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Sammanfattning
Coronapandemi som kom i början på året 2020 har på många sätt förändrat
användningen av den bebyggda miljön. En kunskapskartläggning har genomförts
med syfte att synliggöra det specifika kunskapsläget om ventilation, uppvärmning
och kyla av inomhusmiljön och behovet av den nya kunskap som aktualiseras av
Coronapandemin. Informationsinsamlingen utgjordes av en litteraturstudie och
intervjuer med experter på inomhusmiljö, ventilation, uppvärmning och kyla som
verkar i olika sektorer i samhället. Därtill har en referensgrupp deltagit.
När det gäller att minska spridningen av COVID-19 i inomhusluften så är det
nödvändigt att förhålla sig till diskussionen om evidensen för att människor kan
smittas genom överföring av SARS-CoV-2 med luften. Experimentella och
epidemiologiska data talar för att smittspridning förekommer på flera meters
avstånd och att ventilationens beskaffenhet påverkar smittrisken. Det råder
osäkerhet om smitta förs mellan rum med ventilationsluft. Föreliggande
undersökning utgår från försiktighetsprincipen, som förespråkar att med brist på
bevis för motsatsen så kan inte heller det värre scenariot förkastas.
Undersökningen har identifierat behov av kunskapsförstärkning med både allmän
kompetens och expertkompetens i det luftbehandlingstekniska området. Exempel
på behov av ny kunskap avser hur smittan sprids, hur spridningen beror av
ventilerade luftflöden, möjligheter att filtrera för att minska spridning av virus,
behov av luftmängder för att förhindra virusspridning, mer kunskap om
renrumsteknik, undersökningar av smittspridning och ventilation i sjukhusmiljöer
och äldreboenden, fuktens betydelse för smittspridning och mottagligheten av
sjukdom. Andra kunskapsområden som identifierats är trångboddhetens betydelse
för smitta och städningens betydelse för att minska sjukdomsspridning.
Kunskapsområdet är tvärvetenskapligt och omfattar medicin, teknik och
naturvetenskap. Det tvärvetenskapliga perspektivet är angeläget att beakta när
strategier ska formuleras för kunskapsförstärkning. Under den pågående
pandemin är det svenska regelverket för ventilation inte aktuellt för revidering,
medan vissa internationella organisationers regelverk har uppdateras, exempelvis
REHVA. Det framgick av intervjuerna att det följs av vissa med stort intresse,
men det är okänt vad det får för konsekvenser De intervjuande personerna
uttrycker en stor tillit för den information som förmedlas från Folkhälsomyndigheten. Vissa aktörer avvaktar med att göra driftåtgärder i byggnadernas
tekniska system i väntan på att Folkhälsomyndigheten ska ge direktiv, vilket kan
skapa handlingsförlamning. Detta påkallar fortsatta undersökningar.
Hyresgäster uttrycker liten oro för att ventilationssystemet bidrar till överföring av
virus, men i vissa fall finns stor oro för besök av driftpersonal vid OVK och
filterbyten, vilket resulterar i att de inte genomförs. Det konstateras att förvaltarna
i allmänhet inte ändrat luftflöden. Däremot justerar VAV-systemen automatiskt
ner flödet då persontätheten minskar. För vårdlokaler konstateras det att flöden
och tryckskillnader justerats i vissa fall för att minska spridningen av virus.
Omfattningen och konsekvenserna av dessa förhållanden kan vara värda att
undersöka vidare.
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Summary
The Corona pandemic that engulfed the world from early 2020 onwards has in
many ways changed the use of the built environment. This study, within the
context of Corona pandemic, aims to map the existing knowledge as well as
requirement for new knowledge on ventilation, heating and cooling of the indoor
environment. The study is based on literature review and interviews among
experts in indoor environment, ventilation, heating and cooling. Further, a
reference group was also involved in the study.
Currently there are no evidence that humans could be infected with SARS-CoV-2
by infectious aerosols through the ventilation systems in built environment.
Nevertheless, there is also a lack of evidence that humans will not be infected that
way. As per the precautionary principle, due to the lack of such evidence the
worse-case scenario, wherein humans could be affected with SARS-CoV-2 via
indoor ventilation, cannot be rejected either.
The survey has identified a need for knowledge for the public and specialist
competence on air-borne infections in built environment. For example,
competence on how the infection is spread and how it depends on ventilated air
flows, studies of infection and ventilation in hospital environments and nursing
homes, the importance of moisture for the spread of infection and susceptibility of
individuals to disease. Other areas that could be studied include overcrowding of
homes and its consequences in infection spreading and how to effectively clean
the surfaces to reduce the transmission of SARS-CoV-2 in buildings.
The field of knowledge is interdisciplinary that covers medical, technical and
natural science. This perspective is important while formulating strategies for
improving the knowledge in this field. During the current pandemic, the Swedish
regulations for ventilation requirements were not modified, while some
international organizations' regulations are updated. Several actors follow the
updates of international organizations such as REHVA and it is likely that some
of them may be influenced in their decisions on building operation. However, the
interviewees expressed confidence in the information provided by the Public
Health Agency of Sweden. Hence within the context of a pandemic, several actors
would take actions on the buildings’ ventilation system only based on
Folkhälsomyndigheten’s advices.
As per the interviewees the building occupants didn’t express concerns on
whether ventilation systems can cause the transmission of SARS-CoV-2.
Nevertheless, there are some concerns by homeowners/tenants about staff visits
for mandatory ventilation inspection and filter replacements. This could delay the
implementation of such measures in residential buildings. The consequences of
such delay may be studied, especially if a pandemic continues for a longer
duration. Building managers have not changed the airflows in their buildings.
However, VAV systems automatically adjust the flow when occupancy rate
decreases. For care facilities, it is noted that flows and pressure differences have
been adjusted in some cases to reduce the spread of viruses. It may be worth
investigating the consequences of such actions.
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Inledning
Under början på året 2020 så började Coronapandemin. Den har bland annat
medfört att användningen av den bebyggda miljön och driften av byggnadernas
installationssystem har förändrades på många sätt. Människor har börjat arbeta på
andra sätt, de vistas mer i hemmen och har blivit mer medvetna om smittorisker.
Spridningen av virus anses vara nära förbunden med om och hur befolkningen
isolerar sig i hemmen, men också i vilken omfattning och hur arbetsplatser och
andra offentliga inomhusmiljöer används. När färre människor än tidigare vistas i
en inomhusmiljö (t.ex. vissa arbetsplatser) så kan det tillförda luftflödet per
person vara större än dimensionerat. När fler personer samlas i andra miljöer
(ex.vis i hemmen) så kan en motsatt situation uppstå, med undermåliga luftflöden.
Mot bakgrund av att byggnaderna används annorlunda och/eller för att minska
spridningen av virus, så har driftorganisationerna möjlighet att göra förändringar i
styrning av byggnadernas ventilations-, värme- och komfortkylsystem
(exempelvis öka eller minska luftflöden). Förändringar av ventilation,
uppvärmning och kyla kan med goda grunder förutsättas påverka
energianvändning i den bebyggda miljön. Användningen av olika energislag
förändras och likaså förändras effektproblematiken.
Hur beslut fattats, eller inte fattats, kan dels förklaras av tillgången på kunskap
och dels förklaras av erfarenhet av liknande situationer. För att i nuvarande och
kommande pandemitider skapa förutsättningar för att den bebyggda
inomhusmiljön uppfyller myndighetskrav och att spridning av virus minimeras så
är det nödvändigt att tillgängliggöra det vi i nuläget redan vet om skötsel och drift
av byggnader i pandemitider. Samtidigt är det följdaktligen också nödvändigt att
formulera en genomtänkt strategi för att försätta söka efterfrågad kunskap. Det ska
naturligtvis göras utan att ge avkall på resurseffektivitet och energieffektivitet.
Syftet med föreliggande utredningsarbete avser både att synliggöra det specifika
kunskapsläget om ventilation, uppvärmning och kyla av inomhusmiljön hos
branschens aktörer och behovet av ny kunskap, som aktualiserats av den
uppkomna Coronasituationen.
Studiens problemställningar är inriktade mot Energimyndighetens mål mot
resurseffektiv bebyggelse. De innefattar: installationers energieffektivitet,
inneklimat och användbarhet; kunskap om hushållens och andra samspelande
aktörers drivkrafter, incitament, vanor och val för energieffektivitet och
resurseffektivitet; insatser som bidrar till gemensam förståelse och förändring.
Målet med studien avser att snabbt ta fram en kunskapsöversikt som aktualiserar
den kunskap som finns och pekar på kunskap som eventuellt saknas, men också
att identifiera hur sektorns aktörer själva betraktar kunskapsläget. Ett särskilt
fokus har riktats på vårdbyggnader.
Resultatet ska kunna användas av myndigheter, företag och privatpersoner när de
ska fatta väl grundade beslut för att minska spridning av virus i inomhusmiljön i
bebyggelsen. Resultaten kan förhoppningsvis också nyttjas vid framtida
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eventuella revideringar eller framtagande av nya riktlinjer för drift av byggnader
under pandemitider.
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Genomförande
I detta avsnitt beskrivs genomförandet. Det har baserats på tre delar:
litteraturstudie, intervjuer och dialog med referensgrupp. Nedan beskrivs arbetet
och på vilket sätt projektdeltagarna bidragit.
1. Litteraturundersökning
En litteraturundersökning om COVID-19 pandemin och dess konsekvenser
gällande drift av byggnader, speciellt vårdbyggnader (som särskilda boenden och
äldreboenden) har genomförts. Den omfattar 100+ referenser som identifierats,
analyserats, beskrivits och sammanställts av Gireesh Nair och Moa Mattsson på
Institutionen för Tillämpad fysik & elektronik vid Umeå universitet.
Litteratursökningen omfattade vetenskapliga peer-reviwed granskade artiklar,
standarder, samt andra publicerade dokument och artiklar från tidningar och
webben. Den sammanställda litteraturundersökningen är bifogad (Bilaga 2) till
denna rapport. Analysen av litteraturstudien är inarbetad i nedanstående
resultatavsnitt. Sammanställningen i sin helhet är bifogad till rapporten.
2. Intervjuer med aktörer och nyckelpersoner
Totalt har 21 intervjuer genomförts. Intervjuerna föregicks av kontakt via e-post
och/eller telefon. I samband med den första kontakten fick respondenten tillgång
till frågorna i god, dvs i tid innan intervjutillfället. Intervjuerna genomfördes på
telefon eller som digitalt möte. Åke Fransson och Thomas Olofsson på
institutionen för Tillämpad fysik & elektronik vid Umeå universitet var ansvariga
för intervjuerna. Tiden var mellan 30 minuter till en timme. I två fall inlämnades
svaren skriftlig av respondenterna Folkhälsomyndigheten och The Finnish
Association of HVAC Societies, (FINVAC). Principen som användes för att
identifiera de intervjuande organisationer utgick från att innefatta företrädare från
de olika sektorer som påverkar inomhusmiljön i bebyggelsen, således
myndigheter, förvaltare/beställare och teknisk konsulter/leverantörer.
Referensgruppen var behjälplig i identifikationen av lämpliga organisationer och
företag till intervjuerna. Deltagande företag och organisationer återges i Tabell 1.
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Tab 1. Intervjuade myndigheter, organisationer, föreningar och företag
Offentliga
myndigheter
Boverket
Arbetsmiljöverket
Beställargruppen
lokaler (Belok)
Folkhälsomyndigheten
Vårdhygien, Region
Västerbotten
Ergonomi &
Aerosoltekn. LTH

Föreningar
Svensk
Ventilation
Energi- och
miljötekniska
föreningen
(EMTF)
The Finnish
Association of
HVAC
Societies
(FINVAC)

Konsulter/
Leverantörer
Teknikkonsulter
Tyréns AB,
Umeå
WSP AB,
Umeå
Leverantörer
Camfil AB
RISE

Privata/Offentliga
Fastighetsförvaltare
Privata förvaltare
Lerstenen AB
Rikshem AB
Diös AB
Balticgruppen AB
Riksbyggen
Offentliga förvaltare
Akademiska Hus AB
Umeå Kommun*
Region Västerbotten*

* Umeå Kommun och Region Västerbotten har placerats bland Privata/Offentliga
Fastighetsförvaltare, men de kan också betraktas som Offentliga Myndigheter. I detta fall så har
de placerats bland Offentliga fastighetsförvaltare av den orsaken att intervjuerna gjordes med
personer som arbetar med teknisk förvaltning av organisationens fastigheter.

De intervjuade personernas namn har utelämnats i Tabell 1. De intervjuade
personerna hade tillfrågats att specifikt utrycka de uppfattningar de själva har i
sina roller i respektive organisation eller företag. De uttalanden som skrivs fram i
rapporten ska därför inte betraktas som organisationernas eller företagens formella
ståndpunkter, utan något som de enskilda personerna uttryckt. I den löpande
texten referats inte till enskilda personers namn, eftersom det är informationen om
kunskapsläget som är det viktiga och inte vem som sagt det. I den löpande texten
refereras till en kategori av företag och organisationer, alternativt ett namn på en
organisation eller företag. Det görs för att belysa var situationen kan vara aktuell,
men det är fortfarande viktigt att inte tolka utlåtande som officiellt utan mer som
en personlig uppfattning som någon har i sina roller. Resultaten sammanfattas
nedan. Frågeställningarna är bifogade till rapporten (Bilaga 1).
3. Dialog med referensgrupp och återkoppling
En referensgrupp var behjälplig i projektet. Deltagarna i referensgruppen valdes
med stor omsorg för att samla så omfattade kunskap och erfarenhet som möjlig
om inomhusmiljöfrågor.
Referensgruppen utgjordes av:





Mathias Cehlin, Docent, Universitetslektor, Högskolan i Gävle
Lars Ekberg, Docent, Adjungerad professor, Installationsteknik, Chalmers
Dennis Johansson, Docent, Lunds Tekniska Högskola
Ivo Martinac, Professor, Installationsteknik, KTH, Stockholm
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Möten med referensgruppen har genomförts vid tre tillfällen. Mötesformen var
webb-möten. Mötesanteckningar fördes av deltagarna. Nedan följer en
sammanställning av de huvudfrågor som diskuterades vid respektive möte:
Möte 1 (27 april, 2020)
 Vilka pågående aktiviteter bör projektgruppen känna till
 Organisationer/företag som bör kontaktas för intervjuer
 Allmänna synpunkter på projektet
Möte 2 (25 maj 2020)
 Hantering av ansvarsdilemmat mellan aktörer i byggprocessen
 Behov av intervjuer med ytterligare organisationer/företag
 Andra synpunkter på arbetet med projektet
Möte 3 (11 augusti 2020)
 Beträffande hur resultaten av studien kan tolkas
 Slutrapportering
Med den korta tid och den begränsade resurs som använts till detta projekt så har
ambitionen från början varit begränsad till att bidra med en förstudie. Det är en
förstudie som kan ge en inblick till de villkor som råder för inomhusmiljöområdet
i Sverige under den pågående pandemin 2020. Projektgruppen har förhoppningen
att resultatet ska kunna nyttjas när beslut ska fattas om insatser i området.
Den sammanlagda redovisningen av resultatet av litteraturstudien, intervjuerna
och diskussionerna med referensgruppen redovisas i följande avsnitt.
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Resultat
Innan 2020 var Coronavirus mer eller mindre okänt för de allra flesta. Sedan dess
kan ingen ha undgått begreppet. Sociala medier fullständigt översvämmas med
Coronarelaterade inlägg. Corona är en grupp av virus som i stark förstoring
påminner om kronor. Corona betyder krona på latin. Virusgruppen är på intet sätt
ny. Den upptäcktes redan på 1960-talet och har sedan dess på olika sätt orsakat
sjukdomar hos fåglar, däggdjur och människor. Det finns för närvarande sju kända
Coronavirus som har drabbat oss människor. En av dessa är benämnt SARS-CoV
(senare SARS-CoV-1). Den orsakade sjukdomen SARS (Severe Acute
Respiratory Syndrome), som under åren 2003–2004 resulterade i runt 8000
sjukdomsfall, med över 750 dödsfall. Under den epidemin påbörjades försök att
utveckla ett vaccin, men det slutfördes inte innan epidemin dog ut av sig själv. Det
sjunde och senaste Coronaviruset upptäcktes i slutet av 2019 i Wuhan, Kina, och
har fått namnet SARS-CoV-2. Den sjukdom som det viruset orsakar kallas
COVID-19.
WHO [1] menar att luftburen överföring av SARS-CoV-2 kan vara möjlig under
vissa omständigheter inom sjukvården då procedurer eller stödbehandlingar som
skapar aerosoler utförs. Exempel på sådana situationer är endotrakeal intubation,
bronkoskopi, öppen sugning av luftvägar, administrering av nebuliserad
behandling, manuell ventilation före intubation, vända patienten till rätt position,
koppla loss patienten från ventilatorn, Noninvasive Positive-Pressure Ventilation
(NPPV), trakeostomi och hjärt-lungåterupplivning. WHO har publicerat
anvisningar för sjukvårdare som ska underlätta och skydda dem under pandemin,
bland annat under aerosolgenererande procedurer [2].
WHO undersöker möjligheten om det i vissa situationer, utöver de ovan nämnda
sjukvårdssituationerna, kan ske luftburen smitta [3]. Trots forskarnas
rekommendationer väljer WHO att i nuläget inte ändra riktlinjerna kring viruset
eftersom det inte bedöms finnas underlag för att dra nya slutsatser [3].
Folkhälsomyndigheten utgår från WHO:s rekommendationer [4] beträffande
smittspridning via luftburna partiklar och inverkan på pandemins spridning. Det
finns olika uppfattningar hos forskarna om SARS-CoV-2 sprids längre sträckor
med luften [5].
Correia et al. [6] argumenterar för att COVID-19 sprids via luftburen överföring
och undersöker i rapporten olika indicier som talar för det.Van Doremalen et al.
[7] fann att livskraftiga SARS-CoV-2 kan finnas i luftpartiklar upp till 3h och upp
till 96h på vissa föremål, med längst överlevnadstid på plast och rostfritt stål.
Fears et al. [8] (opublicerad) anser att luftburen smitta kan vara vanligare än
tidigare trott. De fann även att SARS-CoV-2 kan överleva upp till 16h, vilket
indikerar vikten av fortsatt forskning.
Sveriges strategi under COVID-19 krisen har skiljt sig från större delen av
världen. Istället för nedstängning i inledningen av pandemin av olika delar eller
hela samhället med kraftfulla åtgärder för att förhindra smittspridning, har Sverige
använt en öppen taktik [9]. Folkhälsomyndigheten [9] menar att under tidigare
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krissituationer har svenskt folkhälsoarbete utgått ifrån en stark tradition av
frivillighet med betoning på individens ansvar. Den tanken har under våren och
sommaren 2020 genomsyrat arbetet under COVID-19 pandemin i Sverige, med en
kombination av bindande regler och rekommendationer för allmänheten.
Rekommendationen är att stanna hemma vid minsta symptom, vara noga med
basala hygienrutiner, och riskgrupper såsom äldre uppmanas att undvika sociala
kontakter. Förbud har införts mot allmänna sammankomster med fler än 50
personer, besöksförbud på äldreboenden, och trängsel får inte uppstå på krogar
och restauranger, avstånd på 1–2 meter uppmanas i alla situationer. WHO
rekommenderar 1 meters avstånd [1] men flera andra anvisningar finns. Center of
Disease Control and Prevention (CDC) rekommenderar 6 feet, vilket är drygt 1.8
meter [10], och smittskyddsläkaren i Stockholm rekommenderar 2 meter på 1177
vårdguiden Region Stockholm [11].
Jayaweera et al. [12] diskuterar användandet av munskydd i sin sammanställning
om överföring av COVID-19. De fann att de är vanliga vid skydd och kontroll av
virusöverföring, såsom sjukdomar orsakade av Coronavirus och vanlig
säsongsinfluensa. Världen är kluven i frågan om effektiva skydd, WHO anser att
munskydd bör användas i låg-risksituationer och andningsskyddi högrisksituationer [13]. Å andra sidan rekommenderar CDC att andningsskydd
används i låg- och hög-risksituationer [13]. Larsson och Björklund [14] skriver
om att Sverige inte har infört några restriktioner kring munskydd utan förlitar sig
på att svenska folket följer de andra riktlinjerna, som att hålla avstånd och stanna
hemma vid sjukdom. Det finns dock undantag. På våra flygplatser
rekommenderas munskydd för de som vistas i terminalen. Det är Swedavia som
förvaltar flygterminalerna och deras rekommendationer tas fram i nära samarbete
med ansvariga myndigheter.
Sverige är rikt omtalat för sin öppna strategi. Den öppna strategin har i vissa
sammanhang likställts med brist på åtgärder i allmänhet och avsaknad av krav på
munskydd i synnerhet. Beträffande åtgärder så har andra länder med striktare
krav, som Norge och Finland, inte heller krav på munskydd. Länder som
Frankrike, Storbritannien och Italien, som har varierande krav, har infört
munskydd som supplement till andra åtgärder.
Statsepidemiolog Anders Tegnell uttalade i en intervju med Ekot [15] att fler
åtgärder borde ha använts i Sverige mot viruset redan i början av pandemin. Han
menar att det är för tidigt att fastställa vilka åtgärder som borde använts eftersom
pandemin fortfarande är i ett tidigt skede. Han menar att nästa gång Sverige står
inför en liknande situation kommer andra besluts att tas, och att strategin då
kommer vara en blandning mellan den öppna strategi som används nu och det
som resten av världen gjort. Lärdomar utifrån den här pandemin blir viktiga
verktyg inför kommande sjukdomsutbrott.
Emedan, som Anders Tegnell säger, att det kan vara för tidigt att dra slutsatser om
vilka åtgärder som har gjort nytta, så finns det goda möjligheter att börja kartlägga
branschens kunskap med koppling till pandemin och hur olika aktörerna agerat.
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Baserat på den genomförda litteraturundersökning och intervjuerna i detta projekt
har föreliggande kunskapskartläggning sammanställts genomförts.
Sammanställning är strukturerad i nedanstående 6 avsnitt. Dessa återger var för
sig information om: de olika kraven i byggregler, lagar och råd som möter den
nya situationen, hur Coronapandemin påverkat driften av byggnaderna, de
tekniska systemen (med fokus på luftbehandling) i byggnaderna,
informationshantering, samt observerade kunskapsgap och slutligen förslag på
insatser.

