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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Postoperativa sårinfektioner innebär en hög kostnad för samhället. För att kunna 

erbjuda en patientsäker operationsmiljö ställs höga krav på ventilationen. Kostnaden för LAF-

ventilation (laminar air flow) är hög. Operationssjuksköterskan ansvarar för 

patientsäkerhetsarbetet genom att förhindra smitta. Syfte: Syftet med studien var att 

sammanställa kunskaper om mobila LAF-enheters betydelse för renhet i operationsområdet. 

Metod: Denna uppsats är en litteraturstudie där litteraturen analyseras med kvalitativ 

innehållsanalys med induktiv ansats inspirerad av Graneheim och Lundman. Resultat: Alla 

inkluderade studier visade vid något tillfälle att det var signifikant lägre antal cfu när LAF-

skärmen användes. Några studier uppnådde ultraren luft. I några studier saknade LAF-skärmen 

effekt. Flera av studierna visade att yttre faktorer påverkade antalet cfu som till exempel antalet 

personer i operationssalen och hur de rörde sig. LAF-skärmen hade ingen effekt i periferin av 

operationssalen och det beror på att skärmens räckvidd är ca 1,7 m och dess maximala effekt är 

ca 0,8 m från skärmen. Diskussion: För att få effekt måste skärmen placeras så att räckvidden 

når fram till sårområdet och/eller instrumentbordet. Det bör också finnas kunskap om hur övrig 

ventilation påverkar LAF-skärmens luftström. Det var viktigt att inte endast förlita sig på LAF-

skärmen utan fortsätta vara följsam på övriga hygienrutiner. Slutsats: Mobila LAF-enheter kan 

vara ett hjälpmedel för att erhålla ren luft över en begränsad yta. Användaren måste vara 

medveten om LAF-enhetens räckvidd och att utanför den är luften inte ren. Det går inte att 

förlita sig på enbart den mobila LAF-enheten utan övriga hygienrutiner är lika viktiga, till 

exempel att personalen rör sig lugnt i salen, att hålla antalet personer nere och undvika att dörrar 

öppnas i onödan. 

 

Nyckelord 
Cfu (colony forming unit), laminar air flow, litteraturstudie, operationssal, 

operationssjuksköterska,  ventilation. 
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Abstract 
 

Background: Surgical site infections involve high costs for society. To present a patient safe 

surgery environment, high demands on the ventilation are to be taken. The cost for LAF-

ventilation (laminar air flow) is high. The scrub nurse is responsible for the patient and the 

safety work by preventing infection.  Aim: The aim with this study is to compile knowledge 

about how mobile LAF-units effect the cleanliness in the surgery area. Methods: This study is 

a literature review where the literature is analysed with qualitative content analysis from an 

inductive approach inspired by Graneheim and Lundman. Results: All the studies displayed 

that there was  significantly lower cfu when the mobile LAF-screen was used. Some studies 

show that the LAF-screen also achieved ultraclean air. Whereas in other studies, the LAF-

screen had no effect. Several of the studies are showing that external factors influence the 

number of cfu, such as the number of people in the operating room and how they are moving. 

The LAF-screen displayed no effect in the periphery of the operating room beyond the reach of 

approximately 1,7 m from the screen and had its maximum effect when placed approximately 

0,8 m from the screen. Discussion: To get the effect, the screen must be placed within the reach 

of the surgical area and the surgical table. Knowledge about how other kinds of ventilation 

influence the airflow from the mobile LAF-screen is of great importance. It is also important  

not just to rely on the LAF-screen but to continue to be accommodative on other hygiene set-

ups. Conclusion: Mobile LAF-units can be a instrument to get clean air over a limited area. 

Outside the area the is air not clean and the user must know the limited area. The user can not 

rely on the mobile LAF-unit unless other important factors like the number of personal in the 

operating room and how they move around but also how many times the door is opened. 

 

Keywords 
Colony forming unit, laminar air flow, literature study, operating room, scrub nurse, ventilation. 

 

  



3 

 

Bakgrund 

Utifrån ett samhällsperspektiv 

Hygien, aseptik och ren miljö är historiskt sett en viktig del inom ämnet omvårdnad. Redan 

Florence Nightingale insåg på sin tid vikten av renlighet i sjukhusmiljön. Under krimkriget 

1850-talet var ”sjukhusen farligare än slagfälten”. Amputationer och andra operationer utfördes 

på golvet inne i sjuksalarna. Hon lyckades genom att tvätta, städa och vädra både patienter, 

kläder och lokaler minska dödliheten hos soldaterna från 42 % till 2 %.   Hon är sannolikt den 

person som betytt mest i världen för sjukhushygienens utveckling. Under det senaste 

århundrandet har sjukhushygienen förändrats markant genom vaccination, 

desinfektionsmetoder, steriliseringsmetoder och antibiotika. Men mikroorganismerna lever, 

förökar och förändrar sig fortfarande  (Ericson och Ericson, 2004, s 9-14).  

 

Vårdrelaterade infektioner har funnits lika länge som sjukvården. Florence Nightingales kamp 

mot soldaternas sårinfektioner har mycket gemensamt med dagens kamp mot infektioner i 

kirurgiska sår (Ericson och Ericson, 2004, s 345). Infektioner i sår efter kirurgi, så kallade 

postoperativa sårinfektioner är en av de vanligaste vårdrelaterade infektionerna. 

Samhällskostnaden för postoperativa sårinfektioner är hög på grund av att den förlänger 

vårdtiden med upp till sju dygn. Den totala kostnaden för postoperativa sårinfektioner är svår 

att beräkna på grund av att även inkomstbortfall, sjukersättning, patientens lidande och 

bekymmer kostar (Socialstyrelsen, 2006, s 140-141). 

 

Enligt en artikel i Läkartidningen (Stefánsdóttir et al., 2014) utförs det 16 000 

höftplastikoperationer och 13 000 knäplastikoperationer varje år i Sverige. Ca. 1 % av 

höftplastikerna och 1,5 % av knäplastikerna får reopereras på grund av infektion. Det är en 

allvarlig komplikation för patienten och medför stora kostnader för samhället. Kostnaden 

uppskattas till 200 000 – 500 000 kr per patient. Socialstyrelsen (2006, s 146-148) anger att det 

finns ett samband mellan antalet luftburna bakterier och infektionsfrekvens vid 

plastikoperationer av höft och knäleder. Socialstyrelsen har gått igenom flera studier som visar 

att förekomsten av mikroorganismer i operationssår vid operationens slut kom från den 

omgivande luften eller patientens egen hud.   
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Utifrån den opererande verksamhetens perspektiv 

Ventilationen i  moderna operationssalar är skild från övriga sjukhusets och personalen har 

speciella arbetskläder som är tätvävda för att förhindra hudpartiklar att tränga igenom. 

