
BAKGRUNN OG HENSIKT
Mikrobiell forurensning av sterile legemid-
ler kan gi alvorlige følger hos syke pasien-
ter (2, 3, 4). Ved tilsetning til sterile lege-
midler utført ved et sykehusapotek med til-
virkertillatelse stilles det derfor krav til opp-
rettholdt sterilitet i det ferdige produktet.
Kvaliteten på sluttproduktet sikres gjennom
European Commissons (EC) retningslinjer
som beskriver krav og teknikker til steril-
produksjon og gir nøyaktige spesifisering-
er av Good Manufacturing Practice (GMP)
(5). Her beskrives også forholdene rundt
selve produksjonen, det vil si produksjons-
lokaler og miljøet rundt steril produksjon.
Renrom som benyttes til slik produksjon er
inndelt i klasser. Klassifiseringen er basert
på innhold av partikler og mikrober i luft
samt mikrober på overflater. Det er krav
om klasse A kvalitet (tabell 1) med klasse
B bakgrunn ved høyrisikooperasjoner som
fylling av legemidler i beholdere, åpning
av ampuller og aseptiske anbrudd. Dette
kan også gjøres i isolator klasse A med
HEPA-filter (High Efficiency Particulate
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SAMMENDRAG

HENSIKT
Bruk av mikrobiologisk forurensede
 legemidler kan få fatale konsekvenser.
Legemiddeltilvirkning i apotek under -
legges strenge regelverk med kontroll av
lokaler og produksjonsledd frem til
 ferdig legemiddel. Regelverkene gjelder
derimot ikke for tilvirkning i institu -
sjoner. Der  stilles ingen krav til lokalene
hvor til setninger og utblandinger gjøres.
Ved St. Olavs Hospital foregår utblanding
av sterile legemidler vanligvis på 
 medisinrom. De mikrobielle forholdene
på slike medisinrom har så vidt vi vet
ikke blitt undersøkt tidligere. 

MATERIALE OG METODER
Ti medisinrom ble kartlagt mikrobielt ved
prøvetaking fra overflater og luft, ved
hjelp av kontaktskåler, luftsamler og
nedfalls skåler som ble dyrket. I tillegg ble
aktivitet på medisinrommet under luft-
prøvene registrert og de ansatte intervju-
et om renholdsrutiner og bruk av rom-
met. 

RESULTATER
Ingen av medisinrommene møtte kravene
som stilles til produksjonslokaler. Funn -
ene viste signifikant variasjon mellom og
innen medisinrom. Faktorer som aktivitet,
ren gjøringsrutiner, ventilasjon og byg-
ningsmasse kan påvirke disse. I nye bygg
ble det funnet færre mikroorganismer
enn i gamle bygg. Rom med høy aktivitet
skilte seg ut med høye funn av mikrober i
forhold til rom som ble lite brukt. 

KONKLUSJON
Kartleggingen viser varierende og til
dels betydelig mikrobiologisk oppvekst
på medisinrommene som ble undersøkt.
Disse tallene er svært mye høyere enn
det som kreves for steril produksjon av
legemidler i sykehusapotek med tilvir-
kertillatelse. Spørsmålet man kan stille
er derfor om det er forsvarlig at tilset-
ninger til legemidler for langtidsinfusjon
og med spesielt gode vekstvilkår gjøres
på medisinrom hvor kontroll med
mikrobiologisk forurensning er så dårlig

HOVEDBUDSKAP

Kartleggingen avdekker varierende og
til dels betydelige mengder mikroorga-
nismer i luft og på overflater i medisin-
rommene som ble undersøkt.
Sterile legemidler utsettes for potensiell
mikrobiell kontaminasjon ved at de
blandes ut på medisinrom i institusjoner. 

Både å tilsette legemidler fra ampulle
og å injisere luft i hetteglass for å kom-
pensere for trykkforskjeller vil ekspo-
nere legemidler for mikrober i luft. 

