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Tre nyanser av rent
Vilken ventilation ska man ha?

Alla väljer ju olika…



• I utredningen ansvarade Thomas Tell ÅF och Bengt Cederlund för rekommendation. Olika åsikter i referensgruppen 
gjorde det ej möjligt att nå konsensus. I denna pdf står Bengt Cederlund för formuleringarna. 

• Teknisk livslängd för ett ventilationssystem är mer än 40 år, man bör ta en ordentlig diskussion innan beslut. 

• Val av ventilationssystem är en verksamhetsfråga, det handlar om mycket mer än fastighetsteknik i ett byggprojekt. 
Ventilationen får konsekvenser för: investeringskostnad, val av kläder, kostnader för kläder, arbetsmiljö och 
konsekvenser vid avvikelse mot rutin -”Stoppar alla ner blusen i byxan?”.

• Vid utredningen sattes ett högre krav än SIS TS-39: medelvärde per OP <=5 CFU/m3, enskilt värde ej över 15 CFU/m3. 
Kravet blev ”så rent som möjligt”. 

• Idag är värmelasten från utrustning mycket hög. Vid leverresektion: 6,2 kW värmelast. Vid 2,5 m3/s tilluft krävs då en 
underkylning på ca 3°C. Leverantörer av ventilation har inte känt till detta.  Underkylningen ger olika temperaturzoner i 
rummet vilket påverkar arbetsmiljön. Underkylningen stabiliserat ett enkelriktat vertikalt flöde t.ex. LAF-ventilation.  

• Ny målbild: operationssalen kan delas i 4 områden utifrån hög/låg renhetskrav och hög/låg CFU belastning. 
Man kan utnyttja målbilden vid konstruktion och utvärdering av ventilationssystem 

• Utredningen genomfördes 2015. I den jämfördes tre specifika system: en generisk LAF-ventilation med luftflöde 0,27 
m/s och 9 m2 tilluftsdon , Halton Vita OR® (omblandande) och Opragon 8 (temperaturstyrt). Alla hade samma 
tilluftsmängd 2,4 m3/s. Andra varianter av omblandande och temperaturstyrda system t.ex. där luften koncentreras 
mot centrum kan få annan funktion/bedömning. 

• Halton rekommenderade traditionell från luft (DIN-standard) i utredningen. Det förefaller vara sämre än den 
asymetriska som installerats på NKS. Sannolikt finns ytterligare varianter som skulle kunna vara bättre. Det här är ny 
kunskap. Vad gäller frånluftskonstruktion bedöms de omblandande systemen som inte färdigutvecklade. 

• Utredningen rekommenderade LAF-ventilation  för operationssalar och omblandande för angiosalar. 
Rekommendationen av LAF för operationssalar baserades på en sammanvägning av: hygien, inomhusklimat, flexibilitet 
i val av kläder, kostnad och att LAF är ett etablerat system med goda resultat. Halton Vita OR bedöms ha lägre 
känslighet för hinder än LAF. Det kompenserade inte andra nackdelar. 

• Det finns idag 2017 större erfarenhet av andra tätare klädsystem än Mertex. För hygien är resultaten goda, erfarenhet 
av arbetsmiljö med tätare kläder ger mycket växlande resultat.  Vi känner inte till att man gjort någon LCC beräknig av 
kostnader för olika ventilationssystem i kombination med olika klädsystem. 

Bengt Cederlund Södertälje Sjukhus, Thomas Tell ÅF  

Huvudbudskap Denna bild fanns ej med på föreläsning vid SFAIs opledningsmöte 2017. 
Den innehåller det som betonades under föreläsningen. 
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Ventilation –teknisklivslängd 
är mer än 40 år.

20121972

Bengt Cederlund Södertälje Sjukhus, Thomas Tell ÅF 



Uppdrag –Rekommendation för SLL
Vilken ventilation ska vi ha?

• Utvärdering av tre alternativ 
– LAF-tak. (Laminar Air Flow) – ett flertal leverantörer med mindre skillnader

– Halton Vita OR® Omblandande system från Halton konstruerat för NKS. 

– Opragon® 8 – temperaturstyrt system från Avidicare

• Kunskapsläget är bristfälligt. 

• Vid utredningens start 2015 olika beslut i olika projekt 
– NKS nykonstruerat omblandande system

– Gävle och Lund har nyligen installerat Opragon

– Göteborg kommer installera LAF

– Västerås har installerat LAF

– Umeå har installerat LAF

– Karlstad har valt LAF och Omblandande

Hur tar man fram en rekommendation?

Bengt Cederlund, Södertälje Sjukhus Thomas Tell ÅF 
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• Ansvarig för formulering i presentationen
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för forskning inom ventilation. 
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http://www.ortopedi.se/ortopediveckan/showabstracts.asp?absid=14

”Åtgärder mot djupa infektioner vid protesoperationer är en viktig patientsäkerhetsfråga som besparar mycket 
lidande, närmare 70 procent av de drabbade kommer aldrig riktigt igen. Samtidigt innebär satsningarna en stor 
kostnadsbesparing. Varje infektion i höftleder beräknas kosta i genomsnitt 1,2 miljoner kronor per år om man 
räknar in vårdtider, antibiotika och kostnaden för en ny protes. Och då är inte kostnader för lång sjukfrånvaro och 
arbetstidsbortfall inräknat”

Pressrelease Akademiska 2010
http://press.akademiska.se/pressreleases/faerre-protesinfektioner-ger-stora-besparingar-495690

”Postoperativa sårinfektioner är den näst vanligaste typen av vårdrelaterade infektioner i Sverige. De har visat sig 
leda till ökad mortalitet, ökat antal återinläggningar, förlängda vårdtider och ökade kostnader. Postoperativa 
sårinfektioner är kostsammast av de vårdrelaterade infektionerna. Kostnaden för postoperativa sårinfektioner har i 
Danmark beräknats till en procent av den nationella sjukhusbudgeten.”

Postoperativa sårårinfektioner -åtgärder för att förebygga 

SKL 2008 

Postoperativa infektioner förorsakar mycket lidande 
och ger höga kostnader

Vård för en patient med djupinfektion i en höftledsprotes kostar 1200 tkr, under första 
året efter insjuknandet (exkl. sjukskrivning och produktionsbortfall) . 
Incidens av reoperation pga infektion är 1,1%*
Ett ventilationssystem håller minst 40 år, skillnaden mellan de tre aktuella alternativen  
är ca  600 tkr/opsal *källa höftledsregistret

Thomas Tell ÅF, Bengt Cederlund StS



Dåligt evidensläge 
– vilka krav kan/ska man ställa?  

Hygien

”Rum i rummet”

Känslighet för hinder

Arbetsmiljö/Klimat

Klädsel

Nytt /Etablerat

+–

Thomas Tell ÅF, Bengt Cederlund Södertälje sjukhus AB



Ytterligare krav: Behov att möblera om?  

Behöver  man kunna placera opbord och anestesi på olika i rummet? 
Nej!
60 kvm salsstorlek
• Opbordet kan ha fast placering Det är tillräckligt långt till väggen på alla 

sidor om bordet
• Opbordet roteras i olika positioner men salen behöver inte möbleras om
• Om anestesin har datasystem behövs två datorer Den som inte placeras 

på arbetsstationen bör tak (eller vägg) hängas. Det ger en fast 
anestesihörna. 

