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Om denne vejledning
Vejledningen er udarbejdet til dig, der er medlem af en arbejdsmiljøgruppe eller er leder på en operationsgang.
Målet er at give information om kirurgisk røg og et par tips om, hvordan I kan håndtere og beskytte mod
røgen. Der er ikke nogen færdigstrikkede løsninger – den lokale indsats er afgørende for at undgå gener ved
kirurgisk røg.
Vejledningen er baseret på krav fra arbejdsmiljølovgivningen og forskning på området.

Røgen er sundhedsskadelig
Kirurgisk røg dannes under operationer, hvor der bliver brugt kirurgisk laser, el-kniv eller andre former for
energi-baserede knive. Røgen består af gasarter og partikler, som kan indeholde sundhedsfarligt materiale
og materiale, som er biologisk aktivt.
Kirurgisk røg danner ultrafine partikler, som består af kemiske og biologiske stoffer (fx vira og bakterier).
Nogle af disse stoffer kan være kræftfremkaldende, mens andre kan skade forplantningsevnen eller fostre.
Jo højere temperatur, desto giftigere er stofferne i røgen.
Undersøgelser har påvist, at de mutagene egenskaber i kirurgisk røg kan sammenlignes med den i cigaret
røg. Videnskabelige undersøgelser af langtidsvirkningen ved indånding af kirurgisk røg har også påvist, at
risikoen for at udvikle luftvejslidelser er dobbelt så stor hos personale på operationsstuer, som i den øvrige
del af befolkningen1.
Flere undersøgelser viser, at røgen muligvis kan indeholde levedygtige celler, og der har i konkrete tilfælde
været mistanke om, at HPV-virus er overført fra patient til kirurg via den kirurgiske røg2. Personale, som bliver
udsat for kirurgisk røg, klager ofte over luftvejsgener, hovedpine og kvalme.
Se mere side 7.
Der er med andre ord god grund til at arbejde lokalt med at beskytte mod kirurgisk røg.
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Fokuspunkter i indsatsen
Da røgen er sundhedsskadelig, skal man sikre, at medarbejderne ikke udsættes for røg. Indsatsen kan deles
op i tre trin:
1. M
 inimer dannelsen af røg
Skær fx med kold kniv i starten, hvor der udvikles mest røg og skru ikke unødigt op for temperaturen.
2. Fjern den røg, der dannes
Suget skal være så kraftigt, at den alt overvejende mængde røg suges bort.
3. Brug åndedrætsværn, hvis røgen ikke kan fjernes ved kilden. Almindelige mundbind beskytter ikke
mod røgen. Åndedrætsværn i form af filtrerende masker med FFP3 filter fjerner mindst 95 % af luftbårne
partikler. FFP3 masker anvendt til operationspersonale skal beskytte både brugeren og patienten og skal
derfor være godkendt efter både, værnemiddeldirektivet og direktiv for medicinsk udstyr (DS/EN 149 +
A1:2009 og DS/EN 14683:2019). Disse masker kan købes i SAP. Åndedrætsværn med filter skal slutte helt
tæt. Man må ikke kunne lugte røg. Filtrerende åndedrætsværn må kun benyttes tre timer om dagen jf.
At-vejledning D.5.4 ”Vejledning om åndedrætsværn og dets brug”. Det kan i praksis omsættes til i alt 3
timers ”brændetid” pr. arbejdsdag, hvor masken kan tages af, når der ikke er røg, eller det fjernes ved sug.

