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• Hotlabmöte

• Arbetslagsmöten

• Klinikdagar

• GMP-utbildning

• Strålsäkerhetskommitté

• Egeninspektion

• Läkemedelsverkets inspektion

Vårt samarbete
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• De gamla lokalerna

• Förutsättningar

• De nya lokalerna

• URS (User Requirement Specification)

• Exempel på krav

• Från byggplats till rent!!!! Renrum – Arbetsregler

• Arbeta strålsäkert

Innehåll – Renrum på Nuklearmedicin (ej cyklotronlab)
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Gamla Renrummet
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• Vi bygger efter rådande lagar, föreskrifter.
– SSMFS 2008:28

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om laboratorieverksamhet med 
radioaktiva ämnen i form av öppna strålkällor 

– SSMFS 2008:34
Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om nukleärmedicin 

– LVFS 2014:4
Läkemedelverkets föreskrifter om beredning av radioaktiva läkemedel 

– SS-EN ISO 14664
Svensk Standard om Renrum och tillhörande renhetskontrollerade miljöer

– Eudralex, Volume 4 EU Legislation Good Manufacturing Practice (GMP) 
guidelines  :
• Annex 1 Manufacture of Sterile Medicinal Products
• Annex 3 Manufacture of Radiopharmaceuticals

Förutsättningar
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Nya SSMFS Externremiss 2017
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• URS:en bör minst innehålla:

– Syfte

– Omfattning och gränser

– Ansvar

– Process-/Systembeskrivning

– Förkortningar

– Verksamhetskrav

– Referenser

URS- User Requirement Specification
Kravspecifikation
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• Hur skriver man ett bra krav i URS:en:

– Verifierbart

– Klart och koncist (kortfattat)

– Konsekvent

– Spårbart

– Genomförbart

– Man kan klassificera sina krav om det tydliggör uppfyllande 
graden. 

• GMP-krav föremål för kvalificering

• Ej GMP-krav utan bara god byggnationetik

URS- User Requirement Specification
Kravspecifikation
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Verksamhetskrav
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• Specificera vilka standarder och föreskrifter som gäller

• Specificera vilka rum som ska ha vilka klassningar (se tabell för att möta 
kraven)

– Sluss 1 ska klassificeras som Klass D

– Sluss 2 ska klassificeras som Klass C

– Hotlab ska klassificeras som Klass C

Exempel på krav

Generella krav
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Renhetskrav (Eudralex)
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Klass Maximum permitted number of particles per m3 equal to or greater than 

the tabulated size 

 At rest In operation 

 0.5 µm 5 µm 0.5 µm 5 µm 

A 3 520 20 3 520 20 

B 3 520 29 352 000 2 900 

C 352 000 2 900 3 520 000 29 000 

D 3 520 000 29 000 Not defined Not defined 

 

Klass Recommended limits for microbial contamination 
 Air sample 

CFU/m3 

Settle plates 

(diameter 90 mm) 

CFU/4 hours 

Contact plates 

(diameter 55 mm) 

CFU/plate 

Glove print 

5 fingers 

CFU/glove 

A < 1 < 1 < 1 < 1 

B 10 5 5 5 

C 100 50 25 - 

D 200 100 50 - 

 

Partikelkoncentration i luft

Mikrobiologiska krav i luft och på ytor



Exempel på krav:

Tryck
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• (Kravställ differentialtrycken mellan rummen)

• Visuellt larm (röd/grön lampa) som tydliggör om 
differentialtrycket upprätthålls skall finnas vid varje slusspassage. 

• Displayfunktion som anger differentialtrycken mellan varje rum 
skall finnas i korridoren utanför sluss 1.



Tryckskillnader mellan 
rummen
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Nuklearmedicin, Linköping Cyklotronlab, Linköping



Exempel på krav:

Ventilations-
installation
[Till-/Frånluftsdon]
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Krav

• Tilluftsdon skall installeras i tak i renrum. Dessa skall placeras så att hela rummet blir 
ventilerat, stagnationszoner skall undvikas.

• Hygieniskt designade frånluftsdon med väggkanal skall monteras lågt placerad i vägg

• Kritiska ventilationsfilter, typ HEPA-filter av filterklass H14 och testade och certifierade enligt 
SS-EN 1822 och skall levereras med individuella provningscertifikat och med beröringsskydd.

• Uttag för aerosolbelastning av ventilationssystemet ska finnas.

• HEPA filtren skall integritetstestas på plats enligt SS-EN ISO 14644-3

• Luftomsättningarna i renrummen ska vara > 20 oms/h, i sluss 1, klass D > 12 oms/h.

