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1  Vigtigheden af ren luft i specialrum i sundhedssektoren 

Faktorer, der har betydning for kvaliteten af indeluften, omfatter partikelmængden, temperaturen, 

luftfugtigheden, tryk og luftens bevægelse og strømretninger.  Vigtigheden af et godt indeklima har ekstra 

fokus i sundhedssektoren. Luftkvaliteten er mest kritisk i renrum, såsom operationsstuer, laboratorier, 

isolationsområder og hospitalsapoteker.  

Et renrum defineres som et isoleret område med en særlig opbygning, hvor indeklimaet er underlagt ekstremt 

høje hygiejnekrav, foruden en række andre forhold. Formålet med løsninger til renrums indeklima er bl.a. at 

forhindre partikler i at trænge ind i indeluften og samtidig fjerne de partikler, der allerede er i luften. I disse rum 

er mennesker den største kilde til partikelforurening. Menneskers hud udskiller 3–15 gram tørre hudflager 

hver dag. Det svarer til så mange som 10 millioner partikler. Under en operation kan mængden af partikler, 

der udskilles af fx ti personer, være flere millioner. Omkring en femtedel af partiklerne er bærere af eller 

årsager til infektion. Sidstnævnte kendes som kolonidannende enheder, cfu'er. Disse cfu'er, som består af 

forskellige mikrober og vira, er den mest alvorlige, usynlige fjende i renrum i sundhedssektoren. De er i stand 

til at formere sig, danne kolonier og forblive smitsomme på overflader og kan spredes til mennesker gennem 

luften og/eller ved berøring, afhængig af partikelstørrelsen. Under gunstige vilkår kan mikrober formere sig 

med en hastighed af en generation pr. tyvende minut.  

Foruden mennesker afhænger mængden af partikler i indendørsluften af typen og kvaliteten af arbejdstøjet, 

trykforskellene mellem rummene samt antallet af gange dørene åbnes og den tid, de står åbne. I 2012 lavede 

VTT Technical Research Centre i Finland en undersøgelse af luftens renhed på finske operationsstuer. 

Undersøgelsen viste, at hygiejneniveauet på operationsstuer, hvad angik partikelkoncentration, især bestod 

testene, når rummene ikke var i brug. Under operationer, steg partikelkoncentrationen dog på nogle 

operationsstuer til langt over målniveauerne. I Finland er der uofficielt definerede referenceværdier for 

partikelmængder. En arbejdsgruppe under Den Europæiske Standardiseringskomité er i gang med at 

udarbejde en europæisk fællesstandard for ventilation på hospitaler.  

På operationsstuer er luftkvaliteten en særlig kritisk sikkerhedsfaktor, da mikrobe- og partikelmængderne i 

luften er kendt for at være den største eksterne faktor, der forårsager infektioner på selve operationsstedet.  

De gældende standarder for både partikler og patogener varierer efter land og hospital. Nya Karolinska Solna 

Hospital i Stockholm har fx sat grænseværdien på dets operationsstuer til <5 cfus/m3, mens de fleste 

nationale standarder har en grænseværdi på <10 cfus/m3. Haltons løsninger til operationsstuer (med én 

patient og ti medarbejdere) gør det muligt at opnå et niveau på <5 cfus/m3. På operationsstuen, der blev 

bygget  
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på Haltons produktudviklingsafdeling, viste målinger ved simulerede operationer niveauer helt ned på 0 

cfus/m3. 

  

Kvaliteten af indeklimaet er en vigtig faktor til forebyggelse af hospitalinfektioner. Eksistensen af 

medicinresistente mikrober understreger også vigtigheden af et hygiejnisk indeklima. Det er anslået, at ved en 

ud af fem behandlingsrelaterede infektioner sker smitten på operationsstuen, og at risikoen for, at en smittet 

patient dør, er mere end dobbelt så stor som for en patient med et normalt rekonvalescensforløb.  

