
BILAG 1 Infektionsfølsomhed og adfærd på operationsstuer 

Nedenstående skema er udarbejdet med udgangspunkt i internationale, nationale guidelines 

samt regionale aftaler og angiver de væsentligste anbefalinger for adfærd og håndtering på 

operationsstuer i relation til forskellige typer af operation samt variationen i operationsstuens 

indretning. 

 
Infektions- 

følsomhed 

Minimal Mellem Mellem Høj Høj 

Stuetype 1 2 3 4 5 

Klassifikation af 

operation 

Småkirurgi 

(”chirurgia minor”) på 

fx diverse klinikker 

Minimal invasive uden 

for operationsafdeling 

fx indgreb på 

radiologisk afd., 

kardiologisk 

laboratorium, etc. 

Større indgreb 

Minimale invasive 

indgreb på 

operationsafdelingen, 

specielt hvis der er risiko 

for at overgå til åben 

operation 

Ultraren med Turbulent 

air flow (TAF) 

Ultraren med Laminar 

air flow (LAF) 

Eksempler på 

indgreb 

Små hudtumorer 

Over fascien 

(”bumps and lumps”) 

Minimale invasive 

indgreb 

Minimale invasive 

indgreb, hvor der er risiko 

for at skulle overgå til 

åben operation 

Indsættelse af 

fremmedlegemer (fx 

alloplastikker) 

Indsættelse af 

fremmedlegemer (fx 

alloplastikker) 

Adfærd inklusive påklædning /afdækning 

Patient- 

påklædning 

Patientens eget tøj, 

hvis ikke det er til 

gene for indgrebet 

Patientens eget tøj, 

hvis ikke det er til gene 

for indgrebet, evt. 

anvendes hospitalets 

tøj 

Hospitalets tøj anvendes Hospitalets tøj 

anvendes 

Hospitalets tøj 

anvendes 

Personale- 

påklædning 

Afdelingens 

arbejdsdragt 

Afdelingens 

arbejdsdragt 

Afdelingens arbejdsdragt 
/ barrierearbejdsdragt 
ved indsættelse af 
fremmedlegemer 

Barrierearbejdsdragt Barrierearbejdsdragt 

Operationshue 

(personale) 

Operationshue Operationshue Operationshue Operationshætte som 

dækker nakken 

Operationshætte som 

dækker nakken 

Kirurgisk maske 

(personale) 

Ved behov Bæres af OP-teamet og 

af usteril hjælper under 

udpakning. 

Personer tættere end 

1m på sterilt område 

bør bære maske 

Bæres af OP-teamet og 

af usteril hjælper under 

udpakning. 

Personer tættere end 1 m 

på sterilt område bør 

bære maske 

Bæres af OP-teamet og 

af usteril hjælper under 

udpakning. Personer 

tættere end 1 m på 

sterilt område skal 

bære maske. 

Evt. bærer alle på stuen 

maske. 

Bæres af OP-teamet og 

af usteril hjælper under 

udpakning. Personer 

tættere end 1 m på 

sterilt felt samt 

instrumenter skal bære 

maske. Evt. bærer alle 

på stuen maske. 

Operations- 

handsker 

Sterile handsker ved 

aseptiske procedurer 

Sterile handsker skal 

benyttes af alle i OP- 

teamet. 

Der kan anvendes 

dobbelthandsker ved 

risiko for perforation af 

handsken 

Sterile handsker skal 

benyttes af alle i OP- 

teamet. Der kan 

anvendes 

dobbelthandsker ved 

risiko for perforation af 

handsken 

Sterile handsker skal 

benyttes af alle i OP- 

teamet. Der kan 

anvendes 

dobbelthandsker ved 

risiko for perforation af 

handsken 

Sterile handsker skal 

benyttes af alle i OP- 

teamet. Der kan 

anvendes 

dobbelthandsker ved 

risiko for perforation af 

handsken 

Operations-kittel Steril OP kittel 

anvendes ved behov 

Steril OP kittel Steril OP kittel Steril OP kittel Steril OP kittel 

Patientafdækning Patienten skal 

afdækkes i et 

passende stort 

område så aseptisk 

teknik kan overholdes 

Patienten skal 

afdækkes i et 

passende stort område 

så aseptisk teknik kan 

overholdes 

Patienten skal afdækkes i 

et passende stort område 

så aseptisk teknik kan 

overholdes (oftest fuld 

afdækning) 

Patienten skal 

afdækkes i et 

passende stort område 

så aseptisk teknik kan 

overholdes (oftest fuld 

afdækning) 

