


Vår Affärsidé

Med tekniska och mikrobiologiska mätningar och instrument 

säkerställa skyddsventilationen för person , produkt och process.



Vi erbjuder 

Förstudie:

• Medverkar vid kravställande av luftrenhet 

och hygienisk design

• Medverkar till att ta fram en User

Requirement Specifikation (USR), krav-

specifikation



Vi erbjuder 

Projektering:

• Bollplank vid projektering vid ny och 

ombyggnader.



Vi erbjuder 

Rådgivning:

• Utbildning och rådgivning inom sektor 

renrumsteknik.



Vi erbjuder 

Validering:

• Validering enligt gällande standarder, partiklar, 
mikroorganismer m. m.



Vi erbjuder 

Uppföljning:

• Utvärdering och avvikelsehantering med 

tillhörande åtgärdsförslag.



Valideringsstegen 
DQ, OQ.
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•

• DQ står för ”design qualification” där i detta fall 
väggbeklädnader, lutande tak på skåp, radier 
mellan golv-tak, till och frånluftsdonens 
placering, silikonering av alla skarvar, runt speglar 
handfat mm.

• IQ står för ”installation qualification” och avser 
bla att rätt filter är monterade. Säkerhetsbänkar 
är anslutna till frånluft på rätt sätt. 

• Dessa 2 valideringssteg göres ofta som en DQ/IQ-
validering vid ett tillfälle under byggets slutfas.



Valideringsstegen OQ

OQ står för ”operational qualification” och är en validering av 

funktioner. I denna ingår följande moment:

- Säkerhetsbänkar (installationskontroll)

- Luftomsättningsmätning(URS)

- Differenstryckskonroller(URS)

- Integritetstest av HEPA-filter(ISO 14644-3)

- Klassificering av lokalerna avseende partikelnivåer i vila (ISO 

14644-1) endast denna kontroll kräver att renrumsstädning är 

utförd.

- Recovery test görs i detta fall endast i C-klassade lokaler, inte i 

D-klassade.



Valideringsstegen PQ

PQ står för ”performance qualification” och är en validering som 

kontrollerar om rum/slussar klarar tänkt belastning. I denna ingår 

följande moment:

- Mikrobiologisk luftkontroll i vila, ska i princip vara noll Cfu.

Med tänkt maxbelastning, av personal;

- Partikelmätning i kritiska punkter, väljes i samråd med GMP -

ansvarig.

- Mikrobiologisk luftkontroll i kritiska punkter, väljes i samråd 

med GMP-ansvarig.

- Ytprovtagning utföres, antal punkter och var, väljes isamråd

med GMP-ansvarig 



Valideringsstegen

DQ, IQ, OQ och PQ.

Totalt blir detta 3 st tekniska rapporter som användes i 

kontakterna med Läkemedelsverket och som ligger till 

grund för ett ibruktagande av lokalerna för avsett 

ändamål. 



Hygienisk Design
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Benämning  på alla de olika 
delar som
tillsammans ser till att 
utrustningar, lokaler och annat 
är lätt att rengöra till önskad 
nivå,
samt också enkla att hålla rena.



Allt påverkar allt
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Personal

YtorLuft

Produkter



• Att arbetet bedrivs i rum med avancerad ventilation med 
ibland riktad luftströmning och hög luftomsättning samt 
bra luftomblandning.

• Att högt krav ställs på ytfinisch vad anser tak, väggar, golv 
och utrustningar. Hygienisk design

• Att luft, gaser och vätskor filtreras genom högeffektiva 
filter.

• Att in- och utpassering till renrum oftast sker via slussar.

• Att det för arbetet krävs speciella skyddskläder, som skall 
fungera som personfilter. 

• Att arbetet kräver speciell arbetsteknik. 

Kännetecknande för
Renhetstekniken är:
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Exempel på dålig 
luftomblandning
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Ex på bra 
luftomblandning
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Exempel på bra 
luftomblandning
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Åtgärd vid dålig 
luftomblandning

18



Exempel på verksamheter som 
använder renhetsteknik

2018-05-30 16 19



De fysikaliska riskfaktorerna är inga regelrätta 
föroreningar utan snarare tillståndsvariabler som 
på ett eller annat sätt inte tillhör 
tillverkningsprocessen eller produkten. 
Faktorerna kan också påverka människan 
negativt. Dessa tillstånd inkluderar bland annat: 

– Temperatur
– Fukt
– Tryck
– Ljus
– Ljud (infraljud)
– Vibrationer
– Strålning
– ESD (statisk urladdning)
– Akustik
– Luftrörelser 

Fysikaliska 
riskfaktorer
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• Föroreningar är något som är på fel 
plats, kan komma från människor, 
processer och maskiner, vilka kan 
skada människan, produkten 
och/eller maskinen.

• Föroreningar som är så stora att vi 
ser dem med blotta ögat är oftast 
lätt att ta hand om. De osynliga är 
däremot besvärligare. 

Vad är en förorening?
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• Personal

• Ventilationsluft

• Maskiner och 

• produktionsutrustning

• Råvaror och halvfabrikat

• Emballage
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Förekomst av 
föroreningar.

Följande betraktas som risker: 



Förekomst av 
föroreningar forts.