 

Ved studier er det også blevet anslået, at antallet af dødsfald ved hospitalinfektioner er på samme niveau som 

dødsfald i trafikken.  (Kilde: Fedotov, Aleksander 2010. Clean Rooms and Clean Zones in Hospitals. VTT 

Symposium 266, pp.177–178)  

 

“Luft er en central bærer af forskellige mikrober og antibiotikaresistente bakterier på operationsstuer. På 

operationsstuerne er det af afgørende betydning at få elimineret de fleste potentielle kilder til infektioner,” 

siger Haltons direktør for tilbud og udvikling, Kim Hagström.  

 

Der er dog også mange kirurgiske indgreb, der foretages uden for operationsstuerne, skønt de også 

indebærer en betydelig risiko for infektion  

 

“For eksempel er radiologiske undersøgelser, der kræver mindre kirurgiske indgreb, i vækst. Men ikke desto 

mindre udføres disse operationer på steder, der er beregnet til scanning, hvor risikoen for infektioner er større 

end på operationsstuer,” understreger Hagström.  

 

Andre eksempler på kirurgiske indgreb, der foretages uden for operationsstuen, er lettere hudoperationer og 

operationer på benene, når der fx skal behandles skader efter uheld. Her kan Halton tilbyde mobile løsninger 

til forbedret indeklima (se næste kapitel). 

 

“Ren indeluft kunne være et af incitamenterne for hospitalerne i kampen mod hospitalinfektioner og resistente 

hospitalbakterier. Det ville være en win-win-situation for både patienter og samfundet,” siger Hagström.  

  

2  Halton Vita – en serie af løsninger der præsenteres d. 2. juni  

Halton Vita-produktfamilien inkluderer omfattende indeklimaløsninger til hospitalsrum med fire serier af 

specialprodukter. Illustrationerne findes ved slutningen af denne artikel og kan downloades med de tilhørende 

links.  

  

1) Halton Vita OR (Operationsstueløsninger). Løsningerne kan bruges til at sikre tre forskellige typer af 

rent indeklima i henhold til de særlige krav, der stilles til operationsstuer, og de gældende standarder. 

 

a. Halton Vita OR Space er en renluftsløsning til hele operationsstuen. 

b. Halton Vita OR Zone sikrer en lokal, ren zone i operationsstuens indeklima.  

c. Halton Vita Cell sikrer et mobilt, rent mikroklima lokalt på operations- eller instrumentbordet. 

Denne løsning kan bruges til at skabe et lokalt, rent klima på operationsstuer, forhøje 

niveauet af lokal hygiejne på gamle operationsstuer eller til at skabe et lokalt, rent miljø, der 

påkræves af det kirurgiske indgreb for at beskytte sårområdet eller instrumenterne, når en 

egentlig operationsstue ikke er til rådighed. 

 

2) Halton Vita Iso Indeklimaløsninger til isoleringsrum som en del af løsningen til de overordnede 

patientområder.  
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3) Halton Vita Lab Energibesparende og omfattende indeklimaløsninger til laboratorier; egnet til brug 

ved forskning, produktion og undervisning i sundhedspleje, og på apoteker og i sundhedssektoren 

generelt. 

4) Halton Vita Apo Indeklimaløsninger til hospitalers interne områder for medicinproduktion 

(“hospitalapoteker”). 

 

Foruden Halton Vita-produktfamilien kan Halton også tilbyde en lang række indeklimaløsninger og produkter 

til hospitaler og sundhedsklinikker som fx kølebafler, røg- og ildslukningsudstyr, systemer til almindelig 

ventilation og en omfattende serie af ventilationsløsninger til professionelle køkkener. 

 

3  Halton skal levere indeklimaløsninger til operationsstuerne på Nya Karolinska 
Solna Hospital i Stockholm 

Halton skal levere indeklimaløsninger til Nya Karolinska Solna (NKS)-Hospital, hvor der vil blive anvendt 

Haltons nyeste teknologi til alle hospitalets 40 operationsstuer. Hospitalet starter driften i 2016, og bygningen 

vil stå færdig i 2017. Det vil blive det største hospital i Norden, og det vil blive udstyret med den mest 

avancerede teknologi. Traditionelt har ventilation på operationsstuer været laminar eller turbulent ventilation 

(se billederne nederst i denne tekst). Haltons nye løsning kombinerer de bedste egenskaber ved både 

turbulent og laminar ventilation. Den nye løsning hjælper med til at opfylde kravene til luftens renhed med 

passende luftvolumener, hvilket også formindsker gennemtræk og energiforbrug. 