Personalen i operationssalen är den viktigaste smittkällan när smittan kommer utifrån. Från 

varje människa sprids 1000 – 8000 bakteriebärande partiklar per minut. Hur mycket 

bakteriebärande partiklar det finns i operationssalens luft beror på vilken typ av ventilation, hur 

många personer, hur de är klädda och hur de rör sig i salen (Socialstyrelsen, 2006, s 145-146). 

 

För att förhindra att antalet mikroorganismer i luften är för hög inne i operationssalarna har 

många åtgärder satts in. Socialstyrelsen (2006, s.146) nämner att vid 700-1800 cfu/m3 (colony 

forming units/m3) finns en hög risk för infektioner och vid 35-70 cfu/m3 är risken för infektioner 

låg. Nivån av antalet luftburna bakterier bör ligga under 100 cfu/m3 och om antalet når < 

10cfu/m3 kallas luften ultraren. Ultraren luft behövs vid bland annat implantatkirurgi. För att 

uppnå detta tillförs luften så att den strömmar parallellt, så kallad laminar air flow (LAF) med 

en lufthastighet på 0,5 m/s (Socialstyrelsen, 2006, s 150-156).  

 

Luftens renhet kan mätas med aktiv och passiv metod. Den aktiva metoden fångar upp 

bakterierena via ett gelatinfilter och odlas sedan. De samlar ca 1 m3 luft under 10 minuter och 

mätvärdet blir cfu/ m3. Vid passiv metod sedimenterar bakterierna på agarplattor som sedan 

odlas och mätvärdet blir cfu/m2. Passiv metod bör undvikas i operationssalar med höga 

luftflöden eftersom metoden är okänslig och partiklarna inte sedimenterar ostört (SIS-remiss 

9252, 2011).  I en artikel av Napoli et al. (2012) har man jämfört olika metoder att mäta luften 

och de har även testat ett nitrocellulosamembran som kan användas i närheten av såret eftersom 

ytan är steril. Antalet cfu presenteras som cfu/ m2 /h.  

 

Med hjälp av bakterietäta filter kan ett bakteriefritt luftflöde uppnås och genom LAF rör sig 

luften i tunna parallella skikt med samma hastighet mot operationsfältet och på så sätt hindras 

förorenad luft att virvla tillbaka. LAF kan vara antingen vertikal eller horisontell (Hansen, 

Loraas & Brekken, 2012, s.189). Övriga åtgärder för att förhindra höga värden av 

mikroorganismer är speciellt utformad arbetsdräkt, operationsrock, huvudbonad, munskydd 

och handskar. Det ska även finnas ett slussystem för patienter, personal och gods. Särskilda 
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hygienrutiner för både personal och patienter samt rutiner för preoperativ huddesinfektion och 

steril klädning kring operationsfältet finns (Socialstyrelsen, 2006, s 150-156). 

 

En expertgrupp i Sverige som heter PRISS och betyder ProtesRelaterade Infektioner Ska 

Stoppas har sammanställt och värderat hur den optimala operationsmiljön ska vara vid höft- 

och knä- protesoperationer. De har lämnat följande rekommendationer med avseende på renhet 

i operationsluft (Officielt dokument från PRISS – ProtesRelaterade Infektioner Ska Stoppas, 

2014): 

* De som arbetar i operationssalen bör ha kännedom om hur den aktuella ventilationen fungerar 

för att veta dess skyddseffekt. 

* Verksamheten bör ha en plan för att komma ner till en CFU-halt på <5/m3 oavsett ventilation. 

*Det bör finnas rutin på att läsa av en display med tryckdifferens och luftflöde på varje sal samt 

ett larm om luftflödet sjunker under en viss nivå. 

*Oavsett ventilationslösning ska dörröppningar minimeras. 

*Regelbunden information från driftansvarig om filterbyten, filterrengöring, flödesmätningar, 

partikelmätningar och underhåll och skötsel.  

 

I en svensk studie från 2014 har man jämfört LAF ventilation och konventionell ventilation och 

även tittat på omgivande faktorer som hur många personer som vistas i operationssalen och 

antalet gånger dörrar öppnas. Den visar att operationssalar med LAF ventilation ger 

högkvalitativ luft med låga nivåer av cfu nära operationssåret.  Den visar även att den tekniska 

ventilationslösningen är viktig men kan inte garantera ren luft eftersom även personalens 

beteende och organisation har en påverkan. Det finns en kunskaps och kommunikationslucka 

mellan den tekniska och den medicinska världen som måste överbryggas för att öka 

patientsäkerheten (Erichsen Andesson et al., 2014). I en studie av McHugh, Hill och 

Humphreys (2015) nämner de att mobila LAF-enheter kan vara ett alternativ till  permanenta 

LAF-enheter på grund av att det medför en hög kostnad att installera en permanent LAF-enhet. 
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Utifrån operationssjuksköterskans perspektiv 

Specialistsjuksköterskan har ett personligt yrkesansvar och ett ansvar att utveckla en 

omvårdnad som vilar på evidensbaserad grund. Detta är en del av specialistsjuksköterskans roll 

inom patientsäkerhetsarbetet för att bidra till en säker vård. Inom patientsäkerhetsarbetet 

benäms en oväntad händelse som en avvikelse och den kan delas in i ”närapå händelse” och 

”negativ händelse” som har inneburit konsekvenser för patienten i någon omfattning. Negativa 

händelser delas in i undvikbara och icke undvikbara vårdskador. Vårdrelaterade infektioner är 

en undvikbar vårdskada och att arbeta infektionsförebyggande är en av sjuksköterskans centrala 

roller genom följsamhet till hygienriktlinjer (Öhrn, 2013, s 182-185).  

 

I operationssjuksköterskans kompetensbeskrivning står det att hen ska ”självständigt ansvara 

för att hygieniska och aseptiska principer tillgodoses så att det kirurgiska ingreppet kan 

genomföras på ett betryggande sätt samt ansvara för att förebygga och begränsa smitta och 

smittspridning” (Riksföreningen för operationssjukvård & svensk sjuksköterskeförening, 2011, 

s. 6). Enligt Stefánsdóttir et al. (2014) kan det infektionsförebyggande arbetet aldrig avslutas 

utan måste byggas vidare på den kunskap som tagits fram, införa goda rutiner samt bevaka 

följsamheten. 

 

Denna uppsats avser att sammanställa den kunskap som finns inom området hygieniska och 

aseptiska  principer vid införande av mobila LAF-enheter. 

Syfte 

Syftet med studien är att sammanställa kunskaper om mobila LAF-enheters betydelse för 

mängden bakteriebärande partiklar i luften kring operationsområdet. 

  



7 

 

Metod 

Att genomföra en litteraturstudie har valts för att bäst kunna besvara studiens syfte. 