• Medier och rengöringskemikalier

• Textilier

• Kontorsutrustning och       
kontorsmaterial

• Besökare

• Servicepersonal



• Normer

• Standarder

• Renrumsklasser 

Styrmedel för 
rumsmiljön.
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SS-EN ISO 14644-1
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Partikelstorlekar
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Definierar vad som kan mätas , hur detta ska göras 
samt hur ofta. De olika mätparametrarna är bland 
annat:

– Partikelräkning

– Luftflöden alternativtluftbyten

– Övertryck alternativt undertryck

– Test av installerade filter

– Visualisering av luftflöden

14644-2 Monitoring
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Definierar vad som kan mätas, hur 
detta ska göras samt hur ofta. De 
olika mätparametrarna är bland 
annat: 

• Partikelräkning

• Luftflöden alternativt luftbyten

• Övertryck alternativt undertryck

• Test av installerade filter

• Visualisering av luftflöden 

14644-2 Monitoring
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Definierar vad som kan mätas, 
hur detta ska göras samt hur 
ofta. De olika mätparametrarna 
är bland annat: 

• Partikelräkning

• Luftflöden alternativt luftbyten

• Övertryck alternativt undertryck

• Test av installerade filter

• Visualisering av luftflöden

14644-2 Monitoring for compliance
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Definierar vad som kan mätas, 
hur detta ska göras samt hur 
ofta. De olika mätparametrarna 
är bland annat: 

• Partikelräkning

• Luftflöden alternativt luftbyten

• Övertryck alternativt undertryck

• Test av installerade filter

• Visualisering av luftflöden 

14644-2 Monitoring for compliance
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Definierar vad som kan mätas, hur 
detta ska göras samt hur ofta. De 
olika mätparametrarna är bland 
annat: 

• Partikelräkning

• Luftflöden alternativt luftbyten

• Övertryck alternativt undertryck

• Test av installerade filter

• Visualisering av luftflöden

14644-2 Monitoring
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Definierar vad som kan mätas, hur 
detta ska göras samt hur ofta. De 
olika mätparametrarna är bland 
annat: 

• Partikelräkning

• Luftflöden alternativt luftbyten

• Övertryck alternativt undertryck

• Test av installerade filter

• Visualisering av luftflöden  

14644-2 Monitoring
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Recoverytest

2018-05-30 37 33

Uppreningstid (Recovery time) 100:1 

 

 

Operationsrum 



Definierar vad som kan mätas, hur 
detta ska göras samt hur ofta. De 
olika mätparametrarna är bland 
annat:

• Partikelräkning

• Testning av luftflöden

• Visualisering av luftflöden

• Temperaturmätning

• Mätning av luftfuktighet

• Mätning av statisk elektricitet

14644-2 Monitoring
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• Beskriver olika 
testmetoder

14644-3 Cleanrooms and associated
controlled environments

Test Methods
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• Innehåller egentligen en storts 
checklista och innefattar bland annat:

14644-4 Design, construction
and start-up
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• Användningen av lokalen

• Klassificering

• Tillstånd i tillverkningen

• Utrustning

• Ansvarsområden

• Bestämning av lokaltyp

• Materialflöde

• Layout och kritiska dimensionen

• Underhåll



• Normativ del som beskriver vad man ska göra:

14644-5 Cleanrooms
Operations
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• Rengöring

• Hantering av material

• Dokumentation

• Hantering av personalens kläder

• Rengöring och desinfektion

• Underhåll och reparation

• Integration av utrustning och 
maskiner

• Utbildning

• Lagningsteknik och metoder, främst 
för ventilationsfilter



• Termer och definitioner

14644-6 Terms and definitions
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• Speciella 
renzoner

• Renluftshuvar

14644-7 Separative devices
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• Handsboxar

• Isolatorer

• Minimiljöer



Ex på renzon.
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Exempel på renzon



Ex på renrum
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Exempel på det första
renrummet i Sverige.
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• Att tänka på vid byggnation av rum med  
förhöjda krav på renhet och hygien.

• Då man står i begrepp att bygga om eller 
bygga nytt, är det absolut viktigaste att 
man skriver ner en kravspecifikation, en 
så kallad URS (User Requirement
Specifikation). Detta dokument måste 
vara så detaljspecificerat som möjligt, så 
aktuella entreprenörer kan arbeta utifrån 
de satta önskemålen och inte minst att 
man också kan kontrollera 
entreprenörernas arbete mot de uppsatta 
kraven i URS:en

Att tänka på!
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Placering av filter
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Rätt filter?
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• För all personal som skall 
arbeta eller endast vistas 
i renrum gäller samma 
villkor

Vad gäller för vem?
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Skobyte vid inpassering från oren till ren 
zon redan i slussen.

Lämplig personlig rengöring före 
omklädsel till renrumskläder.

Samma typ av renrumskläder som för 
ordinarie personal skall användas. 



Vård av Renrum
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• Det viktiga är inte vem som utför 
städningen, 

• utan att den som gör det har 
tillräcklig kunskap

• om vad som krävs och känner 
motivation för att

• göra en bra högkvalitativ 
rengöringsinsats.

Vem utför rengöring/städning?
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Zinnerska Cirkeln
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• Koncentration av partikulära föroreningar i luft.

• Mängd föroreningar på ytor, döda eller levande.

• Lufttrycksförhållanden i renrum 
(över/undertryck) samt överströmning, vid 
dörrar etc. mellan rum.

• Läckage från rummet genom otätheter i 
konstruktionen.

• Läckage pinholes, i packningar etc. 

• Luftströmningsbild i rummet.

Kontroll av Renrum 
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• Lufthastighet i rummet eller över filter.

• Luftflöden och luftomsättningstal i rummet.

• Bullernivå i rummet.

• Belysningsnivå.

• Klassificering och kontroll av induktionsskydd i LAF 
(UDF) – skyddat område.

• Luftflöde och bullernivå vid LAF – bänk (UDF-bänk). 

Kontroll av renrum forts.
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Avslut
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