• Fasta områden gör det lättare ha bra placering utrustning/skåp 
• Fasta områden möjliggör fast stubbe. (högre patient vikt, större vinklar, 

ergonomi vid placering av instrumentbord och lättare använda C-båge)

Finns bra ventilation där opbord och anestesi kan ha olika 
placering i rummet utan att påverka hygienen?

Thomas Tell ÅF, Bengt Cederlund Södertälje sjukhus AB



Luft kvalitet och kirurgi 
Renhet i luft 

• Definieras koncentrationen av  bakteriebärande partiklar/  
coloniforming units i luft (CFU/m3) 

• Mäts med luftsampler som antal bakteriekolonier som bildas på en agar 
platta. Luftsampler använder luftvolym på 300-1000 liter.
Metoden ger en detektionsgräns på 1-3 CFU/m3. . 
Mätningarna är relativt känsliga för förändring i handhavande. (diameter, 
längd och böjar på samplingsslang) 

• Svårt att med CFU-mätning uttala sej om skillnad mellan ventilationssystem

Krav enl. Svenska föreningen för Vårdhygien  SIS TS-39 (Handbok i 
operationsventilation 

• Infektionskänslig kirurgi –ffa implantat

– medelvärde per OP <=5 CFU/m3, enskilt värde ej över 15 CFU/m3 

• Icke infektionskänslig kirurgi

– medelvärde per OP <=50 CFU/m3, enskilt värde ej över 100 CFU/m3 
Thomas Tell ÅF, Bengt Cederlund Södertälje sjukhus AB



www.thelancet.com/infection   Published online November 2, 2016   
http://dx.doi.org/10.1016/S1473-3099(16)30402-9

Thomas Tell ÅF, Bengt Cederlund Karolinska

FiO2 0,8          +/ m

Normotermi +/m

S-Glukos         + /l



Thomas Tell ÅF, Bengt Cederlund Karolinska

Wound-protector
devices (+) vl
Jodlösning i sår innan
suturering          (+)/l

Normovolemi (+)/l

Tyg vs. engångs-
drapering     (0)/m-vl

Adhesive incise
drapes (-) l/vl

AB-lösning i sår   (-)/l

Sugdrän (+)/l

AB-coatad sutur(+)/m

AB pga drän        (-)/l

Ingen spec tid för 
när drän ut       (+)/vl

WHO rekommendation 2016 



Thomas Tell ÅF, Bengt Cederlund Karolinska

Förlängd AB profylax
(-) /m

Avancerade bandage
(-)/l

LAF-vent (-)/l-vl

Laminar Airflow Ventilation 

Meta-analyses showed that laminar airflow ventilation has no 
benefit compared with conventional ventilation in reducing the SSI 
incidence in total hip (OR 1·29; 95% CI 0·98–1·71) or knee (OR 1·08; 
0·77–1·52) arthroplasty. The quality of the evidence was rated as very 
low. Considering these results and associated costs, the expert panel 
decided to suggest that laminar airflow ventilation systems should 
not be used as a preventive measure to reduce the risk of SSI in 
patients undergoing total arthroplasty surgery.

WHO rekommendation 2016 



WHO rekommendation 2016

Thomas Tell ÅF, Bengt Cederlund Södertälje sjukhus AB

Gastmeier et al. Influence of laminar airflow on prosthetic joint
infections: a systematic review. Journal of Hospital Infection 81 (2012) 73e78

WHO (www.thelancet.com/infection  Published online November 2, 2016  
http://dx.doi.org/10.1016/S1473-3099(16)30402-9 )

• ej nödvändigt med LAF-tak 
• svagaste evidensgrad 
Bygger på  epidemiologisk forskning. 
Hänsyn till kostnader LAF-tak och globala förhållanden
Exempel: Metaanalys av studier som jämför LAF mot annan ventilation effekt av LAF. 



Thomas Tell ÅF, Bengt Cederlund StS

WHO rekommendation 2016 

(www.thelancet.com/infection     Published online November 2, 2016  

http://dx.doi.org/10.1016/S1473-3099(16)30402-9



WHO rekommendation 2016 

Thomas Tell ÅF, Bengt Cederlund Södertälje sjukhus AB

Ventilation för ortopediska implantat– evidensgrad low-very low
• ”Traditionella” omblandande system
• 17 luftomsättningar/timme (ACH/h) (USA 20; UK 15 ACH/h); 

Luftflöde ca 800 L/s ; Renhet i luft  20-50 CFU/m3

• Motsvarar svensk rekommendation för icke infektionskänslig kirurgi
Ej rekommenderat
• LAF tak 
• ca 60 ACH/h; ca 2500 L/s (>0,27m/s; 9-10 kvm)
• Klarar svensk rekommendation för luftkvalitet vid infektionskänslig kirurgi
Att fundera på: 

Är registerstudier bra metod?
Kausalitet mellan CFU/m3 och infektion?
Ska man ha specialkläder, huva och munskydd?
Finnas det negativa effekter av LAF-tak som vi 
inte känner till?
• Nedkylning av patient?
• Nedkylning av vävnad??
• Annat???



Renhetskrav infektionskänslig kirurgi 
Skallkrav - SIS TS-39: medelvärde per OP <=5 CFU/m3, enskilt värde ej över 15 CFU/m3
Börkrav - As Low As Resonable Achievable (ALARA) Idag finns ingen kunskap om säkra 
tröskelnivåer. Kravet är högre än så som funktionsupphandlingar brukar skrivas

Mikrobiologisk renhet i operationsluft kan uppnås på tre sätt: korrekt beteende, ventilation samt täta 
kläder. Effekten av var och en av de tre åtgärderna adderas till de andra. Korrekt beteende minskar den 
kontamination som kommer från människor och föremål i operationssalen, och minskar också inflödet av 
kontaminerad luft från omgivande lokaler. Ventilationen späder ut och transporterar bort de 
bakteriebärande partiklarna i luften och skapar ett övertryck som förhindrar att kontaminerad luft tränger 
in i operationssalen från omgivande lokaler. 

Optimal operationsmiljö vid protesoperationer i knä och höft 
Dokument från Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

PRISS - Protes infektioner ska stoppas. 
“Studies have demonstrated that the number of airborne bacteria around the wound is correlated with 

the incidence of Prostetic Joint Infections. It has been suggested that if it was possible to measure 
accurately the number of bacteria present in the wound it should constitute the most precise predictor of 
subsequent infection“

“Operative enviroment” Konsensus dokument från
The 1st International Consensus Meeting on Periprosthetic Joint Infection

Medicinsk forskning kan inte svara på frågan om det finns en säker tröskelnivå. 
Power beräkningar visar att en randomiserad studie för att påvisa minskning av infektioner
från 2,0 till 1,5 % skulle kräva 10,000 patienter för att med 80 % säkerhet beskiva effekten av
en parameter. Alla andra faktorer hålls lika. Den studien kan svårligen genomföras. 
Evans 2009

Thomas Tell ÅF, Bengt Cederlund StS



Dåligt evidensläge 
– vilka krav kan/ska man ställa?  

WHO 20-50 (?) CFU/m3

Hygien
Vårdhygien  < 5(15) CFU/M3 ”Så rent som möjligt”  

”Rum i rummet”

Känslighet för hinder

Arbetsmiljö/Klimat

Klädsel

Nytt /Etablerat

+–

Thomas Tell ÅF, Bengt Cederlund Södertälje sjukhus AB



Dåligt evidensläge 
– vilka krav kan/ska man ställa?  