Litteratursökning 

Sökning av vetenskapliga artiklar har skett i databaserna Cinahl, Pubmed, Springer-Link och 

Sage Premier. Sökord som använts har exempelvis varit mesh-termerna eller headings; 

operating room, operating table, colony count-microbial och air microbiology. Även 

fritextsökningar har gjorts på exempelvis LAF, laminar air filtration, toul, mobile och microbial. 

Först gjordes många olika sökningar för att orientera sig om vilka söktermer som var 

användbara för syftet. De sökningar som till slut gav tillräckligt många träffar men ändå inte 

för många för att gå igenom sparades. Sökningarna redovisas i bilaga 1.  

 

Urval 

Först gick titlarna på artiklarna igenom och om titeln såg ut att svara mot syftet eller ha med 

ämnet att göra skrevs artikeln ut för att kunna läsas mer noggrant. Vid genomläsningen lästes i 

första hand abstractet igenom men även en del av artikeln. Sedan granskades artiklarna efter ett 

antal frågor ur boken ”Dags för uppsats” och artiklarna bedömdes hålla god kvalitet (Friberg, 

2012, s 138-139). Totalt 6 st artiklar ingår och de redovisas i bilaga 2.  

 

Inklusions och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier har varit mobila enheter med LAF. Artiklar som har med LAF som ordinarie 

ventilation har exkluderats eftersom det fanns alldeles för många och det svarar ej heller på 

syftet. Inspiration för detta upplägg har tagits från Henricsson (2012, s 434-439). 

 

Etiska överväganden 

Enligt F. Friberg (2012, s 139) ska etiska resonemang ha förts på de ingående studierna. I alla 

ingående studier är etiska överväganden med eller så står det att intressekonflikt saknas. 
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Kvalitativ innehållsanalys 

Denna uppsats är en litteraturstudie där litteraturen analyserats med kvalitativ innehållsanalys 

med induktiv ansats inspirerad av Graneheim och Lundman. Innehållsanalysen har utvecklats 

som vetenskaplig metod för att hantera stora mängder data och var till en början med kvantitativ 

ansats. Metoden är användbar på olika slags texter och den är användbar inom olika 

forskningsområden eftersom tolkning kan ske på olika nivåer. En viktig del vid kvalitativ 

innehållsanalys är att identifiera skillnader och likheter i textinnehåll och därigenom beskriva 

variationer. Dessa skillnader och likheter uttrycks i kategorier och teman på olika 

tolkningsnivåer. När kategorier och teman skapas har kontexten betydelse och det kan vara i 

vilket sammanhang studien genomförs. Texten kan således inte hur som helst plockas ur sitt 

sammanhang. Texten består av lagom stora meningsenheter som sedan kondenseras genom att 

texten kortas ner till sitt centrala innehåll. Dessa meningsenheter får sedan en kod. En kategori 

består av flera koder med liknande innehåll. Ett tema binder ihop det latenta budskapet i ett 

antal kategorier  (Hällgren Graneheim,  & Lundman, 2012, s 187). Detta genomförs för att 

sortera insamlad datatext i likheter och skillnader för att därigenom öka läsbarheten i 

resultatredovisningen. 

 

Dataanalys 

Artiklarna har först lästs igenom till sin helhet för att få en förståelse. Sedan har resultatdelen 

översatts till svenska på särskilda papper. Meningarna har översatts mening för mening och har 

märkts upp i marginalen för att veta vilken artikel och i vilken ordning meningarna kommer i. 

Sedan har meningarna klippts ut och placerats i olika högar som representerar koder beroende 

på innehållet. Ibland måste sammanhanget och förförståelsen tas med för att förstå meningens 

innehåll. De olika högarna med koder har sedan lagts ihop till olika kategorier. Efter det har 

innehållet i de olika kategorierna försökt att sammanfattas och de kategorier som kommit fram 

är presenterade nedan som underrubriker under resultat. Ett exempel på hur det kan se ut ses 

här nedan i tabell 1. 
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Tabell 1. Exempel på analysförfarandet från meningsenheter till koder och kategorier. 

Meningsenhet Kod Kategori 

I periferin av operationssalen fanns ingen skillnad om 

LAF-skärmen användes eller inte.  

LAF-skärmen saknar 

effekt i periferin. 

Periferin eller övriga 

operationssalen. 

I periferin av operationssalen var det ingen stor skillnad 

på sedimenterade cfu vid användande av extra LAF-

skärm eller inte. 

LAF-skärmen saknar 

effekt i periferin. 

Periferin eller övriga 

operationssalen. 

I periferin av operationssalen hittades det ingen skillnad 

när LAF-skärmen användes.  

LAF-skärmen saknar 

effekt i periferin 

Periferin eller övriga 

operationssalen. 

Utan skärmen hittades ett starkt samband mellan de 

samlingsområdena (bröst + periferi) (P=0,008). 

Signinfikant samband 

utan LAF-skärm i 

periferin.  

Periferin eller övriga 

operationssalen. 
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Resultat 

Sex kategorier identifierades under dataanalysen, LAF-enheten har effekt, Ultraren luft har 

uppnåtts, LAF-enheten saknar effekt eller har låg effekt, Yttre faktorer påverkar, Periferin eller 

övriga operationssalen och LAF-enhetens räckvidd. Vidare omnämns två fynd som inte ingår i 

kategorierna, bakterietyper och postoperativa infektioner.  

 

LAF-enheten har effekt 

I studien av B. Friberg, Lindgren, Karlsson, Bergström och S. Friberg (2002) var det en 

signifikant skillnad när LAF-skärmen var påslagen, både på sedimentationsplattorna och vid 

luftinsamlingnen, p=<0,001 respektive p=<0,0001. Partikelinsamlingen (partiklar/m3) visade 

även en signifikant skillnad mellan av och påslagen LAF-skärm, p=<0,007-0,009. Även S. 

Friberg, Ardnor, Lundholm och B. Friberg (2003) visade signifikant lägre bakterieantal vid 

användandet av LAF-skärm som tillägg till konventionell ventilation både när det gäller 

luftkontamination (cfu/m3) och ytkontamination (cfu/m2/h). LAF-skärmen minskade 

luftkontaminationen med 68 % (p=0,001). Thore och Burman (2006) har fått fram en så kallad 

reduktionsfaktor som anger hur många gånger mindre antal cfu/m2/h som det blir när LAF-

enheten används. Denna reduktionsfaktor var som mest 2376 och det var i centrum av luftflödet 

0,8 m från skärmen. Den var 14,4 vid luftsamlingen 1,0 m från skärmen och då minskades antal 

cfu/m3från 23 till 1,6. Vid ett av testerna minskade antalet cfu/m2/h med 60 % (p=0,001). De 

hade under 3 av 6 operationer ett värde av 0-2 cfu/m3, 1,4 m från skärmen vid två av dem och 

7 cfu/m3, 1,8 m från skärmen vid en av dem. Vid de övriga 3 operationerna blev det sämre 

resultat, 13-19 cfu/m3 vid 1,3-1,7 m från skärmen. Vid dessa operationer hade operatören bett 

dem att flytta bort skärmen periodvis under operationerna. 