Dette gjøres på tross av at Norske
legemiddelstandarder (NLS) anbefaler
at «tilsetning til infusjonsvæsker som
gir gode vekstbetingelser for mikro -
organismer, som for eksempel væsker
til total parenteral ernæring, bør
 foregå på steder spesielt innrettet for
slik  virksomhet, for eksempel sykehus -
apotek» (1). 
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Air-filter) med minst klasse D bakgrunn.
Klasse C og D kan brukes i produksjon av
sterile legemidler ved mindre kritiske
arbeidsoperasjoner (5). Mikrobiell moni-
torering gjøres ved å måle antall CFU
(colony forming units): Sopp og bakterier
som deponeres på agarskåler og formerer
seg til en synlig koloni (se bilde). 
Krav til fravær av mikrober i produk-

sjonslokaler står i kontrast til at identisk
utblanding kan gjøres på et sykehus uten
at det stilles krav til lokalene hvor dette
utføres (6). Ved St. Olavs Hospital gjøres
de fleste utblandinger av sterile legemidler
på medisinrom hvor det tilføres vanlig
romluft. Dette inkluderer utblandinger av
parenteral ernæring og legemidler til
 spinal/epidural bruk. Disse er spesielt
ømfintlige for oppvekst av mikroorganis-
mer. Parenteral ernæring er et godt
 vekstmedium, og forurensninger av  væsker
som gis i spinalvæsken kan gi infeksjon i
sentralnervesystemet. Disse  løsningene gis
ofte som infusjon i inntil 24 timer, noe som
øker muligheten for vekst av tilførte mikro-
ber. En kontaminasjon med en bakterie
som formerer seg hvert 30. minutt i et godt
vekstmedium, vil gi rundt åtte millioner
bakterier etter 12 timer.  
Medisinrom har så vidt vi vet ikke vært

undersøkt mikrobiologisk tidligere. En
mikrobiologisk kartlegging av 10 utvalgte
medisinrom ble derfor utført på samme
måte som en evaluering av produksjons-
arealene ved et sykehusapotek.  

MATERIAL OG METODE
St. Olavs Hospital har i en byggefase
både nye og gamle bygg. Ved utvalg av
medisinrom ble det lagt vekt på å inklu-
dere alle byggene ved sykehuset med to
eller flere sengeposter. To avdelinger var
intensivposter hvor legemidlene blandes ut
ved pasientens seng. De andre avdeling-
ene hadde ulike pasientgrupper, og  bruk-
te medisinrommene sine svært ulikt. Tabell
2 oppsummerer karakteristikker ved de
forskjellige avdelingene.
Medisinrommene ble kartlagt med

samme innsamlingsteknikker som brukes
ved miljøkontroll i produksjonsavdelingen
ved Sykehusapoteket i Trondheim (tabell
3). Skålene ble plassert i de delene av
medisinrommene hvor aktiviteten var
antatt høyest (figur 1). Etter utførte måling-
er ble skålene dyrket i 5 °C over rom -
temperatur og antall CFU ble avlest etter 3
og 5 dager. Avlesningen på dag 5 ble
brukt til statistisk bearbeiding med SPSS.
Informasjon om utforming, bruk og
 renhold av medisinrommet ble samlet inn
på forhånd. I tillegg ble aktiviteten i
 rommet registrert under luftinnsamlingen.
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Anbefalte grenser for mikrobiell monitorering

Klasse Luftmåler Nedfallsskåler Kontaktskåler
CFU/m3 CFU/4 timer CFU/skål

A <1 <1 <1
B 10 5 5
C 100 50 25
D 200 100 50

Tabell 1. Anbefalte grenser for
mikrobiell monitorering som
viser gjennomsnitts verdier av
colony forming units (CFU) av
flere  parallelle målinger (5).

