
Ultra Clean Room



Et rom hvor miljøet er kontrollert, 
overvoket og vedlikeholdt i forhåll til 
et fordefiniert nivå.

... basert på en design tilsvarende 
aktuell renroms krav og som er 
produsert, levert, installert og 
valideret for å bevise at spesifiserte 
renromskrav er nått.

Hva er et renrom?



Laboratorier
Forskning
Legemiddels produksjon
Produksjon av MTP
Industriell produksjon
• Sensorer
• Chip
• Batterier
• Mfl.
Sterilforsyning
Opersjonsstuer

Ulike typer av renrom



Krav for en operasjonsstue i hvile;
• ≤ 5/m³ CFU

For å i bruk klare;
• ≤ 10/m³ CFU

Viktig er også en kort opprenskningstid 
etter rengjöring og desinfeksjon.

Hva er en ultraren operasjonsstue?



• Kildestyrke per person

• Antall personer i romet

• Luftflödet m³/s

Hva påvireker operasjonsstuens status?



• Källstyrkan per person

• Antall personer i romet

• Luftflödet m³/s

Hva påvireker operasjonsstuens status?



• Källstyrkan per person

• Antall personer i romet

• Luftflödet m³/s
• LAF - Laminært

• Mix – Omrøring

• TAF – Temperatur gradient

Hva påvireker operasjonsstuens status?



• Aktivitet og luftkvalitet i tilslutende 
arealer.
• Forberedelsesrom
• Korridor

• Operasjonsstuens design
• Design av stuen
• Tetthet
• Overflater
• Utstyr på stuen

• Døråpninger
• Personell og material til og fra stuen

Hva mer påvireker operasjonsstuens status?



• Antall døråpninger påvirker hygiennivået 
på operasjonsstuen meget negativ.

• Visulized and CFD simulation of OR door 
opening study.

*Door openings OR - Courtesy to the University of Turku AKM Finland

Hva skjer ved døråpning?



• Rutiner for rengjøring og desinfeksjon

• Overvaking av ventilasjonssystem

• Bruk av ultraret engangs beklädning 

• Rutiner på operasjonsstuen

• Rutiner for personell og material til og fra stuen

• Passiv og aktiv kontrollmåling CFU nivået i hvila og i bruk

Hvordan vedlikeholde  operasjonsstuens status?



• Involverte tidig i design og funksjon
• Sikkre og tette operasjonsstuer

• Brann, Stråling, vegger, himling, dører, vinduer, mm

• Rett type av overflate materialer
• Rengjøring, desinfeksjon

• Ventilasjonssystem
• CFU, luft flyt, lufttrykk, temperatur, luftfuktighet

• En god arbeidsmiljø
• Lys, lyd, temp, mm

• Medisintekniskutstyr
• Operasjonsbord, operasjonslamper, uttakssentraler, monitorer, 

integrasjonssytem,mm

Hva kan vi som leverandører bidra med?



• Et bra arbeidsflyt og logistikk

• Plassering av utstyr

• Dørr og interlock funksjoner

• Personell og materiell sluser
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• Midlertidige operasjonsstuer ved 

rehabilitering og nyt bygg.

• Operasjonsstuer med forutsettninger for 

god kirurgi og hygiene.

Vi kan levere operasjonsstuer for en midlertidig løsning 



• Midlertidige operasjonsstuer ved 

rehabilitering og nyt bygg.

• Operasjonsstuer med forutsettninger for 

god kirurgi og hygiene.

Vi kan levere operasjonsstuer for en midlertidig løsning 



• Tillpasses utifra det kirurgiske oppdraget.

• Operasjonsplanlegging iht. operasjonsstuenes ”Hygienekapasitet”.

• Rett type av operasjonstøy.

• Ikke mer personell en nødvendig.

• Minimere antall døråpninger.

• Bruk ”sluser ” for material og personell.

• Rett og riktig rengjøring og desinfeksjon.

Oppsumering - Operasjonsstuer



• Tillpasses utifra tydlige rettningslinjer som er basert utifra det kirurgiske oppdraget.

• Operasjonsplanlegging integrert med styring av operasjonsstuen.
• Ventilasjonsanlegget (luftflyt) tillpasses utifra typen av kirurgi.

• Ventilasjonsanlegget går i «stand-by» ner operasjonsstuen ikke ska brukes.

• Automatisk telling av antall personer på operasjonsstuen.
• Ventilasjonsanleggt justrer automatisk luftflyt og luftvekslinger.

• Personell- og material sluser for å minimere antall døråpninger.

• Manuell rengjøring (og desinfeksjon) i kombinasjon med UV-roboter.

Fremtidens operasjonsstuer – Tekniskk Design



Vi som leverandører ønsker å bli innvolvert så 
tidig som mulig i prosessen for å bidra med:

• Kunnskap

• Design og løsninger

• Teknikk og utstyr

Dette FOR å bidra til en god arbeidsmiljø som 

gir reduksjon av postoperative infeksjoner og 
kostnads besparinger for Norsk helse.

Oppsumering