WHO 20-50 (?) CFU/m3

Hygien
Vårdhygien  < 5(15) CFU/M3 ”Så rent som möjligt”  

”Rum i rummet”

Känslighet för hinder

Arbetsmiljö/Klimat

Klädsel

Nytt /Etablerat

+–

Alla tre systemen kan, beroende på val 
av kläder,  fås att klara svensk minimi 
rekommendation för infektionskänslig 

kirurgi < 5(15) CFU/M3

Thomas Tell ÅF, Bengt Cederlund Södertälje sjukhus AB



Har vi verkligen  förstått problemet?
Har vi haft rätt målbild? 
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Operation zonindelning enligt SIS TS-39 
handbok i operationsrumsventilation  
• Ren zon definierat område som har högre 

luftrenhet än övriga rummet. 
• Steril zon är de ytor i rummet som täcks av 

sterila operationstextilier 
• Ren zon och steril zon kan men behöver inte sammanfalla

Problem med målbild SIS TS-39.  
Olika renhetskrav och olika bakterie-
belastning i olika delar av rummet
• Belastningen av CFU är inte jämt spridd i rummet

(Se bild: personer illustreras med         )
• Delar av steril zon har högsta belastningen per m2, delar 

har låg belastning. 
• Anestesins område, med hög belastning, har inte lika högt 

renhetskrav som Sterilzon
• Ingenting om hinder
• Inget om värmelaster
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Äldre illustration storlekar mellan zonerna bör justeras 
mindre zon III och större område I och II

1. Skapa en målbild 
2. Utvärdera lösningar 
Område  I: Operations område
Sterilklädd personal och sterila instrument
Många personer/kvm
Område II: Instrumentområde
Uppställning av instrumentbord utanför  
operationszonen. Personer vistat här tillfälligt  
Område III: Anestesi och administrationsområde
Många personer /kvm
Lägre hygienkrav
Område IV: Övrigt område
Områden där personal inte vistas kontinuerligt på ett 
ställe och där man inte placerar instrumentbord.
Ger utrymmer för passage inne på sal och till korridor. 

IV                                    IV

IV                                       III

I

II          II

III

I

III

Korridor

Uppduk-

ningsrum

II
Instrumentområde

I
Operationsområde

III
Anestesi- och 

admin-område

IV
Övrigt område

”Sterilt”

”Rent”

många pers. /m2 få pers. /m2

CFU 
belast-

ning

Områdets 
renhet

Thomas Tell ÅF, Bengt Cederlund StS



Klimat/Arbetsmiljö målbild –ett rum två klimatkrav

Klimatkrav Område I Område III

Temp 18˚C Min 21˚ C

Lufthastigheter < 0,6 m/s < 0,4 m/s

Luftfuktighet (RH) <70% (prioriteras före temperatur)

• Relativ luftfuntighet (RH) <70%. Ofta anges RH 30-70% vilket  kräver befuktning som kan ge 
problem med mikrobiell tillväxt. RH måste prioriteras före temperatur. 

• SIS TS-39 anger rumstemperatur 22 +/-4 °C men har ingen diskussion om hastigheter eller 
var i rummet. 

• Personal har olika klädsel område I kortärmad specialarbetsdräkt + sterilrock och 
område III kortärmad specialarbetsdräkt. Vid viss ingrepp används blyförkläde hela tiden av 
operatör hela eller delar av tiden för anestesi. Anestesin använder vid behov frysroskar
med ¾ ärm. 

• Vid =< 21 °C används ofta frysrockar –tunn engångsrock som av hygienskäl har  ¾ ärm. 
De frysrockar som finns tillgängliga att köpa  för närvarande ger inte god komfort vid 19 °C.

• Forskning finns om klimat i kontorsmiljö. 0,3 m/s är rekommenderad för kontorslokaler
• Intryck från referens objekt är att det känns kallare i salar med högre luftflöden.
• I Labtest (med låg stress och fysisk aktivitet, inga blyförläden eller ”frysrock” )vid bedömdes 

för område I att 19 C var ok och i område III  var 21 Ok och 20 lite kyligt. 
• Vid labtest i Lund hade vi 19C och 0,6 m/s. Det uppfattades som ok av sterilklädd personal. 

Thomas Tell ÅF, Bengt Cederlund StS



Är kläderna alltid lika viktiga? 
• Omblandande: Luftkvaliteten är en funktion av ventilation, antal personer och källstyrka 

(CFU/s per person). 

• Källstyrka kan mätas i body box. Försöksperson genomför standardiserat rörelsemönster och 
CFU/M3 mäts i luftsampler

•

• Värden vid CFU mätning i verkliga förhållanden i operationssalar med omblandande 
ventilation tyder på att Body Box överskattar källstyrkan och att aktivitetsnivån är viktig. 

• Mertex vid ortopedisk kirurgi har källstyrka  ca 50% av Bodybox värdet

• Mertex vid allmänkirurgi har källstyrka på ca 25% av Bodybox värdet

• Oklart om detta gäller proportionerligt för andra klädsystem 

• Om man följer Bodybox värdena riskerar man att överdimensionera ventilationen eller 
välja kläder som kanske har lägre komfort. 

• Engångskläder har 5 gånger högre miljöpåverkan än flergångskläder (kartläggning av ÖLL. 
ULL, SWECO 2013). Thomas Tell ÅF, Bengt Cederlund StS

Klädsystem Källstyrka Bodybox

Mertex P-3477 ca 8

Mölnlycke  CleanAirsuite ca 1,2

Cambric ca 2

Allingsås (flergångskläder) ca 1

Textilia Olevin med/utan stövel Ca1/2



Beskrivning av LAF
Laminair Air Flow/Unidirectional Flow

Renhetsfilosofi enl leverantör:
”Underkylning och lufthastigheten skall i kombination skapa stabil laminär 
luftström som tränger undan orenheter och skapar ultraren zon under LAF-
taket.”

Huvudteknik (systemtypen lågflöde jämt fördelad öve r ytan):
0,27 m/s inblåsningshastighet, 0,5-3°C lägre inblåsningstemperatur än övriga 
rummet beroende på rummets värmelaster. Luftmängd = 270 l/s, m² LAF-tak.
Kostnad 
Bedömdes kosta ca 200 tkr mer per opsal än omblandande. 

Illustration gjord 
av utredningen som 

tolkning av leverantörs 
beskrivning 

Thomas Tell ÅF, Bengt Cederlund Södertälje sjukhus AB



Fungerar LAF tak?
Tidigare publikationer 
• Tidigare publikationer rök från under bordet till 

opbordet
• Konvektion från människor 0,3 m/s varför LAF 0,27 m/s 

ej tillräklingt
• Man hade ett rent rum, inga personer, inga textilier
• Inga värmelaster
•

Nordenadler

”Alla system är 
omblandande”

Skyddseffekt:
LAF-ventilation ger, 

i högre eller lägre grad,
genom borttransport 

högre renhet i ett 
mindre  område. 