Sådan minimeres røgen
Røgen skal fjernes direkte ved kilden. Det vil sige, at man enten skal bruge instrumenter med indbyggede
sug eller supplere med punktsug. Røgen må ikke recirkuleres.
Den generelle rumventilation forhindrer ikke forureningen i at sprede sig, men reducerer kun ophobningen i
rummet.
Monopolære knive – med indbygget sug
Suget skal sidde højst 5 cm fra stedet, hvor røgen udvikles. Ellers er det ikke effektivt.
•	
Supplér med punktsug, hvis det indbyggede sug fjernes, fx fordi det stopper til eller man skal dybere
i patienten og ikke har et teleskopsug, som kan forlænges.
•
Skru ikke unødigt højt op for diatermiapparatet. Jo højere temperaturen er, desto giftigere er røgen.
Bipolære pincetter – uden sug
•	
Ved brug af bipolære pincetter skal man også fjerne røgen, fx ved brug af punktsug, selvom røg
udviklingen er mindre end ved brug af de monopolære knive.
Punktsug
•	
Punktsuget i loftet (JRV/ Flexoduct) er effektivt op til 10 centimeter fra røgudviklingen, men bør 
benyttes så tæt på som muligt. Det kan derfor være nødvendigt at selve flexoductslangen gøres steril,
så mundingen kan komme tæt nok på operationsfeltet.
•	
Fjern også røg og dampe ved laparoskopi. Det kan lade sig gøre at lede røgen til fri luft, selv når der
benyttes insufflator.
•	
Det er ikke lovligt at bruge punktsug, som ikke har udtræk til det fri, fx det almindelige gulvsug eller
røgsugemaskine med filter, der recirkulerer luften.

Ved korrekt brug af punktsug, skal åbningen vende nedad, for at suget virker optimalt. Hvis det ikke er muligt, skal den vende til
siden. Hvis åbningen vender opad, virker suget ikke godt nok.
1 Jf. At-vejledning D.5.4 - 1. januar 2008
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Tips til at håndtere og forebygge gener
ved kirurgisk røg
For at minimere den kirurgiske røg kan det kræve ændring af adfærd, gamle vaner og arbejdsgange i teamet
eller i afdelingen. Det følgende er nogle eksempler på, hvordan man kan arbejde med adfærd og arbejdsgange.
Når proceduren for ”Sikker kirurgi” følges, vil eksemplerne naturligt indgå i arbejdet for operationsteamet.
Skære før brug af el-kniven
Der udvikles mest røg i starten, hvor man skærer igennem huden. Derfor kan man skære igennem huden
på traditionel vis og først derefter bruge el-kniven. Det bløder en lille smule mere, men ellers er der ingen
forskel.
Forberedelse
Man må ikke bruge udstyret, før suget virker. Derfor er det en stor hjælp, hvis alt er sat til på stuen inden
operationen. Småforsinkelser betyder noget for hele dagen, fx hvis suget ikke er sat ordentligt til fra starten.
Der er altså brug for at have opmærksomhed på god forberedelse, fx så der er styr på, at røgsuget virker, og
at der er ekstra sug til rådighed, hvis det stopper til.
Beskriv brugen af udstyret
Der er ofte forskel på udstyret i de forskellige operationsstuer og behovet for sug ved forskellige typer
operationer. Derfor kan det være en god ide at beskrive, hvilket røgsugeudstyr der skal bruges, og hvordan
det skal sættes op for at fungere bedst muligt. Det kan fx være i fremstillingsproceduren for operationer.
De enkelte afdelinger opfordres til at gennemgå operationerne, hvor der anvendes røgsug og lave lokale
retningslinjer for dets anvendelse.
Samarbejde når der udvikles røg
I teamet på operationsstuen er det vigtigt også at kommunikere om røg, så lægen fx siger, når vedkommende laver noget, som udvikler meget røg, så sygeplejersken kan skrue op for suget.

Hvem kan gøre hvad?
Afdelingsledelsernes rolle
Afdelingsledelserne har det overordnede ansvar for at medarbejderne kan udføre deres arbejde og være
beskyttet mod røgen. Hvis problemerne er knyttet til arbejdsgange eller adfærd, spiller afdelingsledelserne
en særlig vigtig rolle i at facilitere og understøtte en generel løsning på tværs af afdelinger, faggrupper og
individer.
Ledelsens opbakning og vægtning af problemet er vigtig, og de skal understøtte en kultur, hvor det er legalt
for alle at italesætte røgproblemer. Når det er sagt, kan afdelingsledelserne ikke løse problemet alene, og det
er vigtigt, at både teamet, arbejdsmiljøgruppen og den enkelte tager ansvar.
Skyldes røgproblemer fejl og mangler på sugeudstyr, skal afdelingsledelsen i anæstesi- og operationsafdelingen sikre, at der findes de nødvendige tekniske løsninger, der fjerner røgen. Her kan det være nødvendigt at
afdelingsledelsen rejser problemstillinger opad i ledelsessystemet.
Er der problemer med adfærden i operationsteamet, tager afdelingsledelsen fra den kirurgiske afdeling og
afdelingsledelsen fra Anæstesi- og operationsafdelingen sig af deres respektive medarbejdere.
Operationsteamet
Ved den enkelte operation er det den ansvarshavende kirurgs opgave at sikre, at røgen fjernes ved kilden.
Kirurgen kan i forbindelse med ”Tjek ind” og ved ”Time out” inddrage teamet i, hvordan den kirurgiske røg
håndteres og opfordre til at den enkelte siger til, hvis man er udsat for gener fra røgen. Derudover skal operationsteamet løbende justere behovet for at håndtere eventuelle gener fra røgen.
Har der vist sig fejl eller mangler på sugeudstyr, som ikke kan løses på stuen af operationstemaet, er det en i
teamet fra Anæstesi- og operationsafdelingen, der skal give besked til afdelingsledelsen, som kan melde fejl
og mangler til CIMT Medicoteknik.
4

