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1  Betydelsen av ren luft i specialutrymmen inom sjukvården 

Faktorer som påverkar kvaliteten på inomhusluften är partikelmängd, temperatur, luftfuktighet, tryck samt 

luftens rörelser och flödesvägar. Innemiljöns kvalitet har en stor betydelse inom sjukvården. Luftkvaliteten är 

som viktigast i renrum, som operationsrum och laboratorier, isoleringsområden och sjukhusapotek.  

Med renrum menas ett isolerat område med en speciell miljö, där inomhusklimatet kräver en exceptionellt hög 

hygienisk standard, förutom ett antal andra faktorer. Syftet med inomhusklimatlösningar för renrum är bland 

annat att förhindra partiklar från att komma in i inomhusluften och att avlägsna partiklar som redan finns i 

luften. I dessa utrymmen är människor en central källa för spridning av partiklar. På människans hud lossar 3-

15 gram torra hudflagor på en dag. Detta motsvarar så mycket som 10 miljoner partiklar. Under en operation 

kan det röra sig om miljontals partiklar som sprids från till exempel 10 personer. Ungefär en femtedel av 

denna mängd partiklar är bärare eller orsaker till infektion. De senare kallas kolonibildande enheter, cfu. 

Dessa CFU, dvs. olika mikrober och virus, är den allvarligaste osynliga fienden i sjukvårdens renrum. De kan 

föröka sig, bilda kolonier och förbli smittsamma på ytor, samt sprida sig till människor via antingen luft 

och/eller beröring, beroende på partikelstorleken. Under gynnsamma förhållanden kan mängden mikrober öka 

med en hastighet av en generering per varje tjugo minuter.  

Förutom människor, påverkas också mängden partiklar i inomhusluften av typen av och kvaliteten på 

personalkläder, tryckskillnader mellan utrymmen, liksom antalet automatiska dörrar som öppnas och den tid 

de är öppna. Under 2012 utförde Teknologiska forskningscentralen i Finland en undersökning om luftrenlighet 

i finska operationsrum. Undersökningen visade att hygiennivån i operationsrummen när det gäller 

partikelkoncentration i de flesta fall klarade testerna när rummet inte användes. Men under en operation steg 

partikelkoncentrationen i vissa operationsrum betydligt högre än målnivåerna. I Finland har inofficiella 

referensvärden fastställts för partikelmängder. En arbetsgrupp från Europeiska standardiseringskommittén 

arbetar för närvarande med att definiera en EU-omfattande standard för ventilation på sjukhus.  

I operationsrum är luftkvaliteten en särskilt allvarlig säkerhetsfaktor eftersom mikrob- och partikelmängderna i 

luften är kända för att vara den största externa faktorn som orsakar infektioner i operationssåret.  

De standarder som tillämpas för både partiklar och patogener varierar beroende på land och sjukhus. Till 

exempel har Nya Karolinska Solna i Stockholm satt gränsvärdet för sina operationsrum till <5 cfu/m3, medan 

gränsvärdet i de flesta nationella standarder är <10 cfu/m3. Haltons lösningar för operationsrum (med en 

patient och en personalstyrka på tio personer) gör det möjligt att uppnå en nivå av <5 CFU/m3. I 

operationssalen   
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på Haltons produktutvecklingsanläggning har mätningar utförda i simulerade operationsrum visat på nivåer så 

låga som 0 cfus/m3. 

  

Inomhusklimatets kvalitet är en viktig komponent för att förhindra sjukhusinfektioner. Förekomsten av 

läkemedelsresistenta mikrober understryker också vikten av ett hygieniskt inomhusklimat.  Det uppskattas att 

en av fem behandlingsrelaterade infektioner uppstår i operationsrummet, och risken för att en infekterad 

patient dör är mer än dubbelt så stor som risken för en patient som återhämtar sig normalt.  

 

I studier beräknas att antalet dödsfall som orsakas av sjukhusinfektioner är i samma storleksordning som 

dödsfall från trafikolyckor.  (Källa: Fedotov, Aleksander 2010. Clean Rooms and Clean Zones in Hospitals. 

VTT Symposium 266, s.177–178)  

 

“Luft är också ett dominerande medium för spridningen av olika mikrober och antibiotikaresistenta bakterier i 

operationsrum. I operationsrummets miljö är det absolut nödvändigt att eliminera som gott som alla potentiella 

infektionsorsaker”, säger Kim Hagström, direktör, Halton Offering and Development.  

 

Men många kirurgiska ingrepp utförs också utanför operationsrummen, och även de förknippas med en stor 

infektionsrisk.  

 

“Till exempel, radiologiska undersökningar som kräver ett mindre kirurgiskt ingrepp är på frammarsch. Men 

dessa ingrepp utförs i utrymmen utformade för bilddiagnostik, där smittoriskerna är högre än i ett 

operationsrum”, påpekar Hagström.  