”Ett rum i rummet”

Thomas Tell ÅF, Bengt Cederlund Södertälje sjukhus AB

Olika paradigm



Laminärt flöde –illustrerat mha. badkar 
Bortträngande/

Laminair Air Flow/
Unidirectional Flow

Omblandande/ 
Mixing Ventilation 

Thomas Tell ÅF, Bengt Cederlund StS



Bortträngande/

Laminair Air Flow/
Unidirectional Flow

Omblandande/ 
Mixing Ventilation 

Thomas Tell ÅF, Bengt Cederlund StS

Laminärt”/enkelriktat  flöde
ger borttransport   

Omblandande flöde
ger utspädning 

Laminärt flöde –illustrerat mha badkar 



Bortträngande/

Laminair Air Flow/
Unidirectional Flow

Omblandande/ 
Mixing Ventilation 

Enkelriktat flöde/
borttransport  

Omblandande flöde 
med förorening 

Omblandande flöde 
som ej förorenats 

Thomas Tell ÅF, Bengt Cederlund StS

Laminärt flöde –illustrerat mha badkar 



Bortträngande/

Laminair Air Flow/
Unidirectional Flow

Omblandande/ 
Mixing Ventilation 

Thomas Tell ÅF, Bengt Cederlund Karolinska

Enkelriktat flöde/
borttransport  

Omblandande flöde 
med förorening 

Omblandande flöde 
som ej förorenats 

Ansamling av förorening 
utanför  laminärt flöde 
(omdiskuterat -förekommer 
sannolikt inte i operationssalar) 

Laminärt flöde 



Beskrivning av Omblandande:
Halton Vita Care

Renhetsfilosofi enl leverantör:
”Koncentrerad inblåsning mot centrum ska borttransportera CFU alstrad av 
operatörer. Omblandande strömning av hela rummet minskar antalet 
bakteriebärande partiklar i luften genom utspädning. Detta ska ge ultraren luft i hela 
rummet. Inblåsningsmönstret minimerar påverkan från hinder.” 

Huvudteknik:
”Hög” lufthastighet riktas mot alla delar i rummet dock merparten mot 
operatörsområdet. Samma inblåsningstemperatur till hela rummet. Luftmängden 
dimensioneras efter klädsystem och personantal. Möjlighet att förändra 
inblåsningsmönster om verksamhetsförändringar. Thomas Tell ÅF, Bengt Cederlund StS

Illustration gjord 
av utredningen som 

tolkning av leverantörs 
beskrivning 



Omblandande flöde –illustrerat mha degbunke 

Bortträngande/
Ansamling av förorening utanför  

Omblandande flöde

”Laminärt”/enkelriktat  flöde



Bortträngande/

Formel (idealisk omblandning) 
C=(n x qs)/Q

C= koncentration bakterie-
bärande partiklar CFU/m3

Q= luftflöde m3/s
n= antal personer
qs = källstrykta (CFU/s)

Omblandande flöde –illustrerat mha degbunke 

I ett idealist 
omblandande system 
späds föroreningen till 

en jämn koncentration i 
hela rummet 

”Har anestesin stoppat ner blusen i byxan? 
Annars kan det påverka luften  i opsåret” 



Halton Vita Care –dysinställning  för NKS 

81 dysor som kan vridas för att 
styra luftflödet
24 don i en kvadrat som omger 
opområdet

Centrum Periferi

Dysinställning: Lab och CFD

• Den dysinställning som använts i CFD är samma som 
använts i lab tester för att validera ventilationen i 
NKS operationssalar. 

• Dyserna kan vridas för att få andra flödes mönster.
• Totala tvärsnittsarean i inblåsningsdonen är lägre än 

vad man normalt använder för att tillföra samma 
luftmängd i traditionella don. Inblåsningshastigheten 
(impulsen) blir högre än i t.ex. ett LAF-talk. 

• Konstruktionen ett resultat av ett krav vid 
projektering av innertak???

• Just nu pågår utvärdering av funktionsupphandling
• Konstruerad för källstyrka 1 CFU/pers per sekund, 

dvs ej Mertex. 
• Utvärdering av klädsystem pågår. 



Omblandande: Halton Vita Care
CFD av Halton Vita i NKS opsalar.

Thomas Tell ÅF, Bengt Cederlund StS

Bild ovan från avhandlingen: 
"Design of Hospital Operating Room Ventilation with 
Computational Fluid Dynamics". 

Sasan Sadrizadeh, (och Sture Holmberg) vid KTH



Beskrivning av TAF: Opragon

Renhetsfilosofi enl leverantör:
”Ett vertikalt stabilt flöde över patienten och den sterilklädda personalen som 
säkerställer en aktiv borttransport av de cfu som generas i detta centrala 
område. I området utanför den centrala enheten tillförs luft som genom 
omblandning reducerar cfu-halterna i detta område. Därmed skapas en 
kontrollerad renhet i hela rummet.”
Huvudteknik:
Den vertikala luftströmmens drivkraft är inte reglerad av lufthastigheten utan 
genom  temperaturreglering och därmed gravitationsdriven Alltid styra 
inblåsningstemperaturen ovan OP-bordet så att den är minst 0,5°C lägre vid 
bordet gentemot omgivande rumstemperatur. Rumstemperaturen styrs av de 
omblandande donen. Luftmängden beror på önskad  storlek för central ultraren 
zon samt rummets area. 

Illustration gjord 
av utredningen som 

tolkning av leverantörs 
beskrivning 

Thomas Tell ÅF, Bengt Cederlund Södertälje sjukhus AB



Beskrivning av TAF: Opragon

Opragon 8 utgångspunkt i CFD
Opragon 9 i Lab

Likson LAF 
bortträngande 

”Rum i rummet” 

Återkommer till 
Opragon i slutet

Thomas Tell ÅF, Bengt Cederlund Södertälje sjukhus AB



Upplägg av utredning 
Utvärderade system 
1. Temperaturstyrd ventilation Opragon

– Avidicares utvecklingslab
2. Laminärt luftflöde –LAF 

– Operationssal Linköping 
3. Omblandande enl. NKS – Halton OR Vite 

– Haltons utvecklingslab

Utvärderingsmetod
1. Målbild
2. Datorsimulering (CFD) av partikelkoncentration
3. Lab: Rök tester i lab miljö
4. Lab: Luftsampling/bakteriekonc. (CFU)  
5. Litteratur: inkl identifiera genomförda 

CFU-mätningar 
6. Sammanvägd bedömning 

Thomas Tell ÅF Consult
Bengt Cederlund StS AB



Höga värmelaster ger kylbehov/kall tilluft

Thomas Tell ÅF, Bengt Cederlund STS 

Värmelast leveroperation
Utrustning utplacerat som vid 
operation av levertumör
•Mätning av elförbrukning under 
pågående operation gav 4,3   kW
•Allmän belysning + 
oplampa antas ge 0,9   kW 
•10 personer ger 1      kW
Summa 6,2   kW

•Inga tidigare motsvarande arbeten 
har haft mer än 2,4 kW!