1. Byggregler, lagar och råd
Riksdagen har, med anledning av spridning av samhällsfarlig sjukdom, gett
regeringen befogenhet att stadga undantag från vissa föreskrifter i plan och
bygglagen (PBL) [16]. De nya bestämmelserna verkställdes den 1 maj 2020. Det
undantaget gäller dessutom för regler och tidigare undantag som vidtagits från och
med 15 mars 2020 [17]. Förordningen med undantagsbestämmelserna gäller till 1
juli 2021 [17]. En tidig åtgärd inom PBL som regeringen valde att genomföra är
undantag för tillfälliga vårdbyggnader [18].
Tillfälliga vårdbyggnader definieras som att de behövs under en begränsad tid i
avseende av hälso- och sjukvård (exempelvis på grund av Coronaviruset) [19].
Enligt Boverket [18] räknas fältsjukhus, bårhus och byggnader som används som
patientmottagning, personalutrymme eller lager som en tillfällig vårdbyggnad.
Boverket har beslutat att under rådande omständigheter omfattas mindre tält,
paviljonger eller motsvarande enkelt flyttbara konstruktioner, som uppställs med
anledning av COVID-19 för basala vårdändamål, inte av definitionen byggnader.
Svensk Ventilation [20] rekommenderar att åtgärder bör vidtas för att försöka
minska koncentration av luftburna droppar i svenska byggnader. Hänsyn har tagits
till rådande osäkerhet om risker för luftburen smittspridning av SARS-CoV-2
mellan rum med ventilationsluften, samt på EUROVENTs rekommendation [21]
och REHVA:s [22] instruktioner för kommersiella och offentliga byggnader och
lokaler. De har sammanställt fyra riktlinjer [20]:





Upprätthåll effektiv ventilation och säkerställ luftflödena
Stäng av eventuell återluft, så att all tilluft om möjligt består av uteluft
Kontrollera att aggregaten är injusterade med rätt tryckbalans och att service
är utförd enligt tillverkarens anvisningar
Byt filter som vanligt

Regler och riktlinjer från ASHRAE och REHVA om drift av byggnader
ASHRAE [23] sammanställde i april 2020 två offentliga redogörelser om
COVID-19 pandemin och drift av byggnader, och utfärdade en rapport samma
månad med redogörelser och rekommendationer gällande aerosoler med
viruspartiklar [24]. I den första diskuterade de hur luftburna COVID-19 partiklar
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kan bli ett problem i inomhusmiljöer, och att åtgärder inom VVS systemet kan
minska risken för luftburen smitta [24]. De konstaterade att inaktivering av
energisystem i byggnader inte är en rekommenderad åtgärd för att minska
smittorisken [24].
Den andra redogörelsen av ASHRAE gäller drift av Heating, Ventilation and AirConditioning (HVAC) system, dvs system luftbehandling, värme och
komfortkyla, och hur åtgärder kan minska risken för smitta [25]. Schoen [25]
skriver i rapporten, publicerad av ASHRAE, att luftbehandlingssystem i de flesta
icke-medicinska byggnader inte har en signifikant roll i minskning av
smittspridning, som COVID-19. Orsaken är att åtgärder mot de primära
överföringsvägarna, som handhygien, desinficering, avstånd, är viktigare än
åtgärder för luftbehandlingssystem. Däremot kan ytterligare riktlinjer för
offentliga byggnader minska smittspridning inomhus. Utöver icke-tekniska
åtgärder, rekommenderar Schoen [25] att vissa åtgärder gällande
luftbehandlingssystem bör införas.
ASHRAE Epidemic Task Force, som ska arbeta med utmaningar som uppstår
under COVID-19 pandemin och även förbereda arbetet inför framtida epidemier
[26]. Den åtgärd som de rekommenderat [26] kan jämföras med Boverkets
undantag om tillfälliga vårdbyggnader.
REHVA [27] publicerade riktlinjer om COVID-19 i mitten av mars 2020,
uppdaterad först i april [28], sedan uppdaterad den 3 augusti 2020. Med anledning
av den överhängande situationen har REHVA släppt två specifika dokument med
tekniska åtgärder för att minska smittspridning: Safe use of fan coils and avoiding
recirculation, och Limiting internal air leakages across the rotary-heat exchanger
[29, 30].
Det förstnämnda dokumentet (Safe use of fan coils and avoiding recirculation) ger
råd om säker drift av fläktar, och åtgärder när återluft inte kan undvikas [29]. Om
inte återluft går att undvika: bör andelen utomhusluft maximeras, HEPA-filter bör
användas för att filtrera bort partiklar och virus, desinficering (som UVGI) av
system kan installeras, och om möjligt öka fläkttrycket utan att reducera luftflödet
[29]. Mekanisk eller självdragsventilation bör användas för att hålla
inomhusluften ren från partiklar, och användning av fläktar i olika situationer har
olika rekommendationer. Gemensamt är att säkerställa ett tillräckligt luftflöde
utan att försämra inomhusmiljön [29].
Det andra dokumentet (Limiting internal air leakages across the rotary-heat
exchanger) sammanställer åtgärder för att minska interna luftläckage i
ventilationssystem och förhindra spridning av virus via luftburna partiklar [30].

Regelverkens betydelse koppat till pandemin
Inomhusmiljöområdet med lagar, regelverk, normer och rådstexter som är
omsorgsfullt utformade. Revideringar kräver mycket tid och betydande personella
insatser. Emedan endast till liten del av det svenska regelverket har genomgått av
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revidering med anledning av pandemin, så finns det exempel på internationella
organisationerna som gjort revidering i sina regelverk. Därför (med brist på
nationella exempel) sneglar delar av branschen på de senare. Baserat på
intervjuerna kan det konstateras det att det finns skilda uppfattningar om
betydelsen av de olika reviderade internationella regelverken. REHVA, som
uppdaterat sitt regelverk, betraktas som en viktig internationell organisation av
alla tre intervjuade föreningarna. Svensk Ventilation anser att den viktigaste
internationella organisationen är REHVA, EUROVENT, ASHRAE, ISIAQ och
SCANVAC. Den finska föreningen, The Finnish Association of HVAC Societies
(FINVAC), rangordnar REHVA först, före de nationella hälsomyndigheterna.
Energi och Miljötekniska Föreningen (EMTF) värdersätter REHVA högt med
anledning av alla namnkunniga personerna som hade skrivit under dokumentet,
men anser att Folkhälsomyndigheten är den naturliga koordinatorn i Sverige när
det gäller frågor kopplade till pandemin, inklusive information som är kopplad till
ventilation och inomhusmiljö.

Syn på behov av revidering av de nationella regelverkens roll under pandemin
Myndigheterna Boverket, Arbetsmiljöverket och Folkhälsomyndigheten uttrycker
en delvis gemensam och återhållsam syn på hur regelverken i framtiden kan
uppdateras. Svensk ventilation och FINVAC anser att utvecklingsbehovet är mer
överhängande. De anser att myndighetskraven är för begränsade att det därför
behövs guidelines. EMTF anser att BBRs föreskrifter kopplat till ventilation och
inomhusmiljö har minimal påverkan sedan kraven på luftflöden togs bort.
De privata bostadsföretagen har inga åsikter beträffande om att det skulle behöva
ske förändringar i regelverken för att förhindra en smittspridning. De förlitar sig
på att OVK-besiktningarna utgör tillräckliga åtgärder, så länge som inget annat
sägs. Företagen har därtill inga direkta synpunkter på om vi i Sverige har
tillfredsställande rekommendationer eller kunskap om fastighetsdriften med
koppling till COVID-19. Något av fastighetsbolagen betonar att det är viktigt att
inte göra egna bedömningar om förändringar i driften med anledning av
Coronaviruset så längde det inte framkommer nya och tydliga rekommendationer.
Generellt anser de offentliga förvaltarna att behovet av eventuella
rekommendationer eller kunskaper beror på vilken ny kunskap som vi får i
framtiden om COVID-19.

Behov av revidering av regelverken
Filterföretaget Camfil konstaterade vid den genomförda intervjun att Sverige och
Norden har en bra ”mognadsgrad” inom ventilationsteknik, i jämförelse med
södra Europa och USA, trots att vi har bra utomhusluft. Emedan Sverige har varit
återhållsamma med att göra ändringar i normer och regler under pandemin så har
de internationella organisationerna REHVA, ASHRAE och SHASE (The Society
of Heating, Air-Conditioning, and Sanitary Engineers of Japan) uppdaterat sin
ventilationsguider under COVID-19 pandemin.
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Folkhälsomyndigheten anser att det än så länge inte föreligger något behov av
förändringar av exempelvis riktvärden för ventilation med anledning av COVID19. RISE uttrycker en liknande åsikt. De anser att om man följer rådande
rekommendationer för till- och frånluft samt regler om filterbyten så torde det inte
behövas några förändringar
Arbetsmiljöverket jobbar med att ta fram riktlinjer för utformning av
arbetsplatser, men menar att spridningen av COVID-19 för tillfället inte kommer
att påverka utformningen av riktlinjerna för arbetsplatser. Alla arbetsgivare
ansvarar för inomhusmiljön på sina arbetsplatser. Systematiskt arbetsmiljöarbete
enligt SFS 2001:1 ska regelbundet göras. Om riskanalysen visar att det kan finnas
risker är det lämpligt att minska dessa risker.
Boverket ser just nu över alla byggregler. Syftet är att göra dessa enklare.
Målsättningen är att korta ner byggprocessen och minska byggkostnaderna genom
att öka möjligheterna till innovationer och kreativa lösningar. Beträffande
COVID-19 anser de att det ännu är lite för tidigt att säga hur det arbetet påverkas
av COVID-19.
Föreningen Svensk Ventilation anser att revidering av Boverkets byggregler är en
viktig fråga för organisationens medlemmar. Den nuvarande trenden är mot
funktionskrav och mindre detaljkrav. Det uppfattas som ett stort riskmoment för
framtiden, med hänvisning till historiska erfarenheter av oprövade lösningar som
resulterat i byggnadsrelaterad ohälsa, etc.
Beträffande översyn av svenska byggregler anser de offentliga förvaltarna att
vårdlokaler vid sjukhusen måste ha särskild flexibilitet för att driften ska kunna
anpassas efter verksamheten. För COVID-19 patienter krävs att vårdlokalerna
sätts i undertryck, medan infektionskänsliga patienter måste vårdas i lokaler med
övertryck för att inte drabbas av andra smittorisker. Denna flexibilitet kräver en
viss överdimensionering av systemen, för att exempelvis kunna anpassas till ett
visst flödeskrav. Det är också kostsamma åtgärder.
Belok konstaterar att sjukhus har en extremt aktiv period pga pandemin. Det
motsatta gäller flygplatser. De är mer eller mindre öde. För öde delar av
byggnader kan det vara lämpligt att se över byggreglerna vad gäller krav och
möjligheter att i regelverken införa zon-indelning för luftbehandling och
inomhusklimat.

Sammanfattning
Flera internationella regelverk har reviderats för att hantera Corona-situationen.
Det konstaterades vid intervjuerna att REHVAs nya råd får mest tilltro och har
gett starkast avtryck hos branschorganisationerna.
Intervjuerna visar på att det finns fundamentala skillnader mellan myndigheterna
och näringslivets uppfattning om byggreglernas roll. Mycket förenklat kan det
beskrivas som att de förra argumenterar för mer funktionskrav.
Branschföreningarna efterfrågar mer detaljkrav och de intervjuande förvaltande
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företagen anser sig sakna kunskap i frågan och förlitar sig på OVKbesiktningarna.
Myndigheterna, tillsammans med RISE, anser att det för tillfället är för tidigt att
bedöma om det föreligger behov av att revidera regelverken. Det finns dock andra
röster som framhåller argument för revideringar. Det kan avse att öka
flexibiliteten, att anpassa driften i sjukhusbyggnader och att ge förutsättningar för
zonindelning.

2. Förvaltning av den bebyggda miljön
Oro för att ventilationen ska bidra tillvirusspridning
Under intervjuerna så konstaterades att de privata bostadsförvaltarna inte har
upplevt att det finns någon oro hos deras hyresgäster för att ventilationssystemen
skulle bidra till virusspridning. Det har inte heller konstaterats någon oro med
koppling till ventilationsdriften hos brukarna i de kontorslokaler som Umeå
Kommun tillhandhåller. Många anställda har arbetat hemifrån under våren.
Akademiska Hus, som tillhandhåller undervisningslokalerna vid universiteten,
konstaterar också vid intervjuerna att det inte förkommit några orosfrågor relaterat
till ventilationssystemen. Lokalerna har varit stängda för studenterna och en stor
del av personalen vid universiteten har haft möjlighet att arbeta hemifrån under
våren 2020. En hypotes är att hyresgästernas lugn kan grunda sig i att
Folkhälsomyndigheten inte har påtalat någon risk.

Filterbyten
I vissa av de intervjuade förvaltande företagen konstaterade att det internt i
driftorganisationerna ställts frågor om risker vid filterbyten. Kravet är att
underhållspersonal ska, vid filterbyten, bära skyddskläder, andningsmask och
handskar. Det bedömde de förvaltande företagen vara tillräckligt utifrån den
allmänna information om smittspridning som Folkhälsomyndigheten ger. Som i
vanliga fall, så ska filtren hanteras varsamt och placeras i förslutna plastpåsar. De
förvaltande företagen konstaterar att Folkhälsomyndigheten och filterleverantörer
betonar att smittoriskerna för COVID-19 är små, eftersom det rör sig om
droppsmitta och viruset relativt snabbt förlorar sin aktivitet på ytor utanför
kroppen.
Företagen uppger att filterbyten i offentliga och privata lokaler görs enliga
tidigare fastställda driftsplaner. Filterbyten på Umeå Kommun sker som planerat
1-2 gånger per år. Situationen är dock annorlunda för bostadslägenheter. De
privata bostadsförvaltarna konstaterar att vissa hyresgäster nekat personal att
genomföra filterbyten. Filterbyten görs inte mot hyresgästerna vilja. För övriga
bostadslägenheter genomförs det utifrån de tidigare fastställda planerna.
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Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
Vid intervjuerna konstaterades att OVK i många fall genomförs som planerat.
Några av de privata bostadsförvaltarna redogjorde för att det har kännedom om
fall när hyresgäster nekat personal att genomföra OVK. För de OVK-besiktningar
som därför inte har kunnat genomföras så planerar företagen att ansöka om
anstånd hos kommunen.

