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Portabla fläktar och luftkonditionering inom vård och omsorg - 
vårdhygienisk riktlinje 

Bakgrund 
Vid värmebölja rekommenderas i första hand åtgärder för att minska värmeinstrålning, tex 
persienner/markiser eller solfilm. En översyn av ventilationssystem kan också behöva göras. Om detta 
är otillräckligt kan portabla fläktar eller luftkonditionering behöva användas. Ett högt luftflöde från 
dessa kan dock innebära en risk för luftburen spridning av mikroorganismer. Detta kan leda till att 
patienter smittas, både direkt via luften eller indirekt via kontaminerade ytor och material. Ett högt 
luftflöde skulle också kunna sprida droppar av kroppsvätskor över en större yta, vilket man bör tänka 
på vid vårdmoment som innebär risk för stänk.  

En riskvärdering behöver alltid göras i varje enskilt fall, se nedan. 

 

I följande situationer - kontakta Vårdhygien för riskbedömning 
• I lokaler med hoö ga hygienkrav, tex operation, dialys, intensivvaå rd, neonatalavdelning, 

sterilcentral, sterilfoö rraåd, lokaler daö r endoskopiutrustning foö rvaras. 
• I rum daö r immunnedsatta patienter vaå rdas. 
• I rum daö r patienter med luftvaögssmitta vaå rdas. 
• I rum daö r patienter med utbredda hudskador/saå r vaå rdas. 

 

Råd angående portabla fläktar 
• Placera flaökten i saöngnivaå  eller hoö gre. Rikta luftfloö det upp mot taket, inte mot doö rr. 
• Undvik att luft blaå ser fraån en individ till en annan.  
• Luftfloö det faå r inte riktas mot oö ppna saå r, braönnskador eller direkt mot en patients ansikte. 
• Staöng av flaökten infoö r vaå rdmoment med oö kade renhetskrav, tex saå romlaöggning, 

katetersaö ttning, PVK-saö ttning, 
• Staöng av flaökten vid staödning. 
• Foö lj tillverkarens rekommendationer avseende rengoö ring. Flaöktar som inte kan rengoö ras 

inuti ska inte anvaöndas. 
• Rengoö r/desinfektera alltid flaökten naö r den flyttas fraån ett patientrum till ett annat, samt 

vid behov.  
• Portabel flaökt i eget boende innebaö r mindre risker jaömfoö rt med sjukvaå rd, eftersom 

anvaöndaren befinner sig i sin egen mikrobiella miljoö . Man maå ste dock vidta samma 
foö rsiktighetsaå tgaö rder vid vaå rdmoment med oö kade renhetskrav enligt ovan. 
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Råd angående portabel luftkonditionering 
• Raådgoö r alltid med fastighetsfoö rvaltare innan installation av luftkonditionering foö r 

eventuell montering av avledning foö r oö verskottsvaö rmen till befintlig fraånluft eller till 
foö nster. 

• Rikta luftfloö det upp mot taket, inte mot doö rr och inte direkt mot en patient.  
• Undvik att luft blaå ser fraån en individ till en annan. 
• Staöng av luftkonditioneringen infoö r vaå rdmoment med oö kade renhetskrav, tex 

saå romlaöggning, katetersaö ttning, PVK-saö ttning, 
• Staöng av luftkonditioneringen vid staödning. 
• Foö lj tillverkarens rekommendationer avseende rengoö ring, inklusive daglig toö mning och 

rengoö ring/desinfektion av behaå llare foö r kondensvatten. 
• System med befuktning av luft ska inte anvaöndas pga risk foö r tillvaö xt av bland annat 

legionellabakterier. 
• Hela apparaturen rengoö rs/desinfekteras dagligen, samt innan den anvaönds i ett annat 

utrymme. 

 

 

 

 