 

Andra exempel på kirurgiska ingrepp som utförs utanför operationsrummen är mindre hudoperationer samt 

mindre ingrepp på de nedre extremiteterna vid behandling av skador orsakade av olyckor. För dessa 

situationer erbjuder Halton mobila inomhusklimatlösningar (se nästa kapitel). 

 

“Ren inomhusluft kan vara en av drivkrafterna för sjukhusen i kampen mot sjukhusinfektioner och resistenta 

sjukhusbakterier. Det skulle ge en win-win-situation för både patienter och samhället”, säger Hagström.  

  

2  Halton Vita – en rad lösningar som introduceras den 2 juni 2015 

Produktfamiljen Halton Vita innehåller omfattande inomhusklimatlösningar för vårdutrymmen med fyra 

serier av specialprodukter.  Illustrationer finns i slutet av den här artikeln och kan laddas ner via tillhörande 

länkar.  

  

1) Halton Vita OR (lösningar för operationsrum). Lösningarna kan användas för att tillhandahålla tre 

olika slags rena miljöer i inomhusklimatet, i enlighet med de särskilda kraven för operationsrum och 

tillämpbara standarder: 

 

a. Halton Vita OR Space är en renluftslösning för hela operationsrummet. 

b. Halton Vita OR Zone skapar en lokal ren zon i operationsrummets inomhusklimat.  

c. Halton Vita Cell skapar ett mobilt, rent mikroklimat lokalt på operationsbordet eller 

instrumentbordet. Denna lösning kan användas för att implementera lokala rena klimat i 

operationsrum, öka graden av lokal hygien i gamla operationsrum eller skapa ett lokalt rent 

klimat, något som är nödvändigt vid ett kirurgiskt ingrepp för att skydda sårområden eller 

instrument när ett vanligt operationsrum inte finns tillgängligt. 

 

2) Halton Vita Iso Inomhusklimatlösningar för patientisoleringsrum som en del av lösningen för 

allmänna patientutrymmen.  
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3) Halton Vita Lab Energieffektiva och omfattande inomhusklimatlösningar för laboratorier; lämpliga för 

användning inom forskning, produktion och undervisning för hälso- och sjukvården, apotek och 

industrin. 

4) Halton Vita Apo Inomhusklimatlösningar för sjukhusens interna produktionsområden för läkemedel 

(“sjukhusapotek”). 

 

Förutom produktfamiljen Halton Vita erbjuder Halton också ett omfattande utbud av inomhusluftlösningar och 

produkter för sjukhus och vårdinrättningar, såsom kylbafflar, rök- och brandsäkerhetsprodukter, system för 

allmän ventilation samt omfattande ventilationslösningar för professionella kök. 

 

3  Halton levererar inomhusklimatlösningar för operationsrummen på sjukhuset Nya 
Karolinska Solna i Stockholm 

Halton kommer att utrusta Nya Karolinska Solna (NKS)-sjukhusets alla 40 operationsrum med 

inomhusklimatlösningar som använder Haltons toppmoderna teknik. Sjukhuset öppnar 2016 och 

nybyggnationen kommer att vara helt färdig 2017. Det kommer att bli Nordens största sjukhus, utrustat med 

toppmodern medicinsk teknik. Operationsrummens ventilation har traditionellt tillhandahållits med hjälp av 

laminär eller turbulent ventilation (se illustrationerna i slutet av detta dokument). Haltons nya lösning 

kombinerar de bästa egenskaperna hos både turbulent och laminär ventilation. Den nya lösningen bidrar till 

att uppfylla de krav som gäller luftens renhet med rimliga luftvolymer, vilket också minskar luftdrag och 

energiförbrukning. 

 

“Vi har studerat effekten av ventilation på luftkvalitet i operationsrum vid Haltons innovationscenter i Kausala i 

samarbete med experter från Sverige. Vi byggde ett operationsrum och använde det för att testa 

ventilationens funktion och luftens renhetsnivå både i ett tomt utrymme och i simulerade operationer med 

personal. Den nya lösningen gjorde det möjligt för oss att minimera mängden skadliga mikrober och partiklar i 

operationsrummet”, säger Ismo Grönvall, Haltons produktchef (hälso- och sjukvård).  

 

“Haltons forskningscenter grundades 1984 och vi har nu en unik erfarenhet inom forskning om operationsrum.  

Tillsammans med experter från Sverige har vi utvecklat ett operationsrum som uppfyller framtidens 

hygienstandarder och som följer de tekniska referensvärden som fastställts av SIS i Sverige”, säger Grönvall.  

 

Målet för NKS-sjukhuset är att tillhandahålla en patientorienterad vård med patientsäkerhet, avskildhet och 

komfort som största prioritet. Byggnadsprojektet strävar också efter att få miljöcertifikaten LEED Gold 

(Leadership in Energy and Environmental Design) och Miljöbyggnad Guld för sjukhus. 

