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INDEKLIMA PÅ SYGEHUSE
Kan patienter mærke om det i orden?



 ”HAI’s” truer patienters helbred og liv, 
uanset betydelig hygiejneindsats*

 Hospitalets høje omkostningsniveau 
står ikke i forhold til patientens udbytte

 Er der en sammenhæng?

Dr. Stephanie Taylor, læge og arkitekt, USA

En amerikanske undersøgelse i 2016….

*HAI = Healthcare associeated infections, - i Danmark kaldet hospitalserhvervede infektioner
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Den nye DNA-baserede 
analysemetode 
bekræfter, at der er 
sammenhæng mellem 
omfanget af 
hospitalserhvervede 
infektioner (HAI) og 
det relative fugtniveau 
på sengestuerne.

Sammenhæng mellem HAI og RF



Data omfatter mere end 6000 målinger fra 10 
sengestuer over 1 års drift, hvor DNA-prøver blev 
indsamlet fra:

 Hud på patienter og personale

 Overflader i bygningen og på udstyr

 Udsugning fra lokalerne

Indeklima blev samtidigt monitoreret:

 Rumtemperatur

 Relativ fugtighed

 CO2

 Lyspåvirkning

 Trafikbelastning (ind/ud af dør)

Den nye DNA-baserede analysemetode

Salmonella i microskob



 Åndedrættet

 De vandbårne partikler

 Forskellige ventilationsprincipper

 Klimaskærmens indflydelse

 Smittebærer (pathogener)

Lad os se nærmere på undersøgelsen…



 Forkert medicin type eller dosis

 Hospitalserhvervede infektioner (HAI)

 Udvikler liggesår

 Fejl i kirurgiske indgreb

 Skader ved fald på hospitalet

 9 af de 100 oplever en ny infektion (HAI), under opholdet på hospitalet

33 ud af 100 patienter oplever fejl (errors)

Fra analysen
”Breathe Easy”, af 
Stephanie Taylor, 

29. september 2016



 Lungerne skal bruge 37°C ren luft, 
som kan udveksle ilt med blodet, 
via lungernes fine membranposer 
(alveoler)

 Luftvejene (bronchier) varmer 
luften op på vejen ned

 Fine fimrehår (cilia) fanger partikler 
i en opadgående befordring af slim

 Vi hoster og synker, spytter ud eller 
piller næse. Støv fjernes ret hurtigt.

 Støv i alveoler fjernes langsomt!

Åndedrættet
Problem:

Hvis slimhinderne 
udtørrer pga. lav RF, 
bliver slimet sejt og 
transporten stopper.

Partikler bryder 
gennem slimhinden.

Der kan opstå 
infektion.



 Fugt i indeklimaet kommer når vi 
taler, ånder, nyser, sveder, osv.

 Når en dråbe, fx fra et nys, udledes 
i et rum med lav relativ fugtighed 
(RF<40%), skrumper dråben straks 
med ca. 90%, som følge af 
fugtudligning med det tørre rum

 Dråben er nu så let, at den vil lade 
sig påvirke af selv ganske små 
luftbevægelser og holder sig derfor 
svævende over længere distancer.

De pathogene partikler rider på dråber



Uhensigtsmæssige luftstrømme 
befordrer udbredelsen af den em af 
partikler der hænger i luften. Hvor stor 
skade en smitsom partikel kan 
forvolde, afhænger af:

 Hvor langt / længe den kan svæve

 Dens evne til at komme til live igen, 
efter at have ligget på en overflade

 Dens evne til at nedkæmpe 
immunforsvaret hos næste vært

Ventilationen skal spille med



Relativ luftfugtighed over 40% 
begrænser udbredelsen af patogener, 
fordi de dråber de rider på holder en 
vis størrelse og dermed ret hurtigt 
falder til jorden, hvor de udtørrer og 
hvor patogenerne så fjernes under den 
rutinemæssige hospitalsrengøring.

Samtidig er der mange bakterier og 
vira som har svært ved at overleve, 
når luftfugtigheden er over 40%

Influenza virus hader godt indeklima



 Skimmelsvamp kan ikke optage fugt 
til egen næring via luften.

 Fugten optages fra de bygningsdele 
skimlesvampene gror på

 Fugten kommer fra spild, utætheder 
og kondensering

 Klimaskærmen skal altså være 
tæt og alle indvendige overflader 
skal være til at tørre af og have 
en temperatur over dugpunktet.

Klimaskærmens / bygningsfysikkens 
indflydelse på flora i indeklima



Udvendig efterisolering er godt



Relativ 
Fugtighed



Tilbage til spørgsmålet: Er der en sammenhæng?

Svaret er ja: Krav til bygninger og bygningsdrift hænger 
sammen med udbredelsen af infektioner på sygehusene.

Og ifølge Taylor er der især to veje til forbedring af forholdene:

1. Lovkrav om 40%<RF<60%

2. FM-strategi for overholdelse i drift

Benefit: De høje omkostninger til opretholdelse af hygiejne på 
hospitaler, bliver dermed i højere grad pengene værd, fordi 
indsatsen under disse betingelser har større effekt!

En amerikanske undersøgelse i 2016….

Dr. Stephanie Taylor
Læge og arkitekt
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Er tørre bygninger årsag til forøget 
infektionsrate i Danmark?

 Dansk statistik (HAIBA)

 Anerkendelse af nye DNA-værdier

 Hygiejneindsats

 Udtørring af slimhinder

 Regulering af luftfugtighed

Jesper Tanggaard, Sweco A/S

En dansk refleksion…



Indføre generelt krav om relativ 
fugtighed mellem 40 og 60%

Teknisk er det ikke noget problem:

 ”Når et museumsmagasin kan holde 
50% RH med få procents afvigelse, 
så kan et hospital vel også….”

Det store spørgsmål er økonomien:

 Disse nye argumenter bør tælle med!

Oplæg til Facility Management Strategi



Jesper Tanggaards artikel i fagbladet 
”Hospital Drift & Arkitektur” nr. 4 
hvor Dr. Taylors observationer sættes i 
relation til situationen på de danske 
hospitaler.

Se kontaktoplysninger i det udleverede.



…..den tager vi næste gang!

Det Nye Universitetshospital Skejby Sygehus?




