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Aktiv luftprovtagning i operationssal, på operationsavdelning och i förråd för 
sterila medicintekniska produkter 
 

Bakgrund 
Mikrobiologisk luftkvalitet mäts i antal CFU (colony forming unit) per kubikmeter luft och 
anges som CFU/m3. En CFU ger upphov till en bakteriekoloni på en agarplatta (odlingsplatta 
för att påvisa bakterier). 
 
Låga bakterietal i operationssalsluften bidrar till att sänka frekvensen postoperativa 
sårinfektioner. De bakterier som finns i operationssalens luft kommer från de människor 
som rör sig i salen, dvs. vårdpersonal av olika yrkeskategorier. Den mikrobiologiska 
luftkvaliteten i operationssalen påverkas av ventilationen, antal människor i salen, vilken 
arbetsdräkt de närvarande använder och antal dörröppningar.  
 
Om den mikrobiologiska luftkvaliteten är sämre i en intilliggande korridor (eller annat 
intilliggande rum) riskerar man att den luft som tränger in i operationssalen vid en 
dörröppning leder till ökat antal CFU/m3 i operationssalsluften. 
 
Sterila medicintekniska produkter är förpackade i en produktförpackning som utgör den 
sterila barriären. Flera produkter i produktförpackning kan samlas i en skyddande 
avdelningsförpackning. Om produkterna förvaras utan avdelningsförpackning måste detta 
göras i en mikrobiologiskt kontrollerad miljö med ett fastställt högsta värde för CFU/m3. 
Nedfall av bakteriebärande partiklar på produktförpackningen gör att produktens sterilitet 
kan gå om intet då förpackningen öppnas. 
 
Mätningar 
Den mikrobiologiska luftkvaliteten i operationssalar behöver inte kontrolleras fortlöpande.  
Kontroller bör göras i följande situationer: 

• Efter idrifttagande vid ny- och ombyggnation 
• Efter åtgärder/reparationer av ventilationsanläggningen (dock ej mindre 

rutinunderhåll) 
• Vid förändrad verksamhet 
• Vid utredning av utbrott/anhopning av postoperativa infektioner i sår/op-område 

 
Mätningar i korridor och uppdukningsrum utför lämpligen vid samma tillfällen som 
mätningar i operationssal. 
 
Mätningar i förråd för sterila medicintekniska produkter bör göras efter idrifttagande vid ny- 
och ombyggnation 
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Princip 
Luftburna bakteriebärande partiklar (colony forming units, cfu) fångas genom filtrering av 

luft genom gelatinfilter. Partiklar ≥ 3 m uppfångas genom provtagning av 1 m3 luft under 10 
min. 
 
Mätinstrument 
Sartorius MD8. 
 
Provtagningsmaterial 
Sterilt gelatinfilter, porstorlek ≤ 3 µm. Blodagarplatta. 
 

Provtagning 
Låt respektive platta anta rumstemperatur före provtagning för att undvika kondens på 
plattan. Märk plattan på botten eller på kant (ej på locket). 
Provtagningsplats skall vara i steril zon så nära operationssåret som möjligt (helst inom 0,5 
m). 
Vid filtrering används flödet 6 m3/ tim och provtagningstid 10 min, dvs. provtagningsvolym 1 
m3. 
Exponerat gelatinfilter flyttas med steril pincett aseptiskt till en blodagarplatta eller överförs 
till blodagarplatta genom att filterhållaren trycks mot denna. 
Vid varje operation tas prov vid 4 – 6 perioder à 10 minuter. 
 
Inkubering 
Plattan inkuberas (med filtret uppåt) aerobt under 2 dygn i 35°C ±1°C.  
 
Avläsning 
Totalantalet kolonier per platta räknas och anges som antal cfu/m3.  
Medelvärdet av samtliga prov under operationen räknas ut. 
Förekomst av S. aureus och betahemolyserande streptokocker anges rutinmässigt. Andra 
mikroorganismer identifieras vid behov. 
 
Protokoll vid provtagning 
Provtagare för protokoll där datum, operationssal, operationstyp, antal närvarande 
personer, klädsystem (material och modell), antal dörröppningar samt tidpunkter för varje 
prov noteras. 
 
Svar 
Laboratoriet svarar ut antal cfu/platta till aktuell vårdenhet när avläsningen är klar.  
Protokoll från samtliga mätningar sänds från laboratoriet till Vårdhygien Stockholm som gör 
en slutgiltig bedömning av luftkvaliteten (utifrån medelvärde av antal cfu/m3 vid varje 
operation) och ger förslag på ev. åtgärder. Rapport skickas från Vårdhygien till aktuell 
vårdenhet. 
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När vårdenheten önskar luftprovtagning 
Kontakta Vårdhygien för att diskutera om aktiv luftprovtagning skall utföras. Därefter 
planeras lämplig tidpunkt för provtagning med respektive laboratorium. 
 
 
 

 