•Leverresektion har värmelast 6,2 kW
•Höftprotes kan antas ha ca 4,1 kW
•I labtest har även 9 kW testats
(2 kW under opbord och 1 kW i 
randzon för LAF-tak) . 
Skulle motsvara hybridingrepp, 
leverresektion + Angiobåge ca 3 kW

Värmelast Undertemperering av  
tilluft vid 2,5 m3/s

4,1 kW ca -2 C

6,2 kW ca -3 C
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CFD Huvudsenario 150129(bukkirurgi) 

180˚

Överföring Ritning => CFD modell 
Flowvent. 
Flowvent gav svårigheter i att göra en 
modell som inte har 90 graders vinklar

Thomas Tell ÅF, Bengt Cederlund Södertälje sjukhus AB



CFD Huvudsenario 150129(bukkirurgi) med värmelast 

Värmelast
1 kW = 1 Kvm

Effekt (kW)
Diameter 

(m)

0,060 0,28

0,085 0,33

0,1 0,36

0,125 0,40

0,15 0,44

0,2 0,50

0,3 0,62

0,5 0,80

0,55 0,84

0,6 0,87

1 1,13

Tot 6,211 
kW
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Anestesin placerad 
uppåt i bild

Thomas Tell ÅF, Bengt Cederlund Karolinska



Ny metod: simulering av CFU-koncentrationer i opsal.
Ventilation
• Luftflöde 2,4 m3/s
• LAF(UDF)-tak (unidirectional flow) 9 m2, 
• Lufthastighet 0,27 m/s
• Undertemperering ca 3 C (motsvarande 6 kW värmelast) 
• Frånluft sker enligt DIN standard:

lika fördelat mellan alla hörn och 1/3 högt och 2/3 lågt  
CFD-simulering – Computional Fluid Dynamics
• Salen delades in i 1,3 miljoner kuber 
• Värmelaster: strålning, konvektion
• I varje kub beräknas riktning, hastighet,  temp och värmelast 
• En beräkning tar 12-24 timmar i kraftfull dator
CFU beräkning
• 10 personer: 4 i sterilzon, 5 i anestesizon och en ”pass-på sal”
• Partiklar släpps sterilklädda personer 50% huvud och 50% underben. 

Ej sterilklädda 33% huvud 33% armar och 33% underben
• Labmetod som för första gången kombinerades med CFD-simulering 

Partiklar med areo-dynaminsk diameter 5 um, densitet 1g/cm3. 
(Partiklar med 10 resp 20 um diameter ger samma mönster) 

• Skalan visar partiklar och är omräknad så att med källstyrka 1 CFU/s per person motsvarar 
0-5 CFU/m3, där rött är = eller >5 CFU/m3.

• Bilden är koncentrationen i ett plan 1,3 m över golvet, ca. 10 cm över opsår,
Thomas Tell ÅF, Bengt Cederlund StS



LAF 0-5 CFU/m3. 

1,0 mög

1,3 mög

1,6 mög

5

0

CFU/m3

Thomas Tell ÅF, Bengt Cederlund Karolinska
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Tolkning
• Högre koncentrationer uppstår  i närhet till spridningskällan. 

Ansamling av CFU finns bara i direkt anslutning till personer/värmekällor(termik) 
• I sterilzon är behovet av unidirectional flow eller (vid turbulent flöde) utspädningsgrad 

mycket stort för att ta hand om CFU spridning från operatörer/Opssk. 
• Lokala hinder påverkar koncentrationen

Lokalt turbulent flöde uppstår även vid väl fungerande unidirectional flow. 
• Området kl 07-kl10 har trots okontrollerat luftflöde <1 CFU pga. låg belastning
• Koncentrationer 2-3 CFU kl 11- kl 03 är spridning från anestesizon. 
• Höga koncentrationer finns i anestesizonen men där är renhetsbehovet lägre. 

Exempel: CFD-simulering av LAF -koncentration CFU

Thomas Tell ÅF, Bengt Cederlund Karolinska

5

0

CFU/m3

Lokala hinder
3 pers direkt mot bord

1 pers 10 cm från bordet

10 cm 

Förstoring av bild till vänster 

Lampa med mycket 
dålig aerodynamik ger

Aasamling av CFU



Förslag på labuppställning huvudsenario (bukkirurgi) 

Värmelast
1 kW = 1 Kvm

Effekt (kW)
Diameter 

(m)

0,1 0,36

0,15 0,44

0,6 0,87

0,75 0,98

1,25 1,26
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Total värmelast
6,39 kW = diam 2,89 m

3,3m

4,3 m

Anestesin placerad 
uppåt i bild

1 m = 1cm
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Tot 6,39 kW

Thomas Tell ÅF, Bengt Cederlund Karolinska

LAF: Opsal
Linköping
Omblandande: lab
i industrilokal. 
Halton, Finland
TAF: lab i 
industrilokal 
Avidicare, Lund

Värmekällor
Värmeelement 
från Biltema för 
LAF och TAF
Glödlampor i 
metalllådor för 
Halton



Röktest i lab -bilden motsvarar luftflödefrån
hals/huvud på operatör  TOPAS CFG 290 Condensation Fog Generator

LAF: Linköping, opsal 50 kvm
0,27 m/s, 10 kvm.  Frånluft 25% hörn 1/3 högt, 
ingen överluft. Takhängt mikroskop. 
Felfunktion i taket, virvel ovan opsår
Traditionell lampa
• Mer känsligt för hinder
• Virvlar vid operatör.

Rök hänger kvar relativt länge opområde
(I) för att sedan transporteras bort. 

• Instrument område (II) luft direkt från LAF 
tak. 

• Ingen inträngning från anestesi (III) eller 
övrigt område (IV)till opområde (I)

• Förvånansvärt tåligt för värmelast även 
utanför LAF-zon

• Ingen uppträngning från under opbord till 
opområde (I) eller instrumentbord

LAF TAF-Avidicare Opragon Ombl-Halton Vita 

TAF:  Opragon, Avidicare Lund, Lab 70 kvm
Opragon 8 +, Frånluft lågt 25% per hörn, 
överluft högt placerad. 
Aerodynamisk lampa. 
• Känsligt för hinder. 
• Viss virvelbildning vid operatör. 

Borttransport från opområdet. 
• Känsligt för hög anestesibåge när 

operatörs axel. 
• Känsligt för värmelast. Accelererande 

flöde/smalare primärflöde vid 
högvärmelast. 

• Ingen uppträngning från under bord till op
område (I) 

• Ingen inträngning från anestesi (III) till 
opområde.

• Uppträngning till instrumentbord från 
under opbord. 

• Omblandande flöde vid stört delta T

”Omblandande”: Halton Vita, Lab 75 kvm
Tilluft: dysor ca 30% riktat centralt övrigt spritt 
lika på alla områden. 2,5 m3/s.  Frånluft ca 70% 
lågt bakom anestesin, 15% i motstående hörn.  
Traditionell lampa 
• Mindre känsligt förhinder
• Virvlar vid operatör med snabb upprening 

i opområde (I).
• Horisontel luftström längsmedbordet 

gjorde att röken inte nådde bordet. 
• Rök i anestesi område (III) går direkt till 

utsug
• Rök i instrumentområde (II) når opområde

(I) Rök under bord går huvudsakligen till 
anestesi område men viss uppträngning 
mot instrument bord pga värmelast

Thomas Tell ÅF, Bengt Cederlund Karolinska



Fungerar LAF tak?
Tidigare publikationer 
• Tidigare publikationer rök från under bordet till 

opbordet
• Convektion från människor 0,3 m/s varför LAF 0,27 m/s 

ej tillräcklingt
• Man hade ett rent rum, inga personer, inga textilier
• Inga värmelaster Nordenadler

”Alla system är 
omblandande”

Skyddseffekt:
LAF-ventilation ger, 

i högre eller lägre grad,
genom borttransport 

högre renhet i ett 
mindre  område. 