Luftflöden
Det konstateras att den aktuella nyttjandegraden av privata och offentliga lokaler
har förändrats betydligt sedan samhället drabbades av Coronapandemin. Det
gäller inte minst undervisningslokaler inom Umeå Kommun och Akademiska
Hus. Beträffande förändringar i driftinställningar och luftflöden så konstateras
(med undantag för vårdlokaler) att förvaltarna av bostäder och lokaler inte har
gjort några förändringar. En anledning till att förändringar inte gjorts är att det inte
kommit några krav på förändringar från Folkhälsomyndigheten, Boverket eller
andra myndigheter. För skollokalerna i Umeå Kommun har inga förändringar av
luftflödena gjorts eftersom lärarna nyttjar klassrummen till distansundervisningen
för gymnasieeleverna.
Samtidigt som driftorganisationerna inte ändrat driftinställningar så konstateras
det att luftomsättningen ändras automatiskt, baserat på närvaro i lokaler med
VAV-system (Variable Air Volume, dvs system med styrning på luftflödet).
Dessa system reglerar automatiskt ner flödet när persontätheten minskar, till ett
grundflöde när det inte är några personer i lokalerna För exempelvis Akademiska
Hus har en betydande del av lokalerna, VAV-system. VAV förekommer också
relativt frekvent i lokaler med andra verksamheter, som exempelvis i vissa
affärslokaler.
Vid sjukhusen och hälsocentralerna inom Region Västerbotten har inte
nyttjandegraden förändrats i någon större grad. Beträffande ändringar i
byggnadens drift (inklusive ventilationsschema) efter COVID-19 så har vissa
flöden och tryckskillnader för vårdlokalerna justerats för att möta kraven.
Användande av rum med undertryck är vanligt inom sjukvård där patienter har
luftburna smittsamma sjukdomar, som tuberkulos, mässling eller misstänkt SARS
[31, 32]. En, av flera, åtgärder som både Sverige och Norge infört under
pandemin är dedikerade COVID-19 vårdrum med undertryck, för att minimera
smittspridning [33].
Under SARS-epidemin i Hong Kong 2003 ansågs en operationssal med negativt
tryck vara mer passande för SARS patienter än en miljö med positivt tryck,
beskriver Chow et al. [34]. Ett rum med positivt tryck och tillräcklig
luftomsättning är effektivt för att eliminera viruspartiklar och om sjukvårdarna
dessutom använder korrekt PPE är smittrisken liten för personalen.
Utifrån en undersökning Liu et al. [35] (opublicerad) utförde om SARS-CoV-2
partiklar i två sjukhus så drar de slutsatsen att de fanns låga halter av viruset,
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eftersom sjukhusen har bra åtgärder som minimerar virusspridning. Ett sjukhus
använder undertryck i rum med smittade och misstänkt smittade patienter, samt
hög luftomsättning och ventilationsflöden i alla zoner.
Den kontaktade fastighetsavdelningen på Region Västerbotten har ett nära
samarbete med enheten för Vårdhygien och diskuterar insatser och förändringar
med dem. Nya lokaler med IVA-platser har tagits fram, med ökade krav på
luftväxling och krav att det råder ett undertryck i dessa som förhindrar att virus
sprids till angränsande lokaler. För verksamheter där personaler har varma
skyddskläder så har temperaturen sänkts till 20°C.

Sammanfattning
Från intervjuerna framstår det som att brukarna av lokaler och bostäder generellt
uttrycker relativt liten oro för att ventilationssystemet bidrar till överföring av
virus. Ett förslag på förklaring är att Folkhälsomyndigheten inte har påtalat någon
risk. Det konstateras dock att bostadshyresgäster uttrycker oro i samband med
OVK och filterbyten. I sådana fall genomförs de inte, vilket kan vara olyckligt då
det på andra sätt kan påverka inomhusmiljön negativt.
Det konstateras att förvaltarna i allmänhet inte ändrat luftflöden med anledning av
COVID-19. Däremot justerar vissa system (ex.vis VAV-system) automatiskt ner
flödet då persontätheten minskar. Vilket kan vara värt att undersöka vidare.
För vårdlokaler konstateras det att flöden och tryckskillnader justerats i vissa fall
för att minska spridningen av virus. Omfattningen av de förändringarna och
konsekvenserna är inte undersökta.

3. Tekniska system i byggnaderna
Eftersom det finns evidens för att SARS-CoV-1 huvudsakligen spreds i
inomhusmiljöer så anser vissa forskare att det kan det finnas skäl att anta att
SARS-CoV-2 (så länge motsatsen inte är bevisad) har samma mekanismer och att
sjukdomsspridningen därför påverkas av de tekniska systemen i byggnaden, som
ventilation, fönster, filter, etc [25]. I detta avsnitt sammanfattas översiktlig hur det
kan komma till uttryck.

Ventilationssystem
Li et al. [36] menar att ventilationssystem i byggnader kan påverka smittspridning
av luftburna partiklar. Det anses dessutom att spridning av sjukdomen mellan
patienter kan överföras genom vanliga luftkanaler i anläggningarna utan
välfungerande filter, som HEPA-filter [6]. Correia et al. [6] visar, baserat på en
litteraturstudie, att luftbehandlingssystem är en viktig faktor för smittspridningen i
byggnader, såsom sjukhus och andra vårdanläggningar. Rätt val av
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ventilationssystem har betydelse för att minska smittspridning av luftburna
sjukdomar [6]. Morawska et al. [37] menar att det krävs nya kontrollåtgärder av
ventilationen för att minska smittspridning inomhus och skydda personal på
sjukhus och andra vårdanläggningar som vårdar COVID-19 patienter.
Trots att evidens för luftburen smittspridning saknas, anses det av vissa att det
finns tillräckligt med stöd för att det är en potentiell risk, och därmed anses det
finnas motiv för att arbeta med tekniska åtgärder, som en del i strategin för att
minska smittspridning. Eftersom det är osäkert hur viruset sprider sig, anser
Correia et al. [6] och Morawska et al. [37] att fördelarna är uppenbara med ett
effektivt ventilationssystem, eventuellt förbättrad partikelfiltrering och
luftdesinfektion. Morawska et al. [37] anser att bostadshus och lägenheter kan
använda normala åtgärder, som att skilja smittade personer från friska, öppna
fönster och dörrar och utnyttja självdragsventilation.
Fastighetsavdelning på Region Västerbotten rapporterade att Vårdhygien är en
remissinstans som är viktigt vid alla ny- och ombyggnationer av vårdlokaler,
vilket inkluderar ventilationsfrågor. Vårdhygien mäter också mikrobiologisk
renhet i operationssalar med egen laborationspersonal. I brist på styrande regler
om vårdhygieniska frågeställningar så har Svensk Förening för Vårdhygien
(SFVH) utarbetat en skrift med regler och förtydliganden av lokalutformning i
vården, Byggenskap och Vårdhygien: -Vårdhygieniska aspekter vid ny- och
ombyggnation samt renovering av vårdlokaler. Det har inte införts några nya
regler som berör ventilationen pga Coronapandemin, utan de arbetar med de
riktlinjer som redan finns.
Beträffande särskilda åtgärder som vidtagits inom Region Västerbotten för att
ställa iordning nya lokaler för COVID-19 patienter så har nya lokaler förberetts
för COVID19-patienter där undertryck och luftomsättningar säkerställts. Vid
iordningställande av nya lokaler så anser Region Västerbotten att det viktigt att
tänka på logistiken, dvs hur patienter transporteras och hur personal behöver röra
sig i lokalerna/byggnaderna utan att riskera att sprida smitta.
En läkare vid Vårdhygien är knuten till patientsäkerhetsrådet, vilket är
sjukvårdsdirektörens organ för patientsäkerheten, och genom detta råd ges input
för förändring och åtgärder inom vård-, fastighets- och driftverksamheterna.
Genom åren så har det byggts upp intern kompetens vid svenska sjukhus och
mellan dessa så finns ett nationellt utbyte vid sammankomster inom svenska
hygienläkarföreningen. Vid Chalmers finns Centrum för vårdens arkitektur
(CVA) och vid LTH pågår forskning om luftburen spridning som är relevant inom
vårdhygien. Region Västerbotten liksom alla andra sjukvårdshuvudmän i Sverige
ska säkerställa att vården bedrivs med god hygienisk standard. Regionen har
därför en Vårdhygienisk enhet som är experter på hur detta ska säkerställas och
det inkluderar förebyggande av smitta inklusive de fall när ventilationen kan ha
betydelse. Därför finns Vårdhygieniska enheter hos Sveriges Regioner som
bevakar smitta via ventilation. Region Västerbottens Vårdhygieniska enhet menar
att motsvarande enheter mer sällan är knutna till privata vårdaktörer men att det
borde kunna lösas i framtiden med avtal om samarbete.
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Luftflöden, värmeåtervinning och återluft
Enligt Morawska et al. [37] så finns det svårigheter med att öka ventilationsflöden
i byggnader. De är komplext att ändra ventilationsflödet, eftersom flera
parametrar måste räknas med: temperatur, relativ luftfuktighet,
luftflödesdistribution och riktning.
REHVA föreslår emellertid åtgärder för att säkerställa att virus inte överförs
genom värmeåtervinningen. En rekommenderad konfiguration inkluderar att
placera båda fläktarna nedströms växlaren och säkerställer också korrekt
tryckbalans, samt periodisk kontroll av att det inte finns några luftläckage i
anslutning till värmeväxlarens rotor.
Seppänen [38] skriver en sammanfattning på FINVAC:s hemsida om
fastighetsförvaltning under COVID-19 pandemin. REHVA:s rekommendation om
läckage i roterande värmeväxlare är inte relevant i Finland, eftersom vanlig praxis
är att de har högre tryck på tilluftssidan, vilket eliminerar problem med läckage
och COVID-19. De anser att ventilation är ett viktigt verktyg för att minska
smittspridning i byggnader, men att dygnet-runt ventilation kan vara en
överdriven faktor. De menar att två timmars förlängning av vanliga drifttimmar är
tillräckligt för att effektivt avlägsna föroreningar i finska byggnader.
Återluft kan användas för att spara energi. Correia et al. [6] pekar på risker med
återluft, särskilt under epidemier och pandemier. REHVA och ASHRAE har även
infört rekommendationer att undvika återluft. Morawska et al. [37] har samma
åsikt, återluft innebär en förhöjd risk för smittspridning, luften kan sprida virus till
andra lokaler kopplade till samma system. Då finns risken att virus på så sätt
tillförs till lokaler som annars skulle vara smittfria. Partikelfilter och
desinficeringsutrustning kan användas för att minska risken med återluft, men de
behöver en väl genomtänkt design för att kunna användas som kontrollåtgärd.
Systemen behöver ständig service. Med det anser de att återluft ska undvikas för
system som är kopplade till andra våningar eller avdelningar. Istället bör systemet
arbeta med 100% utomhusluft.

Naturligt ljus och UV-bestrålning inaktiverar virus
Inga studier har utförts som visar hur SARS-CoV-2 påverkas av UV-C
(ultraviolett ljus). Två studier har visat att andra Coronavirus inaktiveras av UV-C
[39, 40]. Studier har även funnit specifikt att SARS-CoV-1 [41] och MERS-CoV
[40] blir inaktiverade av UV-C, vilket indikerar liknande karakteristik för det
nyare viruset.
En metod som användes flitigt under TB (Tuberkulos) utbrott under 80-talet och
som uppvisade bra resultat, särskilt i fulla, dåligt ventilerade lokaler med
begränsad möjlighet att öka ventilationsflöden, var upper-room UVGI [37].
Lampor placerades i övre delen av rummet, antingen på väggarna eller i taket,
med UV ljuset riktat mot övre zonerna och begränsar UV-exponeringen till det
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ockuperade utrymmet [37]. Noakes et al. [42] fann att upper-room UVGI kan
reducera infektionsrisken lika mycket som en dubblering av ventilationen. Upperroom GUV kräver noggrann hantering och beräkningar för att fungera effektivt
[37].
GUV in-duct inuti luftkonditioneringssystem och ventilationskanaler kan vara en
praktisk approach för desinficering av förorenade frånluftsdon, och i de fall där
återluft inte går att undvika [37]. Dock är effekten liten, eftersom metoden inte
alls ger skydd mot person-till-person smitta [37].
CDC har godkänt användningen av både upper-room och in-duct system för
kontroll av TB-utbrott, som komplement till HEPA-filter [37]. Dock är
installering och användning av UVGI dyr och omständlig, särskilt in-duct system,
och effekten av ultraviolett bestrålning kan vara liten i vissa situationer [43].
Camfil konstaterade vid intervjun att UV-ljus, katalysatorer och elektrostatiska
tekniker kan användas i vissa situationer men alla har begränsningar. Inom
sjukvården används UV-ljus för att desinficera vårdlokaler, och de anser att
metoden vanligtvis är effektiv, men kräver att alla delar av rummet kan belysas
och lokalerna kan inte användas under exponeringen.

Filter
SARS-CoV-2 är av storleken 60–140 nm. Konventionella ventilationssystem
använder ofta filter med pordiameter> 1 μm [6]. Bara i särskilda lokaler, som
isoleringsrum eller intensivvårdsavdelningar, är ventilationssystem utrustade med
effektivare filter, som HEPA-filter [37]. ASHRAE Standard 52.2 (filterrankning
via testmetoder) eller liknande rekommendationer bör användas vid val av
lämpliga filter [37].
Enligt Sandle [44] fungerar HEPA-filter utifrån tre aspekter. Det finns yttre filter
som stoppar större partiklar som smuts, damm och hår. Inuti filtren finns ett lager
av tätt intilliggande fibrer, som fångar mindre partiklar. Dessa förfilter är
designade att avlägsna 90% av partiklarna i luften. HEPA-filter är väldigt
kostsamma jämfört med standardfilter som vanligen används [45]. Dessutom är
korrekt installering viktig, eftersom filtret måste installeras utan läckage, och det
kan medföra ytterligare kostnader [45].
Portabla luftrenare kan vara ett viktigt verktyg för att filtrera partiklar i luften som
passerar, och kan minska koncentrationen av viruspartiklar [46]. Användning av
portabla luftrenare i samband med ventilation och vetskap om smittbärare kan
vara effektivt, men inte som substitut till endera [46]. Portabla luftrenare kan med
fördel användas i små rum, dock måste storleken på filtret anpassas till rummets
storlek [37]. Filtren måste kunna fånga de luftburna viruspartiklarna om de ska
skydda mot luftburna sjukdomar, varvid HEPA-filter används i vissa luftrenare
[27], och det är viktigt med utbyte av filter och underhåll [37].
Forskningsinstitutet RISE menade vid intervjun att filtertekniken är beprövad.
Filtren kan enkelt bytas ut och betraktas som en förbrukningsvara. De anses vara
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effektiva och billiga vilket kan ha dämpat drivkraften för att ta fram alternativa
”high-tech”-lösningar. RISE säger att det, rent teoretiskt och till en viss del, går att
minska virusspridning genom att byta filter, men menar att det är mer relevant att
öka luftflödena för att på ett sådant sätt få en utspädning. RISE menar att de
vanligaste luftrenarna har för låga luftflöden i förhållande till rumsvolymen för att
uppnå en effektiv rening även om avskiljningen i sig är hög. RISE konstaterar
också att elektrostatiska luftrenarna dessutom kräver en låg lufthastighet för att
uppnå en effektiv avskiljning, vilket innebär att förhållandevis stora enheter krävs.
Luftrenare med mekaniska filter kan göras mindre för samma flöde men då på
bekostnad av högre ljud och högre elförbrukning. RISE har under våren 2020 fått
många förfrågningar om produkter som skyddskläder, andningsmasker, visir samt
luftrenare. Frågorna kommer ofta från företag som vill importera för den svenska
marknaden, men den medicinskt tekniska avdelningen inom RISE har också
betydligt mer förfrågningar och dialoger med svenska myndigheter, kommuner
och regioner.
Filterleverantören Camfil meddelade vid intervjun att de under våren 2020 har
startat tillverkning av andningsskydd för den svenska vården. Dessutom har
försäljningen av avancerade luftrenare ökat kraftigt till sjukvårdssektorn inom den
utländska marknaden. Camfil konstaterar att recirkulerande luftrenare inte kan ge
ett helt säkert skydd, men kan signifikant minska dosexponeringen av luftburet
virus. Fördelen är att dessa lösningar är snabba att implementera (ingen utbyggnad
av ventilationssystemet behövs). Hur stor yta som kan adresserad beror på
filtereffektivitet, luftflöde per enhet, kastlängder samt antal luftrenare. Camfil tror
att det är en mycket bra metod när det krävs snabba insatser för att förbättra
luften.”
Både RISE och Camfil säger att de följer arbetet och de synpunkter som förts
fram inom EUROVENT och Svensk ventilation samt övriga organisationer som
REHVA, ASHRAE och SCANVAC
Camfil menar att det i vissa industriella applikationer är relevant att kombinera
filterlösningar med andra tekniker. Sådana kan vara oxiderande katalysatorer och
elektrostatiska tekniker, men dessa har begränsningar i flöden och effektivitet
över tiden. De oxiderande teknikerna måste anpassas till de specifika partiklar
som ska avaktiveras, men ger då restprodukter som därefter måste
avskiljas/filtreras bort.
Camfil anser att det är viktigt att skapa sig en bild av de små partiklar eller
vattendroppar som kan innehålla tillräckligt mycket virus för att skapa en
infektion. Risken för att utveckla en infektion står i relation till dos exponering. I
detta fall kan enklare ISO16890 komfort filter fungera effektivt för att reducera
dos exponeringen. Droppar och partiklar som är 1 mikometer och större
innehållande virus kan avskiljas med mycket hög effektivitet med enklare filter.
ISO16890 filter med filtrerings klass ePM1 50% eller högre avskiljer även
submikrona partiklar till 50% eller mer och kan således signifikant minska dos
exponeringen från det virus som eventuellt kommer från ventilationsaggregaten. I
högriskapplikationer som tex sjukhus där Covid-19 patienter behandlas är
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definitivt HEPA-filter med i klass H13 eller högre att rekommendera. Detta ger i
närmaste ett helt säkert skydd.

