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Vilket uppdrag har 
gruppen fått?

• Ann Tammelin Hygienläkare har varit med i 
kommittén sedan 2017. Från 2020 har ytterligare en 
representant utsetts Linda Hallberg 
Hygiensjuksköterska

• Kommittén skapar förutsättningar för en säker 
sjukvård genom att ta fram svenska vägledningar för 
mikrobiologisk renhet i operationsrum samt 
europeiska krav på ventilation i olika sjukhusmiljöer. 

• Kommitténs verkar för att standarder och andra 
dokument som tas fram uppnår hög kvalitet och är 
anpassade för svensk sjukvård. Genom att ställa krav 
på luftkvaliteten på sjukhus och dess specifika 
miljöer, både på nationell och internationell nivå, så 
bidrar kommitténs arbete till personal- och 
patientsäkerhet. 

• Kommittén tillvaratar den samlade kunskap som 
finns inom området i Sverige, arbetar för att göra 
standardiseringsarbetet känt samt identifierar 
viktiga aktörer för deltagande och bidrag till arbetet. 

• Kommittén använder relevanta forum för att sprida 
kunskap och information kring 
standardiseringsarbetet. 



Hur ser 
målbeskrivningen 
ut?

Deltagarna i kommittén verkar tillsammans för framtagandet 
av standarder som gagnar svenska förhållanden, uppnår hög 
kvalitet och säkerställer personal- och patientsäkerhet.

Kommittén bevakar och håller sig uppdaterad om vad som är 
aktuellt inom området, samt sprider kunskap om de 
standarder som tas fram inom området. 

Kommittén arbetar för att göra standardiseringsarbetet känt 
samt identifiera viktiga aktörer för deltagande i kommittén 
och/eller förankring av arbetet. 

Kommittén samverkar med SIS/TK 108 Renhetsteknik, SIS/TK 
333 Operationstextilier och SIS/TK 332 Sjukvårdstextilier.

Kommittén deltar i det internationella arbetet med en teknisk
specifikation ”Ventilation in hospitals” som beräknas vara
avslutat 2023. 

Kommittén reviderar SIS-TS 39 ”Mikrobiologisk renhet i 
operationsrum - Förebyggande av luftburen smitta -
Vägledning och grundläggande krav” med avsikten att
finalisera den tekniska specifikationen 2022 (2023?). 



Hur har ni lagt upp 
arbetet?

• Kommittén håller minst två möten per 
verksamhetsår. 

• Arbetsgruppen för SIS-TS 39 dessutom 
återkommande möten utöver dessa två.



Var i processen 
befinner ni Er nu?

• Arbetar med att slutföra revideringen av TS 
39 Mikrobiologisk renhet i operationsrum -
Förebyggande av luftburen smitta -
Vägledning och grundläggande krav

• Revideringen var klar dec 2021

• Därefter krav från SIS granskningsfunktion 
beträffande formalia för dokumenttyper (se 
Ann-Sofi Matssons presentation från 
Hygiendagarna 2022 Hygiendagar 2022 (sfvh.se))

• Omarbetning där avsnitt av 
”lärobokskaraktär” läggs i Appendix.

https://sfvh.se/hygiendagar-2022


När beräknar ni 
vara klara?

Slutet av 2022 eller början av 2023



Vilket resultat kan ni 
delredovisa/redovisa?

•