 

“Vi lavede undersøgelser af ventilations indvirkning på luftkvaliteten på operationsstuer på Haltons 

innovationscenter i Kausala i samarbejde med eksperter fra Sverige. Vi opbyggede en operationsstue og 

brugte den til at teste ventilationens funktion og renhedsniveauet i både et tomt rum og i et rum, hvor der var 

hospitalsmedarbejdere, der udførte en operation. Den nye løsning gjorde det muligt at minimere mængden af 

skadelige mikrober og partikler på operationsstuen,” siger Haltons produktchef inden for sundhed, Ismo 

Grönvall.  

 

“Haltons forskningscenter blev grundlagt i 1984, og vi har nu opnået unikke erfaringer inden for 

operationsstueforskning. Sammen med eksperter fra Sverige har vi udviklet en operationsstue, der opfylder 

både fremtidens hygiejnestandarder og de tekniske referenceværdier, som er fastlagt af det svenske 

standardiseringsinstitut,” siger Grönvall.  

 

Målet for NKS-hospitalet er at kunne levere patientorienteret pleje, hvor patientsikkerhed, privatliv og komfort 

er i højsædet. Bygningsprojektet tilstræber også at opnå LEED Gold (Førerskab i energi og miljøudvikling) og 

Miljöbyggnad Gold-miljøcertifikater for hospitalet. 

 

Planlægningen af Nya Karolinska Solna Hospital begyndte i 2005. Halton underskrev aftalen om leveringen af 

den aktuelle løsning med entreprenørgruppen Skanska i 2014 og påbegyndte det mere detaljerede 

udviklingsarbejde af operationsstuerne sammen med NKS-hospitalet.  

  

4  Hovedtendenser for hospitalsbyggeri 

Tendenser: 

Kosteffektivitet og energieffektivitet ved operationer Omkostningerne i sundhedssektoren er stigende, 

som følge af at behandlingsudbuddet og teknologien bliver mere avanceret, og at befolkningen bliver ældre. 

Denne situation tvinger sektoren til at strømline operationerne og optimere brugen af ressourcerne. Foruden 

kosteffektiviteten er der øget pres på at forbedre energieffektiviteten  
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Forøgelse af hygiejneniveauet på hospitaler Forebygger spredningen af resistente mikrober. Behovet for 

renrum er stigende, da kirurgiske indgreb, der benytter radiologi, bliver stadig mere almindelige uden for 

operationsstuerne, og nye smitsomme sygdomme rammer hospitalerne.  

 

Bygningsplanlægning, effektiv udnyttelse af plads samt logistik Hospitalsbyggeri er en investering med 

langtidseffekt, og derfor er fokus på bygningens samlede levetid. Byggeriet tager højde for   

faktorer, som forlænger bygningens økonomiske liv, som fx bygningens konstruktionsmæssige egenskaber, 

patienternes og personalets trivsel og bygningens tilpasningsevne til nye behov.    

  

Et hovedelement er konstruktionen af driftsfaciliteterne, afstandene og de særlige krav til de forskellige rum (fx 

renrum). Det vil i sidste ende få indvirkning på brugsomkostningerne, da slutresultatet vil få betydning for, 

hvordan personalet arbejder, og hvor hurtigt patienterne bliver raske. Traditionelt svarer omkostningerne til 

bygning af et hospital nogenlunde til driftsomkostningerne for ét år.  

 

Patientorientorientering dækker patientens personlige pleje, privatliv og behandlingsmæssige miljø samt 

antallet af sundhedspersonale til dækning af patientens behov.  

 

Miljøbevidsthed og regenerativ sundhedspleje Bæredygtige værdier er det ledende princip i hele driften. 

Eksempelvis minimering af den miljømæssige effekt af kemikalie- og energiforbruget samt affaldshåndtering. 