Nosokomiala utbrott orsakade av bristande ventilation
En faktor som antogs bidra till superspridareventen under SARS-utbrottet på ett
sjukhus var dålig ventilation och luftfördelning, menar Hui [47]. Ett senare utbrott
(2008) av influensa på samma avdelning antogs uppstå på grund av felaktig
användning av HEPA filter. De hade olika luftflöden vilket skapade obalanserade
luftflöden på avdelningen och bidrog till spridning av luftburna viruspartiklar.
Obalansen innebar att utandad luft från patienter som fick NPPV blåstes mot
andra delar av avdelningen, och orsakade ökad smittspridning av influensan.
Li et al. [48] undersökte en sjukvårdsavdelning i Hong Kong som led av det
största nosokomiala (nosokomiala infektioner, dvs vårdrelaterade infektioner
populärt kallat sjukhussjuka) utbrottet i Hong Kong 2002–2003. Deras resultat
liknade de Hui [47] fann. Båda artiklarnas resultat om att obalanserade flöden i
don är viktigt att ta hänsyn till. Det antyder att testning och driftsättning av
ventilationssystem för sjukvårdsavdelningar bör göras noggrant.
Welsh Surgical Research Initiative (WRSI) Collaborative utförde en internationell
Delphi studie [49] för att undersöka samstämmighet inom ämnet säkra
operationsrum under COVID-19 pandemin. 339 individer inom vårdyrket (>80%
kirurger) från 41 länder i hela världen deltog i Delphi studien. En fråga gällde
risken om virusöverföring via luftburna aerosoler, genererade under exempelvis
anestesi och kirurgiska procedurer. Olika förslag på lösningar var att vårdrum
skulle vara väl filtrerade och ventilerade, helst med negativt tryck, och
användning av särskilda rökutsugningsapparater som renar luften. Däremot kostar
de mycket och är inte möjligt för många små sjukhus, speciellt i fattigare länder.
De rekommenderar användande av inhemska billiga värme- och fuktväxlare vid
öppen operation som enkla sparsamma lösningar. Den anser att starka
frånluftsfläktar bör användas i vårdrum för att skapa ett tillfälligt negativt tryck i
rummet, något som användes under SARS 2002–2003 med bra resultat [50].

Sammanfattning
Evidens för luftburen smittspridning saknas, men i litteraturens finns det visst stöd
för att det utgör en potentiell risk. Med en så kallad försiktighetsprincip anses det
finnas motiv för att arbeta med tekniska åtgärder för att minska smittspridning i
byggnadernas luftbehandlingssystem.
Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH) har utarbetat en skrift med regler och
förtydliganden av lokalutformning i vården. Det har inte införts några nya regler
som berör ventilationen pga Coronapandemin, utan de arbetar med de riktlinjer
som redan finns. För vårdlokaler ska filtrering, luftflöden och undertryck
säkerställas.
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Återluft bör generellt i möjligaste mån undvikas.
Det finns evidens för att UV-strålning kan användas för att inaktivera vissa virus.
Det anses vara är en avancerad och dyr teknik Det finns exempel i vården när det
används, men, men har inte med framgång använts för SARS-CoV-19.
Effektiv filtrering av virus kräver så kallade HEPA-filter. HEPA-filter kan
användas i luftrenare och möjliggör en snabb insats. Den tekniken förutsätter små
rum pga begrönsade flöden. Att rena luft med virus med vanliga filter är inte
effektivt, men fungerar för virus inneslutna i droppar eller på andra större
partiklar.

4. Hur informationshanteringen har påverkats
Boverket kommunicerar med alla i samhället, privatpersoner, företag
myndigheter, mm. Etablerade kommunikationsvägar är webben, web-seminarier,
e-brev, etc. Den främsta målgruppen för Folkhälsomyndighetens kommunikation
är kommunernas miljö- och hälsoskyddskontor/nämnder med inspektörer och
länsstyrelser. Arbetsmiljöverket har arbetsgivarna och även projektörer som
arkitekter och byggherrar med flera som den huvudsakliga målgruppen, men i
förlängningen också arbetstagarna. I allmänna ärenden så hänvisar
Arbetsmiljöverket till webben. Beträffande COVID-19 information så hänvisar de
dock till Folkhälsomyndigheten. För bred information så skickar
Folkhälsomyndigheten särskilt framtagen information via mejl till samtliga
kommuner. Annars besvaras frågor från inspektörer via mail och till viss del
telefon.
Belok har kontinuerlig kommunikation med sina medlemmar. Tidigare har de haft
medlemsmöten och gjort besök. Under Coronapandemin sker kommunikationen
via webbmöten. Svensk Ventilation har lunchträffar för medlemmar i samverkan
med EMTF. informationsträffar kommuniceras numera med Teams. Ett
nyhetsbrev kommer ut 10 ggr per år, Luftposten. Föreningen skickar ut e-post till
medlemmar. Det finns en webbportal. Viktiga källor har varit myndigheter som
Arbetsmiljöverket, Folkhälsomyndigheten och Boverket. Därtill har information
hämtats från REHVA, SCANVAC, ISIAQ. Svensk Ventilation har gjort två extra
utskick av nyhetsbrev. Det första nyhetsbrevet innehöll information som REHVA
hade sammanställt, beträffande drift av ventilationssystem. Den 3 april skickades
ett andra nyhetsbrev ut. Det innehöll information och rekommendationer, som i
sin tur kom från EUROVENT. I brevet fanns det också länkar till REHVA,
ASHRAE, ISIAQ, och EUROVENT, samt kontaktinformation. Budskapet i
nyhetsbreven kan kort sammanfattas som att: inte minska luftflödena, utan
upprätthåll dessa, om de finns återluft så ska den tas bort, samt att
skyddsutrustning ska användas vid filterbyten.
EMTF kommunicerar först och främst genom tidningen Energi & Miljö. Den
kommer ut med 10 utgåvor/12 nummer per år. Det finns också sociala media som
websidan, Linked-in, mm. Föreningen hade vid intervjutillfället i maj 2020
kommunicerat ny information vid tre tillfällen under Coronatiden. Det ena är en
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artikel om det kinesiska arbetet efter Coronautbrottet, som skrevs av Thomas
Olofsson på Umeå univesitet. Det andra var ett inlägg på Linkedin med
information från REHVA, som togs bort efter några timmar pga av kritik
angående bland annat att den inte var anpassad för nordiska förhållanden. Det
tredje var en länk till SCANVACs text om COVID 19. Den finska föreningen
FINVAC använder olika sociala medier. Websidan är viktig. De har
kommunicerat inforamtion om drift av byggnader, vad man kan göra och inte ska
göra.
Teknikkonsulten Tyréns AB, Umeå, tar till sig information från tidskriften Energi
& Miljö. Företaget och köper också tjänsten Bygginfo en gång varje månad.
Sporadiskt följs annan information om VVS. Den andra intervjuade
teknikkonsulten, WSP AB, Umeå, konstaterar att medarbetarna informeras internt.
De har interna experter i organisationen som hjälper till.
Företrädarna för de privata bostadsbolagen framhåller att det inte har skickats ut
någon information om risker kopplade till driften av ventilationssystemen. Det är
företagens företagsledningar eller centralorganisationer som informerar
personalen, och beslutar om information till hyresgästerna. Det handlar om
riktlinjer och kontakter inför åtgärder i lägenheter. De större företagen har en
särskild Coronagrupp, vanligtvis på riksplanet. Samtliga uttrycker de att
informationen från respektive företagetagsledning är tillräcklig.
Då det gäller smittspridning så uppger alla att Folkhälsomyndigheten är den
viktigaste informationskällan och därefter företagsledningen. De följer inte
organisationer som ASHRAE, REHVA eller SCANVAC utan bevakar istället
myndigheters hemsidor. Information om ventilationssystemen i övrigt fås ofta av
entreprenörernas installatörer och tekniker och allmän information exempelvis via
branschtidningar som Energi & Miljö. Den information som ges ska vara skriftlig
så att alla kontor eller enheter får samma information och den ska vara tydlig och
saklig. I vissa fall kan det vara bra att den kompletteras med muntlig information.
Många av de privata bostadsföretagen trodde att det skulle komma frågor från
hyresgästerna om smittspridning med koppling till ventilationen, men den har helt
och hållet uteblivit.
Den offentliga förvaltaren, Region Västerbotten, har en kontinuerlig dialog om
driften för vårdlokalerna med expertis inom enheten för Vårdhygien. Det
samarbetet anses fungerade utmärkt. Fastighetsavdelningarna på Umeå Kommun
och Akademiska Hus får informationen av kommunledningen respektive av en
särskild CORONA-grupp, som följer information från Folkhälsomyndigheten.
Alla i denna intervjugrupp tyckte att den information som de fått har varit bra.
Informationen och dialogen med enheten för Vårdhygien är den absolut viktigaste
för fastighetsavdelningen inom Region Västerbotten. För fastighetsavdelningen
inom Umeå Kommun och Akademiska Hus är Folkhälsomyndigheten och
nyhetsbreven från kommunledningen respektive Akademiska Hus centrala
ledning via intranätet de viktigaste. Mindre betydelse tillskrivs branschtidningar
samt organisationer som ASHRAE och EUROVENT. För vårdlokaler efterlyses
ett nationellt nätverk för de som arbetar med driftsfrågor för vårdlokaler.
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Viktiga informationskällor för den intervjuade personen inom RISE är
EUROVENT samt andra likartade forskningsinstitut i Finland och Frankrike.
Inom Camfil är den interna dialogen med företagets tre utvecklingslab i Sverige,
USA och Malaysia viktigast. På så sätt får de information om vad som händer och
det som rapporteras både i dagspressen och i vetenskapliga rapporter.

Sammanfattning
De intervjuande organisationerna och företagen förfaller ha anpassat sig till
Coronasituationen på samma sätt som övriga samhället, med distansarbete och
webbmöten.
Föreningar, organisationer och myndigheter kommunicerar ut information
huvudsakligen med digitala sociala medier. Det gjordes också innan Corona, men
numera huvudsakligen.
För konsulterna handlar kommunikation mer om att ta till sig information. Det är
både baserat på enskilda medarbetares informationsinsamling, via tidskrifter och
Bygginfo, men det finns också interna experter som förser medarbetarna med
information.
Bostadsbolagen meddelade att företagsledningarna beslutar vilken information
som ska skickas ut i företaget och till hyresgästerna. Bostadsbolagen konstaterade
också att frågor från bostadshyresgästerna om smittspridning helt uteblivit.
Teknikkonsulterna meddelade också att informationen om Corona sköttes internt.
De intervjuade offentliga förvaltarna har tillgång till en särskild Coronagrupp som
följer informationen från Folkhälsomyndigheten. Till det så har Region
Västerbotten också en betydelsefull dialog med Vårdhygien. Ett nationellt nätverk
för vårdfrågor efterfrågades.

5. Observerade kunskapsgap
Kunskap om ventilation
Både litteraturstudierna och intervjuerna visar på att det råder delade meningar om
hur ventilationens betydelse för spridning av COVID-19-virus ska betraktas. De
svenska myndigheterna lutar sig mot att det saknas entydig evidens att den
spridningen är luftburen. Vissa forskare menar att eftersom smittspridningen av
SARS-viruset, SARS-CoV-1, var luftburet och att det också saknas evidens som
helt motbevisar att spridningen av COVID-19, SARS-CoV-2, är luftburen, så
anser dessa att det är angeläget att bedriva forskning om COVID-19 och
ventilation.
De finska och svenska föreningarna FINVAC och Svensk Ventilation anser att det
råder allmän kunskapsbrist beträffande ventilationsflöden och virusspridning.
FINVAC framhåller kunskapsbrist beträffande virusspridning relaterat till
luftdistribution i rum, värmeåtervinning och återluft. Camfil efterlyser också
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studier som klarlägger hur virussmitta eventuellt sprids i ventilationssystem och
inom byggnader. Ergonomi och Aerosolteknologi vid Lunds tekniska högskola
poängterar att det i sjukhusmiljöer ventileras med stora luftmängder. De anser att
det saknas kunskap om hur bra luften egentligen behöver vara och efterfrågar
kunskap om till vilken grad det egentligen är meningsfullt att ventilera.
Tyréns AB, Umeå, anser att ett viktigt kunskapsgap är begränsad kunskap om
renrumsteknik. De konstaterar att det blir mycket sjukhusprojekt i framtiden. Det
här är både en fråga om ny kunskap och en utbildningsfråga. RISE och Camfil
aviserar behov av forskning i filterteknik och behov av allmän kompetenshöjning.
De misstänker att kompetensen om filtrering är låg hos inköpare inom regioner,
kommuner och fastighetsbolag, där inköp många gånger görs på rutin.
WSP AB, Umeå, anser att digitaliseringen inbegriper ett kunskapsgap. Numera,
med BIM, så blir det möjligt att ta sig in i bygganden utan att fysiskt gå in i den
för att samla drift- och energidata. Nästa steg, i framtiden, blir att jobba helt
virtuellt. Det är dock fortfarande inte möjligt att till fullo flytta över all
information från driften till den process som inbegriper ombyggnad.
Fastighetsägarna har alltid haft problem med information. WSP frågar sig om vi
verkligen har löst problemet att i framtiden föra över information med anledning
av att digitala format hela tiden ändras. Hur ser det ut om 10 år när informationen
ska överföras? Blir det möjligt överföra den digitala inflationen till de nya
systemen?

Kunskap om folkhälsofrågor
Arbetsmiljöverket menar att det bland tekniker ibland råder bristande förståelse
för på vilket sätt målet med tekniken är hälsan hos de som vistas i byggnaderna.
Det är viktigt att lyfta blicken och inse att ventilation är till för hälsan och inte för
att uppfylla krav och normer.

Kunskap om inomhusmiljö
Arbetsmiljöverket anser att städningens betydelse för spridning av virus är ett
område som inte tas upp. Deras hypotes är att det är viktig del i att minska
spridning av virus och bakterier.
En annan fråga som Folkhälsomyndighetenoch Ergonomi och Aerosolteknologi
vid Lunds tekniska högskola oberoende av varandra aviserar är att utreda
trångboddhet. Det handlar om hur det påverkar smittspridningen och hur det
påverkar kvaliteten på inomhusmiljön. Tyréns AB , Umeå, konstaterar också att
trångboddhet är ett problem med COVID-19. I det sammanhanget konstateras att
det finns behov av maximal belastning för att skydda oss mot virus i framtiden.
Luftflödet styrs i lägenheter av BBR-kravet på 0,35l/s/m2. Det medför att
exempelvis en trerumslägenhet på 70m2, kommer att dimensioneras för ett
luftflöde på ca 25 l/s. Med kravet på 9 liter per sekund och person så blir det för
lite luft med fler än två personer. Med fyra personer eller mer, som kontinuerligt
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vistandes i en trerumare, så uppfylls absolut inte kraven. Två filterbyten per år,
vår och höst, det är den normala skötsel som görs. Det är allt. Därtill görs OVK
(obligatorisk ventilationskontroll) vart tredje år. Normal görs ingen rengöring i
ventilationssystem. Tyréns AB , Umeå, anser att det främst görs något för
minskning av spridning sjukhusmiljö. Inget i bostäder och kontor. Tyréns påtalar
att kontor görs med stora rum med många platser, tätt, med litet utrymme mellan
arbetsplatserna. Det görs stick i stäv med strävan att isolera personer.Svensk
ventilation anser att sjukhusventilation är mycket problematiskt just nu.
Äldreboenden som kommunerna ansvarar för, är ett annat exempel på en
inomhusmiljö som är kritisk i sammanhanget. Ergonomi och Aerosolteknologi
Aerosolteknologi vid Lunds tekniska högskola poängterar också att det är viktigt
att undersöka sjukhusmiljöer och smitta mellan personer.
Tyréns AB, Umeå, anser att det viktigast området att prioritera är filtrering av luft.
Nästa prioriterade område är åtskilda luftströmmar för värmeåtervinning. Det
tredje är att hålla tryckbalanser mellan delar i hus, samt bygga täta hus. De
poängterar att det behövs myndighetskrav för att något ska förändras.

Medicinsk kunskap om virus
De intervjuade personerna på bostadsföretagen anser att den avgörande frågan är
om viruset är luftburet och i så fall har aerosolspridning. Sedan är det också
viktigt att ta reda på om viruset förlorar sin aktivitet i luften eller när det når vissa
ytor och material. Även de offentliga förvaltarna anser att vi först behöver veta
om det är aerosolspridning. De anser att det viktigaste är att fastställa i vilken grad
spridningen sker via droppar och/eller aerosol.
Camfil anser att det är viktigt att fastställa vilken smittdos/luftreningsgrad som
behövs för smitta. I sådana studier behövs ett ökat forskningssamarbete mellan
tekniker och virusforskare. Camfil konstaterade också vid intervjun att det finns
kunskapsbrister i hur spridningen av virus och virusaktiviteten, specifikt för
SARS-CoV-2, påverkas av parametrar som temperatur, luftfuktighet och ljus.
Många av erfarenheterna som finns är baserade studier av liknande med andra
virustyper.
Arbetsmiljöverket konstaterar att fukt har betydelse. Bakteriers överlevnad
påverkas av fukten och hur långa sträckor de överförs. Hög luftfuktighet (säg över
70%) medför risk för andra typer av mikrobiologiska problem såsom
mögeltillväxt eller legionella i luftfuktare, enligt Ergonomi och Aerosolteknologi
vid Lunds tekniska högskola. Fuktig luft är ett område som experter uttrycker
olika åsikter om enligt Svensk ventilation och som de därför anser bör beforskas
mer.
Normalt räcker det med god ventilation till en viss gräns, tills det blir för torr luft.
För torr luft är förmodligen inte bra, föreslår Ergonomi och Aerosolteknologi vid
Lunds tekniska högskola. Samtidigt kan befuktning av luften medföra andra typer
av problem. Området är ett typiskt tvärvetenskapligt ämne som enligt Ergonomi
och Aerosolteknologi vid Lunds tekniska högskola innefattar medicin, biologi och
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aerosolteknologi. COVID-19 har bara funnits i ett halvår så det är fortfarande
väldigt mycket som vi inte vet. Beträffade luftens fuktighet så är det sannolikt att
för torrt kan gynna spridning. Droppar torkar ut. Slemhinnorna påverkas också
och torra slemhinnors mottaglighet för virus i sig kan vara mer av förklaringen till
COVID-19. Beträffande den goda inomhusmiljö som vi skapar så blir det också
bekvämt för mikroorganismer, t.ex. isoleringen mot UV-strålning.
Den vårdhygieniska forskningen i Sverige är liten idag. Den var stark 1970-talet,
och med hög kompetens inom operationsventilation. Vårdhygien tycker att det
behövs mer kompetens om luftburen smitta i allmänhet. Det behövs mer
kompetens om luftburen smitta och i viss mån interdisciplinära studier där
medicinare, molekylärbiologer och tekniker samarbetar. Sådana studier skulle
kunna ge ökad förståelse för hela smittspridningskedjan. Det skulle kunna vara
värt att undersöka möjligheten att bilda en kommitté med tvärvetenskaplig
expertis för att diskutera behov och möjligheter med det breda forskningsområdet.