 

I en studie av Pasquarella et al. (2007) där en mobil LAF-enhet testats hade de ett 

nitrocellulosamembran på instrumentbordet och nära såret och då minskade antalet cfu/m2/h 

med 89% (p=0,0001) på instrumentbordet (som var närmast enheten) och med 60% (P=0,0001) 

nära såret när LAF var påslagen. I en studie av Nilsson, Lundholm och S. Friberg (2010) där 

ett LAF-instrumentbord testades som tillägg i en operationssal med vertikal LAF-ventilation 

som huvudenhet, fick man en halvering från 45 till 22 cfu/m2/h vid LAF instrumentbordet. 

Sossai, Dagnino, Sanguineti och Franchin (2011) har i sin studie testat en mobil LAF-enhet 

som är riktad mot såret mellan två kirurger. I studien minskade bakteriekontaminationen i luften 
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från 23,5 cfu/m3 till 3,5 cfu/m3 (P=0,0001). Samma mätning av partiklar/m3 gav en minskning 

av medelvärdet från 970 533 till 17 361 (P=0,003). 

 

Ultraren luft har uppnåtts 

Vid några av studierna har ultraren luft uppnåtts. Vid studien av B. Friberg et al. (2002) var 

luftkontaminationen väl under gränsen för ultraren luft det vill säga < 10 cfu/m3. Skillnaden var 

som störst under kirurgisk aktivitet med 0,2 cfu/m3med LAF-skärmen mot 14,0 cfu/m3utan 

skärmen. S. Friberg et al. (2003) har även uppnått ultraren luft nedströms skärmen. Även i 

studien av Thore och Burman (2006) uppnåddes ultraren luft i 3 av 5 simulerade-

höftplastikoperationer. I studien av Pasquarella et al. (2007) uppnåddes ultraren luft endast på 

instrumentbordet medan det vid såret inte var ultrarent. 

 

LAF-enheten saknar effekt eller har låg effekt 

Thore och Burman (2006) hade liten eller ingen minskning av antalet luftpartiklar vid 

användandet av LAF-skärmen under simulerade operationer jämfört med operationerna utan 

skärm. De förklarar att det kan bero på en dåligt optimerad riktning av skärmen mot sårområdet. 

I samma studie under riktiga operationer uppnåddes sällan ultraren luft i sårområdet. De 

förklarar detta med att avståndet var för långt från skärmen till såret vid de aktuella 

operationerna (2,0-2,3 m). Studien av Nilsson, Lundholm och S. Friberg (2010) visar endast 

mindre skillnader i antalet partiklar när LAF är påslagen eller avslagen, utan 

operationssjuksköterskeaktivitet. Denna skillnad fyrdubblades vid aktivitet, dvs antalet 

partiklar var fyra gånger fler utan LAF. I studien av Sossai et al. (2011) hade LAF-enheten 

ingen effekt på instrumentbordets yta (P=0,631=NS, P=0,521=NS) medan LAF-enheten hade 

effekt i sårområdet i samma studie. 

 

Yttre faktorer påverkar 

Nilsson, Lundholm och S. Friberg (2010) har i sin studie utmanat både befintlig stationär LAF-

ventilation och mobil LAF-enhet i ett försök genom att en person under simulerade operationer 

har simulerat operationssjuksköterskeaktivitet och då har antalet partiklar ökat fyrfaldigt mot 

när mätningar gjordes utan denna aktivitet. Liknande resultat erhölls när ett instrumentbord med 
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LAF och ett utan LAF utmanades med kraftfulla rörelser då en tydlig ökning av partiklar 

förekom vid bordet utan LAF. 

 

I en annan studie av S. Friberg et al. (2003) har de i studien tagit hänsyn till antalet personer i 

operationssalen och uppmätta bakterienivåer. Skillnaden var signifikant för samband mellan 

antalet personer i operationssalen och ökning av antal cfu/m2/h både på patientens bröstkorg 

(P=0,01) och i periferin i operationssalen (P=0,002). Däremot hittades inget samband över 

bakteriekontaminationen vare sig LAF-skärmen användes eller inte. 

 

Periferin eller övriga operationssalen 

Flera studier visar att LAF-skärmen inte har någon effekt i periferin i operationssalen. I en 

undersökning av Pascuarella med flera har man undersökt sedimentationen på flera ställen i 

operationssalen utanför LAF-enhetens räckvidd och på alla fyra mätpunkterna är det inte någon 

signifikant skillnad vare sig LAF-enheten är påslagen eller inte. Detta bekräftas i två andra 

undersökningar (B. Friberg, et al. 2002)(S. Friberg, et al., 2003) där både luftsamling och 

sedimentation på agarplattor inte visade någon signifikant skillnad i periferin i operationssalen 

vare sig LAF-enheten var på eller inte. 

 

LAF-enhetens räckvidd 

I en undersökning av Burman och Thore (2006) där två modeller av LAF-enheter testats,  

TOUL-400 och TOUL-300 instrumentbord. Thore och Burman fann att för TOUL-400 var den 

maximala effekten vid 0,8 m rakt fram 90 grader från skärmen och att effekten avtar successivt 

ju längre från skärmen mätningar utfördes. De sammanfattar att deras mätningar visar ett bortre 

avstånd från skärmen för att få effekt på renhet är 1,7 m. Instrumentbordet TOUL-300 hade 

effekt öven nästan hela den undersökta ytan på 1,3 x 0,6 m utom i bortre hörnet. I studien av B. 

Friberg et al. (2001) hade de en bra effekt av LAF-skärmen vid ett avstånd på 0,75 m från 

skärmen till sårområdet. Detta bekräftar Thores och Burman studie. 

 

En annan aspekt på LAF-enhetens räckvidd har Nilsson, Lundholm och S. Friberg (2010) 

kommit fram till när de har undersökt ett TOUL-instrumentbord som tillägg i en operationssal 
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med LAF-ventilation och det är att den befintliga ventilationen påverkar luftflödet från TOUL-

enheten från 90 grader till 45 grader. Även TOUL-enheten påverkar huvud-LAF-ventilationen 

och gör ett intrång på 20 cm. I detta fall hade TOUL-instrumentbord placerats precis utanför 

gränsen av huvud-LAF-enheten i längsgående riktning. 

 

Bakterietyper 

I två studier nämns de bakterietyper som odlats fram. Det är studien av B. Friberg et al. (2002) 

som nämner att det var huvudsakligen koagulasnegativa stafylokocker och microkocker. S. 

