
BILAG 2 Generelt om adfærd på operationsstue med “Laminar air-flow” 
 

Effekten af laminar air-flow er betinget af korrekt adfærd. Laminar air-flow (LAF) kan være 

udformet som horisontale eller vertikale luftstrømme. 

Luftstrømmen har hastighed og temperatur, som beskytter operationsfeltet mod indtrængen af mi- 

kroorganismer fra omgivelserne, samt bortleder mikroorganismer, i takt med at de afgives i 

operationsfeltet. For at dette skal have den optimale funktion, er adfærden af vigtig betydning. 

Luftstrømmen må ikke brydes i det laminare air-flow. Der bør være fri passage mellem 

indblæsningsfilteret og operationsfeltet. 

 

Figur 1: Zoneinddeling af operationsstuer med vertikal eller horisontal LAF 

   

Zone 1 (LAF) 
I LAF zonen er der til stadighed en 
kontrolleret tilførsel af kimfri luft 
over operationsfeltet, med en 
turbulensfri fortrængningsstrøm 

Zone 2 (neutralzonen) I 
grænseområdet mellem LAF og 
området uden for LAF, vil der være 
et område med højere turbulens. 
Størrelsen af dette område skal 
defineres inden ibrugtagning. 

Zone 3 (uden for LAF) I 

området uden for LAF, vil der 

være en 

opblandingsventilation. 

Luften vil dog her være med et 
forholdsvist lavt indhold af CFU, da 
der sker en forholdsvist høj 
udskiftning af luften pga. 
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I området på grænsen mellem det laminare air-flow og den konventionelle ventilation er der en 

zone med ukontrollerede luftstrømme (turbulens). Denne benævnes neutralzonen - angivet med 

gul i figur 1 (zone 2). Installatøren må definere størrelsen på området, da det er forskelligt alt efter 

stuens øvrige indretning og ventilationsforholdene. Installatøren kan evt. lave en ”røg prøve”. 

Oftest vil området være mellem 25 cm og 50 cm bred. Zonen kan markeres på gulvet, for at lette 

personalets adfærd. 

 
Der bør ikke være udpakket sterilt udstyr eller personer i neutralzonen. Borde og apparatur bør 

ikke placeres her. Borde med sterilt udstyr og instrumenter skal være i det laminare air-flow, andet 

udstyr bør opholde sig udenfor flowet. Anæstesiapparatet kan af sikkerhedsmæssige grunde ikke 

placeres udenfor. Afdækning mellem patient og anæstesipersonale/apparatur kan evt. foregå med 

steril operationsafdækning. 



Under operationen anbefales, at der højst må være 10 CFU/m3 målt 30 cm fra operationssåret og 

højst 10 CFU/m3 målt i yderkanten af det laminare air-flow, fx på instrumentbagbordet. 

 
For at minimere afgivelsen af partikler fra personalet, skal alt personale på operationsstuen 

anvende godkendt barrierearbejdsdragt, som opfylder kravene til DS/EN 13795. Hvis overdelen 

ikke har en tætsluttende manchet, skal denne ned i bukserne. Dette vil reducere partikelafgivelsen 

fra hud og dermed være medvirkende til at reducere kimtal i luften. 

 
For at nedsætte risikoen for at operationsfeltet eller instrumenterne kontamineres ved direkte ned- 

fald, bør operationsteamet på stuen ligeledes bære operationshue, som dækker nakken. Hvis 

nakken ikke er dækket, er der risiko for, at hudpartikler vil blive blæst ind over operationsfeltet. 

 
Ved vertikal laminar air-flow, kan interposition af operatørens eller assistenternes hoved være et 

problem. Risikoen herved kan muligvis minimeres ved anvendelse af sterile operationshjelme. 

Dette er der ingen kliniske forsøg, som har kunnet påvise. 

 
Som en yderligere adfærdsregulerende beklædning bør alle på stuen bære kirurgisk maske under 

hele operationen. Masken skal sidde tæt og dække tilstrækkeligt. 

 
Luftstrømmen under operationslampen må ikke brydes. Operationslamperne kan indstilles på skrå, 

så de ikke hindrer luftstrømmen ned over operationsfeltet. Korrekt placering mindsker 

uhensigtsmæssig turbulens under lamperne. 

 
For at hindre at støv i og omkring apparaterne kontaminerer sterile områder, bør en eventuel 

kirurgisøjle med diverse operationsteknisk udstyr m.m. så vidt muligt placeres udenfor LAF’ens 

neutralzone. 

 
Stuen betragtes som ”lukket stue” fra forberedelserne går i gang med udpakning af sterile 

instrumenter og afdækningsmaterialer, og til forbindingen er anlagt. 

 
Kun den sterilt påklædte assistent må opholde sig i LAF området. Den usterile hjælper står i zone 

3, dvs. uden for neutralzonen. 

Instrumenthåndtering på LAF-stue 

Bordet med de indpakkede instrumenter placeres lige indenfor i flowet, hvor det også pakkes ud. 

Når udpakningen er færdig, dækkes bordene af med afdækningsstykker. De kan derefter, om 

nødvendigt, flyttes ud af LAF zonen. Afdækningsstykkerne må kun lige nøjagtig være lidt større 

end bordene. Det skal undgås at afdækningsstykkerne kommer for langt ned ad siden, hvorved 

kanterne kan gøres usterile, hvilket vanskeliggør en korrekt fjernelse af afdækningsstykkerne. 

Derefter kan bordene køres udenfor LAF området for at give plads til patientens entre på stuen. 

 
For at minimere partikelnedfald på instrumenterne bør afdækningen forblive på, så længe 

patienten får udført huddesinfektion og dækkes af med operationsafdækningen. Afdækningen 

fjernes lige indenfor LAF området med stor forsigtighed, og bordene med de sterile instrumenter 

forbliver derefter indenfor LAF området. 



Under operationen 

Alle skal arbejde og færdes med rolige bevægelser. 

 
Påklædningen af operationsteamet bør foregå udenfor LAF området. Alle ikke sterilt påklædte per- 

soner forbliver så vidt det er muligt, udenfor neutralzonen. Det samme gælder alle tekniske 

foranstaltninger og apparatur m.m. Alle sterilt påklædte personer forbliver inde i LAF området. Der 

bør ikke lænes ind over sterile områder eller operationsfeltet, hvorved der er risiko for, at partikler 

fra ansigtet kan blæses ned i/på de sterile områder. 

 
Operationsafdækning sikre, at afgivelsen af partikler til omgivelserne holdes på et minimum. 