Sammanfattning
Från intervjuerna framträdde tre kunskapsområden, som kan bli föremål för
fortsatta studier. De avser kunskap om ventilation, inomhusmiljö och medicinsk
kunskap om virus. De intervjuade organisationerna och företagen uttryckte olika
åsikter om var de ansåg att det var mest behov av att öka kunskapen, vilket kan
förklaras av att de själva representerar olika specialistområden.
Specifika exempel på områden som föreslogs vid intervjuerna som föremål för
framtida forskning avsåg: hur smittans sprids och hur spridningens beror av
ventilerade luftflöden, möjligheter att filtrera för att minska spridning av virus,
behov av luftmängder för att förhindra virusspridning, mer kunskap om
renrumsteknik, undersökningar av smittspridning och ventilation i sjukhusmiljöer
och äldreboenden, fuktens betydelse för smittspridning och mottagligheten av
sjukdom, trångboddhens betydelse för smitta och städningens betydelse för att
minska sjukdomsspridning.

6. Förslag på strategier för att minska kunskapsbristen
Det europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)
konstaterar i en rapport om COVID-19 för hälsomyndigheter i EU/EES-länderna
och Storbritannien, beträffande ventilations- och inomhusutrymmen, att
överföringen av COVID-19 vanligtvis sker i slutna inomhusutrymmen [51]. Det
finns olika strategier för att minska risken för överföring av COVID-19 i
byggnader. REHVA har utgått från en etablerad traditionell hierarkimodell för
kontroll av risker som tidigare föreslagits av Centers for Disease Control.
Hierarkimodellen är en infektionskontrollpyramid med fyra nivåer [52]. Den
översta nivån i pyramiden visar på det mest effektiva tillvägagångssättet och den
nedersta det minst effektiva.
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Den överta nivån i pyramiden och mest effektiva åtgärden för att minska riskerna
för överföring av virussjukdomen är eliminering, dvs är att fysiskt ta bort
patogenen. Det näst mest effektiva är att tillämpa teknisk kontroll. Därefter följer
att tillämpad administrativ kontroll som inkluderar instruktion människor vad de
ska göra. Den fjärde åtgärden som är minst effektiv, i relation till de tidigare, är att
tillhandahålla personlig skyddsutrustning som ansiktsmasker och handskar. Så
länge eliminationsåtgärden inte är möjlig att tillgripa och under förutsättning att
smittspridningen är luftburet, så framställs ingenjörskontrollen såsom ventilationsoch VVS-relaterade åtgärder effektivare, än administrativ kontroll eller att
tillhandahålla personals skyddsutrustning [52] för att minska infektionsrisken
inomhus. Det talar för att det är angeläget och viktigt att överväga möjligheter till
ventilations- och andra byggnadsrelaterade åtgärder för att mildra
sjukdomsöverföring i inomhusutrymmen.
I denna rapport redovisas både existerande kunskap och identifierad avsaknad
kunskap om tekniska åtgärder för att minska riskerna för överföring av COVID19. Baserat på den genomförda analysen av den insamlade informationen så
framträder ett antal olika strategier avsedda för olika mottagare, med avsikt att
minska kunskapsbristen, samt förslag på insatser för utbildning, forskning och
behov av regler och standarder. De beskrivs nedan.

Myndigheter
Den nya situationen med pandemin har skapat nya behov av aktuell kunskap på
olika myndigheter. Det finns olika exempel på hur det kan lösas. Ett exempel är
det finska Miljöministeriet, som har initierat en strategi för att hantera
konsekvenser som pandemin förorsakar byggbranschen i olika avseenden. När det
gäller byggarbetsplatser har ministeriet framtagit en speciell arbetsgrupp som
följer läget på bostads- och byggmarknaden, som med medarbetare inom
branschen framtar förslag till åtgärder som de anser är viktiga under pandemin
[53]. I Sverige så har andra strategier noterats. Ett exempel för att öka kunskapen
och insynen i pandemiproblematiken är ett initiativ med tjänstemän från
Folkhälsomyndigheten, Arbetsmiljöverket, Boverket och Svensk Ventilation som
möts regelbundet.

Organisationer och företag
Medlemmarna i Belok representerar de största lokalägarna och -förvaltarna i
Sverige och de har hög kompetens i driftsfrågor. Belok har till Energimyndigheten
lämnat som förslag att vid uppstarten av Sverige, när Coronapandemin ebbar ut,
starta ett utbildningsprogram för att certifiera medlemmarnas och andra
intresserade fastighetsföretags drifttekniker. Deltagarna skulle göra ett prov som
på individnivå visar vilka områden som kräver extra utbildning. Syftet är att alla
drifttekniker ska få en hög kompetensnivå med samma bredd inom värme- och
ventilationsteknik, kylteknik samt el- och byggteknik. Belok anser att
kunskapsgapet är stort mellan olika fastighetsägare. Medlemsföretagens har dock

31 (68)

diskuterat problematiken med bristande kunskap för drift av byggnader. De har
formulerat ett förslag att bygga upp en jourcentral som skulle kunna vara on-line
och direkt svara på driftsrelaterade frågor.
Allmänhet
Undersökningen inbegriper inte någon direkt studie av boende i byggnader,
Personer som hanterar ventilation i hyreshus, offentliga byggnader och köpcentra
rapporterade att de inte fick någon oro för hälsoaspekter från boende. Ändå skulle
det vara bra att kommunicera till allmänheten om hur de bör agera i dylika
situationer.
Svensk Ventilations förslag på informationsspridning till allmänheten. Det utgår
från att det i landet finns det en broschyr som heter ”Om kriget kommer”. Svensk
Ventilations föreslår att det bör tas fram en broschyr för medborgarna, som kan
kallas ”Om pandemin kommer”. Med det materialet kan allmänheten få
information om vad som gäller, bl.a. beträffande ventilation i bostäder, under en
pandemi.

Regelverk
När det gäller att kontrollera smittspridning med hjälp av fastighetsdrift, följer
Finland de rekommendationer REHVA tagit fram, som främst gäller drift av
ventilation. Även om WHO anser att det fortfarande inte är klarlagt på vilket sätt
och i vilken omfattning smitta av COVID-19 är luftburn i inomhusmiljön, så anser
REHVA att vissa, sekundära, åtgärder bör införas inom byggnader. Det anser
även Finlands VVS-förening FINVAC [38].
Föreningen Svensk Ventilation påtalar att akademi och konsulledet saknas i
standardiseringsarbetet. En orsak är att företrädare från dessa organisationer och
företag inte kan delta inom ramen för den tid de har i sin anställning. De
personerna måste satsa egen tid och incitamentet att delta blir lågt.Resurser
behövs. Föreningen Svensk Ventilation anser att det är viktigt att
standardiseringen inkluderar flera aktörer, som akademi och konsulter. De
nämnde också att det görs ett arbete med att ta fram Nordiska guidelines, som ska
gälla ventilation i alla nordiska länder, under ledning av Olli Seppänen i Finland.
Svensk ventilation anser att det är angeläget att ta aktiv del i det arbetet.
Tyréns AB, Umeå poängterade att det behövs myndighetskrav för att driften av
byggnader ska förändras. Emedan REHVA menar att det inte är nödvändigt att
öka frekvens för filterbyten så föreslår Tyréns att det bör vara rimligt att överväga
en revidering av byggreglerna så att frekvensen av filterbyten kan ökas. De anser
dock att det är svårt och dyrt att bygga anläggningar för att klara COVID-19. Det
kostar för mycket för beställaren. Renrum och tryck-zoner kan vara en sådan
lösning, men det är dyrt. Det gäller att hitta lösningar med låga
installationskostnader.
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WSP AB, Umeå anser att det finns bra byggregler idag, men att de kanske
kommer att behöva snäppas upp i framtiden för både kommunala fastigheter och
bostäder. Beträffande äldreboenden så förväntar det sig att kraven kommer att
förändras så att de blir mer som kraven för sjukhus och omfattar
rekommendationer med koppling till COVID-19.

Utbildning
Belok anser att allmän kompetenshöjning är angeläget. Det kan handla om att
utbilda branschen i hur virus sprids och vad som kan göras tekniskt. Tekniskt
utbildad personal har inte fått utbildning om sjukdomsspridning. Samtidigt så
saknar sjukvårdspersonal teknisk kunskap. Beslutsfattare på sjukvårdssidan har
ingen kunskap om hur luft tillförs och bortförs till/från byggnader. Där finns det
också ett utbildningsbehov. Problemet skulle kunna lösas med en generell
grundkurs.

Forskning
EMTF anser att resurser till forskning i allmänhet är små. Det gäller framförallt
resurserna till inomhusklimat i synnerhet och då också överföring av sjukdomar.
EMF anser att Boverket borde få möjlighet att fördela forskningsanslag.
Boverket anser att samarbete är ett nyckelord beträffande vad som måste
prioriteras. Det är alltför lätt att fördjupa sig enbart i sitt eget område. Beträffande
guider och riktlinjer så framhåller Boverket att det är bra att folk forskar i detta
område. Det kan dock vara problematiskt att forskarna bara undersöker
avgränsade fall. Resultatet tolkas sedan brett och tillämpas därefter generellt.
Boverket tycker att det är särskilt problematiskt i dessa tider med COVID-19.
Arbetsmiljöverket anser att den medicinska forskningen är central, att den har
mycket att bidra med i sammanhanget och poängterar att det är det hälsorelaterade
som bör stå i fokus i det här sammanhanget. Under tiden för SARS gjordes
värdefulla studier som bör kunna tas fram.
EMTF föreslår mer grundforskning i ämnet. Ett förslag är att branschen samlar in
resurser för att finansiera en adjungerad professor i ventilation/inneklimat. EMTF
ser möjligheter med ett generellt regelverk vad gäller luftburna, smittsamma
sjukdomar. De anser att det är bra med instruktioner.

Sammanfattning
En modell för att värdera strategier för att minska risken för överföring av
COVID-19 i byggnader är att använda den traditionell hierarkimodell för kontroll
av risker som REHVA utarbetat. Enligt den så den mest effektiva åtgärden
eliminering, av virussjukdomen, dvs är att fysiskt ta bort patogenen. Det näst mest
effektiva är att tillämpa teknisk kontroll.
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I föreliggande arbete undersöks sådana strategier på COVID-19 sjukdomen. Dessa
strategier kan tillämpas på olika nivåer i samhället, såsom för myndigheter,
organisationer/företag och för allmänheten. Det handlar om strukturella strategier
och om information. Strategierna innefattar också åtgärder med utbildning och
forskning, samt möjligheter att anpassa krav och råd i normer och regelverk.
Exempel på strategier som framträdde vid intervjuerna var exempelvis att: inrätta
en expertfunktion som kan stödja den operativa driften i förvaltande organisation
(ungefär som sjukvårdsupplysningen), informationsmaterial för att förbereda
allmänheten inför framtida pandemier (ungefär som kampanjen om kriget
kommer), stöd för att möjliggöra bredare sammansatt expertkompetens vid
utarbetning av framtida regelverk, generella utbildningsinsatser på olika nivåer i
samhället (medicinsk utbildning för tekniker och teknisk utbildning för medicinsk
personal), generella tvärvetenskapliga forskningssatsningar med satsningar från
både myndigheter och bransch.
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Diskussion
Syftet med föreliggande utredningsarbete har varit att både synliggöra det
specifika kunskapsläget om ventilation, uppvärmning och kyla av inomhusmiljön
hos branschens aktörer och behovet av ny kunskap, som aktualiserats av den
uppkomna Coronasituationen.
I REHVAs riskhierarkimodell betraktas tekniska åtgärder för att stoppa
sjukdomsspridning som det näst mest effektiva, efter att fysiskt ta bort patogenen.
När det gäller att minska spridningen av COVID-19 i inomhusluften med tekniska
åtgärder så är det nödvändigt att förhålla sig till det faktum att det saknas evidens
för att smittspridning med COVID-19 viruset SARS-CoV-2 kan ske genom
överföring med inomhusluften. Det som talar för att undersöka tekniska åtgärder
är försiktighetsprincipen, som förespråkar att om det inte finns bevis för motsatsen
så kan inte heller det värre scenariot förkastas, dvs smittspridning med luften. Ett
stöd för försiktighetsprincipen är att det påvisades smittspridning i inomhusluften
med andra COVID-virus. Ett annat argument som aktualiserar sökandet efter mer
kunskap om tekniska möjligheter att hindra överföring av virussmitta i
inomhusluften är att överföringen från djur till människor, zoonotiska sjukdomar
kommer att bli mer frekventa [54].
Den genomförda kartläggningen visar på olika behov att öka kunskapen i alla de
undersökta områdena, dvs företag, föreningar, organisationer och myndigheter.
Kunskapsförstärkningen som beskrivs omfattar både allmän kompetens och
expertkompetens. Kunskapsområdena spänner över hela det ventilationstekniska
området, från val av tekniska komponenter till konstruktion, skötsel och
användning av teknik. Exempel på identifierade områden är hur smittan sprids och
hur smittspridningens beror av ventilerade luftflöden, möjligheter att filtrera för
att minska smittspridning av virus, behov av luftmängder för att förhindra
smittspridning, mer kunskap om renrumsteknik, undersökningar av smittspridning
och ventilation i sjukhusmiljöer och äldreboenden, fuktens betydelse för
smittspridning och mottagligheten av sjukdom. Andra kunskapsområden som
identifierats är trångboddhetens betydelse för smitta och städningens betydelse för
att minska sjukdomsspridning.
I många av intervjuerna så betonas särskilt att en egenskap för detta
kunskapsområde är dess tvärvetenskaplighet. Mekanismerna som styr
överföringen av virussjukdomar i inomhusmiljö har både en medicinsk sida och
en teknisk/naturvetenskaplig grund. Det perspektivet är angeläget att ta i
beaktande när strategier ska formuleras för kunskapsförstärkning.
Tvärvetenskapliga forskningssatsningar har också påkallats vid intervjuerna och
det anses att de bör vara rimligt att branschen och myndigheterna gör
gemensamma samordnade satsningar.
De intervjuande organisationerna och företagen förfaller ha anpassat sig till
Coronasituationen på samma sätt som övriga samhället, med distansarbete och
webbmöten. Föreningar, organisationer och myndigheter kommunicerar
huvudsakligen ut information med digitala sociala medier. För konsulterna
handlar kommunikation mer om att ta till sig information. Det är både baserat på
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enskilda medarbetares informationsinsamling, via olika informationskällor, men
det finns också interna experter som förser medarbetarna med information. De
intervjuade offentliga förvaltarna har tillgång till en särskild Coronagrupp som
följer informationen från Folkhälsomyndigheten.
En utmärkande tendens i materialet är att de intervjuande personerna, som
återfinns på olika nivåer i branschen, uttrycker en stor tillit till den information
som förmedlas från Folkhälsomyndigheten. Vissa aktörer avvaktar med att göra
åtgärder i väntan på att Folkhälsomyndigheten ska ge dem råd. Det kan vara
angeläget att informera om vad som är Folkhälsomyndighetens ansvar in den
kontexten, för att inte skapa handlingsförlamning. Det kan också vara värt att
notera att Folkhälsomyndigheten har grundlagt ett stort förtroende som kan vara
värdefullt att använde i olika framtida processer, exempelvis när revideringar av
regelverk och råd blir aktuella.
Förslag på strategier inbegriper att inrätta en expertfunktion som kan stödja den
operativa driften i förvaltande organisation (ungefär som
”sjukvårdsupplysningen”), informationsmaterial för att förbereda allmänheten
inför framtida pandemier (ungefär som kampanjen ”om kriget kommer”).
Undersökningen visar också på behov av samordning på andra sätt, som
exempelvis att samordna expertkompetens, att samordna utbildningsinsatser,
samordna forskningsinitiativ och att samordna uppdatering av normer och råd. För
framtida insatser finns i det sammanhanget både möjligheter att nyttja existerande
infrastrukturer för samordning, eller att initiera nya.
Under den nu pågående pandemin är det svenska regelverket för ventilation inte
aktuellt för revidering. Just därför kan det vara värt att notera att branschen visar
intresse för att ta del av och nyttja internationella normer och riktlinjer som redan
uppdaterats med anledning av pandemin, såsom REHVA. Det kan i det
sammanhanget vara värdefullt att initiera en process som ser över hur vi i Sverige
under rådande pandemitider ska förhålla oss till sådana initiativ.
Intervjuerna indikerade att brukarna av lokaler och bostäder generellt uttrycker
relativt liten oro för att ventilationssystemet bidrar till överföring av virus. Det
konstateras dock att bostadshyresgäster uttrycker oro för OVK och filterbyten. I
sådana fall genomförs de inte. Det kan vara värt att undersöka om och på vilket
sätt det påverkar inomhusmiljön negativt vid en längre pandemi.
Det konstateras att förvaltarna i allmänhet inte ändrat luftflöden med anledning av
COVID-19. Däremot justerar vissa system (ex.vis VAV-system) automatiskt ner
flödet då persontätheten minskar. Vilket kan vara värt att undersöka vidare. För
vårdlokaler konstateras det att flöden och tryckskillnader justerats i vissa fall för
att minska spridningen av virus. Omfattningen av de förändringarna och
konsekvenserna är inte undersökta.
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Publikationslista
Under projekttiden så har resultaten inte varit föremål för publicering. Under
hösten 2020 så planeras en artikel i någon lämplig branschtidskrift.
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Bilaga 1
Exempel på frågor vid intervjuerna
1. Bakgrundsfråga 1: Vilken är din roll (till exempel VD, fastighetschef,
Förvaltningschef, Driftingenjör) i organisationen och hur länge har du haft denna
eller liknande roll?
2. Bakgrundsfråga 2: Hur ser fastighetsbeståndet ut: Antal byggnader och antal
kvadratmeter
3. Bakgrundsfråga 3: Vem driftar ventilationsaggregaten i era byggnader?
(internt team från fastighetsavdelningen XXX) Hur kommunicerar ni ut
förändringar i organisationen?
4. Bakgrundsfråga 4: Har den aktuella nyttjandegraden i era lokaler förändrats
(till exempel mindre än 50%, mellan 50-75%, som vanligt). Har förändringarna
lett till förändrad drift?
5. Finns det några större oro/funderingar som rör drift och/eller underhåll på
grund av COVID-19 och/eller eventuella framtida möjliga luftburna sjukdomar
inomhus utifrån:
ventilationsflöden,
val av utrustning som filter, VVX,
säkerhet för hyresgäster/underhållspersonal,
energianvändning och energikostnader?
6. Tror du att våra svenska regler för planering och drift av byggnader måste ses
över för att skydda de boende/personal mer effektivt från framtida pandemier?
Kan du utveckla dina åsikter om detta?
7. Har din organisation fått någon specifik information om driften kopplat till
inomhusmiljön
(till exempel från myndigheter) i samband med COVID-19? Vad var källan till
informationen?
8. . Hur betygsätter du innehållet i informationen som du fick
(till exempel i skala 1 till 5, där 1 är "mycket dålig" och 5 är "mycket bra").
Kan du kort förklara ditt betyg (till exempel varför du tycker att det var dåligt
eller bra)?
9. Har din organisation gjort några ändringar i byggnadens drift (inklusive
ventilationsschema) efter COVID-19?
Om JA, vad har ni gjort för förändringar och vilka var skälen till dessa
förändringar
(till exempel, som rekommenderas av .)?
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10. Finns det några specifika förändringar i ventilationssystemen och driften i
vissa lokaler (exempelvis akutmottagning, äldreomsorgsbyggnader)? Beskriv
dessa förändringar.
11 Rangordna i viktordning efter tre viktigaste informationskällorna för ert
företag, kopplat till driften av de tekniska systemen i allmänhet och specifikt
kopplat till COVID-19
Till exempel HSB/Riksbyggen, webbplatser av VVS-föreningar, ASHRAE,
REHVA, TV, radio, tidningar, webbplatser/webbseminarier för Boverket eller
andra myndigheter, artikel i populära tidskrifter som Energi & Miljö, artiklar i
vetenskapliga tidskrifter, artiklar/dialog med forskare
12. Hur vill du i så fall ha informationen så att den blir användbar för dig?
Till exempel presentation/föredrag av HSB/Riksbyggen, i form av en detaljerad
praktisk rapport, en sammanfattning av specifik information som innehåller attgöra- och icke-göra lista, information om tekniska detaljer, i form av nyhetsbrev,
via webbseminarier
13. Finns det, enligt dig, tillräckliga och tillfredsställande
rekommendationer/kunskap i Sverige när det gäller fastighetsdriften, i samband
med COVID-19 och/eller framtida möjliga luftburna sjukdomar?
Om ja, kan du beskriva varför du tycker att det är tillfredsställande.
Om INTE, vilka är de viktigaste ändringarna som krävs i fastighetsdriften, till
exempel i ventilationssystem, i samband med COVID-19 och/eller liknande
pandemi?
(Ge om möjligt 3 förslag/rekommendationer på förbättringar)
14. Vilka är, enligt dig, de största områdena med kunskapsluckor relaterat till
fastighetsdrift i samband med en pandemi som COVID-19?
15. Skulle du kunna ge peka ut tre områden där det behövs mer kunskap eller som
kräver forskning relaterat till fastighetsdrift och spridning av luftburna sjukdomar
i inomhusmiljön?
16. Är det ytterligare några aspekter som du skulle vilja föra fram?
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Bilaga 2