”Ett rum i rummet”

Thomas Tell ÅF, Bengt Cederlund Södertälje sjukhus AB

Olika paradigm

Om ”alla system är 
omblandande” måste 
huvudfokus ligga på 

val av klädsystem 



Fungerar LAF tak?
Tidigare publikationer 
• Tidigare publikationer rök från under bordet till 

opbordet
• Convektion från människor 0,3 m/s varför LAF 0,27 m/s 

ej tillräcklingt
• Man hade ett rent rum, inga personer, inga textilier
• Inga värmelaster
Slutsatser från vår utredning 
• Stora serier med Mertex där CFU-mäting ger median 0 

CFU/m3 talar för ”rum i rummet” och mot  
uppträngning från under opbord till opområde (I)

• Undertemperering (1-3 °C) stabiliserar luftflödet.
• Ingen inträngning från anestesi (III) eller övrigt område 

(IV)till opområde (I) i vårt labtest
• Tåligt för värmelast även strax utanför LAF-zon. 

Konvention från El-radiator 2000 W trycks undan. 
• CFU i opområde är i mycket hög grad lokal spridning 

från huvud/hals på sterilklädd personal.
• Inga tendenser till ansamling av CFU utanför LAF 

området

Nordenadler

Thomas Tell ÅF, Bengt Cederlund Södertälje sjukhus AB



Område II

• LAF-ventilation med markering i golvmattan för placering av 
instrumentbord  görs med målsättning att få helt ren luft, 0 CFU/m3

Den CFU-nivån rent teoretiskt kan inte nås i ett omblandande system. 

• Om kravet ställs enligt SIS TS-39  (medelvärde per OP <=5 CFU/m3

och inget enskilt värde > 15 CFU/m3), kan  instrumentbordet enligt 
CFD-simulering   placeras nästan var som helst i rummet. 

• Ställs kravet samma som för omblandande med asymetrisk
frånluft kan hela området  kl 05-kl 10 användas

• Även med krav på 0 CFU/m3 kan område II 
troligen gå utanför LAF-taket.Detta kommer 
utvärderas på Södertälje.   

• Man bör inte ha personal 
kontinuerligt vid instrument-
bord om detta är utanför 
område I.  

Thomas Tell ÅF, Bengt Cederlund StS

Brukar vi ha samma krav när vi diskuterar 
olika system? 
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Beskrivning av Omblandande:
Halton Vita Care

Thomas Tell ÅF, Bengt Cederlund Karolinska

Centrum Periferi

Dysinställning: Lab och CFD



DIN-standard
¼ per hörn 

1/3 lågt bakom Ane
1/6 per hörn

(liknar ”NKS-lösningen”) 

Som ovan men 
med omvänd 
möblering. 
Större frånluft 
motsatt sida 
anestesin. 
Ger högre värden 
än alternativet 
ovan men bättre 
än DIN-standard i 
opområdet

5

0

CFU/m3

Bilder: Plan 1,3 m över golv -anestesi övre del av 
bild.     Sektion längs med opbord -anestesi till 
höger

• Asymetrisk frånluft är, sannolikt pga.  
en masseffekt, bättre för opområdet
än dagens symetriska DIN-standard

• Om asymetrisk frånluft bör anestesin 
stå vid större utsug i samband med 
infektionskänslig kirurgi. 

• Inget i simuleringen tyder på ökad risk 
med asymetrisk frånluft

• Alternativ med låg placering av 
frånluft är lik den lösning som 
valts för NKS.  

• Andra konstruktioner kan vara aktuella. 
Frågan behöver utredas mer. 

IV                              IV

IV

4

1

2

3

7

6

8

9

9

9

10

10

11

11

11

11

12b

12a

13

14

14a

14

14a

15

15

15

15

15

1
5

5

A

B

A

I
V

IV

II

II                            II

I
V

1
7
%

8
%

17
%

8
%

8
%

17
%

8
%

17
%

DIN-standard 
frånluft: 25%  
i varje hörn, 
1/3 högt och 
2/3 lågt. 

Thomas Tell ÅF, Bengt Cederlund StS

CFD alternativa frånluftsplaceringar.  
Tilluft: Omblandande, Halton OR Vita®

Skala 0-5 CFU/m3 
(Röd >=5 CFU/m3)



LAF och Halton –CFD och Lab

Sektion längdssnitt, ombl spegelvänd jfr LAF
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CFU/m3

LAF frånluft standard, 
6 kW

Omblandande frånluft,  
1/3 lågt bakom anestesi, 
1/6 i respektive hörn
6 kW

• I labtest noteras för omplandande rök från 
under opbord till instrument bord. Detta 
bekräftas av CFU-mätning . Få mätningar ger 
risk för fel på enskild punkt, ska ses som 
kvalitativa inte kvantitativa resultat 

• CFU-koncentrationer i FLOVENT att jämföras
med CFU mätning i lab. 

• CFU koncentrationer i lab på detektionsgräns 
för mätinstrument

• I Lab CFU: Alla tre systemen uppfyller 
skallkravet medelvärde per OP <=5 CFU/m3, 
med enskilt värde ej över 15 CFU/m3

Thomas Tell ÅF, Bengt Cederlund Karolinska

Mätvärden är cfu/agarplatta (oavsett luftvolym)

Opbord Instr. Hörn Opbord Instr. Hörn Opbord Instr. Hörn

LAF 0 0 1 0 0 4 1 0 2

1,0 m
3
/10 min 1 0 3 1 0 3 1 0 3

1 0 3 0 0 1 0 0 3

Omblandad 0 3 0 0 0 1 1 3 1

0,5 m
3
/10 min 1 0 0 0 0 0 0 2 0

0,3 m
3
/10 min

0 3 0 0 1 0 1 1 1

Höft (4 kW) Buk (6kW) C-båge (9 kW)



Dåligt evidensläge 
– vilka krav kan/ska man ställa?  

WHO  20-50 CFU/M3

Hygien
Vårdhygien  < 5(15) CFU/M3 Så rent som möjligt  

Nej –allt sprids runt
”Rum i rummet”

Ja – vill uppnå separation 
av områden 

Högre -blockering bromsar
Känslighet för hinder

Låg -luften hittar nya vägar

Arbetsmiljö/Klimat

Ok med låg flexibilitet i val 
av kläder

Klädsel
Flexibilitet-minska 
beroende av kläder

Nytt /Etablerat

+–
LAFOmbl

LAFOmbl

LAF Ombl

Ombl LAF
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3,3 m

Ett rum, mycket värme, mycket kyla 
och önskan om två olika klimatzoner  

Thomas Tell ÅF, Bengt Cederlund Karolinska

Värmelast Undertemperering av  
tilluft vid 2,5 m3/s

4,1 kW ca -2 C

6,2 kW ca -3 C

Klimatkrav Område I Område III

Temp 18˚C Min 21˚ C

Lufthastigheter < 0,6 m/s < 0,4 m/s
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Klimat/arbetsmiljö
Temp

• Måltemp : opområde (I) >= 18C samtidigt med  Anestesi område >=20 (21) °C är 
ett problem som bör nås ffa i opsalar.  För interventionssalar där alla har 
blyförkläde är problemet mindre 

• Omblandade system ger en risk för ett arbetsmiljöproblem med låga temperaturer 
för anestesin  när man inte använder röntgen förkläden. Sannolikt är dagens 
frysrockar med ¾ ärm inte tillräckliga. Oklart hur det kan lösas.   