• Luftflöden och differenstryck i anläggningen skall redovisas på ritning.

T T

T

T

T

F

F
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Genomräcknings-
skåp
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Krav

• Det skall finnas aktivt ventilerat 
genomräckningsskåp mellan Hotlab och 
uppdragningsrum, uppdelat på material in/ut. 
Både tilluft och frånluft till 
genomräckningsskåp skall vara ansluten till 
kanal med hepafilter

• Genomräckningsskåpet ska uppfylla 
renhetsklass C

• Genomräkningsskåpets dörrar ska inte gå att 
öppna samtidigt (interlockfunktion)

Tips

• Vi har lagt till en till en extra platta i Teflon 
som är hållbart  repar ej och lätt att rengöra.

• Vi borde haft 2 genomräckningsskåp (en IN 
och en UT)

• Genomräckningsskåpets dörrar borde haft 
möjlighet till tidsinställd fördröjning av 
interlockfunktionen så att rätt luftomsättning 
skett i intervallet



Säkerhetsbänk 
MSC klass II 
strålskyddad
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Krav

• Säkerhetsbänk skall vara ansluten till ventilationen via 
dragavbrott.

• Frånluften från säkerhetsbänken ska ledas ut i det fria via kanal.

• Det ska finnas visuellt larm som indikerar ifall frånluften upphör, 
placerat så att operatören kan uppmärksamma det.

Tips

• Dummy-uppställning med alla relevanta delar



Säkerhetsbänk 
MSC klass II 
strålskyddad
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Exempel på krav:

Sluss 1, klass 
D

22

• Sluss 1 skall ha tillträde från oklassad korridor.

• Sluss 1 skall ha en gräns mellan renhetszoner markerad i golvet och 
olika färg på golv.

• Sluss 1 skall ha en förvaringshylla vid klassgräns med förvaring av 
minst 4 par rena skor samt hårnät.

• Sluss 1 skall ha en plats för avhängning/avställning för minimum 2 
rockar/2 par skor på oren sida. 

• Sluss 1 skall ha förvaringsplats till städmaterial att användas i klass 
D utrymmen.



Exempel på krav:

Sluss 2, 
klass C
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• Sluss 2 skall vara försedd med ett hygienisk utformat handfat med sensorstyrd 
blandare för varmt och kallt vatten, placerat på den orena sidan av slussen. 
Handfatets storlek ska vara sådant att det finns plats för 2 flaskor, tvål och 
desinfektionsmedel, samt ögonsköljflaska. 

• Sluss 2 skall ha förvaringsplats till städmaterial att användas i klass C utrymmen, 
2 st 60-skåp med glasdörrar.

• Sluss 2 skall ha en step-over bänk, passage lämnas vid vägg mot hotlab, med 
förvaring av minst 4 par skor på båda sidor

• Sluss 2 skall på den rena sidan ha förvaringsplats för sterila heldräkter, handskar 
och hårnät

• Sluss 2 skall ha en helkroppsspegel som tätas mot väggen på ren sida av slussen

• Sluss 2 skall ha krokar på ren sida för att hänga minimum 2 använda 
renrumsdräkter för återanvändning

• Sluss 2 skall ha tillträde från Sluss 1 samt en nöddörr ut till oklassad korridor.



Exempel på krav:

Ytskikt

24

• Ytmaterial skall vara täta, icke porösa, jämna, släta, slagtåliga och tåla behandling av de 
förekommande desinfektions- och rengöringsmedel. (ge exempel på medel)

• Ytmaterialet skall inte ge upphov till mikrobiell tillväxt. 

• Ytmaterialet får inte innehålla organiskt fibröst material. 

• Hörn mellan golv, vägg och tak skall vara rundade med en radie av 25 mm.

• Fogarna skall vara täta, släta och jämna

• All fogning ska ske med antimögelbehandlad fogmassa . Intyg på använd fogmassa ska 
bifogas. 

• Alla ytor skall vara åtkomliga och lätta att rengöra

• Horisontella ytor skall undvikas

• Glasytor skall vara monterade i liv med vägg

• Installationer genom ytskikt skall vara hygieniskt utförda och avtätade mot rummet.

• ALLA genomföringar ska vara täta och ha hygienisk design



Exempel på krav:

Golv,Vägg,Tak
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• Golvmaterialet skall klara av laster (ca 1500 kg) från fast och mobil utrustning och inredning

• Väggmaterial och golv ska vara i liv och fogade alternativt ska vägg överlappa 
golvbeklädnaden och fogas

• Väggen ska kläs med väggplastmatta som dras upp ovan undertak samt fogas i hörn mot 
undertak. 