Litteraturstudie
Introduktion
31: a december 2019 uppfattade World Health Organization’s (WHO) kontor i
Kina rapporter om fall av viral lunginflammation, och 9: e januari fann kinesiska
auktoriteter att utbrottet orsakades av ett nytt coronavirus [1]. Viruset döptes till
SARS-CoV-2 [2] och är det virus som orsakat COVID-19 och medföljande
utbrott [1]. 11 mars 2020 gjorde WHO bedömningen att COVID-19 karakteriseras
som en pandemi [1].
WHO [3] anser att droppsmitta och kontaktsmitta har varit de huvudsakliga
överföringsvägarna för SARS-CoV-2. Även om de inser risken med luftburen
smitta, följer publikationer inom ämnet, och erkänner sannolikheten för riskfyllda
situationer med mycket folk och dålig ventilation, anser WHO att smittspridning
via luftpartiklar är osannolikt med låg påverkan och därmed inte insatt åtgärder
mot luftburen smitta. WHO [3] menar att luftburen överföring av SARS-CoV-2
kan vara möjlig under vissa omständigheter inom sjukvården då procedurer eller
stödbehandlingar som skapar aerosoler utförs. Exempel på sådana situationer är
endotrakeal intubation, bronkoskopi, öppen sugning av luftvägar, administrering
av nebuliserad behandling, manuell ventilation före intubation, vända patienten
till rätt position, koppla loss patienten från ventilatorn, noninvasive positivepressure ventilation (NPPV), trakeostomi och hjärt-lungåterupplivning. Under
dessa procedurer krävs alltså hårdare åtgärder, och Tran et al. [4] fann att den
procedur som medförde högst risk var endotrakeal intubation. Sju av åtta studier
fann att risken för smitta var förhöjd. WHO har publicerat anvisningar för
sjukvårdare som ska underlätta och skydda dem under pandemin, bland annat
under aerosolgenererande procedurer [5].
WHO undersöker möjligheten att det i vissa situationer, utöver de ovan nämnda
sjukvårdssituationerna, kan ske luftburen smitta [6]. Trots forskarnas
rekommendationer väljer WHO att i nuläget inte ändra riktlinjerna kring viruset
eftersom det finns för lite underlag för att dra nya slutsatser [6].
Folkhälsomyndigheten utgår ifrån att, om det alls förekommer smittspridning via
luftburna partiklar, är det en insignifikant del i pandemins spridning, utifrån
WHO:s rekommendationer [7]. Det finns olika uppfattningar hos forskarna om
SARS-CoV-2 sprids längre sträckor med luften [8].
Correia et al. [9] har, som många andra forskare, uppfattningen att COVID-19
sprids via luftburen överföring, och undersöker i rapporten olika indicier som talar
för det. Van Doremalen et al. [2] fann att livskraftiga SARS-CoV-2 kan finnas i
luftpartiklar upp till 3h och upp till 96h på vissa föremål, med längst
överlevnadstid på plast och rostfritt stål. Fears et al. [10] (opublicerad) anser att
luftburen smitta kan vara vanligare än tidigare trott, och de fann även att SARSCoV-2 kan överleva upp till 16h, vilket indikerar vikten av fortsatt forskning.
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COVID-19 pandemin har drabbat hela världen: höga antal dödsfall som ökar för
var dag, miljoner smittade [11], sämre levnadsförhållanden och ojämlikhet för
främst fattiga och utsatta i samhället [12], minskade inkomster, högre arbetslöshet
och enorma ekonomiska förluster [13] är några av konsekvenserna världens länder
och invånare lider av. I skrivande stund (31 juli 2020) har nästan 670 000 avlidit i
sviterna av COVID-19, med 17.1 miljoner bekräftade fall över hela världen
(Tabell 1), enligt WHO:s situationsrapport 191 [11]. Antal smittfall och dödsfall
ökar lavinartat i vissa länder, medan andra har lyckats dämpa samhällsspridningen
[11]. COVID-19 nådde Sverige i slutet av januari, och har i nuläget totalt 80 100
bekräftade fall och 5739 dödsfall [11] (Tabell 1).
Tabell 1. Antal fall, dödsfall och antal dödsfall per miljon invånare. Data taget den 25
augusti 2020.

USA
Brasilien
Indien
Storbritannien
Tyskland
Kina
Sverige
Belgien
Nederländerna
Danmark
Norge
Finland
Världen

Antal fall
[11]

Antal dödsfall
[11]

5 649 928
3 605 783
3 167 323
326 618
234 853
90 205
86 721
82 353
67 062
16 397
10 323
7 938
23 542 782

175 813
114 744
58 390
41 433
9 277
4 718
5 813
9 878
6 193
623
264
335
810 450

Antal dödsfall
per miljon
invånare [14]
544
557
44
623
112
3
571
875
360
107
50
61

Eftersom vissa länder inte räknar med dödsfall i COVID-19 som sker på
äldreboenden, kan det handla om flera tusen dödsfall som missas [15]. Det kan
medföra att jämförelser mellan länders dödstal inte är korrekta och delvis
missvisande [15]. Särskilt eftersom en stor del av antal dödsfallen verkar ske på
äldreboenden [16]. Några länder som inte räknar med dödsfall på äldreboenden är
Storbritannien, Nederländerna och Spanien [16].
Olikheter och förhållanden kring kategorisering och räkning av antal dödsfall
medför svårigheter vid internationella jämförelser [15]. Det är av stor vikt att
utföra internationella jämförelser, eftersom det evaluerar hur pandemin och
spridningen påverkas och granskar hur väl länders strategier fungerar [15].

Statistik över dödsfall de fem senaste åren i Sverige
Figur 1 visar totalt antal dödsfall de senaste fem åren för Sverige, med data från
statistiska centralbyrån (SCB) [17]. Antal dödsfall åren 2015–2019 visar liknande
egenskaper, med små men tydliga variationer i antal dödsfall. Grafen för antal
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dödsfall 2020 börjar relativt lågt och ligger inom tidigare årsgränser. Vid 25 mars
syns en tydlig ökning av dödsfall, och vid 8 och 15 april ”peakar” dödligheten
under 2020. Detta överensstämmer med data från SCB, som uppger att 8 och 15
april dog det 115 personer, var dag, i COVID-19 [18], vilket är det högsta
dödstalet per dag i Sverige hittills. Efter 15 april syns en minskning, och vid 24
maj återgår dödligheten till normala nivåer, och sista mätningen vid 25 juni visar
dessutom en underdödlighet. Under juni är dödligheten relativt lik andra år, med
delvis låga värden.

Figur 1. Antal dödsfall per dag under de senaste fem åren i Sverige mellan 1 mars – 26 juni, samt
ett medelvärde för åren 2015–2019 (svart) [17]. De två sista veckorna kommer att justeras upp när
antal döda rapporterats in [17].

Det syns däremot en tydlig ökning av antal dödsfall i COVID-19 bland äldre (70
år och äldre) med särskilt boende (SÄBO) eller hemtjänst, och även de utan insats
[19]. I Figur 2 syns antal dödsfall för de tre grupperna, ett genomsnitt från åren
2016–2019 samt data för 2020. Kurvorna som representerar dödsfallen 2020 har
liknande mönster gällande antal dödsfall, en tydlig ökning i mitten av mars och
mer eller mindre en ”peak” i mitten av april [19]. Tydligast syns en ökning för de
med SÄBO, de med hemtjänst har även en högre dödlighet, och de utan insats har
en liten, knapp märkbar ökning efter april. Äldre i SÄBO uppmätte en dödlighet
6.4 gånger större 2020 jämfört med genomsnittet perioden januari-maj 2016–2019
[19]. Enligt Folkhälsomyndigheten är 10 % av alla bekräftade COVID-19 fall på
äldreboenden och totalt har 89% av dödsfallen inträffat bland personer äldre än 70
år i Sverige (10 juni 2020) [20].
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Figur 2. Dödsfall per vecka bland personer (70 år eller äldre) i särskilt boende, hemtjänst och de
som inte har insats. År 2020 samt genomsnittet 2016–2019, antal per 100 000 per vecka start i
början av 2020 [21].

En del regioner i Sverige har varit hårt utsatta i början av pandemin, däribland
Stockholm. Data från SCB indikerar att de haft höga antal dödsfall i COVID-19 i
april, medan exempelvis västra Götaland haft avsevärt lägre dödsfall under
samma period [19]. En tydlig överdödlighet syns för alla regioner under början av
pandemins utbrott i Sverige, jämfört med medelsnittet 2015–2019, och för de
flesta regioner syns i nuläget en underdödlighet (vecka 27 2020) [22].

Strategier under coronapandemin
Sveriges strategi under COVID-19 krisen har skiljt sig från större delen av
världen. Istället för nedstängning i inledningen av pandemin av olika eller hela
delar av samhället med extrema åtgärder för att förhindra smittspridning, har
Sverige använt en öppen taktik [23]. Folkhälsomyndigheten [23] menar att under
tidigare krissituationer har svenskt folkhälsoarbete utgått ifrån en stark tradition
av frivillighet med betoning på individens ansvar. Den tanken genomsyrar arbetet
under COVID-19 pandemin, med en kombination av bindande regler och
rekommendationer för allmänheten. Rekommendationer är att stanna hemma vid
minsta symptom, vara noga med basala hygienrutiner, och riskgrupper såsom
äldre uppmanas att undvika sociala kontakter. Förbud har införts mot allmänna
sammankomster med fler än 50 personer, besöksförbud på äldreboenden, och
trängsel får inte uppstå på krogar och restauranger, avstånd på 1–2 meter
uppmanas i alla situationer. WHO rekommenderar 1 meters avstånd [3] men flera
andra anvisningar finns. Center of Disease Control and Prevention (CDC)
rekommenderar 6 feet, vilket är drygt 1.8 meter [24], och smittskyddsläkaren i
Stockholm rekommenderar 2 meter på 1177 vårdguiden Region Stockholm [25].
Jayaweera et al. [26] diskuterar, i sin sammanställning om överföring av COVID19, användandet av munskydd. De fann att de är vanliga vid skydd och kontroll av
virusöverföring, såsom sjukdomar orsakade av coronavirus och vanlig
säsongsinfluensa. Världen är kluven i frågan om effektiva skydd, WHO anser att
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munskydd bör användas i låg-risksituationer och andningsskydd i högrisksituationer [27]. Å andra sidan rekommenderar CDC att
andningsskyddanvänds i låg- och hög-risksituationer [27]. Larsson och Björklund
[28] skriver om att Sverige inte har infört några restriktioner kring munskydd utan
förlitar sig på att svenska folket följer de andra riktlinjerna, som att hålla avstånd
och stanna hemma vid sjukdom. Trots att Sverige är rikt omtalat om brist på
åtgärder och öppna strategi finns andra länder, som Norge och Finland, som inte
heller har krav på munskydd. Länder som Frankrike, Storbritannien och Italien
har varierande krav, infört som supplement till andra åtgärder.
Statsepidemiolog Anders Tegnell uttalar sig i en intervju med Ekot [29] och säger
att fler åtgärder borde ha använts mot viruset redan i början av pandemin. Han
menar dock att de åtgärder som borde använts inte går att avgöra i nuläget,
eftersom pandemin fortfarande är i ett tidigt skede och det är svårt att se vilka
åtgärder som fungerat bra för andra länder. Han menar att nästa gång Sverige står
inför en liknande situation kommer andra besluts ta, och att strategin då kommer
vara en blandning mellan den öppna strategi som används nu och det som resten
av världen gjort. Däremot är det svårt att i nuläget identifiera de åtgärder som har
gjort nytta. Lärdomar utifrån den här pandemin blir viktiga verktyg inför
kommande sjukdomsutbrott.

Svenska regler och riktlinjer gällande drift av byggnader under
COVID-19
Riksdagen har, med anledning av spridning av samhällsfarlig sjukdom, gett
regeringen befogenhet att stadga undantag från vissa föreskrifter i plan och
bygglagen (PBL) [30]. De nya bestämmelserna verkställdes den 1 maj 2020, och
gäller dessutom för regler och undantag som vidtagits från och med 15 mars 2020
[31]. Förordningen med undantagsbestämmelserna gäller till 1 juli 2021 [31]. En
tidig åtgärd inom PBL som regeringen valde att genomföra är undantag för
tillfälliga vårdbyggnader [32].
Tillfälliga vårdbyggnader definieras som byggnader som, på grund av
coronaviruset, behövs under en begränsad tid i avseende av hälso- och sjukvård
[33]. Enligt Boverket [32] räknas fältsjukhus, bårhus och byggnader som används
som patientmottagning, personalutrymme eller lager som en tillfällig
vårdbyggnad. Boverket har beslutat att under rådande omständigheter omfattas
mindre tält, paviljonger eller motsvarande enkelt flyttbara konstruktioner, som
uppställs med anledning av COVID-19 för basala vårdändamål, inte av
definitionen byggnader.
Svensk Ventilation [34] anser, utifrån Folkhälsomyndigheten:s uttalanden, att
luftburen smittspridning av SARS-CoV-2 inte är bevisad, men trots det
rekommenderar de att svenska byggnader bör försöka minska koncentration av
luftburna droppar. De rekommendationer som framtagits grundas på Eurovents
rekommendation [35] och REHVA:s [36] instruktioner för kommersiella och
offentliga byggnader och lokaler. De har sammanställt fyra riktlinjer [34]:
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Upprätthåll effektiv ventilation och säkerställ luftflödena.
Stäng av eventuell återluft, så att all tilluft om möjligt består av uteluft.
Kontrollera att aggregaten är injusterade med rätt tryckbalans och att service är
utförd enligt tillverkarens anvisningar
Byt filter som vanligt

Relevanta regler och riktlinjer från ASHRAE och REHVA om drift av
byggnader
ASHRAE
ASHRAE [37] sammanställde i april 2020 två offentliga redogörelser om
COVID-19 pandemin och drift av byggnader, och utfärdade en rapport samma
månad med redogörelser och rekommendationer gällande aerosoler med
viruspartiklar [38]. I den första diskuterade de hur luftburna covid-19 partiklar kan
bli ett problem i inomhusmiljöer, och att åtgärder inom VVS systemet kan minska
risken för luftburen smitta [38]. De konstaterade att inaktivering av energisystem i
byggnader inte är en rekommenderad åtgärd för att minska smittorisken [38].
Den andra redogörelsen av ASHRAE gäller drift av Heating, Ventilation and AirConditioning (HVAC) system, och hur åtgärder kan minska risken för smitta [39].
Schoen [39] skriver i rapporten, publicerad av ASHRAE, att HVAC system i de
flesta icke-medicinska byggnader inte har en signifikant roll i minskning av
smittspridning, som COVID-19. Orsaken är att åtgärder mot de primära
överföringsvägarna, som handhygien, desinficering, avstånd, är viktigare än
åtgärder för HVAC system. Däremot kan ytterligare riktlinjer för offentliga
byggnader minska smittspridning inomhus. Utöver icke-tekniska åtgärder,
rekommenderar Schoen [39] att vissa åtgärder gällande HVAC system bör
införas:








Öka ventilationsflöde med utomhusluft, och ju lägre antal personer som är i
lokalen, desto mer effektiv är ökningen
Inaktivera demand-controlled ventilation (DCV)
Öppna uteluftsspjäll, för att undvika recirkulering
Förbättra centrala luftfiltreringar till det högsta möjliga, och förslut kanter vid
filtret för att minimera flöden runtom
Låta system arbeta många timmar, om möjligt dygnet runt, för att förbättra effekten
av de två ovannämnda
Överväga användning av luftrenare med High Efficiency Particulate Air (HEPA)
filter
Överväga Ultraviolet Germicidal Irradiation (UVGI)

ASHRAE Epidemic Task Force, som ska arbeta med utmaningar som uppstår
under covid-19 pandemin och även förbereda arbetet inför framtida epidemier
[40]. En åtgärd som de rekommenderat [40] kan jämföras med Boverkets
undantag om tillfälliga vårdbyggnader.
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REHVA
REHVA [41] publicerade riktlinjer i mitten av mars, och senare uppdaterad i april,
om COVID-19 [42] sedan uppdaterad den 3 augusti 2020. Med anledning av den
överhängande situationen har REHVA släppt två specifika dokument med
tekniska åtgärder för att minska smittspridning: Safe use of fan coils and avoiding
recirculation, och Limiting internal air leakages across the rotary-heat
exchanger.
Det förstnämnda dokumentet (Safe use of fan coils and avoiding recirculation)
ger råd om säker drift av fläktar, och åtgärder om central luftcirkulation inte kan
undvikas [43]. Om inte recirkulering går att undvika: bör andelen utomhusluft
maximeras, HEPA filter bör användas för att filtrera bort partiklar och virus,
desinficering (som UVGI) av system kan installeras, och om möjligt öka
fläkttrycket utan att reducera luftflödet [43]. Mekanisk eller naturlig ventilation
bör användas för att hålla inomhusluften ren från partiklar, och användning av
fläktar i olika situationer har olika rekommendationer, gemensamt är att
säkerställa ett tillräckligt luftflöde utan att försämra inomhusmiljön [43].
Det andra dokumentet (Limiting internal air leakages across the rotary-heat
exchanger) sammanställer åtgärder för att minska interna luftläckage i
ventilationssystem och förhindra spridning av virus via luftburna partiklar [44].

