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FYFFE anger gränsvärden för tempertur och fuktighet

Temperatur i sterilförråd: 10-30 grader

Luftfuktighet: 30-70%

SIS TS 39:2015 Mikrobiologisk renhet i operationsrum

Luftfuktighet ska inte mer än i undantagsfall överstiga 70%



Syfte med arbetet

• åtgärder som kan vidtas när förhöjda luftfuktighetsvärden konstateras



Efterforskningar

• Kontakt med kollegor i andra länder

• Litteraturgenomgång



Luftfuktighet

• Vatten finns i form av:

- vatten i ångfas

- vatten i vätskefas 

För att ange hur fuktig luften är används begreppet relativ fuktighet (RF)

RF uttrycker mängden vatten som finns i luften i förhållande till hur 

mycket vatten luften maximalt kan innehålla vid en given temperatur

Förändrar material relativt långsamt

Förändrar material relativt hastigt



Hur påverkar fukt material?

Hukka och Viitanen 1999



Grobarheten av svampsporer

• 70 % RF, Temperatur 21 oC Tillväxt efter 16 dagar

• 75 % RF, temperatur 21 oC Tillväxt efter 8 dagar

• 80 % RF, temperatur 21 oC Tillväxt efter 2 dagar

Sveriges Provnings- och forskningsinstitut
Kritiska fuktgränsen för mikrobiell tillväxt är 75% RF



• Smutsigt material medför en tillförsel av näring som sänker kritiskt fukttillstånd 

även för de mest tåliga materialen

• Mikrobiell tillväxt sker alltid gradvis och beror på flera faktorer såsom

- RF

- Temperatur

- Varaktighet



Consensus statement – Canada 2007

• Committee of sterilization experts attending a Canadian

Standards Association Meeting



Arbetsgruppens rekommendationer

Övervakning

• Kontinuerlig övervakning        
Automatisk loggning

Ej automatisk

Vid RF > 70% utöka mätningarna till 

4-6 ggr/dag



Akuta åtgärder
1. Höj temperaturen

Smittskydd/Vårdhygien   



Akuta åtgärder

2.  Evakueringsplan för sterilt gods

- Utarbetad på förhand

- Aktuellt när RF> 75% vid upprepade mätningar



Akuta åtgärder

3. Åtgärder för det sterila godset

Kontrollera emballaget visuellt. Syns fuktfläckar, känns emballaget fuktigt?

RF 70%  och temp 21oC 8 dagar

RF 80% och temp 21oC användas under dagen

RF 75% och temp 21oC 4 dagar

RF> 85% och temp 21oC Sterilt engångsmaterial kasseras
Flergångsmaterial – gör om processen



4. Avfuktare

Används för att minska ånghalten i luften, därigenom sjunker RF

• Systemlösning Funktionen finns inbyggd i ventilationssystemet

• Fristående avfuktare Placeras i det aktuella rummet





Långsiktiga åtgärder

1. Upphandling av emballage till sterilt gods

Vilken RF gräns klarar emballaget?

2. Nybyggnation och ombyggnation

Eftersträva att en central reglering av luftfuktighet (och temperatur) kan ske.