Friberg et.al. (2003) har samma resultat med tillägg av corynebakteriumarter och dessa nämns 

som normal hudflora. 

 

Postoperativa infektioner 

I två av de ingående studierna har eventuella postoperativa infektioner kontrollerats under 6 

månaders uppföljningsperiod efter avslutade studier. Inget fall av postoperativa infektioner har 

rapporterats. De studier som hade med detta var S. Friberg et al. (2003) och Pasquarella et al. 

(2007). 
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Diskussion 

LAF-enheten har effekt 

Syftet med denna studie var att sammanställa kunskaper om mobila LAF-enheters betydelse för 

renhet i operationsområdet. Alla ingående studier visade vid något tillfälle att det var 

signinfikant lägre antal cfu/partiklar/bakterier vid användandet av LAF-skärmen som tillägg. 

Däremot var det en stor spännvidd på resultaten och alla studierna har olika tillvägagångssätt 

med olika mätmetoder. Det visar ändå att det kan finnas ett intresse för användning av en mobil 

enhet för att komma ner i CFU-värden som är acceptabla för att kunna genomföra protes- eller 

implantatkirurgi. Resultatet bekräftas av en studie av Erichsen Andersson et al. (2014) där 

användning av LAF-ventilation minskade antalet cfu med 89 % jämfört med omblandad 

ventilation.  

 

Utmärkande för operationssjuksköterskans omvårdnad är aseptik och hygien, omfattande 

kunskaper om medicintekniska produkter som instrument och avancerad teknisk apparatur 

(Bäckström, 2012, s 29). De mobila LAF-enheterna kan användas som ett hjälpmedel för 

operationssjuksköterskan att hålla en hög kvalitet på sin omvårdnad. Även Florence 

Nightingale insåg betydelsen av bra ventilation när hon hjälpte de brittiska soldaterna med detta 

bland annat genom att vädra (Ericson och Ericson, 2012, s 10).   

 

Yttre faktorer påverkar och sänker effekten 

Studierna bekräftar att rörelseaktivitet har stor påverkan på antalet cfu som cirkulerar i luften. 

Detta bekräftas i en studie av Erichsen Andersson et al. (2012) där de har undersökt trafikflödet 

i operationssalen och luftkvaliten och funnit ett starkt samband mellan det totala antalet cfu/ m3  

per operation och det totala trafikflödet av personal under operationen. En annan studie av 

Stocks et al. (2010) bekräftar detta där de har funnit ett starkt samband mellan antalet partiklar 

i luften kring sårområdet och antal personer i operationssalen vid höft och 

knäplastikoperationer. Därför borde det vara minst lika viktigt att vara norggrann med lugnt 

uppträdande, undvika att personer går ut och in på salen under operation och annat som kan 

påverka antalet cfu förutom ventilationen. I studien av Erichsen Andersson et al. (2014) har de 

jämfört stationär LAF-ventilation och omblandad ventilation och även tagit hänsyn till 

mänskliga faktorer. Deras studie demonstrerar komplexiteten i operationssalens miljö och där 

är ventilationssystemet endast en förutsättning för ren luft. En operationssal är ett komplext 
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system som interagerar mellan patienter, olika proffesionella team och högspecialicerad teknik. 

Denna typ av komplexa system karakteriseras av att ett litet misstag kan leda till stora 

konsekvenser. Många variabler påverkar luftens renhet och en av dem är den mänskliga faktorn. 

Detta kan vara orsaken till att resultaten varierade så mycket bland de olika ingående studierna.  

 

En annan faktor som kan ha påverkan på effekten av LAF-enheten är om någonting kommer i 

vägen för luftströmmen. I en studie av Chow och Yang (2002) nämner de att det övergripande 

mönstret av luftströmmarna av ventilationen beror på de relativa positionerna av personal, 

lampor och utrustning medan däremot den kontaminerade spridningen också beror på var de 

kontaminerande källorna är lokaliserade. Även lampornas värme påverkar luftströmmen men 

inte i lika hög grad som att lamporna är i vägen för luftströmmen. Vid användande av mobila 

LAF-enheter borde inte lampans påverkan vara lika stor som vid permanenta LAF-tak medan 

påverkan av personal borde vara större eftersom den mobila LAF-enheten konkurrerar med 

personalen om utrymmet.  

 

LAF-enhetens räckvidd och periferin 

I Thore och Burmans studie (2006) hade de kommit fram till att den högsta effekten av LAF-

enheten var 0,8 m från skärmen. Detta har tagits i beräkningen vid användandet av en 

annorlunda mindre modell av LAF som fästs direkt på höften vid höftplastiker och riktas mot 

såret. Denna modell kallas för Air Barrier och placeras ca 5 cm nedanför incisionstället med 

luftriktning mot såret. I en studie av Stocks et al. (2011) där de testat denna modell visar de att 

det är signifikant lägre antal bakterier i såret när Air Barrier användes än utan den (p < 0,001). 

Detta befäster vikten av att LAF-enheten placeras så nära operationsområdet som möjligt. 

 

I resultatet framgår att det är av vikt att ta reda på hur övrig ventilation påverkar luftflödet vid 

användning av en mobil LAF-enhet eftersom effekten är begränsad efter hur luftströmmen rör 

sig framåt. Vidare framkommer att det är av vikt att den mobila enheten inte placeras för långt 

ifrån sår och instrument eftersom effekten avtar med avståndet till skärmen. Det kan vara en 

avvägning att placera skärmen så nära som möjligt samtidigt som den inte får vara i vägen för 

operationspersonalen att utföra sitt jobb i operationssåret. I studien av Pasquarella et al. (2007) 

var det många sedimentationsplattor och partikelsamlare som var placerade ute i 
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operationssalen och där har inte LAF-enheten effekt. Endast nitrocellulosamembranen som var 

placerade på instrumentbordet och vid såret visade på effekt av LAF-skärmen och det beror 

troligtvis på att alla andra kontrollpunkter i studien ligger utanför skärmens räckvidd. 

 

Även i studien av Sossai et al. (2011) var instrumentbordet placerat utanför LAF-skärmens 

riktning vilket borde vara förklaringen till att skärmen inte hade någon effekt på 

instrumentbordet medan effekten var signifikant i sårområdet. I Thore och Burmans studie 

(2006) hade operatören bett att LAF-skärmen skulle flyttas på periodvis under operationen och 

det visar både att det är viktigt att skärmens placering planeras noggrant både med avseende på 

riktning, avstånd och att inte vara i vägen för personalen. Detta borde också vara av vikt om 

man ska använda skärmen för att uppnå ultraren luft vid en specifik operation och om skärmen 

flyttas undan kan man inte garantera säkerheten under opertionen. Operationssjuksköterskan 

har ansvar för att hygieniska och aseptiska principer tillgodoses och det är svårt när hen förlitar 

sig på ett hjälpmedel och operatören ber att det ska flyttas undan. Detta gäller särskilt med den 

kunskap som framkommit efter genomgång av dessa studier. 