Tekniska aspekter på byggnaders ventilationssystem som väckt oro,
och möjliga lösningar och åtgärder för att minska smittspridning av
virus i inomhusmiljöer
Implikationer av luftburen smitta är mest allvarliga i sjukhus, skolor,
äldreboenden och andra offentliga platser [45]. Eftersom SARS-CoV-2
huvudsakligen sprids i inomhusmiljöer, är åtgärder för ventilation, fönster, filter
etcetera viktiga åtgärder under en pandemi [39].

Naturlig ventilation i sjukvårdsanläggningar
Atkinsons et al. [45] har i samarbete med WHO sammanställt en rapport, med
syftet att framhäva naturlig ventilation för kontroll av infektionsspridning inom
sjukvården, och de beskriver grundprinciperna bakom design, konstruktion, drift
och skötsel för ett effektivt system av naturlig ventilation. De sammanfattar en del
rekommendationer, varav den huvudsakliga är att ett välfungerande
ventilationssystem är en viktig kontrollåtgärd i sjukvårdsbyggnader.
För naturlig ventilation bör följande minimumflöden användas [45]:




160l/s/patient (minimum 80l/s/patient), eller >12 air changes per hour (ACH), med
kontrollerade flödesriktningar, i rum som är designade för att minimera risk för
luftburen smitta.
60l/s/patient i vanliga patientavdelningar och andra avdelningar.
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2.5l/s/m3 för korridorer och andra övergående utrymmen där patienter inte
spenderar längre tid. Om korridorer eller liknande måste användas för vård av
patienter, i nödsituationer, används samma ventilationsflöde som nämnts ovan.

Mekanisk ventilation
Li et al. [46] menar att faktorer relaterade till HVAC system i byggnader påverkar
smittspridning av luftburna partiklar. Det anses dessutom att spridning av
sjukdomen mellan patienter kan främjas i anläggningar via vanliga kanaler utan
välfungerande filter, som HEPA filter [9]. Correia et al. [9] De anser dessutom att
HVAC system i byggnader såsom sjukhus och andra vårdanläggningar är en
viktig faktor i smittspridningen och undersöker tidigare litteratur och studier som
bekräftar deras teori. Bland annat anser de att superspridarevent kan ses som
indirekta bevis att SARS-CoV-2 är luftburet och att faktorer som hög
befolkningsdensitet och potentiell distribution av viruspartiklar av
ventilationssystem med låga ventilationsflöden kan bidra till superspridarevent.
Rätt använt kan ventilationssystem vara en viktig kontroll för förebyggande av
smittspridning av luftburna sjukdomar [9].
Morawska et al. [47] menar att det är en av orsakerna till att det krävs akuta nya
kontrollåtgärder för att minska smittspridning inomhus och skydda personal på
sjukhus och andra vårdanläggningar som vårdar COVID-19 patienter. Trots att
bevis för luftburen smittspridning inte är fullkomlig, finns tillräckligt med stöd för
att det är en potentiell risk, och därmed finns motiv för att arbeta med tekniska
åtgärder som en del i strategin för att minska smittspridning. Eftersom det är
osäkert hur viruset sprider sig, anser Correia et al. [9] och Morawska et al. [47] att
fördelarna med ett effektivt ventilationssystem, eventuellt förbättrad
partikelfiltrering och luftdesinfektion är uppenbara. Morawska et al. [47] anser att
bostadshus och lägenheter kan använda normala åtgärder, som att skilja smittade
personer från friska, öppna fönster och dörrar och utnyttja naturlig ventilation.

Luftflöden och recirkulering
Enligt Morawska et al. [47] finns det svårigheter med att öka ventilationsflöden i
byggnader, även om det är en effektiv kontrollåtgärd. Oftast drivs ventilationen av
ett HVAC system. De är komplexa och kan inte enkelt ändra ventilationsflödet,
eftersom flera parametrar måste räknas med: temperatur, relativ luftfuktighet,
luftflödesdistribution och riktning. REHVA, ASHRAE och SHASE (The Society
of Heating, Air-Conditioning, and Sanitary Engineers of Japan) har uppdaterat
ventilationsguiden under COVID-19 pandemin.
I vanliga fall används recirkulering för att spara energi. Som Correia et al. [9]
nämnde finns risker med recirkulering, särskilt under epidemier och pandemier.
REHVA och ASHRAE har även infört rekommendationer att undvika
recirkulering. Morawska et al. [47] har samma åsikt, luftrecirkulering innebär en
förhöjd risk för smittspridning, luften kan sprida virus till andra lokaler kopplade
till samma system. Då finns risken att virus introduceras till lokaler som annars
skulle vara smittfria. Partikelfilter och desinficeringsutrustning kan användas för
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att minska risken med recirkulerande luft, men de behöver en väl genomtänkt
design för att kunna användas som kontrollåtgärd och systemen behöver ständig
service. Författarna anser att i möjligaste mån bör luftrecirkulation undvikas om
systemet är kopplat till andra våningar eller avdelningar. Istället bör systemet
arbeta med 100% utomhusluft om möjligt.

Naturligt ljus och UV-bestrålning inaktiverar virus
Trots att inga studier utförts om hur SARS-CoV-2 påverkas av UV-C (ultraviolett
ljus), finns flera studier som visar att coronavirus inaktiveras av UV-C [48, 49].
Studier har även funnit specifikt att SARS-CoV-1 [50] och MERS-CoV [49] blir
inaktiverade av UV-C, vilket indikerar liknande karakteristik för det nyare viruset.
En metod som användes flitigt under TB utbrott under 80-talet och som uppvisade
bra resultat, särskilt i fulla, dåligt ventilerade lokaler med begränsad möjlighet att
öka ventilationsflöden, var upper-room UVGI [47]. Lampor placerades i övre
delen av rummet, antingen på väggarna eller i taket, med UV ljuset riktat mot övre
zonerna och begränsar UV-exponeringen till det ockuperade utrymmet [47].
Noakes et al. [51] fann att upper-room UVGI kan reducera infektionsrisken lika
mycket som en dubblering av ventilationen. Upper-room GUV kräver noggrann
hantering och beräkningar för att fungera effektivt [47].
GUV in-duct inuti luftkonditioneringssystem och ventilationskanaler kan vara en
praktisk approach för desinficering av förorenade frånluftsdon, och i de fall där
luftrecirkulering inte går att undvika [47]. Dock är effekten liten, eftersom
metoden inte alls skyddar från person-till-person smitta [47].
CDC har godkänt användningen av både upper-room och in-duct system för
kontroll av TB utbrott, som komplement till HEPA filter [47]. Dock är installering
och användning av UVGI dyr och omständlig, särskilt in-duct system, och
effekten av ultraviolett bestrålning kan vara liten i vissa situationer [52].

Filter
Som nämnts tidigare är SARS-CoV-2 av storleken 60–140 nm. Konventionella
ventilationssystem använder ofta filter med pordiameter> 1 μm [9]. Bara i
särskilda lokaler, som isoleringsrum eller intensivvårdsavdelningar, är
ventilationssystem utrustade med effektivare filter, som HEPA filter [47].
ASHRAE Standard 52.2 (filterrankning via testmetoder) eller liknande
rekommendationer bör användas vid val av lämpliga filter [47].
Enligt Sandle [53] fungerar HEPA filter utifrån tre aspekter. Det finns yttre filter
som stoppar större partiklar som smuts, damm och hår. Inuti filtren finns en lager
av tätt intilliggande fibrer, som fångar mindre partiklar. Dessa förfilter är
designade att avlägsna 90% av partiklarna i luften. HEPA filter är väldigt
kostsamma jämfört med standard filter som vanligen används, och kan vara 15–20
gånger dyrare [54]. Dessutom är korrekt installering viktig, eftersom filtret måste
installeras utan läckage, och det kan medföra ytterligare kostnader [54].
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Portabla luftrenare kan vara ett viktigt verktyg för att filtrera partiklar i luften som
passerar, och kan minska koncentrationen av viruspartiklar [55]. Användning av
portabla luftrenare i samband med ventilation och vetskap om smittbärare kan
vara effektiv, men inte som substitut till endera [55]. Portabla luftrenare kan med
fördel användas i små rum, dock måste storleken anpassas till rummets storlek
[47]. Filtren måste kunna fånga de luftburna viruspartiklarna om de ska skydda
mot luftburna sjukdomar, varvid HEPA filter används i vissa luftrenare [41], och
det är viktigt med utbyte av filter och underhåll [47].

Särskilt utsatta inomhusmiljöer
Ett flertal studier har utförts om smittspridning av covid-19 i inomhusmiljöer med
hjälp av bland annat Computational Fluid Dynamics (CFD) analyser. Några
särskilt utsatta inomhusmiljöer som undersökts, med hög frekvens och långa
närvarotider, anses vara: hem, kontor, köpcentrum, kollektivtrafik [56], flygplan,
passagerarbilar, sjukvårdslokaler [26], restauranger [57] och mataffärer [58].
Alla drog slutsatsen att för dessa särskilt utsatta miljöer är ventilationen en av de
mest avgörande faktorerna för att förhindra överföring av COVID-19.

Nosokomiala utbrott orsakade av bristande ventilation
Stockwell et al [59] fann med sin sammanställning över tidigare studier att
sjukhuslokaler med naturlig ventilation hade högre andel total koncentration av
bioaerosoler jämfört med lokaler som använder mekanisk eller förhöjd mekanisk
ventilation. De märkte inga större skillnader mellan förhöjd mekanisk ventilation
och konventionell mekanisk ventilation. Enligt Lundbäck [60] kan tekniska fel i
vårdrum vara några faktorer som antogs ha bidragit till stora problem med
postoperativa infektioner vid operationer på Skånes universitetssjukhus i Malmö
2018. Efter en lex Maria anmälning fann inspektionen för vård och omsorg (IVO)
att sjukhuset inte säkert visste vad orsaken till de postoperativa infektioner var.
Däremot fann de flera faktorer som kunde verkat som bakomliggande orsaker till
problemet. De fann bland annan att ventilationen i vårdrummen inte fungerade
som de skulle på grund av ett tekniskt fel, och arbetade på halva kapaciteten. Ett
föreskrivet filterbyte hade inte utförts för ett aggregat för en värmemadrass som
användes under operationerna. Utöver de fel som kan ha bidragit till problemen
fanns inga utförliga protokoll om miljön i vårdrummen, och uppföljning av vissa
rutiner saknades. Kunskapen om infektionsspridning på grund av dåligt ventilerad
luft i vårdrum på ett universitetssjukhus ger upphov till diskussionen om
rimligheten att filter- och ventilationssystem på äldreboenden fungerar bättre, med
frekventa kontroller [61]. Detta är ett viktigt framtida område att undersöka är en
viktig fråga under COVID-19 pandemin och för att förbereda inför nästa pandemi,
särskilt under debatten om luftburen smitta.
En faktor som antogs bidra till superspridareventen under SARS-utbrottet på ett
sjukhus var dålig ventilation och luftfördelning, menar Hui [62]. I april 2003
installerades frånluftsfläktar vid fönstren i hörnen på alla medicinska avdelningar
som en temporär åtgärd för att förbättra inomhusluften. Ett senare utbrott (2008)
av influensa på samma avdelning antogs uppstå på grund av felaktig användning
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av HEPA filter. De hade olika luftflöden vilket skapade obalanserade luftflöden
på avdelningen och bidrog till spridning av luftburna viruspartiklar. Obalansen
innebar att utandad luft från patienter som fick NPPV blåstes mot andra delar av
avdelningen, och orsakade ökad smittspridning av influensan.
Li et al. [63] undersökte en sjukvårdsavdelning i Hong Kong som led av det
största nosokomiala utbrottet i Hong Kong 2002–2003. Deras resultat liknade de
Hui [62] fann. Båda artiklarnas resultat om att obalanserade flöden i don är viktigt
att ta hänsyn till antyder att testning och driftsättning av ventilationssystem för
sjukvårdsavdelningar bör göras noggrant.
Welsh Surgical Research Initiative (WRSI) Collaborative utförde en internationell
Delphi studie [64] för att undersöka samstämdhet inom ämnet säkra
operationsrum under Covid-19 pandemin. 339 individer inom vårdyrket (>80%
kirurger) från 41 länder i hela världen deltog i Delphi studien. En fråga gällde
risken om virusöverföring via luftburna aerosoler, genererade under exempelvis
anestesi och kirurgiska procedurer. Olika förslag på lösningar var att vårdrum
skulle vara väl filtrerade och ventilerade, helst med negativt tryck, och
användning av särskilda rökutsugningsapparater som renar luften. Däremot kostar
de mycket och är inte möjligt för många små sjukhus, speciellt i fattigare länder.
De rekommenderar användande av inhemska billiga värme- och fuktväxlare vid
öppen operation som enkla sparsamma lösningar. Det finns vissa
rekommenderade nivåer för filtrering, ventilation och negativt tryck för vårdrum,
som för vissa länder kan vara svåra att uppnå på grunda av ekonomiska faktorer.
Den anser att starka frånluftsfläktar bör användas i vårdrum för att skapa ett
tillfälligt negativt tryck i rummet, något som användes under SARS 2002–2003
med bra resultat [65]

Undertryck ett bra verktyg i operations- och vårdsalar
Användande av rum med undertryck är vanligt inom sjukvård där patienter har
respiratoriska sjukdomar, som tuberkulos, mässling eller SARS [66, 45]. En, av
flera, åtgärder som både Sverige och Norge infört under pandemin är dedikerade
COVID-19 vårdrum med undertryck, för att minimera smittspridning [67].
Under SARS epidemin i Hong Kong 2003 ansågs en operationssal med negativt
tryck vara mer passande för SARS patienter än en miljö med positivt tryck,
beskriver Chow et al. [65]. Ett rum med positivt tryck och tillräcklig
luftomsättning är effektiv i att eliminera viruspartiklar och om sjukvårdarna
dessutom använder korrekt PPE är smittrisken liten för personalen.
Utifrån en undersökning Liu et al. [68] (opublicerad) utförde om SARS-CoV-2
partiklar i två sjukhus drar de slutsatsen att de fann låga halter av viruset eftersom
sjukhusen har bra åtgärder som minimerar virusspridning. Ett sjukhus använder
undertryck i rum med smittade och misstänkt smittade patienter, samt hög
luftomsättning och ventilationsflöden i alla zoner.
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Optimering av sjukvårdsavdelnings konstruktion och ”zoning” i ett sjukhus
i Japan
Yokohama City University Hospital i Japan använde en enkel men effektiv metod
för att skydda sjukvårdare såväl som patienter under början av COVID-19
pandemin [69]. Ogawa et al. [69] sammanfattar metodologin och resultaten av att
använda ”zoning” i deras särskilda COVID-19 avdelning på sjukhuset. Ogawa et
al. [69] förklarar att utöver rörelsemönstret hos sjukvårdarna optimerade
avdelningen placeringen av sängar och utrustning utifrån ventilationens
karakteristik. Samma strategi användes för att minimera risken att
ventilationsflöden orsakade smittspridning på avdelningen: rummet längst bort
hade negativt tryck.