• Belysningsarmaturer skall vara monterade i liv med undertak. Ljuskälla byts från rummets 
insida

• Installationer genom tak skall vara hygieniskt utförda och avtätade mot rummet.



Exempel på krav:

Dörrar
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• Dörrarna skall vara försedda med fönster monterade i liv med dörryta.

• Dörrarna skall öppnas mot luftflödesriktningen i rummet med det 
högre trycket så att differenstrycket hjälper till att täta dörrarna mot 
karmen

• Minsta fria öppning mellan renrum skall vara 2000 x 900 mm

• Dörrar skall ha så få horisontella ytor som möjligt

• Dörrkarmar skall monteras i liv med vägg

• Dörrarna skall vara självstängande

• Dörrhandtagen skall vara så anpassade att dörrarna kan öppnas utan 
hjälp av händerna.

• Dörrarna skall vara försedda med hållmagnet för interlockfunktion

• Dörrarna skall kunna öppnas vid nödutrymning

• Dörrarna skall vara försedda med hygieniskt utformad 
nödöppningsfunktion



Exempel på krav:

Inredning och 
utrustning
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• Inredning och utrustning monterad i eller mot vägg skall fogas mot 
väggen

• Utrymme för förvaring av städutrustning, skor och kläder skall vara 
designade för renrums-användning. Dörrarna skall vara försedda 
med glasdörr för bättre visuell bedömning av innehåll.

• Högskåp skall anslutas mot tak.

• Step-over bänk skall finnas i Sluss 2.

• Kylskåpet som installeras skall vara av renrumstyp och lätt att 
rengöra.



Exempel på krav:

Elektrisk 
installation
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• Allmän belysningsnivå i renrummen skall vara högre än 500 lux

• Högfrekvensljuskällor skall användas

• Nödutrymningsbelysning skall finnas

• Samtliga elektriska installationer skall vara tätade mot luftläckage och lätta att rengöra

• Utanpåliggande, lösa kablar och kabelrännor skall ej förekomma.

• Övervakningslarm kopplat till Drift- och underhållscentral ska finnas för säkerhetsbänkens 
ventilationssystem samt för kylskåpet.



Exempel på krav:

Data/ 
Kommunikation
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• Punkter för intern kommunikation, telefon och talmembran för renrum (clean room talk 
through) mellan Hotlab och uppdragningsrum, skall finnas i Hotlab



Exempel på krav:

Brandskydd
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• Rökdetektorer skall samordnas med installationen på hela Fysiologiska kliniken, 
för sprinklersystem i renrummen gäller att vatten inte får stå i ledningssystemet 
fram till sprinklerhuvudet och att det måste finnas ventiler som reglerar att vatten 
släpps på först efter att minst 2 rökdetektorer har löst ut. 

• Akustiskt utrymningslarm skall samordnas med installationen på hela Fysiologiska 
kliniken



Exempel på krav:

Validering
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• En korfattad beskrivning av valideringsprocessen och vem som ansvarar för den och vilken 
dokumentation som ska uppbringas.

• Valideringsplan

• DQ - Design Qualification

• IQ - Installation Qualification

• OQ - Operational Qualificationl

• PQ - Production Qualification
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• LMFS 2014:4

• EudraLex vol.4 Annex 1 & 3 & 15

• Städ (byggstäd, storstädning, renrumsstädning) 

• Ombyte/kläder (rutiner)

• Utbildning / GMP

• Validering av rum (PQ)

Från byggplats till rent!!!! 
Renrum – Arbetsregler
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• ”Man ser inte föroreningar som ska avlägsnas”

• Valet av metoder börjar i projekteringsstadiet för en 
byggnad som ska innehålla rena rum ska man beakta 
materialval och utförande, byggnadens väggar, golv och 
tak, ventilationsutrustning, m.m.

• Personalbelastning, omklädnings- och hygienrutiner är 
också väsentliga faktorer. 

Städ
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• Rengöra innebär att föroreningar uppsamlas och avlägsnas.

• Rengöra kan också avse dödande av mikroorganismer 
genom desinfektion. 

• För varje rent rum ska föreskrifter finnas som anger:

– Rengöringsintervall (t.ex. dagligstädning)

– Rengöringsartiklar (t.ex. moppar, desinfektionsmedel)

– Rengöringsanvisningar (t.ex. horisontella ytor)

Städ
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Rumsbundna städartiklar
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• Städpersonal

– Introduktionsutbildning med både praktiskt städteknik 
samt relevanta delar av GMP och Strålskydd

– Städningen behöver prioriteras och integreras i 
verksamheten. Lika viktigt som allt annat i renrummet. 

