Aalborg den 23. februar 2020

Referat, FSTA, Ventilation-netværksmøde
Referant: Lars Sloth, NAU, RN

Hvornår tir. 4. feb. 2020 09:30 – 14:00
Hvor

NIRAS A/S, Sortemosevej 19-21, 3450 Allerød, Danmark (kort)
•

Velkomst:
Jan bød velkommen til ca. 25 friske debatørrer med en præsentation af
dagens program, hvor fokus er på den fremtidige håndtering af OPstuer og hvordan udsigterne er til at få et ”regelsæt” på plads.

•

Ny standard for operationsstuer CEN / ISO 16244 er vedtaget. Ved
Jan Mottlau:
Standarden er desværre ikke vedtaget, i det at Tyskland og Frankrig,
har svært ved at blive enige. Der er en del debat om brugen af LAFstuer. Se evt. tidligere skriv om emnet, lavet af Jesper Tanggård. Det
næste trin er derfor en Teknisk specifikation, som kan benyttes, indtil
den forhåbentligt opløftes til en Standard.

•

FSTA vejledning – revision og udvidelse af denne. Ved Jan Mottlau,
men alle netværksdeltagere medbringer input til revisionen:
Der var enighed om, at det er hele processen, som der skal være fokus
på, for at sikre det rette miljø på OP-stuen og ikke kun ventilationen,
men også lamper og adfærd. Det er dog vigtigt, at vi har fokus, på den
del som vi kan påvirke, nemlig ventilationen, og så forudsætte, at der

er andre, som har fokus på f.eks. adfærd. Og her gælder det ikke kun
selve OP-stuen, men også de omkringliggende rum og bi-rum. Der er
pt. ikke indikationer på, at der er flere infektioner på danske hospitaler,
når vi ser på hofteoperationer, end på de lande som vi normalt
sammenligner os med.
Jan gennemgik nogle af de ændringer, som vi skal forholde os til, når vi
ser på de nye krav i den tekniske specifikation, i forhold til det som vi
har arbejdet med til dato. Bl.a. kommer der et krav til luftfugtigheden
på 25-65 %, et krav som vi ikke har set tidligere. Jan havde skitseret et
forslag til indretning af området og rummene omkring OP-stuen.
Et fokuspunkt må være at det skal sikres, at vi får det som vi har bedt
om, og ikke mindst at vi beder om det rigtige.
OUH er i ”krig” med at bygge fremtiden OP-stue, og det er lidt af en
opgave, som vi glæder os til at se resultatet af.
Det blev vedtaget, at der skulle etableres en arbejdsgruppe som skulle
løfte denne opgave. Arbejdsgruppen fremgår sidst i referatet.

•

Teknisk drift & vedligehold. Samt test af operationsstuer. Hvordan får
vi udarbejdet en protokol så der bliver konsensus om drift &
vedligehold:
Skal der måles på OP-stuer, når de er i drift eller stilstand ? det var et af
de spørgsmål, som blev debateret med hensyn til drift af OP-stuer.
Debatten gik livligt og resultatet blev endnu en arbejdsgruppe som skal
i gang med at få lavet en vejledning, protokol eller lignende, som kan
benyttes i det ”daglige” arbejde med at drifte OP-stuer hensigtsmæssigt.
Arbejdsgruppen fremgår sidst i referatet.

•

Øvrige nyheder og nyt fra medlemmer:
Der blev lavet en ”rundesang”, hvor hver enkelt deltager lige kort
orienterede om hvad han/hun gik og arbejdede med pt. Efter aftale,
bliver der ikke skrevet referat fra denne omgang 😊.

•

Eventuelt:
Snakken gik livligt, bl.a. om hvordan Kina kan bygge et hospital på 8
dage, at der i Danmark bygges for 26.000 kr./m2, mens Sverige bygger
for 46.000 kr./m2 ( antager at det er i svenske kroner, men alligevel
😊)osv..

•

Næste møde/ tidspunkt og sted.
Næste møde afholdes i Vejle hos TROX, og datoen er d. 9/9-2020.

•

Emner til næste møde:
Højrisikoinfektionsstuer, Skejby v. Henrik Pedersen
Status fra opdatering af FSTA-vejledning, v. Gruppeformand
Status fra FSTA-vejledning Drift og vedligehold v. Gruppeformand
Cx (commisioning) på ventilationsanlæg v. ???
Laboratorieventilation på Hospitaler v. ???
Ny Brandstandard DS 428 v. ???
NIR’en Ny- og ombygning v. Elsebeth Tvenstrup ??

-

Næste vintermøde:
- Nye filterklasser/standarder v. ???
- Præsentation af fremtidens OP-stue på OUH v. Lars Kildelund ???

Arbejdsgruppe, opdatering af FSTA-vejledning:
Formand: Martin Olsen
Medlemmer: Morten Janke Nielsen, Thorkild Pedersen, Michael Skaarup, Nicolaj
Behrens Larsen, Marco Beroni, Elsebeth Tvenstrup Jensen, Henrik Dam, Henrik
Nørgaard, Henrik Koldborg Pedersen, Mads Møller, Flemming Malcho

Arbejdsgruppe, Drift og vedligehold af OP-stuer:
Formand: Michael Skaarup
Medlemmer: Nicolaj Behrens Larsen, Mads Møller, Thorkild Pedersen, Flemming
Malcho, Lars Sloth