 

Detta bekräftas i en studie av McHugh, Hill och Humphreys (2015) med LAF-ventilation där 

endast 6,1 % av 829 operationer hade instrumentbordet korrekt placerat under LAF-taket. Detta 

menar jag kan likställas med en felaktig placering av en mobil LAF-enhet som i studien av 

Sossai et al. (2011) där instrumentbordet inte nåddes av luftströmmen. Det är även intressant 

med tanke på studien av Nilsson, Lundholm och S. Friberg (2010) där de studerar ett mobilt 

LAF-instrumentbord utanför själva LAF-området därför att det ofta är trångt. Så även om det 

finns en fast LAF-enhet så måste utrustning och patient hålla sig inom det avgränsade området 

för att få effekt. Detta visar att det finns ytterligare användningsområden för mobila LAF-

enheter som tillägg till befintlig LAF-ventilation. 

 

I inledningen till de flesta av de ingående studierna nämner de att anledningen att använda sig 

av mobila LAF-enheter är att de vill ha ultraren luft men att det kräver stora och dyra 

ombyggnationer att installera en permanent LAF-ventilation. De ser alltså mobila LAF-enheter 

som ett billigare alternativ för att erhålla ren luft i operationssalen. Enligt McHugh et al. (2015) 

kostar det ca 750 000 kr att installera LAF-ventilation i en standardoperationssal. 
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Postoperativa infektioner och bakterietyper 

I en litteraturöversikt om LAF-ventilation som förebyggande av postoperativa sårinfektioner av 

McHugh, Hill och Humphreys (2015) nämner de några studier som har fått ökat antal 

postoperativa infektioner efter införandet av LAF-ventilation som huvudenhet. De menar att 

LAF-ventilationen kanske ger en falsk säkerhet som gör att personalen slarvar med övriga 

hygienrutiner. I samma litteraturöversikt var det även flera av studierna där de postoperativa 

infektionerna hade minskat vid användande av LAF-ventilation. Det var ju i alla fall postitivt 

för de mobila LAF-enheterna att inga postoperativa infektioner hade konstaterats i de studier 

som kontrollerat detta. De bakterietyper som nämnts i resultatet stämmer överens med det som 

Socialstyrelsen (2006, s 146) nämner är majoriteten av bakterierna som finns i luften i en 

operationssal. 

 

Metoddiskussion 

Det var inte så lätt att hitta artiklar som tog upp mobila LAF-enheter men artiklar har sökts i 

flera databaser och därigenom dammsugit ämnesområdet. Däremot har jag under arbetets gång 

utvecklat kompetensen i att söka artiklar så att om arbetet skulle göras om senare skulle troligen 

fler artiklar hittas. Eftersom de olika ingående studierna är så olika designade är det svårt att 

jämföra resultaten. I de olika studierna har olika mätmetoder använts som till exempel 

reduktionsfaktor, partikelmätning, sedimentationsplattor och luftsamlare. De olika 

operationssalarna som experimenten utförts i är alla olika utformade och har olika 

ventilationssystem. Samtidigt är det en fördel att studierna är så olika eftersom att då belyses 

problemet från olika aspekter. En metasyntes hade kanske gett en mer exakt vägledning om de 

mobila borden var effektiva eller inte. I innehållssanalysen tas visserligen hänsyn till olika 

sammanhang men det är svårt att hålla reda på sammanhangen i de olika studierna när 

meningsenheterna ska kodas. 

 

Resultatets betydelse för omvårdnad är att det kan öka medvetenheten hos 

operationssjuksköterskor eller annan personal i operationssalen om vikten av LAF-enhetens 

placering och att inte förlita sig på LAF-enheten utan att övriga hygienrutiner är lika viktiga. 

Det skulle vara intressant med flera likvärdiga studier med mobila LAF-enheter så skulle det 

vara lättare att jämföra dem. Alltså där LAF-enheten placerats på samma plats vid alla studier 

och där omgivande påverkande faktorer försöker vara så lika som möjligt, men det är inte så 
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enkelt. Detta är givetvis inte så enkelt. Det skulle även vara bra med studier hur mobila LAF-

enheter påverkar operationssjuksköterskornas arbetsmiljö. 

 

 

Slutsats 

Mobila LAF-enheter kan vara ett hjälpmedel för att erhålla ren luft över en begränsad yta. 

Användaren måste vara medveten om LAF-enhetens räckvidd och att utanför den är luften inte 

ren. Det går inte att förlita sig på enbart den mobila LAF-enheten utan övriga hygienrutiner är 

lika viktiga som tex att personalen rör sig lugnt i salen, att hålla antalet personer nere och 

undvika att dörrar öppnas i onödan. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Söklista 

Sökning Sökord Avgränsningar Antal träffar Urval, 

antal(artikelnr) 

Pubmed 

150203 

Operating rooms 

AND ventilation 

(mesh) 

 540  

Pubmed 

150203 

Air movements 

AND surgical 

wound 

infection/prevention 

and control OR 

surgical wound 

infection/surgery 

(mesh) 

 23  

Pubmed  

150203 

Air movements 

AND Surgical 

wound 

infection/nursig OR 

surgical wound 

infection/prevention 

and control (mesh) 

År 2000-2015 

Språk: svenska, 

engelska 

3  

Cinahl 

150203 

Operating rooms 

AND colony count, 

microbial 

(headings) 

År 2000-2015 

Språk: svenska, 

engelska 

37 2(antal artiklar)  

(1,3) (artikelnr) 

Cinahl 

150203 

Operating rooms 

AND colony count, 

microbial AND 

ventilation 

(headings) 

År 2000-2015 

Språk: svenska, 

engelska 

12 3 (3,5,6) 

Cinahl 

150203 

Operating rooms 

AND infection 

control AND air 

microbiology 

(headings) 

År 2000-2015 

Språk: svenska, 

engelska 

13 1 (5) 

Cinahl 

150203 

Operating rooms 

AND ventilation 

(headings) 

År 2000-2015 

Språk: svenska, 

engelska 

69  

Cinahl 

150119 

LAF och microbial År 2005-2015 

Språk: Svenska, 

engelska, 

danska, norska. 

2 2 (4,5) 

Cinahl 

150212 

Laminar air flow 

(headings) 

År 2000-2015 

Språk: svenska, 

engelska 

29 3 (1,2,4) 
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Bilaga 2 – Artikelöversikt 

Artikel 

nr 

 Problem och 

syfte 

Metod  

Urval, analys 

Resultat Diskussion 

1 Titel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författa

re: 

 

 

 

Tidskrif

t: 

 

Årtal: 

Mobile 

zoned/expone

ntial LAF 

screen: a new 

concept in 

ultra-clean air 

technology for 

additional 

operating 

room 

ventilation 

Friberg B., 

Lindgren M., 

Karlsson C., 

Bergström A., 

Friberg S. 

