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Vårdhygien – Portabel fläkt och AC eller 

luftkylare i vård- och omsorgsmiljö  

Revideringar i denna version 
Ny rutin som ersätter regional rutin ”Vårdhygieniska aspekter på AC/luftkylare och portabla 

fläktar vid covid-19. Version 3.”  

Syfte  
Stödja verksamhet inom vård- och omsorg vid bedömning av vårdhygieniska risker avseende 

portabel AC/luftkylare och fläkt. 

Bakgrund 
För att minska risk för hälsopåverkan hos patient och medarbetare bör varje verksamhet ha en 

plan för åtgärder vid värmebölja. Stöd för framtagande finns på Folkhälsomyndighetens sida 

Värmeböljor – vägledning till handlingsplaner. Generellt är optimering av befintligt 

ventilationssystem att föredra. Konsultera fastighetsförvaltare för råd om en långsiktig 

ventilationsanpassad lösning och optimering av solskydd. Inköp av fast AC/kylaggregat ska 

alltid föregås av kontakt med fastighetsförvaltare.   

Vid eventuellt beslut, av verksamhet, om en temporär lösning med portabel AC/luftkylare 

eller fläkt ska riskbedömning utföras där nytta vägs mot risk för spridning av 

mikroorganismer och dess eventuella konsekvenser. 

Portabel AC/luftkylare eller fläkt avråds från:  

- I lokaler med höga renhetskrav (Ex. operationssal, sterilcentral, sterilförråd) 

- Hos patient med kraftigt nedsatt immunförsvar (Ex. inom hematologi, transplantation, 

neonatologi, intensivvård, dialys)  

- Hos patient med utbredd hudskada/sår  

- I rum där flera personer vistas samtidigt vid pågående smittspridning/utbrott av 

luftvägssmitta på en enhet. 

 

Iaktta försiktighet vid användning: 

- I rum där flera patienter vårdas eller vistas samtidigt 

Rutin
Gäller för: Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Innehållsansvar: Nahid Kondori, (nahko1), Enhetschef

Granskad av: Nahid Kondori, (nahko1), Enhetschef

Godkänd av: Anneli Fagerberg, (annfa26), Chefläkare

Giltig från: 2022-07-05

Giltig till: 2024-07-05

Rubrik: Vårdhygien – Portabel fläkt och AC eller luftkylare i vård- och omsorgs...

Dokument-ID: SU9992-381335686-143

Version: 1.0

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/krisberedskap/varmeboljor/


 

 2 

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet. 

Arbetsbeskrivning 
Risk med portabel AC/luftkylare 

Tillväxt av mikroorganismer vid brist i underhåll och rengöring/desinfektion.  

Befuktare av utgående luft inte ska användas då sådana system innebär ökad risk för 

bakterietillväxt och spridning av exempelvis Legionella.  

Luftutflöde ökar utspridning av befintligt damm, partiklar, hudflagor och mikroorganismer i 

rummet, exempelvis Aspergillus.  

Råd vid användning av portabel AC/luftkylare 

 Använd HEPA-filter/motsvarande för utgående luft    

 Utrustning ska gå att rengöra inuti  

 Rutin ska finnas för regelbundet underhåll, rengöring och desinfektion enligt tillverkarens 

instruktioner, inklusive ansvarsfördelning för utförande  

 Rengör och desinfektera efter användning hos patient/byte av rum  

 Placera så att dammansamling minimeras 

 Utåtgående luftström ska ej riktas direkt mot person 

 Stäng av inför vårdmoment med ökade renhetskrav; exempelvis såromläggning, 

kateter/PVK-sättning, CVK-omläggning samt uppackning av rena och sterila material  

 Säkerställ rutin för städning, rengöring och vid behov desinfektion av patientnära och 

horisontella ytor, se Riktlinje – Verksamhetens ansvar för städning och rengöring 

 Bedöm behov av utökad städning av rum och tagytor vid användning hos patient med 

vårdhygieniska riskfaktorer, se Riktlinje - Grundläggande vårdhygieniska principer 

 

 

Risk med portabel fläkt  

Luftflöde ökar utspridning av befintligt damm, partiklar, hudflagor och mikroorganismer i 

rummet, exempelvis Aspergillus.  

Droppar från en individ kan spridas längre bort än förväntat vilket bör beaktas vid risk för 

stänk, luftvägsinfektion eller diarré/kräkning.  

Tillväxt av mikroorganismer vid bristande rengöring/desinfektion. 

Råd vid användning av portabel fläkt  

 Fläkt som inte kan rengöras inuti ska inte användas (utan rotorblad eller ej öppningsbara) 

 Rutin ska finnas för regelbundet underhåll, rengöring och desinfektion om möjligt enligt 

tillverkarens instruktioner, inklusive ansvarsfördelning för utförande  

 Rengör och desinfektera efter användning hos patient/byte av rum  

 Placera så att dammansamling minimeras 

 Placera i säng-/bordsnivå eller högre och rikta om möjligt flödet snett uppåt 

 Undvik att luft blåser direkt mot ansiktet, mot skadad hud eller från en individ till en 

annan 

 Stäng av inför vårdmoment med ökade renhetskrav; exempelvis såromläggning, 

kateter/PVK-sättning, CVK-omläggning samt uppackning av rena och sterila material  

 Stäng av vid vårdmoment/vistelse hos patient med vårdhygieniska riskfaktorer 
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 Säkerställ rutin för städning, rengöring och vid behov desinfektion av patientnära och 

horisontella ytor, se Riktlinje – Verksamhetens ansvar för städning och rengöring 

 Bedöm behov av utökad städning av rum och tagytor vid användning hos patient med 

vårdhygieniska riskfaktorer, se Riktlinje - Grundläggande vårdhygieniska principer 

 

Ansvar 
Linjechefer ansvarar för att denna rutin är känd och följs av alla medarbetare. 

Uppföljning, utvärdering och revision 
Medvetet avsteg från riktlinjen/rutin dokumenteras i patientjournal om riktlinjen/rutinen är 

kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från riktlinjen/rutin rapporteras i MedControl 

PRO eller i befintligt avvikelsehanteringssystem. 

Relaterad information 
Riktlinje - Grundläggande vårdhygieniska principer 

Vårdhygien - Verksamhetens ansvar för städning och rengöring 

Kunskapsöversikt 
Centers for Disease Control and Prevention. Guidelines for environmental Infection 

Control in Health-Care Facilities, 2019. 

https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/environmental/index.html. 

Clinical Excellence Commission, 2020, Infection prevention and control practice 

handbook. Clinical Excellence Commission, Sydney, Australia. ISBN: 978-1-

76000-381-4  

ECDC, 2020. Heating, ventilation and air-conditioning systems in the context of 

COVID-19: first update. https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/heating-

ventilation-air-conditioning-systems-covid-19.   

Folkhälsomyndigheten, 2022. Värmeböljor – vägledning till handlingsplaner. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-

beredskap/krisberedskap/varmeboljor/  

NHS Improvement Estates and Facilities, 2019. Portable fans in health and social 

care facilities: risk of cross infection. EFA/2019/001. 
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