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”Vilka rum har hygienklass 3?”

Lokaler med särskilda 
hygienkrav, t.ex. 
 operationsavdelning
 decentralt placerat 

operationsrum
 sterilteknisk enhet
 dialysenhet
 endoskopienhet
 intensivvårdsavdelning inkl 

neonatalvård
 interventionslab
 infektionsavdelning
 vårdrum för särskilt 

infektionskänsliga patienter

Som hygienklass 2 och 
dessutom: 

släta och lätt avtorkbara tak 
utförda i material som tål 
rengöring. Material som 
installeras ovanför undertak 
ska vara rent och mögelfritt.

För vissa 
installeras/övervägs:
 kvalificerad ventilation
 luftsluss eller förrum
 vattenrening



Luftburen smitta mellan 
patienter

Isoleringsrum med naturlig ventilation,

Papworth (Cambridge) c:a 1910

tack till Bill Newsom



https://ashrae.org
position paper
American Society of Heating, Refrigerating and 
Air-Conditioning Engineers

https://ashrae.org/


från luftvägarna avges stora 

mängder partiklar

utspädning med ventilation 

räcker inte, skyddsutrustning 

behövs

Fennelly et al  ICHE 1998;19:754-59

Alani et al  Int J Env Health Res 2001 11;219-28

Luftburen smitta inom vårdrum



Spridning av tbb vid hosta

Wood R et al. PLoS One. 2016 Jan 25;11(1):e0146658.



Luftburen smitta från huden

Från huden sprids 25 

miljoner hudpartiklar 

per dygn. 

Från patienter med 

stora hudinfektioner 

kan t ex S. aureus

spridas till luften, 

särskilt vid 

såromläggning och 

bäddning.



Sedimentering
Partikeltyp Partikeldiameter µm Fallhastighet cm/sek Tid att falla 1 m

Droppe 100 25 4 sekunder
Hudpartikel 10 0,5 3 minuter
Droppkärna 1 0,04 7 timmar

http://www.ajdesigner.com/phpstokeslaw/

stokes_law_terminal_velocity.php



Tang JW et al J Hosp Infect. 2006;64:100-14.



Enkelrum med undertryck 
utan sluss

vattkoppspatient 

smittade 

sjuksköterska 

som stod i 

dörren

Tang JW et al. J Hosp Infect. 2005 Dec;61(4):283-6.



luftrörelser

Tang JW et al J Hosp Infect. 2006;64:100-14.



Luftflöde

Har betydelse för steady state i ett rum, dvs 

koncentrationen av smittämne medan 

patient är kvar i rummet och sprider smittan 

kontinuerligt

Kao PH et al. J Hosp Infect. 2006 Mar;62(3):338-45



Högre luftflöde sänker 
jämviktskoncentrationen

Rumsvolym

m3

Luftflöde
m3/h

Luftflöde
m3/s

Jämviktskonc
(cfu/m3)

Luftväxlingar
/timme

60 1200 0,33 120 20

60 2400 0,67 60

120 2400 0,67 60 20

koncentration = källstyrka / luftflöde



Uppreningstid

Dvs risk för smitta när patienten lämnat 

rummet (influensa, tbc ….)

c = koncentration

c = utgångs konc

Q = flöde (luftvolym/tid)

V = rumsvolym 

T = tidskonstant



Luftomsättningar

Har betydelse för att vädra ut EFTER en 

patient

Flöde m3/s

Rumsvolym 
m3

(golvyta m2 
x takhöjd m)

Luftomsätt
ningar per 
timme

99 % 
uppreningstid 
(min)

0,03 15 x 2,5 3 92

0,06 15 x 2,5 6 46

0,29 25 x 3,5 12 23

1,11 50 x 4 20 14



Vädring eller 
negativt tryck

Escombe AR, Oeser CC, Gilman RH, Navincopa M, Ticona E, et 

al. (2007) PLoS Med 4(2): e68.

Öppna dörrar och 
fönster  28 
luftväxlingar/timme,  
gamla rum med stora 
fönster dubbelt så bra 
som moderna 
negative-pressure
rooms med 6-12 
luftväxlingar/timme



Riley RL et al. Infectiousness of air from a tuberculosis 
ward. Am Rev Resp Dis 1962;85:511

Den grundläggande studien

Patienter med smittsam lungtuberkulos

smittade

marsvin friska

marsvin



Luftburen smitta mellan 
vårdrum (ex. varicella)

Leclair JM et al N Engl J Med. 1980 
Feb 21;302(8):450-3.



Luftburen smitta mellan 
vårdrum

Svår att dokumentera, fallbeskrivningar 

mest. 

Spårgaser, spårpartiklar kan studera 

föroreningars rörelser.



Luftburen smitta

flerpatientrum

enpatientrum

• med öppen dörr 4 ggr mindre

• med stängd dörr  250 ggr mindre

• med förrum 1000 ggr mindre

• med sluss 25 000 ggr mindre

• (mätt gm spridning av S. aureus till 

luftvägarna) 

Lidwell 1976



Ventilation för att skydda 
omgivande lokaler (CDC)

Mayhall 2000, AIA 2001

11. Differential pressure shall be a minimum of 0.01" water gauge (2.5 Pa).





Filterklasser
Klass Genomsnittlig 

avskiljning av 0,4 
µm partiklar

Avskiljning av 0,3 
µm partiklar

F7 80-90%

F9 >95%

H13 ≥ 99,95

H14 ≥ 99,995



Balanserad ventilation

Infoga bild från anna?

Hambraeus&Sanderson J Hyg 1972;70:299-312



Undvik att växla 
tryckförhållanden

Undertryck för smittsamma

Övertryck för infektionskänsliga

Blandat 





Nordamerikanska regler vid TB



WHO 2005

Gick igenom 5334 artiklar från 4 databaser

Fann 9 om ventilation värda att granska

3 var epidemiologiska studier av TST 

konversion hos HCW

4 vad modellerande studier

2 var kostnadsberäkningar.

Slutsats: även om evidensen har låg kvalitet 

pekar studierna på att ventilation har 

betydelse.



Operationsrum för patient med 
luftburen smitta

SIS-TS39: Operationsrummet ska ha övertryck i förhållande 
till omgivande lokaler. Man bör undvika att växla 
ventilationens flödesriktning.

På sjukhus med infektionsklinik och på sjukhus med 
brännskadeavdelning bör det finnas ett operationsrum som 
kan nås från en korridor utanför operationsavdelningen för in-
och uttransport av patienter med sjukdomar som sprids 
luftburet. För att rummet ska kunna betjänas med utrustning 
bör det ha en slussad ingång till operationsavdelningen. 
Slussen ska ha undertryck i förhållande till operationsrum och 
korridor. 

Canada: the air supplied to the operating room should be 
exhausted to the outside and not exit the room to other 
patient care areas. 

AIA currently does not recommend changing pressure from 
positive to negative or setting it to neutral;



Sammanfattning (enl Kanada)

With the exception of rooms in which operative procedures are 
done, the direction of air flow should be inward from the hall 
into the room (negative pressure), and then the air should be 
exhausted outdoors. 

If an anteroom is used, the air from both the anteroom and 
patient room should be exhausted outdoors.

To achieve this, the ventilation system should be designed to 
function such that the anteroom and/or the AIIR are at lower 
pressure relative to the hallway outside. 

An anteroom is not essential if the pressure differential is 
adequate. 

Ingång utifrån nämns inte