A N Høy Nei Lukket
B N Høy Nei Lukket
C N Lav Nei Lukket
D N Lav Ja Lukket
E N Intensivpost
F G Intensivpost
G G Høy Ja Åpen
H G Høy Ja Åpen
I G Høy Ja Åpen
J G Høy Ja Åpen

Avdeling Lokasjon
Aktivitet på
medisinrom

Vindu til å åpne
på medisinrom

Dør til medisin rom
åpen eller lukket

Tabell 2. Karakteristikker ved utvalgte avdelinger hvor målingene ble gjort.  
N = nytt bygg, G = gammelt bygg

Kontaktskål (K) Tryptic Soya 6 5 sek trykk Direkte på overflaten 
(VWR) mot overflate som agaren trykkes mot

Nedfallsskål (N) CASO 5 4 timer På tyngre partikler som 
(Merck) deponeres på skålen 

Luftsamler (L) CASO 5 i løpet 500 liter luft På mindre partikler i luft
(Merck) av en time på 5 minutter

Betegnelse på Type agar Antall per Innsamling Mikroorganismene som
agarskål avdeling deponeres på skålen finnes

Tabell 3. Oversikt over dyrkningsskåler brukt ved kartleggingen.

Figur 1. Oversikt over medisinrom
og plassering av agarskåler.
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RESULTATER
Intensivavdelingene (E og F) er kun tatt
med i resultatene for luftsamleren, da de
ikke kan sammenliknes med de andre
medisinrommene. 
Både prøvene fra nedfallsskålene (figur

2) og luftsamleren (figur 3) viser store
 forskjeller mellom avdelingene. Samlet er
målingene fra nye bygg signifikant lavere
enn i gamle bygg. Avdeling H og J ble
målt to ganger på grunn av høye funn ved
første måling. I duplikatmålingen var
 nedfallsprøvene  signifikant lavere for H2
mot H1 p<0,01, mens luftprøvene var
 signifikant høyere for både H2 mot H1
(p<0,01) og J2 mot J1, p<0,03.
Luftprøvemålingen er vurdert i forhold til

aktiviteten på medisinrommene som ble
målt i løpet av måleperioden. En
regresjons analyse viste r2=0,58. Dette til-
sier at 58 % av økningen i antall CFU/m3

kan forklares med økende antall personer
i rommet, se figur 4.
Kontaktprøvene ble tatt rundt om på

 forskjellige flater på rommene. Da hvert
rom har et lite antall prøver, er disse
 gruppert for alle avdelingene, avhengig
av hvor de er tatt. Figur 5 viser 95 %
 konfidensintervall for de forskjellige
 prøvestedene. Hylleprøver ble ikke tatt ved
alle avdelinger og utgjorde et lite mat eri -
ale. Funnene viste en tendens mot lavere
verdi på avdelingen som hadde jevnlig
hyllevask som en dokumentert rutine enn
de som vasket ved behov (henholdsvis
gjennomsnittlig 17,5 (range15–20) mot
52,2 (range19–88) CFU/skål). 

DISKUSJON
Alle medisinrommene ble først målt en
gang, og gir kun et øyeblikksbilde av den
mikrobiologiske situasjonen. Dette støttes
av duplikatmålingene ved avdeling H og J
som viser signifikant forskjell innenfor
avdelingene når det ble foretatt målinger
på to forskjellige tidspunkt.     
Kontaktprøvene viste en statistisk forskjell

mellom benk og hyller. Dette kan tyde på
jevnlig og god rengjøring av benke -
overflatene på alle postene. Det anses
imidlertid som uheldig at det er til dels store
funn på hyllene. Mikroorganismer i støv -
laget på hyllene vil lett kunne virvles opp i
luften ved høy aktivitet eller falle ned på
arbeids benken ved forflytning av
 pakninger. 
Funnene fra nedfallsskålene og luft -

