FSTA netværksmødet
Box 1

FSTA reviderer vejledning for
ventilation på operationsstuer
AF Christian Andersen, journalist – chr.cph@gmail.com

FSTA går på baggrund af drøftelserne på netværksmødet i gang med at revidere vejledningen
om ventilation på operationsstuer. Vejledningen er fra 2014 og blev til i et samarbejde med
FSD, Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark.
Det oplyser Kaj Hyldgaard, formand for FSTA.
Tværfagligt samarbejde – offentligt såvel som privat - er der ifølge Kaj Hyldgaard i høj grad
brug for, hvis standarden for ventilation på operationsstuerne i Danmark skal forbedres.
”Det var glædeligt at konstatere, at der er en lyst blandt deltagerne i netværket til at samles
om at hjælpe hinanden. Det gør vi nu i regi af FSTA, hvor vi reviderer vores vejledning, og
samler de bedste folk til at gøre det på en god og ordentlig måde,” siger Kaj Hyldgaard.
Han nævner, at det også er glædeligt, at Statens Serum Institut, som på netværksmødet var
repræsenteret ved overlæge Elsebeth Tvenstrup Jensen, også er i gang med at revidere de
Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR).
Revisionen af NIR sker som reaktion på, at retningslinjerne fra Dansk Standard om
infektionshygiejne, 2451 serien, bliver udfaset.
Der er ifølge Kaj Hyldgaard så meget kompetence og drive i netværket i FSTA og hos Statens
Serum Institut, at han har fuld tiltro til, at de kommende vejledninger bliver vellykkede.
Han er også klar over, at de kommende vejledninger ikke nødvendigvis er lig med en hurtig
forbedring af luftkvaliteten på operationsstuerne.
”Udfordringen for FSTA bliver at løfte informationen for den nye vejledning, så alle relevante
parter kender den og følger den. Udfordringen for samfundet bliver økonomisk. Der vil være
mindre heldige operationsstuer, som bør laves om,” nævner Kaj Hyldgaard.
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Box 2

Kapløbet om nye
vejledninger
AF Christian Andersen, journalist – chr.cph@gmail.com
Hvad kommer mon først? Nye operationsstuer eller nye vejledninger om ventilation på
operationsstuer.
Det sidstnævnte er nødvendigt for, at ventilationen på de mange nye operationsstuer kommer
til at fungere efter best practice, mener Elsebeth Tvenstrup Jensen, overlæge på
Infektionsepidemiologi og Forebyggelse på Statens Serum Institut.
”Jeg savner effektive undersøgelser og skriftlige vejledninger om, hvordan ventilationen
virker på TAF stuerne. Der bør være flere TAF kategorier, og kategorierne bør hver især
beskrives tydeligt. Regionerne er jo i fuld gang med at bygge hospitaler og operationsstuer.
Der skulle gerne være opdaterede vejledninger om ventilation på operationsstuerne,” siger
Elsebeth Tvenstrup Jensen.
Det glæder hende, at netværket i FSTA er bredt og stærkt og under netværksmødet om
ventilation på operationsstuer gav udtryk for samme holdning til ajourførte vejledninger.
Elsebeth Tvenstrup Jensen oplyste, at hun og Statens Serum Institut er i gang med at opdatere
de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer, hvor ventilation på operationsstuer hører
under. Hun løftede også sløret for, at der måske kommer krav om regelmæssig kontrol for
hygiejnen på operationsstuerne i de nye Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer.
Arbejdsgruppen for de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer, hvor der sidder tre
medlemmer af bestyrelsen for FSTA, sender et udkast til nye retningslinjer til høring i løbet af
2018.
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Box 3

Arbejdstilsynet
er en joker
AF Christian Andersen, journalist – chr.cph@gmail.com
Arbejdstilsynet har det overordnede ansvar for arbejdsmiljøet på en operationsstue og kan i
værste fald lukke stuen.
Den pointe smed Hans Theil, selvstændig konsulent, for forsamlingen på netværksmødet.
Hans Theil oplyste, at man ikke må genbruge luft, som har været procesforurenet. Det sker
bl.a. ved el-kirurgi, hvis røgen ikke udsuges effektivt.
”Der er røster fremme om, at luften fra el-kirurgi dels kan indeholde inficerede bakterier fra
patienterne og dels i sig selv være kræftfremkaldende,” nævnte Hans Theil.
Hvis Arbejdstilsynet fastholder, at procesforurenet luft skal udsuges effektivt, er der efter
Hans Theils mening ingen tvivl om, at operationsstuer vil blive lukket af Arbejdstilsynet. Det
gælder alle stuer med tvunget nedadgående luftstrøm over operationsfeltet – dvs. med LAF og
forceret downflow som Haltons.
Operationsstuer med TAF vil normalt have effektive punktudsugninger – altså i forhold til
arbejdsmiljøet.
Hans Theil er ikke bekendt med, at operationsstuer indtil videre er lukket af Arbejdstilsynet
pga. de hygiejniske udfordringer med el-kirurgien, men det vil ikke overraske ham, hvis det
sker på et tidspunkt.
”Hvis Arbejdstilsynet skulle skride ind og lukke operationsstuer pga. uhensigtsmæssig
ventilation ved operation med el-kirurgi, må det blive nødvendigt at udstede dispensation.
Ellers er der risiko for, at der ikke er tilstrækkeligt med operationsstuer,” mener Hans Theil.
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