


CFU

Colony Forming Units och mäts genom att man 
suger upp en kubikmeter luft och odlar ut på 
agarplattor under ca 36 timmar och räknar 
därefter antalet CFU. (mängden luft/tid och 

inkubation varierar dock mellan studier)



Suggested bacteriological standards for air in ultraclean
operating rooms.

Whyte W, Lidwell OM, Lowbury EJ, et al.  J Hosp Infect. 1983;4(2):133-9



Där visas en sänkning av SSI från 1,5% till 0,6% på de sjukhus som har en CFU-
nivå under 10. Den är utförd på 1970-talet, publicerad i början av 80-talet, 

och inkluderar 19 sjukhus i England, Skottland samt Sverige och omfattar cirka 
8000 patienter. 

• Man har olika uppföljningstid på patienterna (mellan ett och fyra år)

• Det är inte viktat för predisponerande faktorer för infektioner (ålder, nutritionsstatus, 
tidigare sjukdomar, operationstid osv, faktorer som bevisat ger högre SSI). 

• På samtliga sjukhus har man enbart mätt CFU på 10% av operationerna och anger 
sedan detta medelvärde för alla operationer.

• Antibiotikaprofylax var inte standard under 70-talet men en hel del fick det i alla fall. 
Man kan lätt tänka sig att de ortopeder som var mest drivna att bekämpa infektioner 
(infört rymddräkter, installerat ny ventilation osv) även gav sina patienter mer 
antibiotika.

Man säger sig hitta linjära samband mellan CFU och SSI men nämner inte att ett antal sjukhus 
med CFU 160 har samma SSI som ett antal med CFU under 4. 







Long-term surveillance of air quality in medical center operating
rooms.

Wan GH, Chung FF, Tang CS.  Am J Infect Control. 2011;39(4):302-8

Koppling mellan personer och CFU (uppmätta nivåer en dag i veckan 
samma operationssal under 8 mån) saknas på två av fem salar (alltså: 40% 

visar ingen koppling). Det mest intressanta är variationen av CFU på samma 
sal, t.ex. 9 - 477 (transplantationssal) och 4 - 243 (ortopedsal).









Does the use of laminar flow and space suits reduce early deep infection after total 
hip and knee replacement?: the ten-year results of the New Zealand Joint Registry.

Hooper G, Rothwell AG, Frampton C, Wyatt MC. J Bone Joint Surg Br. 2011 Jan;93

• 80 000 patienter, man tittar på hur det går för patienter som opererats i rena 
miljöer. Man har inte mätt CFU på sal men operationerna har utförts i ”rymddräkt” 
med ventilation i laminärt flöde (saker som visat sig sänka CFU till extremt låga 
nivåer). Där visar det sig att dessa patienter, som sannolikt är opererade i salar 
med väldigt låga CFU-värden, tvärtom får fler SSI. 



J Hosp Infect. 2003 May;54(1):2-9.
Lack of influence of body exhaust gowns on aerobic bacterial surface counts in a 

mixed-ventilation operating theatre. A study of 62 hip arthroplasties.
Pasquarella C1, Pitzurra O, Herren T, Poletti L, Savino A.

• In conclusion, compared with conventional 
clothing, the use of body exhaust gowns could 
not be proven to provide more protection 
against microbial contamination.



Singel-use surgical clothing system for reduction of airborne bacteria in the 
operating room.

Tammelin A, Ljungqvist B, Reinmüller B. J Hosp Infect. 2013 Jul;84(3):245-7

• Finns många studier rörande kläder och CFU, samtliga visar sänkning av 
CFU vid användning av engångskläder. Den mest relevanta för oss  (gjord 
på Norrtäje och samma engångskläder) visar en sänkning på 6,4 CFU på sal 
när man använder engångskläder istället för flergångs. Finns också en 
avhandling från Chalmer 2012 av Reinmüller, där man jämför 
engångskläder och flergångs (samma som vi har) . Ger en sänkning av ca 8 
CFU.
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Q4: Engångskläder och prestation? (bortse från sommaren och tänk 

generellt)

Answered: 109    Skipped: 1
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Q6: Har du behövt byta kläder under dagen då de gått sönder?
Answered: 110    Skipped: 0







Varför har då flertalet sjukhus börjat 
införa engångsmaterial?