– Städningen hos oss!!

Städ
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• Materialval på kläder, egenskaper:

– Fiberlängd

– Slitagetålighet

– Fuktupptagning

– Smutsavstötning

– Smutshållande

Ombyte / Kläder
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• God komfort – subjektiv bedömning

– klimatkomfort, d v s att kroppen är i värmebalans med 
omgivningen

– rörelsekomfort, att kroppen inte utsätts för obehagliga 
tryck av till exempel stramande kläder

– känselkomfort, att sörja för att huden inte irriteras av 
kontakten med kläderna

Kläder
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• Omklädningsrum (underställ, strumpor, rock)

• Sluss 1 (rock, smycke, hårskydd, skobyte)

• Sluss 2 (Handtvätt, sprit, skobyte, osterila handskar, overall, 
sterila handskar) 

• HOTLAB

Ombyte
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Utanför renrum
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Sluss 1
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Sluss 2 orensida
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Sluss 2
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Sluss 2, ren sida

45



Sluss 2 ren sida
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• GMP = Good Manufacturing Practice = God tillverkningssed

Syfte

• Säkerställa jämn och god kvalitet

• Förhindra att fel uppstår

• Ge spårbarhet

Sunt förnuft på ett organiserat sätt!

Utbildning / GMP
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• Läkemedelsverket är kundens ombudsman för att

kontrollera att läkemedelstillverkningen sker med god

kvalitet.

• Sakkunnig är Läkemedelsverkets förlängda arm

Vem kontrollerar GMP
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• Tvåstegsluss

• Nya kläder

• Dubbla handskar

• Ny längre väg in för generator

• Tryck-, ventilation-, kylskåpslarm

• Öppen LAF- bänk

GMP/ utbildning
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Generatorvagn
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Larmövervakning
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LAF bänk
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LAF bänk
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• Renrum + människan = ??

• Bra resultat- fortsätta process

• Dålig resultat- göra om

PQ validering
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• Ordet validering är en svensk version av

engelskans validation.

• Validation härstammar från ordet valid som

betyder gällande, giltig, välgrundad.

• Med validering menas dokumenterade åtgärder för

att visa att varje steg i tillverkningsprocess,

lokaler, utrustning och material leder till avsett

resultat i enlighet med GMP-principer. ( SLS)

Validering
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• Validering av personal

• Arbeta i LAF-bänk (skillnad ifrån förr)

- Utbildning (bänken påverkas mer av rummet)

- Planering (både inför arbetet och i LAF bänken)

- Spritning (oftare)

- Handskbyte (mer regelbundet)

Jobba rent
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Mellan ALLA som jobbar i rummet

• Städpersonal

• Beredningspersonal

• Personal som gör valideringar och kontroller på utrustning, 
m.m.

Sammarbete
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• Att arbeta strålsäkert i renrum betyder att iaktta de 
arbetsrutiner som gäller vid ALLT arbete med öppna 
strålskällor

• Nära strålskydd

– Blyburkar

– Sprutskydd

– Bakom blyskärm i säkerhetsbänk

Arbeta strålsäkert
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• Skyddshandskar ska alltid användas vid hantering av 
öppna radioaktiva preparat 

• Använd distansverktyg
• Arbeta snabbt: Tiden!!!
• Håll avstånd
• Använd i görligaste mån strålskärm mellan preparat och 

kropp 
• Använd skyddskläder om risk för spill och stänk föreligger.

• Avgränsa radionuklidarbetet
• Arbeta på rena arbetsytor
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Arbetsrutiner



• Mät av arbetsplatsen vid misstänkt kontaminering och vid 
dagens slut. Dokumentera resultatet

• Mäta av händer vid utpassage.

• Doskalibratornerna kontrolleras 1 g/dag mot 
kaliberingspreparat Co-57 (≤3%). Mer omfattande kontroll 
1 g/kvartal av fysiker.

• Säkerhetsbänkens funktion ska kontrolleras innan varje 
arbetspass

Arbetsrutiner
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• Vikten av bra samarbete

• Vikten av bra URS

• Om ni sitter och snart ska gå in i denna process:

– Kontakta oss. Vi ger gärna tips!

– Ni kommer gå på nitar! Men ni behöver inte gå på 
samma nitar som Linköping!

Bring home message
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Tack för oss
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