 

Planeringen av Nya Karolinska Solna började 2005.  År 2014 undertecknade Halton och byggkoncernen 

Skanska avtalet för leverans av lösningen, och tillsammans med NKS-sjukhuset påbörjades också ett mer 

detaljerat designarbete gällande operationsrummen.  

  

4  Huvudtrender inom sjukhusbyggnation 

Trender: 

Kostnadseffektivitet och energieffektivitet Kostnaderna inom hälso- och sjukvårdssektorn ökar allteftersom 

behandlingsalternativen och tekniken blir mer avancerade och befolkningen åldras.  Denna situation tvingar 

branschen att effektivisera verksamheten och optimera resursanvändningen. Förutom kostnadseffektivitet, 

finns det påtryckningar om att förbättra energieffektiviteten.  
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Öka hygiennivån inom sjukhusen Förhindra spridning av resistenta mikrober. Behovet av renrum ökar i takt 

med att mottagningarna som utnyttjar radiologins möjligheter utanför operationsrummen blir allt vanligare och 

nya infektionssjukdomar börjar spridas på sjukhusen. 

 

Byggnadsplanering, yteffektivitet och logistik Sjukhusbyggnation är en investering med en långsiktig 

påverkan, vilket gör att fokus måste ligga på byggnadens hela livscykel. Byggnation tar hänsyn till    

faktorer som ökar byggnadens ekonomiska livslängd, såsom kvaliteten på konstruktionen, välbefinnandet för 

dem som använder byggnaden och byggnadens förmåga att anpassa sig till nya framtida behov.  

  

En viktig aspekt:anläggningens utformning med utgångspunkt från användning, avstånd och särskilda krav för 

olika utrymmen (t.ex. renrum). Detta kommer så småningom att påverka användningskostnaderna, eftersom 

slutresultatet ska stödja personalens arbete och patienternas snabba återhämtning på bästa möjliga sätt. 

Traditionellt motsvarar kostnaden för att investera i ett nytt sjukhus mer eller mindre driftskostnaderna för ett 

helt år.  

 

Patientorientering Täcker patientens personliga vård, integritet och terapeutisk miljö samt tillgången på 

vårdpersonal enligt patientens behov.  

 

Miljömedvetenhet och regenerativ hälsovård Hållbara värden är ledstjärnor i hela verksamheten. 

Minimerad miljöpåverkan från användningen av energi och kemikalier samt hantering av avfall. 

 

“Allt mer fokus läggs på funktionell design. Ett sjukhus är inte i första hand en byggnad utan en del av hälso- 

och sjukvårdssystemet. Därför måste utformningen av ett sjukhus också starta med planering av tjänster, 

funktionella enheter och processer. Anläggningarna kommer att stödja verksamheten.” (Tekes: Final report, 

12 juni 2014)  

Uppbyggnad av hälsovården i Europa under de kommande åren   

Omkring 20 miljarder EUR investeras i sjukvårdsbyggnader årligen i hela Europa. 

Investeringar i hälso- och sjukvårdsbyggnader 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)

 
(Källa: Euroconstruct, november 2014, s. 61) 
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5  Halton har årtionden av erfarenhet av de särskilda kraven inom sjukhus och 
laboratorier  

Halton har levererat olika ventilationslösningar för sjukhus, inklusive kylbafflar för patientrum, till ett antal 

sjukhus i de nordiska länderna samt till England, Nederländerna, Frankrike, Belgien, Italien och Polen.  

 

Nästan utan undantag har sjukhusen också laboratorier som på grund av kraven och behoven av ventilation 

kräver specialkompetens.  Förutom på sjukhus finns det laboratorier inom en rad andra områden, såsom 

industri, forskning och utveckling samt universitet. Halton har levererat laboratorielösningar för dessa 

områden i nästan 30 år och har etablerat en stark närvaro i bland annat Frankrike och Polen. Bland Haltons 

viktiga kunder finns Grenoble Biology Institute, universitetet i Gdansk, L'Oréal, Total, Coca Cola och Danesco.  

6  Illustrationer och foton   

Bilderna kan laddas ner som separata filer på presstjänst sidan.  

 

  

Ovan: Halton Vita OR Space  Ovan: Halton Vita OR Space  

  

Ovan: Halton Vita OR Space  Ovan: Halton Vita OR Space; foto av operationsrummet 

på Haltons innovationscenter i Kausala. 
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Ovan: Halton Vita OR Space  Ovan: Ett foto av Halton Vita OR Zone 

  

  

Ovan: Haltons Ismo Grönvall med patientlösningen 

Halton Vita OR CELL (VCP), som skyddar patientens 

sårområde.  

Ovan: Halton Vita OR CELL instrument 

  

Ovan: Halton Vita Lab, foto Ovan: Halton Vita Apo, foto 

  

Ovan: Halton Vita Lab Solo  

 