Journal of 

Hospital 

Infection 

2002 

Syftet med 

studien var att 

utvärdera om en 

tidigare okäAnd 

mobil skärm 

erbjöd ultra-ren 

exponentiell LAF 

som ett tillägg till 

konventionell 

turbulent eller 

mixad 

operationssals- 

ventilation. 

Kvantitativ 

studie. Under 

både 

låtsasoperatio

ner och riktiga 

operationer 

har man tagit 

prov på luften 

och satt ut 

agar-plattor 

olika långt 

från en mobil 

LAF-skärm. 

Detta för att 

undersöka hur 

långt från 

skärmen LAF-

ventilationen 

har effekt. 2 st. 

pilotexperime

nt med och 

utan LAF 

skärm. 15 

mätningar 

med LAF 

skärm och 15 

utan. 

Vid pilotstudien 

visade att 

användande av 

LAF-skärm 

påfallande 

minskade antal cfu i 

instrument, sår och 

patient- områdena 

men det var nästan 

ingen skillnad i 

periferin. Även luft-

partiklarna följde 

samma mönster. 

Användandet av 

LAF-skärm 

minskade antal 

cfu/m2 till en nivå 

som klarar ultraren 

luft dvs 

<350cfu/m2/h. 

Att använda en extra 

LAF-skärm kan 

vara ett sätt att få 

ned antalet cfu 

lokalt kring sår och 

instrument i 

operations-salar 

med konventionell 

ventilation. Det är 

mycket dyrt med en 

komplett LAF-

operationssal och 

det kan vara 

omöjligt i 

nuvarande lokaler 

utan omfattande 

renovering. I dessa 

situationer kan en 

mobil LAF-skärm 

vara ett värdefullt 

komplement. 

2 Titel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författa

re: 

 

 

Tidskrif

t: 

 

Årtal: 

The addition 

of a mobile 

ultra-clean 

exponential 

laminar 

airflow screen 

to 

conventional 

operating 

room 

ventilation 

reduces 

bacterial 

contamination 

to operating 

box levels 

Friberg S., 

Ardnor B., 

Lundholm R., 

Friberg B. 

Journalof 

Hospital 

Infection 

2003 

Syftet med 

studien var att 

utvärdera, i 

aktuell kirurgi, 

effekten av en ny 

mobil skärm som 

komplement till 

konventionell 

turbulent eller 

mixad 

operationssals-

ventilation på 

antal luftburna 

och yt-bakterier. 

Kvantiatativ 

studie. 60 

ljumskbråck-

op i samma 

operationssal 

under 3 

veckor, 

slumpmässigt 

utvalda vilka 

som skulle ha 

TOUL-

ventilation 

som tillägg. 

Luftfångare: 

12 op. med 

mobilt LAF 

och 10 op. 

utan mobilt 

LAF. Agar-

plattor: 50 op.  

med mobilt 

LAF och10 op. 

utan mobilt 

LAF. Hänsyn 

har tagits till 

antal personer 

i salen. 

Vid operationer 

med LAF-skärm 

kunde ultraren luft 

frambringas efter 

räkning av 

agarplattor på 

patientens bröst. I 

periferin var det 

ingen skillnad. 

LAF-skärmen 

minskade 

luftkontaminationen 

nedströms skärmen 

med 68 % så att den 

kunde kallas för 

ultraren. Det fanns 

ett samband mellan 

antalet personer och 

ökning av 

bakteriekontaminati

onen oavsett om 

LAF-skärmen 

användes eller inte. 

Inga postoperativa 

sårinfektioner 

förekom inom 6 

månader. 

Att använda en 

mobil LAF-skärm 

som tillägg 

minskade både luft-

burna och 

sedimenterande cfu 

till nivåer som en 

komplett ultra-ren 

LAF ventilation ger. 

Den mobila LAF-

skärmen kan vara ett 

värdefullt tillägg i 

redan existerande 

operationssalar eller 

salar med dåligt 

fungerande 

ventilation. En ny 

komplett LAF-

anläggning är 

mycket kostsam och 

detta är ett billigare 

alternativ. 
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3 Titel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författa

re: 

Tidskrif

t: 

 

Årtal: 

Further 

bacterio-

logical 

evaluation of 

the TOUL 

mobile system 

delivering 

ultra-clean air 

over surgical 

patients and 

instruments 

Thore M., 

Burman L.G. 

Journal of  

Hospital 

Infection 

2006 

Denna studie 

undersöker 

prestationen av 

två TOUL-400 

modeller och om 

den nyligen 

utvecklade 

TOUL-300 EUA 

kirurgiskt 

instrument bord i 

ett rum med 6 

luftväxlingar per 

timme och en 

operationssal med 

16 luftväxlingar 

per timme med 

lite störning av 

luftturbulensen 

och under mer 

relevanta kliniska 

tillstånd. 

Kvantitativ 

studie. 2 st 

låtsas coronar 

angiografi och 

12 st låtsas 

höftplastikop.  

12 st riktiga 

coronar 

angiografi + 4 

st varicer, 1 st 

navelbråck, 1 

st ljumskbråck 

. Luftens 

renhet mättes 

med en 

luftsamlare 

och 

agarplattor 

placerades ut. 

Effekten av de 

olika TOUL-

enheterna 

mättes med en 

reduktionsfakt

or (RF). 

TOUL-400 

minskade antal cfu 

från 53 cfu/m3 till 2. 

TOUL-300 

instumentbord 

minskade cfu 0,8 m 

från skärmen med 

96% dvs från 43,8 

cfu/m3 till 1,9. 

Dessa var under 

frånvaro av 

operationsteam. 

Vid 12 st. cororanar 

angiografi op. 6 

med och 6 utan 

TOUL-400 

uppnåddes aldrig 

ultra-ren luft. Men 

skärmen var på för 

långt avstånd från 

ljumsken, ca 2 m. 

Under de sista 6 

operationerna 

visades skilda 

resultat och vid 

några försök var 

luften ultraren vid 

användande av 

TOUL-400.  

TOUL-400 är 

kapabel att 

producera ultra-ren 

luft upp till 1,5 m 

från skärmen 

oberoende av typen 

av turbulent 

ventilation 6 eller 

16 luftväxlingar per 

timme. 

Användbarheten 

hindras av den 

begränsade 

räckvidden och 

svårigheter vid 

positionering för att 

erhålla en ostörd 

luftström.  