Erfarenheter från tidigare virusutbrott, epidemier och pandemier, i
inomhusmiljöer
Pandemier är ett hot mot hela världens befolkning och är oförutsägbara, däremot
finns lärdomar och erfarenheter från tidigare pandemier och epidemier [70].
Tre pandemier inträffade under 1900-talet, varav Hong Kong-influensan 1968 var
den senaste [71]. Hong Kong-influensan och svininfluensan, A(H1N1), 2009 [70]
är de två senaste pandemierna, och lärdomar från dem samt epidemin som bröt ut
av SARS-CoV-1 2002-2003 i 26 länder [72] kan ge relevant information för att
hindra smittspridning. Svininfluensan skiljer sig från tidigare pandemier och
SARS-utbrottet 2002, i och med att ett vaccin snabbt utvecklades och
producerades, vilket resulterade i låga dödstal jämfört med tidigare utbrott [71].
Bästa sättet att stoppa virus är med vaccin, men med nya pandemiska virus finns
inte initialt den möjligheten [70]. Därför är icke-farmaceutiska åtgärder av stor
vikt, som åtgärder för kontroll av smittspridning [73]. Personliga ickefarmaceutiska åtgärder har positiv påverkan på smittspridning, som att stanna
hemma vid sjukdom, frivillig isolering, handhygien, ansiktsmasker och reducera
sociala kontakter [70]. Åtgärder samhället kan åta sig är: eventuellt stänga skolor
och universitet, riktlinjer för social distansering, ex. på arbetsplatser, reglera stora
folkmassor, och förbereda karantän med ett fortsatt välfungerande samhälle [70].
Sådana åtgärder visade sig välfungerande under svininfluensan, innan ett vaccin
producerades [70]. Förutom icke-farmaceutiska åtgärder för kontroll av SARSutbrottet var: internationellt samarbete, sammanföra laboratorier med olika
kunskap och teknologier, smittspåra fall, karantän för smittade och misstänkta
smittade [73], reserestriktioner och temperaturkoller vid flygplatser [66] viktiga
åtgärder för att hindra smittspridningen.
SARS-CoV-1 har liknande överföringsvägar som SARS-CoV-2, huvudsakligen
droppsmitta och kontakt med förorenade föremål, men dokumenterade fall
indikerar att luftburen SARS-CoV-1 smitta var möjlig i vissa situationer [73, 66]
och den anses i vissa fall dessutom vara en av de, initialt, huvudsakliga
överföringsvägarna [74, 75]. Det finns även dokumenterade fall där dåligt
ventilerade utrymmen ansågs påverka och öka smittspridning av luftburna
viruspartiklar [75, 60] Två exempel är postoperativa infektioner i Skåne 2018, och
SARS utbrottet i Amoy Gardens i Hong Kong 2003, som beskrivs i nästa stycke.
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Olika länders sätt att hantera och minska antal smittade inom
äldreomsorgen
En av Sveriges främsta syften med strategin var att skydda äldre och personer i
riskgrupper. Mängder av reportage i kvällstidningar om äldre, smittspridning på
äldreboenden och brister i vård och organisationer, samt de höga dödstalen bland
äldre, är indikatorer på att Sverige misslyckades med att skydda de äldre [76, 77,
78, 79].

Smittspridning på Sveriges äldreboenden
Eftersom konsekvenserna av att bli smittad av COVID-19 är värre för äldre än för
unga, är det av yttersta vikt att skydda dessa åldersgrupper och förhindra att de
insjuknar. Enligt en omfattande sammanfattande rapport av Sveriges Kommuner
och Regioner om äldrevården i coronapandemin [80], hade Sverige stora problem
efter början av april, med ökande andel äldre som insjuknade i COVID-19 och
stor smittspridning på äldreboenden. Hög ålder är en avgörande riskfaktor, och
Folkhälsomyndigheten visar med internationella studier hur risken för att bli
allvarligt sjuk och/eller dö ökar med stigande ålder. Orsaken till problem inom
äldrevården är vida omdiskuterat, men en förklaring är att boende på
äldreboenden är en del av samhället, med kontakter och liv tillsammans med
andra människor.
En begränsning i socialtjänstlagen, liksom för annan lagstiftning , är att
konsekvenser av vissa förhållanden inte kunnat förutses i förhand, t.ex. som för
pandemier som denna. Beslut som att skilja på smittade och friska är en
begränsning som inte uppstår i till exempel sjukvården, och ett särskilt problem är
demensvården. Utifrån erfarenheter på SÄBO i Region Stockholm uppkom
problem att isolera personer med symptom, och en anledning är svårigheter med
personer med demensdiagnos [81]. De med demensdiagnos vandrar runt och rör
sig i utrymmen som är allmänna på boendet, vill inte vistas på sina rum, får inte
låsas in, har svårt att förstå situationen och varken förstår eller kommer ihåg de
anvisningar personalen ger [81].
IVO har under våren granskat äldreboenden, och fann efter att ha granskat 1000
verksamheter att 10% av dem hade brister av allvarlig karaktär [82]. Utifrån de
resultaten och anonyma tips som indikerade risker av allvarlig karaktär valde IVO
att undersöka alla 1700 SÄBO i landet [82]. Efter att ha granskat alla kommuner
fann IVO att 40 kommuner står för nästan 70% av alla registrerade COVID-19
fall på äldreboenden, som därmed haft svårast att begränsa smittspridning och ge
bra vård till äldre [83]. Trots att det kan innebära att de 40 kommunerna haft
större smittspridning, finns exempel på kommuner som haft allmän
smittspridning, men har lägre dödsantal [83].
Folkhälsomyndigheten [84] sammanfattar de åtgärder som bör tas inom
äldrevårdsomsorgen för att hindra ytterligare smittspridning, och vara redo inför
nästa pandemi.
Vissa kommuner har haft fler problem inom äldreomsorgen, som Stockholm och
Gällivare, och vissa har insatt bra åtgärder som minskat smittspridning [81].
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Stockholm hade tidigt under våren stor smittspridning på äldreboenden i regionen
[81]. Smittskydd Stockholms rapport [81] jämför olika utmaningar under
pandemin med enkäter med respondenter från SÄBO i Stockholm med eller utan
COVID-19, däremot fann de inga stora skillnader mellan svaren. De fann att de
största riskerna för smittspridning var; svårigheter att följa basala hygienrutiner,
brist på personal eller ovan och outbildad personal, tidsbrist, språksvårigheter, och
avsaknad av skyddsutrustning. En av de största svårigheterna var att skapa säkra
avstånd för de äldre på boendena, både för de med och utan COVID-19 smitta.
Dessutom fann de att nästan var femte anställd hade gått till jobbet med symptom.
Exempel på åtgärder som vidtagits: utökade städrutiner, kompetenshöjande
insatser om riktlinjer, basala hygienrutiner och skyddsutrustning,
symptomövervakning av personal och brukare, begränsad rörlighet på boendet,
begränsat in- och utflöde av besökare, brukare och personal, ändring av
måltidssituation och aktiviteter i grupp, digitala möten och ronder, förstärkt
bemanning av sjuksköterskor. Slutsatsen utifrån Stockholms rapport och en
liknande som genomfördes i Sörmland är att äldreboenden är komplexa fall, och
det är svårt att identifiera en enskild förklaring till utbrotten runtom i Sverige [84].
Ovan nämnda svårigheter identifierades som olika faktorer som bidrog till
smittspridning [84].
Sveriges Kommuner och Regioner [80] sammanfattar exempel på bra åtgärder
från regioner: Vingåker ansåg att nära ledarskap, bra tillgång till information var
viktigt; Kalix har arbetat intensivt med basala hygienrutiner; Skåne införde
besöksförbud innan nationellt beslut, COVID-19 team i hemtjänst, kohortvård,
information på många språk, samt frikostig provtagning av personal och brukare;
Västra Götaland hade webbinarier för chefer, personal och fackliga företrädare
med tillfälle att ställa frågor och få tydlighet och trygghet kring fortsatt arbete
under pandemin [80]. Gisela Öst arbetar som förvaltningsdirektör på Hälsa vård
och omsorg i Malmö, och uttalar sig om situationen i Malmö på en av
Folkhälsomyndigheten:s pressträffar, enligt Holm och Rydhagen [85]. Malmö har
haft bra kontroll och åtgärder och hittills manövrerat lyckat genom pandemin,
jämfört med andra regioner. Malmö beslutade om starka restriktioner på
äldreboende innan regeringens beslut om besöksförbud. Andra delar som fungerat
bra är samarbetet mellan regionen och primärvården, rekrytering av ny personal
som fått utbildning med fokus på basal hygien och PPE. Snabb isolering, hög
kompetens bland personalen, uppdelning så personal inte arbetar med sjuka och
friska, och ett nära ledarskap anses vara viktiga åtgärder som fungerat på boenden
som har blivit fri smittan. Blekinge region var även snabb att rekommendera
kommunerna att införa besöksförbud på äldreboenden (10 mars), och även inom
sjukvård och psykiatrin, vilket även Region Värmland gjorde [86]. Enligt data
från SCB har Skåne haft låg överdödlighet 2020 jämfört med genomsnittet 2015–
2019, och är i nuläget under genomsnittet [22]. Blekinge har haft en gravt
fluktuerande dödlighetskurva, jämfört med genomsnittet, och hade en stor ”peak”
vecka 25, och efter det sjunker den kraftigt och visar i nuläget en underdödlighet
[22]. Värmland har också en fluktuerande kurva, men med lägre variationen,
däremot syns en tydlig uppgång som kan indikera en ”peak” [22].
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Vd:n för ett av Sveriges största vårdföretag, Martin Tivéus, kritiserar Sveriges
strategi och menar att äldre hade skyddats mycket bättre om Sverige hade valt att
införa kraftfulla åtgärder, som andra länder använde (nedstängning, mindre folk
på offentliga sammanhang, munskydd) [87]. Folkhälsomyndigheten anser att
asymtomatiska personer utgör en liten del av smittspridningen i samhället och att
hålla rekommenderat avstånd minimerar risken [84, 88]. Däremot inser de risken
att asymtomatisk personal kan överföra smittan till äldre inom äldreomsorgen utan
att vara medvetna om risken [84]. Tivéus [87] menar att asymtomatiska personer
sprider smittan, och i betydligt större utsträckning än Folkhälsomyndigheten
anser. Inga COVID-19 fall bland boende har registrerats bland de nästan 1700
boendena Attendo har i Norden, och en orsak kan vara att de anställda använder
skyddsutrustning i högre grad än myndigheter begär. Åtgärder Tivéus anser vara
viktiga att införa snabbt är att inse hur stor del asymtomatisk överföring står för,
striktare restriktioner för PPE inom boenden, samt att personal och patienter ska
bli testade varje vecka efter bekräftade fall.
Trots all kritik riktat mot personal, chefer och andra inblandade i äldreomsorgen
finns andra aspekter av situationen. I en debattartikel i Expressen [89] beskriver
sju vd:ar och chefer för äldreboenden deras realitet under våren. De skriver att
äldreomsorgen inte fått hjälp eller resurser från dag ett, och personalen anklagas
för att ta in viruset och smitta de äldre. I debattartikeln anser de att två orsaker är
att de inte visste att asymtomatiska personer spred smittan, och att testning av
personal utan symptom inte var möjlig första månaderna. De menar också att de
inte fått hjälp att säkra skyddsutrustning för personal, utan har fått inskaffa skydd
på annat håll.

Nordiska länders strategi för äldreomsorgen
Enligt Socialdepartementet [90] valde Regeringen i Sverige att införa
besöksförbud på äldreboenden den 1 april. Innan dess, 10 mars, utfärdades
rekommendationer att inte genomföra ”onödiga besök” hos riskgrupper, som
äldre, äldreboenden och sjukhus. Flera boenden valde att införa besöksförbud
innan regeringsbeslutet, såsom Skåne och Blekinge.
11 mars utfärdade Finland instruktioner om att undvika att hälsa på äldre vid
sjukdom, även om de uppvisade lite symptom [91]. Den 16 mars införde
regeringen i Finland, i samverkan med Finlands president, vissa
undantagsförhållanden i landet på grund av pandemin, ett var att besök hos
äldreboenden och boenden för andra riskgrupper förbjöds [92]. Enligt
Sundhedsstyrelsen [93] stängde Danmark den 13 mars ned landet i karantän, och
besök på äldreboenden var begränsade. I likhet med Danmark valde Norge att
införa besöksförbud på äldreboenden i mitten av mars, 14, trots att flera
kommuner redan hade infört egna besöksförbud [94].
Sveriges Kommuner och Regioner [80] beskriver hur andelen som avlidit i
COVID-19 i olika åldersgrupper ser tämligen lika ut internationellt, trots stora
skillnader i antal avlidna och bekräftade fall. Jämförs Sverige med våra nordiska
grannländer är det tydligt att statistik för dödsfall inom äldre åldersgruppen är
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likartade. Andel över 70 år som avlidit av COVID-19 (fram till mitten av juni):
Finland 87% (Institutet för Hälsa och välfärd), Danmark 88% (Sundhetsstyrelsen),
Norge 87% (Folkhelseinstituttet), Sverige 89% (Folkhälsomyndigheten). Trots att
Sveriges totala antal avlidna är väsentligt större än andra länders (Tabell 1) skiljer
inte antal dödsfall för den äldre åldersgruppen mellan länderna.
Trots att Sverige valde att införa åtgärder och besöksförbud tidigt under
pandemin, har det inte haft någon verkan på att stoppa smittspridningen på
äldreboenden och skydda äldre, skriver Svahn och Bolling [95]. Tegnell uttalar
sig i intervjun [95] att i april var det tydligt att Sveriges höga dödssiffror kopplas
till att smittan spreds på äldreboenden. Han menar dessutom att det inte är
sannolikt att tidigare rekommendationer och andra förbud hade ändrat utgången,
som nämnts tidigare. Eftersom de strategier andra länder använt under pandemin
inte har lyckats hantera spridningen i äldreboenden menar han att sådana problem
troligt hade uppstått oavsett strategi [95]. Statistik från Stockholm i början av
pandemin indikerar att risken att dö är betydligt högre för äldre om de bor på
äldreboenden [95].

Jämförelse mellan Sverige och Finlands strategi för byggnader, skolor,
och äldreboenden
I början av pandemin valde Finland att stänga alla skolor och övergå till
distansundervisning, som nämnts tidigare, inte fler än tio får umgås på offentliga
verksamheter de som kan arbeta på distans har beordrats göra det [96]. Finland
har lågt antal dödsfall och bekräftade fall, och har lyckats undvika stor
smittspridning på äldreboenden och äldre med hemtjänst [96]. Institutet för hälsa
och välfärd [97] har listat faktorer som är viktiga i att bekämpa smittspridningen,
som i mycket liknar svenska riktlinjer. De har tydliga anvisningar om hur
åtgärderna ska genomföras, och de anser att öppenhet och tydlighet är viktigt.
Flera av de punkter som de listar som viktiga åtgärder har Sverige haft problem
med, såsom att betona vikten av basala hygienrutiner och information tillgänglig
på alla språk. De har infört särskilda COVID-19 team som enbart jobbar med
smittade patienter, och undvika att vårdare arbetar på flera olika enheter.

Skolor och smittspridning
Sverige är ett av få länder i världen som valde att hålla förskolor och grundskolor
öppna, med distansundervisning för elever på gymnasium och universitet [98]. Av
den totala globala sjukligheten står barn för en liten del, endast cirka 1% av
COVID-19 fall gäller barn yngre än 10 år, och cirka 4% inom åldersgruppen 10–
19 år [98]. En rapport som skrivits i samarbete mellan Folkhälsomyndigheten och
det finska Institutet för hälsa och välfärd, THL [99] jämför smittspridningen hos
förskole- och skolbarn i Sverige och Finland. Sverige och Finland är i många
avseenden lika länder, men valde helt olika strategier under pandemins start. Båda
länderna hade som mål med sina strategier att dämpa smittspridningen och skydda
riskgrupper och utsatta i samhället. Medan Sverige valde en öppen strategi valde
Finland att stänga ned vissa delar i samhället, för att minska smittspridningen.
Finland höll alla skolor stängda från den 18 mars till 13 maj. De införde undantag
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för barn i klass 1 till 3, med vårdnadshavare som arbetade inom en samhällsviktig
funktion. Sverige valde att låta förskolor och grundskolor vara öppna, utifrån
beaktande av de negativa effekter en skolstängning medför. Vid jämförelse av
data mellan länderna fann rapporten att den kumulativa kurvan av antal
rapporterade COVID-19 fall bland skolbarn ligger på samma utvecklingsläge för
de två länderna, trots att Finland stängde skolorna och Sverige valde att ha dem
öppna. Sverige har dessutom drabbats betydligt värre av pandemin än Finland
men det märks inte på incidensen bland barn i skolålder. Rapportens slutsatser är
att: ”Skolstängningar har liten påverkan på antal fall av COVID-19 bland barn;
Barn utgör ingen riskgrupp för att bli allvarligt sjuk vid covid-19 och spelar
troligen en liten roll i smittspridningen, även om ytterligare studier av detta
behövs; De negativa effekterna av en skolstängning måste därför noga vägas mot
eventuella positiva effekter på minskad smittspridning i samhället” [99].

Fastighetsförvaltning och kontrollåtgärder
Enligt Finska Miljöministeriet [100] medför pandemin konsekvenser och påverkar
byggbranschen i olika avseenden. När det gäller byggarbetsplatser har ministeriet
framtagit en speciell arbetsgrupp som följer läget på bostads- och
byggmarknaden, som med medarbetare inom branschen framtar förslag till
åtgärder som de anser är viktiga under pandemin. När det gäller kontroll av
smittspridning med hjälp av fastighetsskötsel, följer Finland de rekommendationer
REHVA framtagit, som främst gäller drift av ventilation. Även om WHO anser att
COVID-19 inte är luftburet, anser REHVA att vissa, sekundära, åtgärder bör
införas inom byggnader. Det anser även Finlands VVS-förening FINVAC [101].
Seppänen [101] skriver en sammanfattning på FINVAC:s hemsida om
fastighetsförvaltning under COVID-19 pandemin. REHVA:s rekommendation om
läckage i roterande värmeväxlare är inte relevant i Finland, eftersom vanlig praxis
är att de har högre tryck på tilluftssidan, vilket eliminerar problem med läckage
och COVID-19. De anser att ventilation är ett viktigt verktyg för att minska
smittspridning i byggnader, men att dygnet-runt ventilation kan vara en
överdriven faktor. De menar att två timmars förlängning av vanliga drifttimmar är
tillräckligt för att effektivt avlägsna föroreningar i finska byggnader, och att
rengöring av interiör är en viktig åtgärd. Utöver riktlinjerna om värmeväxlare och
dygnet-runt ventilation har Finland valt att införa nio till kontrollåtgärder, totalt
11, och återfinns i Seppänens sammanfattning [101].
De riktlinjer och kontrollåtgärder inom byggnadsdrift Finland och Sverige
använder är liknande. Finland har precis som den övergripande strategin i landet
valt att använda strängare kontrollåtgärder inom byggnadsbranschen. Finland har
valt att följa 11 riktlinjer REHVA har sammanställt om ventilation och minskning
av sjukdomsöverföring i inomhusmiljöer. Sverige däremot har valt att följa fyra,
delvis förenklade, riktlinjer.
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