 

“Fokus er i stigende grad på funktionel udformning. Et hospital er ikke kun en bygning men også en del af 

sundhedsplejens servicesystem. Udformningen af et hospital må derfor også tage udgangspunkt i 

planlægning af serviceydelserne, de funktionelle enheder og processerne. Faciliteterne vil understøtte driften.” 

(Tekes: Endelige rapport, 12. juni 2014)  

Byggeri i sundhedssektoren i Europa i de kommende år  

På europæisk plan bliver der årligt investeret ca. 20 millioner euro i bygninger i sundhedssektoren. 

Investeringer i bygninger i sundhedssektoren i Europa (MEur)  

Estimate Outlook

Country / Year 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Austria 819 839 869 898 907 920 949

Belgium 241 279 296 295 291 313 336

Denmark 317 313 329 345 432 540 647

Finland 353 473 493 648 648 587 562

France 5119 5389 4818 4536 4579 4625 4658

Germany 1781 1719 1710 1753 1780 1780 1762

Ireland 316 307 320 335 337 488 588

Italy 809 819 828 843 856 878 901

Netherlands 2013 1894 1689 1616 1697 1815 1958

Norway 338 380 412 543 788 681 681

Portugal 593 581 488 478 488 502 522

Spain 628 549 460 428 406 406 421

Sweden 105 363 424 402 338 297 311

Switzerland 464 559 619 667 734 735 738

United Kingdom 5053 4487 4302 3906 3813 3813 3889

Western Europe (EC-15) 18948 18950 18056 17694 18093 18378 18920

Czech Republic 354 364 182 225 266 290 308

Hungary 131 78 80 84 88 90 94

Poland 718 752 676 703 729 740 740

Slovak Republic 86 75 70 90 90 95 100

Eastern Europe (EC-4) 1288 1270 1008 1102 1173 1215 1242

Euroconstruct Countries 

(EC-19) 20236 20220 19064 18796 19266 19593 20162

ForecastsBUILDINGS FOR HEALTH                             (million euros at 2013 prices)

 
(Kilde: Euroconstruct, november 2014, s. 61) 
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5  Halton har årtiers erfaring i at opfylde særlige krav fra hospitaler og laboratorier  

Halton har leveret forskellige ventilationsløsninger til hospitaler, som fx kølebafler til patientrum, til en række 

hospitaler i Norden, samt i England, Holland, Frankrig, Belgien, Italien og Polen.  

 

Hospitaler har næsten uden undtagelse også laboratoriefaciliteter, der kræver særlig ekspertise pga. af deres 

ventilationskrav og særlige behov. Foruden hospitaler er der laboratorier på en lang række andre områder 

som i industrien, inden for forskning og udvikling samt på universiteter. Halton har leveret laboratorieløsninger 

til disse områder i næsten 30 år og har opbygget en stærk tilstedeværelse i Frankrig og Polen, for blot at 

nævne nogle lande . Af Haltons vigtige kunder kan nævnes Grenobles Biologiske Institut, Gdansk Universitet, 

L'Oréal, Total, Coca Cola og Danesco.  

6  Illustrationer og arkivfotos   

Billederne kan downloades som separate filer på pressetjenesten siden. 

 

  

Ovenfor: Halton Vita OR Space  Ovenfor: Halton Vita OR Space  

  

Ovenfor: Halton Vita OR Zone  Ovenfor: Halton Vita OR Space; et billede af 

operationsstuen på Haltons innovationscenter i 

Kausala. 
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Ovenfor: Halton Vita OR Zone  Ovenfor: Halton Vita OR Zone på et billede 

  

  

Ovenfor: Ismo Grönvall fra Halton med Halton Vita OR 

CELL Patient (VCP)-løsning til beskyttelse af patientens 

sårområde.  

Ovenfor: Halton Vita OR CELL-instrumenter 

  

Ovenfor: Halton Vita Lab, arkivfoto Ovenfor: Halton Vita Apo, arkivfoto 

  

Ovenfor: Halton Vita Lab Solo  

 