4 Titel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författa

re: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidskrif

t: 

 

Årtal: 

A mobile 

laminar 

airflow unit to 

reduce air 

bacterial 

contamination 

at surgical area 

in a 

conventionally 

ventilated 

operating 

theatre 

Pasquarella C., 

Sansebastiano 

G.E., Ferretti 

S., Saccani E., 

Fanti M., 

Moscato U., 

Giannetti G., 

Fornia S., 

Cortellini P., 

Vitali P., 

Signorelli C. 

Journal of 

Hospital 

Infection 

2007 

 

 

 

Syftet med 

studien var att 

testa den 

bakteriologiska 

effektiviteten av 

en mobil LAF 

enhet i en 

konventionell 

operationssal när 

urologiska 

operationer 

utförs. 

Kvantitativ 

studie. 

Urologenheten 

i Parma har 

testat en mobil 

LAF-enhet 

(TOUL) under 

34 operationer 

av 76 op. De 

har tagit 

hänsyn till 

antalet 

personer på 

op-salen. 

Bakteriebäran

de enheter har 

samlats in med 

hjälp av agar-

plattor och ett 

nitrocellulosa 

membran 

(47op) som 

överförts till 

agarplattor.  

Medel bakterie 

sedimentationen på 

instrumentbordet 

var 89% mindre vid 

användandet av 

LAF-skärm och 

60% mindre i 

närheten av såret. 

Däremot var det 

ingen signifikant 

skillnad på bakterie 

sedimentationen på 

de 4 olika 

uppsamlingar som 

var ute i  

operationssalen 

med eller utan 

LAF.enhet. 

Inga postoperativa 

sårinfektioner hade 

rapporterats efteråt. 

Resultatet av 

studien bekräftar att 

LAF-enheten 

effektivt minskar 

bakterie och 

partikelkontaminati

on. Om man mätt 

bakteriekontaminati

onen och upptäcker 

att den rådande 

ventilationen inte är 

tillräcklig kan LAF-

enheten vara en 

lämplig utväg. Man 

måste också värdera 

risken för post-

operativa 

sårinfektioner i 

bedömningen.   
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5 Titel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författa

re: 

 

Tidskrif

t: 

 

Årtal: 

Assessment of 

horizontal 

laminar air 

flow intrument 

table for 

additional 

ultraclean 

space during 

surgery 

Nilsson K.-G., 

Lundholm R., 

Friberg S. 

Journal of 

Hospital 

Infection 

2010 

Syftet med 

studien var att 

undersöka om 

LAF 

instrumentbord 

placerad bredvid 

en fullstor 

ultraren vertikal 

LAF-enhet skulle 

kunna extra ultra 

ren plats utanför 

negativt rörande 

verkan av 

huvudenheten. 

För 

undersökningen 

användes rök för 

att visualisera 

luftflödet, 

dammpartiklarna 

räknades och 

sedimentationspl

attor användes för 

att bestämma 

bakteriekontamin

atio-nen på 

ytorna. 

Kvantitativ 

studie. Studien 

är uppdelad i 2 

faser där fas 1 

genomförs 

utan patient 

men med 

operations-

sköterskor 

som simulerar 

normal 

aktivitet. Fas 2 

genomförs vid 

2 st 

knäplastik-op. 

Man har 

undersökt 

partikelnedfall

et och antal cfu 

i luften med 

hjälp av 

agarplattor 

och 

luftfångare. 4 

agarplattor per 

instrumentbor

d samt 2 st 

kontrollplattor 

under 

ordinarie LAF 

område. En 

luftfångare per 

ställe samt 2 

innanför 

instrumentbor

den. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När LAF 

instrumentbord var 

placerad längs yttre 

långsidan av huvud-

LAF-enhetens gräns 

ändrades 

luftströmmens 

rikning från 90 

grader till 45 grader. 

Utan sjuksköterske-

aktivitet hade LAF-

skärmen liten effekt 

medan med 

sjuksköterske-

aktivitet var det 4 

gånger högre antal 

patiklar när LAF-

skärmen var 

avstängd.  

Under kirurgi med 

en extra sköterska 

som gjorde rörelser 

upptäcktes en tydlig 

ökning av partiklar 

på bordet som var 

utan LAF-skärm. 

Det var dubbelt så 

mycket cfu/m2 på 

instrumentbordet 

utan LAF som det 

med LAF och inom 

huvud LAF-

området. 

Deras slutsats är att 

LAF-

instrumentbordet 

försåg med ultraren 

luft och det ökar 

renligheten av 

luften och är säker 

att använda som en 

utvidgning av 

huvud-LAF-

enheten för att få 

mer plats för 

instrumenten och 

säkra att de inte blir 

kontaminerade. 

De diskuterar även 

mätmetoder av 

partiklar i luft i 

stället för bakterier 

och menar att 

bakterier 

huvudsakligen är 

bundna till partiklar. 
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6 Titel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författa

re: 

 

 

Tidskrif

t: 

Årtal: 

Mobile 

laminar air 

flow screen for 

additional 

operating 

room 

ventilation: 

reduction of 

intraoperative 

bacterial 

contamination 

during total 

knee 

arthroplasty 

Sossai D., 

Dagnino G., 

Sanguineti F., 

Franchin F. 

J Orthopaed 

Traumatol 

2011 

Syftet med 

studien var att 

utvärdera 

effektiviteten av 

LAF för att 

reducera bakterie- 

kontaminering i 

operationsområde

t under ortopedisk 

implantat kirurgi i 

en operationssal 

med konventio-

nell turbulent 

ventilation. 

Kvantitativ 

studie. 34 

knäplastik-op 

under 2 

månader och 

av dem hade 

17 st LAF-

skärm som 

tillägg riktat 

mot såret och 

17 var utan 

skärm. Samma 

operationssal 

och samma 

kirurg. 

Konventionell 

turbulent 

ventilation 

med 12,5 

luftväxlingar 

per timme. 

Luft och 

partikelsamlar

e användes. 

Antal cfu/m3 

minskade från 23,5 

till 3,5 cfu/m3 när 

LAF-skärmen 

användes. Däremot 

var det ungefär lika 

på instrumentbordet 

28,6 med och 30,8 

cfu/m3 utan LAF-

skärm. Ungefär 

samma var det med 

antalet partiklar som 

minskade 

signifikant när 

LAF-skärmen 

användes.  

LAF-skärmen är 

effektiv på att 

minska bakterie-

kontaminationen 

och partikel-

kontaminationen. 

Att förebygga 

infektioner är att 

föredra än att 

behandla dem 

efteråt. En komplett 

ultraren LAF 

ventilation är 

mycket dyr och kan 

ibland vara omöjlig 

att installera i 

befintliga lokaler 

utan omfattande 

ombyggnationer. 

Att använda sig av 

en LAF-skärm som 

tillägg kan bli ett 

intressant, effektivt 

och billigt 

komplement till 

operationssalar med 

konventionell 

ventilation. 

 