Rigshospitalet · Arbejdsmiljø og kirurgisk røg

Den enkelte medarbejder
Det er vigtigt, at den enkelte medarbejder siger til, hvis vedkommende oplever, at røgen er generende under
operationen. Det kan dog være svært at adressere for en medarbejder alt efter, hvad der er kutyme. Specielt
hvis der er flere kolleger, som har vænnet sig til røgen og opfatter det som et vilkår under operationen.
Derfor kan det også være en mulighed, at den enkelte medarbejder tager røgproblemer op med sin arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant eller leder. Men som udgangspunkt skal den enkelte selv tage
problemet op i situationen.
Arbejdsmiljøgrupperne
Indsatsen for at beskytte mod røg bør foregå løbende i et tæt samarbejde mellem anæstesi- og operationsafdelingerne og de kirurgiske specialer, og derfor vil det ofte vil det være nødvendigt at koordinere arbejdet
mellem flere arbejdsmiljøgrupper. Arbejdsmiljøgrupperne kan fx lave periodiske stikprøver på, hvordan det
går med at beskytte mod kirurgisk røg. Derudover kan de samle viden om, hvor der er røgproblemer og ved
hvilke operationer. Endelig kan de tage temaet op på personalemøder samt involvere afdelingsledelserne og
medicoteknikkerne.

Mulighed for hjælp
Medico-teknisk hjælp
CIMT Medicoteknik bistår gerne med at instruere og undervise personalet på operationsgangene i
korrekt brug af udstyr til at fjerne kirurgisk røg. Spørgsmål om apparatur til sugudstyr rettes til CIMT Medico
på Rigshospitalet, afsnit 4121.Tlf.: 35 45 41 21, tryk 2.
Dette nummer gælder for henvendelser fra både Blegdamsvej og Glostrup matrikel.

Forbedringsafdelingen
Har I brug for rådgivning på området, kan I kontakte en konsulent
fra Forbedringsafdelingen, Enhed for Arbejdsmiljø og ledelsesudvikling:
•

Anette Tørning, anette.toerning.01@regionh.dk, tlf.: 29 77 91 92,

•

Jette Duckert, jette.duckert@regionh.dk, tlf.: 61 24 71 32

•

Trine Juel Billum, trine.juel.billum@regionh.dk, tlf.: 20 52 93 29
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Mere viden om kirurgisk røg
Rigshospitalet
Kirurgisk røg – en kortlægning på Rigshospitalet
Kortlægningen blev foretaget i 2018.
Den kan hentes på intranettet under Personale > Arbejdsmiljø og trivsel > Indeklima og støj.
Region Midtjyllands vejledning om valg af masker ”Luftbåren smitterisiko og påvirkning fra kemiske stoffer
– beskyttelse af operationspersonale”, som kan findes via en Google-søgning på titlen.

Lovgivning og regler
Arbejdstilsynet har regler, der også gælder for kirurgisk røg. Se relevante vejledninger:
•

Faste arbejdssteders indretning (At-vejledning A.1.9)

•

Ventilation på faste arbejdssteder (At-vejledning A.1.1)

•

Recirkulation (At-vejledning A.1.7)

•

Arbejde med stoffer og materialer (At-vejledning C.1.3)

•

Åndedrætsværn (At-vejledning D.5.4)

•

Bekendtgørelse nr. 559 om arbejdets udførelse.

•

Bekendtgørelse nr. 96 om faste arbejdssteders indretning
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