,1

Renrums-
kvalitet

Partiklar
≥ 0,5 µm

1514

Partiklar
≥ 5 µm

44

CFU sterilzon <0,21

CFU sal 0,21

1 Avrundade värden då dessa ligger under instrumentets detektionsnivå.

   Av tabell 9 framgår att klädsystem med renrumskvalitet har betydligt 

lägre värden på källstyrkan än vad konventionell kvalitet har.

   Vid en jämförelse av källstyrkan för klädsystem av konventionell kvalitet 

redovisade i tabeller 8 och 9 framgår att medelnivån för body-boxvärdena 

(tabell 8) är högre än värdena från operationsrummet (tabell 9). Denna 

skillnad beror på att aktivitetsnivån har varit avgjort högre vid body-box 

försöken än aktivitetsnivån under pågående operation.

   Nordenadler (2008) har med ett statistiskt material för klädsystem av 

konventionell kvalitet visat att nivån på CFU-källstyrkan (CFU/s) i 

operationsrum under pågående operation är cirka 30% av värdet från body-
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box försök. Detta ger en korrektionsfaktor på 0,3 och Nordenadler (2008) 

påvisar att korrektionsfaktorn är i storleksordningen 0,3 ± 0,1.

   Medelvärden på källstyrkan för olika tvättar från body-box försök, se 

tabell 8, är för operationsrumsklädsel av konventionell kvalitet cirka 5 

CFU/s och för klädsystem med renrumskvalitet lägre än 0,2 CFU/s.

   Med korrektionsfaktorn 0,3 blir förväntad källstyrka i operationsrummet 

för konventionell klädsel 1,5 CFU/s per person, medan för renrumskvalitet 

blir källstyrkan mindre än 0,1 CFU/s per person. Det senare värdet ligger 

under detektionsnivån för mätinstrumenten, varför beräkningar med 

korrektionsfaktor inte blir meningsfull för klädsystem av renrumskvalitet.

   Med värdena från tabell 9 blir korrektionsfaktorn för 

operationsrumsklädsel med konventionell kvalitet 0,42 till 0,44. Dessa 

värden ligger på den högre nivån redovisad av Nordenadler (2008).

   För att belysa hur halten av luftburna CFU i operationsrum påverkas av 

dimensionerande luftflöde och valt klädsystem ges följande exempel.

   Med utgångspunkt från källstyrkor redovisade i tabell 9 för klädsystem av 

konventionell kvalitet och renrumskvalitet, dvs 2,2 CFU/s respektive 0,2 

CFU/s (avrundade medelvärden) beräknas max antalet tillåtna personer i 

operationsrummet vid två luftflödesfall. De valda luftflödena är 1950 m3/h 

(0,54 m3/s) och 10 000 m3/h (2,8 m3/s). Enligt Nordenadler (2008) kan det 

vid dessa flöden förutsättas att omblandande strömning råder vid 

operationsområdet under pågående operation, dvs utspädningsprincipen är 
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tillämplig. Resultatet av beräkningarna redovisas i tabell 10 och är utförda 

med riktvärdet på CFU-halten för infektionskänslig kirurgi, dvs 5 CFU/m3.

Tabell 10. Beräknat max antal tillåtna personer under infektionskänslig 
kirurgi (med riktvärdet 5 CFU/m3) vid inblåsningssystem som 
har luftflödet 0,54 m3/s respektive 2,8 m3/s.

Klädsystem Medelvärde
källstyrka per 

person (CFU/s)

Luftflöde 0,54 m3/s Luftflöde 2,8 m3/s
Ber. konc. 
CFU/m3

Max antal 
personer

Ber. konc. 
CFU/m3

Max antal 
personer

Konventionell
kvalitet

2,2 4,1 1 0,8 6

Renrums-
kvalitet

0,2 0,4 12 0,1 50

   Av tabell 10 framgår att vid infektionskänslig kirurgi bör inte klädsystem 

av konventionell kvalitet användas vid luftflödet på 1950 m3/h (0,54 m3/s), 

men kan i begränsad omfattning användas vid luftflöden på 10 000 m3/h 

(2,8 m3/s). Klädsystem med renrumskvalitet kan användas såväl vid det 

lägre som högre luftflödet.
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5.2 Slutsatser

   För att reducera halten luftburna CFU i operationsrum finns två tekniska 

åtgärder: mekanisk ventilation och klädsystem. Av redovisade resultat 

framgår att val av klädsystem härvidlag spelar en avgörande roll och att det 

kan vara lämpligt att klassificera klädsystem med hjälp av begreppet 

källstyrka.

   För att säkerställa en hög patientsäkerhet i operationsrum bör fortsatta 

arbeten inriktas på att utveckla ett klädsystem av renrumskvalitet, som även 

uppfyller personalens krav på lättrörlighet och komfort.
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BETECKNINGAR

c Koncentration; partiklar (totalantal), antal/m3; bakteriebärande 

partiklar, CFU/m3

n Antal personer, st

qs Källstyrkan (medelvärdet) för en person; partiklar (totalantal), 

antal /s; bakteriebärande partiklar, CFU/s

Q Luftflöde, m3/s

Förkortningar

CFU Colony Forming Unit (bakteriebärande partiklar)

HEPA High Efficiency Particulate Air

TSA Tryptone Soy Agar (Tryptonsoja-agar)
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