Patienten skal 

afdækkes i et 

passende stort område 

så aseptisk teknik kan 

overholdes (oftest fuld 

afdækning) 



Instrument- 

håndtering 

Udpakkede 

instrumenter skal 

være tildækket under 

transport og lejring af 

patienten ind på 

operationsstuen 

Udpakkede 

instrumenter skal være 

tildækket under 

transport og lejring af 

patienten ind på 

operationsstuen 

Udpakkede instrumenter 

skal være tildækket under 

transport og lejring af 

patienten ind på 

operationsstuen 

Udpakkede 

instrumenter skal være 

tildækket under 

transport og lejring af 

patienten ind på 

operationsstuen 

Udpakkede 

instrumenter skal være 

tildækket under 

transport og lejring af 

patienten ind på 

operationsstuen 

Instrumentborde bør 

tildækkes ved øget 

risiko for nedfald af 

partikler 

Instrumentborde bør 

tildækkes ved øget 

risiko for nedfald af 

partikler 

Instrumentborde bør 

tildækkes ved øget risiko 

for nedfald af partikler 

Instrumentborde bør 

tildækkes ved øget 

risiko for nedfald af 

partikler 

Instrumentborde bør 

tildækkes ved øget 

risiko for nedfald af 

partikler 

Instrumenter skal 

udpakkes under 

anvendelse af 

aseptisk teknik 

Instrumenter skal 

udpakkes under 

anvendelse af aseptisk 

teknik 

Instrumenter skal 

udpakkes under 

anvendelse af aseptisk 

teknik 

Instrumenter skal 

udpakkes under 

anvendelse af aseptisk 

teknik 

Instrumenter skal 

udpakkes under 

anvendelse af aseptisk 

teknik. 

Udpakning af 

instrumenter bør foregå 

i LAF området (zone 1). 

Adfærd Personalet skal 

færdes og arbejde 

med rolige 

bevægelser 

Personalet skal færdes 

og arbejde med rolige 

bevægelser 

Personalet skal færdes 

og arbejde med rolige 

bevægelser 

Personalet skal færdes 

og arbejde med rolige 

bevægelser 

Personalet skal færdes 

og arbejde med rolige 

bevægelser 

Døråbninger 

mm. 

Undgå at åbne døre. 

Døre åbnes kun om 

nødvendigt og efter 

en forudgående 

vurdering. Anvend 

gerne 

gennemstiksskabe, 

tlf. og lign 

Undgå at åbne døre. 

Døre åbnes kun om 

nødvendigt og efter en 

forudgående vurdering. 

Anvend gerne 

gennemstiksskabe, tlf. 

og lign 

Undgå at åbne døre. 

Døre åbnes kun om 

nødvendigt og efter en 

forudgående vurdering. 

Anvend gerne 

gennemstiksskabe, tlf. 

og lign 

Døre åbnes kun ved 

kritiske tilstande. 

Anvend 

gennemstiksskabe, tlf. 

og lign. 

Døre åbnes kun ved 

kritiske tilstande. 

Anvend 

gennemstiksskabe, tlf. 

og lign. 

 Den sterile assistent 

skal stå i LAF området 

(zone1) * 

Den usterile assistent 

skal stå uden for LAF- 

området (zone 3) * 

Kun relevant 

operationsudstyr bør 

være i LAF området 

(zone 1) * 

Luftstrømmen bør ikke 

brydes i det laminare 

air flow mellem 

indblæsningen og 

operationsfeltet. 

Ventilationstype Konventionel Konventionel Konventionel Andre flowtyper, som 

kan opnå ultraren luft i 

operationsfeltet 

LAF 

(laminar air 

flow/unidirectional flow) 

Klassifikation af 

operation 

Småkirurgi 

(chirurgia minor) 

Minimal invasiv Større indgreb 

Minimal invasiv på 

operationsafdelingen, 

hvor der er risiko for at 

skulle overgå til åben 

operation 

Ultraren Ultraren 

Eksempler på 

indgreb 

Små hudtumorer 

Over fascien 

(”lumps & bumps”) 

Kardiologi 

Interventions-radiologi 

 Indsættelse af 

fremmedlegemer, fx 

alloplastikker 

Indsættelse af 

fremmedlegemer, fx 

alloplastikker 

Trykforhold i 

forhold til 

omgivende birum 

og gangareal 

(+) + + + + 



Maksimal CFU- 

belastning  

(under operation) 

(CFU/m3) 

Ingen anbefalede 

grænseværdier 

200 100 10 10 

Luftfugtighed 

(% rh) 

<70 <70 <70 <70 <70 

*tidligere betegnet som antal luftskifte per time 



 
 