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

0 1 2 3

LAF

TAF

Ombl

4,1kW         6,2kW                           

Lab: ΔT °C Anestesi jfr opområde; 1,7 mög Temp LAF: 6,2 kW värmelast ;1,3 mög

18 20 22 ˚C

Ad-
min

Vid låg värmelast 
finns risk att admin-
arbetsplats får lägre 
ΔT än anestesin. jfr 

opområde 
(ΔT admin-plats jfr 

opområde kan till och 
med bli negativ)

Anestesi

Thomas Tell ÅF, Bengt Cederlund StS AB



Anestesi Bakre

-0,7°C
-0,7°C

+1,3°C

+0,8°C

X °C

+0,7°C 

+0,1°C
-0,1°C

Exempel  CFD temp Höft: LAF 1,3 resp.1,8 m över golv
STAR CCM+

Operatör

Anestesi Främre

Passare Datorplats

+1,3°C

Sammanställning temp 4.1 kW

LAF 1,3 m över golv 1,8m  över golv

Operatör 
mål °C

Sannolik inblås-
nings temp*) 
ΔT°C

Anestesi 
främre 1,3 
möfg ΔT °C

Anestesi 
främre 1,8 
möfg ΔT °C

Anestesi bakre 
1,8 möfg ΔT °C

Anestesi bakre 
1,3 möfg ΔT °C

Passare 1,8 
möfg ΔT °C

Passare 1,3 
möfg ΔT °C

Bedömning
0-+++

LAF 18 -0,7 -0,7 -0,7 1,3 1 0,1 -0,1 +
VITA    
OR 18 -2 0,3 0,3 -0,2 0 -0,4 -0,1 0

Mål >2 >2 >2 >2 >2 >2

CFD höft 4,1 kW man kan anta att skillnader mellan system förstärks med ökande värmelast

ΔT °C mot 
opområde

>2

1,5 - 2

1,0 - 1,5

0- 1,0

< 0



Dåligt evidensläge 
– vilka krav kan/ska man ställa?  

WHO  20-50 CFU/M3

Hygien
Vårdhygien  < 5(15) CFU/M3 Så rent som möjligt  

Nej –allt sprids runt
”Rum i rummet”

Ja – vill uppnå separation 
av områden 

Högre -blockering bromsar
Känslighet för hinder

Låg -luften hittar nya vägar

Ok med låg flexibilitet i val 
av kläder

Klädsel
Flexibilitet-minska 
beroende av kläder

Nytt /Etablerat

+–

LAFOmbl

LAFOmbl

LAF Ombl

Ombl LAF

Sämre  inomhus klimat 
Arbetsmiljö/Klimat

Bättre  inomhus klimat 
Ombl LAF

Placering av           och          längs 
+/- skalan är en indikation! 

Ombl LAF



Referensobjekt CFU-mätningar 
Det finns en brist på publicerade sammanställningar av  svenska CFU-mätningar

• Omblandande: Referensobjekt saknas. 

• LAF: Stort antal referensmätningar 

– Bra resultat med Mertex P-3477 (flergångs; källstyrka ca 8)

– Operationsområde (I)

• Mölndal (Erichsel) : Medel: 1 CFU/m3; 180 mätningar ortopedi medel 5 
personer på sal. Erichsen Mölndal

• Umeå (Anders J, Pers medd)  Medel <1 CFU/m3; 100 mätningar Blandade 
verksamheter

– Instrument område (II)

• Referens objekt saknas

• TAF: referensmätningar finns 

– Bra resultat: 0-2 CFU/m3 

– Gävle: Blandat med Mertex P-3477 20%och Mölnlycke 80%  CleanAirsuite
(engångs; källstyrka 1,15)

– Opområde + instrument bord Medel     
Thomas Tell ÅF, Bengt Cederlund StS



Fungerar LAF tak?
Tidigare publikationer 
• Tidigare publikationer rök från under bordet till 

opbordet
• Convektion från människor 0,3 m/s varför LAF 0,27 m/s 

ej tillräcklingt
• Man hade ett rent rum, inga personer, inga textilier
• Inga värmelaster
•

Nordenadler

”Alla system är 
omblandande”

Skyddseffekt:
LAF-ventilation ger, 

i högre eller lägre grad,
genom borttransport 

högre renhet i ett 
mindre  område. 

”Ett rum i rummet”

Thomas Tell ÅF, Bengt Cederlund Södertälje sjukhus AB

Olika paradigm

Konsekvens: 
Om ”alla system är 

omblandande” måste 
stort fokus läggas
på klädsystemen



Thomas Tell ÅF, Bengt Cederlund StS

Tidigare publikationer 
• Tidigare publikationer rök från under bordet till opbordet
• Convektion från människor 0,3 m/s varför LAF 0,27 m/s ej 

tillräcklingt
• Man hade ett rent rum, inga personer, inga textilier
• Inga värmelaster

Slutsatser från vår utredning 
• Stora kliniskaserier med Mertexkläder (kläder ur normal 

försörjning med växlande antal tvättar) där CFU-mäting ger 
median 0 CFU/m3 talar för ”rum i rummet” och mot 
uppträngning av luft från under opbord. 

• Ingen uppträngning från under opbord till opområde (I) eller 
instrumentbord (labtest med rök och CFU-mäting) 

• Ingen inträngning från anestesi (III) eller 
Övrigt område (IV) till opområde (I)

• Förvånansvärt tåligt för värmelast även utanför LAF-zon. 
Konvention från El-radiator 2000 W trycks undan. 

• CFU i opområde är lokal spridning från i området operatör och 
Opssk

• Inga tendenser till virvlar med ansamling av CFU utanför LAF 
området varken vid röktest eller i CFD-simulering. Ansamling 
sker vid personal. 

Nordenadler

Fungerar LAF tak?



Dåligt evidensläge 
– vilka krav kan/ska man ställa?  

WHO  20-50 CFU/M3

Hygien
Vårdhygien  < 5(15) CFU/M3 Så rent som möjligt  

Nej –allt sprids runt
”Rum i rummet”

Ja –uppnå separation av 
områden 

Högre -blockering bromsar
Känslighet för hinder

Låg -luften hittar nya vägar

Ok med låg flexibilitet i val 
av kläder

Klädsel
Flexibilitet-minska 
beroende av kläder

+–

LAFOmbl

LAFOmbl

LAF Ombl

Ombl LAF

Sämre  inomhus klimat 
Arbetsmiljö/Klimat

Bättre  inomhus klimat 
Ombl LAF

Nytt, teoretiskt tilltalade, 
lägre erfarenhet 

Nytt /Etablerat
Stor empirisk erfarenhet, 

gott resultat LAFOmbl

Placering av           och          längs 
+/- skalan är en indikation! 

Ombl LAF



Beskrivning av TAF: Opragon

Opragon 8 i CFD-simulering
Opragon 9 i Lab

Thomas Tell ÅF, Bengt Cederlund StS

Liksom LAF bort-
trängande ventilation 
-”Rum i rummet”

Efter presentation av 
utvärderingssenario
med värmelaster 4,1; 6,2 
och 9 kW i CFD-
simulering och lab test 
valde leverantören att 
konstruera om 
frånluften med nya hög 
placerade don. 



Opragon 8 och LAF
LAFOpragon

Thomas Tell ÅF, Bengt Cederlund Karolinska

Opragon kunde inte simuleras i FLOVENT 
som hade gett möjlighet att få CFU-
Koncentrationer STARCCM+ gav bara 
möjlighet attge en grafisk presentation 
av fördelning av CFU. 
OBS! Skalan kan ej bedömas, dvs. tolkningen 
är att Opragon sannolikt har högre halter i 
rummet än LAF. 
Hur mycket kan inte bedömas 
I bilden har LAF asymetrisk frånluft.  
(Nedan jämförelse av Flovent LAF med CFU/m3)

5

0

CFU/m3

Skala 0-5 CFU/m3 
(Röd >=5 CFU/m3)

CFD-simuleringen 

Denna bild har justerats jämfört med  
SFAIs opledningsmöte 2017. 