prøvemålingene viste en signifikant
 forskjell mellom nye og gamle bygg.
Aktivitet på medisinrommene er vist å
kunne være en av faktorene. Det er i til-
legg flere karakteristikker ved disse
 bygningstypene som kan bidra til denne

forskjellen. I nye bygg er låsene på
 medisinrommene knyttet til en alarm
 dersom døren blir stående oppe. I gamle
bygg blir de oftere stående oppe når det
er noen inne i rommet. Dette kan føre til at
partikler lettere kan virvles fra korridor
med mye trafikk og inn på medisin -
rommet. I tillegg er noen av medisin -
rommene i gamle bygg knyttet til pause-

rom og lagerrom, noe som gjør dem utsatt
for trafikk. Bygningsmessig vil et nytt bygg
kunne ha færre deponeringer av mikro -
organismer i struktur samt nyere og
 kanskje bedre ventilasjonsanlegg, noe
som kan bidra positivt i forhold til luft -
kvalitet. Vinduer kan åpnes på gamle
bygg, men i dette tilfellet kun i rom D i nytt
bygg. Denne avdelingen hadde lave
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Figur 3. Gjennomsnitt CFU/4 timer for nedfallsskålene målt ved avdelingene A–D som er i
nye bygg og G–J som er i gamle bygg. I tillegg vises gjennomsnittet samlet for avdelingene
i nye bygg (Nye) og gamle bygg (Gamle). Error bars viser 95 % konfidensintervall. Forskjellen
mellom Nye og Gamle er signifikant, p<0,001.

Figur 2. Gjennomsnitt CFU/m3 for luftprøvene tatt ved avdelingene A–E som er i nye bygg
og F–J som er i gamle bygg. I tillegg vises gjennomsnittet samlet for avdelingene i nye bygg
(Nye) og gamle bygg (Gamle). Error bars viser 95 % konfidensintervall. Forskjellen mellom
Nye og Gamle er signifikant, p<0,02.
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målinger, slik at det er vanskelig å trekke
en konklusjon om dette påvirker måling-
ene eller ikke. 
Luftprøvefunnene viste at det er en

sammenheng mellom aktivitet på rommet
og resultatene. Dette kan forklares med at
de som er på medisinrommet både avgir
mikroorganismer og virvler opp mikro -
organismer som er til stede.

KONKLUSJON
Enkle miljøforbedrende tiltak kan være å
lage rutiner hvor man alltid lukker
 medisinromdøren, jevnlig dokumenterer
vask av hyller og benker samt reduserer
antall personer som bruker medisin -
rommet samtidig. 
Kartleggingen viser varierende og til

dels betydelig mikrobiologisk oppvekst på

medisinrommene som ble undersøkt. Disse
tallene er svært mye høyere enn det som
kreves for steril produksjon av legemidler i
sykehusapotek med tilvirkertillatelse.
Kravet der er totalt fravær av mikro -
organismer målt med de aktuelle meto-
dene. Økt mengde mikroorganismer på
utblandingsstedet øker sannsynligheten for
kontaminasjon av sterile legemidler.
Denne økte sannsynligheten i tillegg til en
potensielt alvorlig konsekvens ved opp-
vekst, gjør at utblanding av sterile lege-
midler på medisinrom kan gi økt risiko for
infeksjon hos pasient. Spørsmålet man kan
stille er derfor om det er forsvarlig at
 tilsetninger til legemidler for langtids -
infusjon og med spesielt gode vekstvilkår
gjøres på medisinrom hvor kontroll med
mikrobiologisk forurensning er så dårlig
som vist i denne undersøkelsen. 
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Figur 4. Resultatet fra regresjonsanalysen av luftprøvene mot aktiviteten i rommet under
måleperioden, r2=0,58.  

Figur 5. 95 % konfidensintervall for prøver samlet fra samtlige avdelinger, fordelt på hvor
prøvene ble tatt. Oppvekst av mikroorganismer fra benk var signifikant lavere enn
 oppvekst på hyller p<0,01.
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