Denna bild har justerats jämfört med  SFAIs opledningsmöte 2017. 



Opragon 8 –Avidcare
40% av luften används i Opområde I.
Område I har hög  CFU belastning och  högt renhetskrav 
60% av luften används i övriga områden

• Opragon har sannolikt den bästa arbetsmiljön
• Bedöms uppfylla SIS TS-39: medelvärde per OP <=5 

CFU/m3, enskilt värde ej över 15 CFU/m3 
• Vid labtest under utredningen hade man konstruerat om 

med nya höga frånluftsdon. 
• Vid stigande temperaturskillnad mellan område I och

övriga accelererar primärflödet och smalnar av. 
Vid 6,4 kW gjordes enstaka mätning av hastighet motsvarade 
primärflöde 1,5 m2 på 1,7 mög. Frågan behöver genomlysas.     

• Värmelast vid instrumentbord lyfte rök från under opbort
till instrumentbord. CFU kan mätas på instrumentbord.

• Påverkas möjligen ventilationseffektiviteten av att luft går direkt
från sekundärdon till frånluft (kortslutning)? 

Thomas Tell ÅF, Bengt Cederlund Karolinska
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LAF
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Lab: ΔT °C Anestesi jfr opområde; 1,7 mög

4,1kW         6,2kW                                  

Mätvärden är cfu/agarplatta (oavsett luftvolym)

Opbord Instr. Hörn Opbord Instr. Hörn Opbord Instr. Hörn

0 0 1 0 0 4 1 0 2

Höft (4 kW) Buk (6kW) C-båge (9 kW)

TAF 0 3 1 0 7 3 2 10 3

1,0 m
3
/10 min 1 8 2 1 4 0 6 8 3

0 12 1 0 11 6 0 7 2



Kravbild 
• Områden: Opsalen kan indelas i 4 områden med olika hygienkrav och 

olika CFU-belastning

I. Operationsområde - högt hygienkrav;  många personer

II. Instrumentsområde - högt hygienkrav; få personer

III. Anestesi administrations område - lägre hygienkrav; många personer

IV. Övrigt område - lägre hygienkrav; få personer (”korridor”)

• CFU: Börkrav -så lågt (ALARA)som rimligen är möjligt där hygienkravt är högt dvs. 
område I och II. 
Skallkrav -medelvärde per OP <=5 CFU/m3, där enskilt max ej över 15 CFU/m3

• Kläder: Helst bör man kunna använda Mertex.

• Klimat: Operation -bra arbetsmiljö definierad som: 
Opområde (I) >= 18C, < 0,6 m/s ; Anestesi - och admin område (III) >=20C, <0,4 m/s. 

Intervention (röntgen salar) -pga blyförkläden är behovet lägre att uppnå olika temp i I och III

Kejsarsnitt -temp >25 C, under uppvärmning  lägre hygienkrav (ok med avvikande flödesmönster)
Vid kejsarsnitt för neonatala barn (<1kg) sannolikt 28 C (svagt vetenskapligt material)  

• Flexibilitet: 60 kvm salsstorlek: opbordet kan ha fast placering –möjliggör  styrt luftflöde
– Det är tillräckligt långt till väggen på alla sidor om bordet

– Opbordet roteras i olika positioner men salen behöver inte möbleras om

– Om anestesin har datasystem behövs två datorer Den som inte placeras på arbetsstationen bör tak (eller vägg) 
hängas. Det ger en fast anestesihörna. 

– Fasta områden gör det lättare ha bra placering utrustning/skåp 

– Fasta områden möjliggör fast stubbe. (högre patient vikt, större vinklar, ergonomi vid placering av instrumentbord 
och lättare använda C-båge)  
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Moppestrut, avklädning och värme… 

• Värmelaster (markerat med V i bilden) bör inte 
placeras i närhet till instrument bord oberoende av 
system. Bästa placeringen av värmelasterna sannolikt  
där område I och II gränsar mot anestesiområdet (III). 

• Operationsrock sprider sannolikt mycket CFU vid
avtagning. Ta av rocken vid ett frånluftsdon!

• Frånluftdon – ingenting får placeras framför.

• Moppestrut –luften måste kunna komma fram!
Hög narkosbåde och många operatörer axel mot axel  
försämrar uppreningen. 

II
IV

III

I

III

V

V

Författare av pdf: 
Bengt Cederlund
VCh IT/MT; ÖL Anestesi
Södertälje Sjukhus
Medförfattare:

Thomas Tell 
Sektionschef; Civ Ing
ÅF Consult AB  

Bild: Pite Moppers



Operationssalar  -LAF-ventilation 
• Uppfyller hygienkrav <5(15) CFU/m3

• Med Mertex finns stora serier med CFU-mätningar i 
opområde (I) med bra resultat (medel <0 CFU/m3). Få 
med många pers. 

• Känd teknik,  fungerar med Mertex, om ökande krav 
kan man använda tätare kläder.

• Rum i rummet. 
CFU i opområdet kommer från huvudhals på 
sterilklädd personal/lägre risker vid CFU spridning 
utan för opområde.

• Bästa hygienen, men känsligt för hinder 

• Instrumentområde (II) mycket hög renhet. Fåtal 
mätningar men bra vid  CFD-simulering.   

• Arbetsmiljö bättre än omblandande.

• Känsligt för hinder

• Inga virvlar med ansamling av CFU utanför opområde
(I).

Angiosalar/snittsal - Omblandande Halton
• Fungerar bra för konstruktioner med målvärde <50 

CFU/m3

• Uppfyller sannolikt hygienkrav <5(15) CFU/m3, men det 
krävs sannolikt tätare kläder än Mertex. Mer känsligt för 
avikelse mot klädrtin. ”Alla måste stoppa in blusen i byxan. 

• Omblandande med höga luftflöden (>2500 L/s), ej 
etablerad teknik. Halton lösning är första försöket att 
bygga ett omblandande system för infektionskänsliig
kirurgi.  Utvärdering pågår.

• Överväga tilluft av annan konstruktion, flöde fokuserat 
mot  Opområde (I).

• Överväga asymetrisk frånluft. Asymetriks från luft är 
sannolikt bättre än DIN-standard. Frånluften plavering bör 
studeras vidare. 

• Bättre på att hantera hinder än LAF.

• Arbetsmiljöproblem pga kyla? Mindre problem på 
angiosal än opsal?

• ca. 200 tkr billigare per sal än LAF.

Opragon® -frågetecken runt funktion

• Uppfyller hygienkrav <5(15) CFU/m3. Kläder?

• Sannolikt bästa arbetsmiljön.

• Dyraste alternativet.

• Sannolikt inte lika bra hygien som LAF. 

• Funktion vid hög värmelast? Tillverkaren bör presentera 
data för hur olika värmelaster påverkar rumstemperaturen 
på olika höjder och diameter på primärflödet. Bengt Cederlund Södeetälje Sjukhus 

Vad ska man välja? 

Denna bild har justerats jämfört med  SFAIs opledningsmöte 2017. 


