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Baggrund
Coronavirus (COVID-19) - pandemien har fremskyndet søgningen efter muligheder for at
kontrollere miljøfaktorer for at inddæmme eller afbøde spredningen af ”Severe acute
respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)”, der er den virus der er ansvarlig for
sygdommen. SARS-CoV-2 overføres normalt fra person til person ved kontakt med store
dråber fra åndedrætssystemet, enten direkte eller ved at røre virusinficerede overflader (også
betegnet som smittespredende genstande) og derefter røre øjne, næse eller mund. Det
understeges, at der er stigende mængder evidens for virusoverførsel via den luftbårne rute,
da de store åndedrætsdråber tørrer ud og danner dråbekerner, som kan forblive luftbårne i
flere timer. Afhængig af overfladenes art og miljøfaktorer kan smittespredende genstande
forblive smitsomme i flere dage (van Doremalen, 2020).
Anvendelse af bakteriedræbende UV-stråling er et vigtigt miljømæssigt virkemiddel, der kan
reducere både kontaktspredning og luftbåren transmission af smitsomme stoffer (som
bakterier og vira). Bakteriedræbende UV-stråling inden for UV-C-området (200 nm – 280 nm),
primært 254 nm, er blevet brugt succesfuldt og sikkert i over 70 år. Dog skal bakteriedræbende
UV-stråling anvendes med kyndighed og med passende opmærksomhed på dosis og
sikkerhed. Uhensigtsmæssig anvendelse af bakteriedræbende UV-stråling kan skabe
problemer for menneskers sundhed og sikkerhed og bevirke utilstrækkelig deaktivering af
smitsomme stoffer. Anvendelse i hjemmet anbefales ikke, og bakteriedræbende UV-stråling
bør aldrig bruges til at desinficere huden, undtagen når det er klinisk berettiget.

Hvad er bakteriedræbende UV-stråling?
Ultraviolet stråling er den del af det optiske strålingsspektrum, der har mere energi (kortere
bølgelængder) end den synlige stråling, som vi oplever som lys. Bakteriedræbende UV-stråling
er defineret som ultraviolet stråling, der bruges til bakteriedræbende formål.
Baseret på den biologiske påvirkning fra ultraviolet stråling på biologiske materialer er det
ultraviolette spektrum opdelt i regioner: UV-A defineres af CIE som stråling i
bølgelængdeområdet mellem 315 nm og 400 nm; UV-B er stråling i bølgelængdeområdet
mellem 280 nm og 315 nm; og UV-C-bølgelængdeområdet er mellem 100 nm og 280 nm.
UV-C-delen af UV-spektret har den højeste energi. Selvom det er muligt at beskadige nogle
mikroorganismer og vira med det meste af det ultraviolette strålingsspektrum, er UV-C den
mest effektive, og derfor bruges UV-C oftest som bakteriedræbende UV-stråling.
Den strålingsdosis per areal, der kræves for at opnå 90% deaktivering af et inficeret materiale
(i luft eller på en overflade) afhænger af miljøforholdene (såsom relativ fugtighed) og typen af
det inficerede materiale. Det spænder typisk mellem 20 J/m2 og 200 J/m2 for kviksølvlamper,
der overvejende udsender stråling ved 254 nm (CIE, 2003). Tidligere har bakteriedræbende
UV-stråling ved 254 nm vist sig at være effektiv til at desinficere overflader, der er kontamineret
med ebola-virussen (Sagripanti og Lytle, 2011; Jinadatha et al., 2015; Tomas et al., 2015).
Andre studier har vist effektiviteten af bakteriedræbende UV-stråling under et influenzaudbrud

i Livermore Veterans Hospital (Jordan, 1961). På trods af igangværende forskning er der
imidlertid på nuværende tidspunkt ingen offentliggjorte data om effektiviteten af
bakteriedræbende UV-stråling over for SARS-CoV-2.

Anvendelse af bakteriedræbende UV-stråling til desinfektion
UV-C er blevet brugt med succes til vanddesinfektion i mange år. Desuden er UV-Cdesinfektion rutinemæssigt inkorporeret i ventilationssystemer for at styre opbygningen af
biofilm og til at desinficere luft (CIE, 2003).
Indtil introduktionen af polymermaterialer i sundhedsmæssige omgivelser og tilgængeligheden
af antibiotika og vacciner, blev UV-C-kilder, ofte og i adskillige lande, brugt i til sterilisering af
operationsstuer og andre rum natten over. For nylig har der været en genopblussen af
interesse i brugen af anordninger til UV-C-eksponering af hele rum beregnet til
sundhedsydelser. Disse anordninger er beregnet til at desinficere luften og tilgængelige
overflader i rummet. Sådanne anordninger kan enten placeres i et specifikt sted i et rum i et
givet tidsrum, eller de kan være robot-anordninger, der bevæger sig rundt i rummet for at
minimere skyggeeffekter. For overfladedesinfektion er det, ud over muligheden for at placere
en UV-C-kilde i rummet, også en mulighed at placere en UV-C-kilde tæt på en overflade.
Begrænset brug af UV-C til desinfektion af personligt beskyttelsesudstyr under pandemier er
blevet undersøgt i nogle lande (Jinadatha et al., 2015; Nemeth et al., 2020).
Der er en voksende mængde bevis for, at brugen af UV-C som et supplement til standard
manuel rengøring på hospitaler kan være effektiv i praksis, selvom der stadig er behov for at
udvikle mere specifikke retningslinjer for anvendelse såvel som standardiserede
testprocedurer.
UV-C kilder til desinfektion af den øverste luft monteres normalt over hovedhøjde i rum og
fungerer kontinuerligt til at desinficere cirkulerende luft. Sådanne kilder er med succes anvendt
for at begrænse transmissionen af tuberkulose (Mphaphlele, 2015; Escombe et al., 2009;
DHHS, 2009). Baseret på en systematisk gennemgang af litteraturen, anbefalede
Verdenssundhedsorganisationen (WHO) brugen af bakteriedræbende UV-stråling i den øvre
del af rum som et middel til forebyggelse og bekæmpelse af tuberkuloseinfektion (WHO, 2019).
Nogle laboratorieundersøgelser har fundet, at effektiviteten af UV-C-desinfektion i den øvre
del af luften afhænger af den relative fugtighed, temperaturforhold og luftcirkulation (Ko et al.,
2000; Peccia et al., 2001). Escombe et al. (2009) studerede bakteriedræbende UV-stråling i
den øverste del af rum på en hospitalsafdeling i Lima uden air-condition, og fandt en markant
reduktion i risikoen for transmission af luftbåren tuberkulose på trods af den høje relative
fugtighed på 77 %.

Risici ved brug af UV-C
De fleste mennesker udsættes ikke for UV-C naturligt: UV-C fra solen filtreres primært af
atmosfæren, selv i store højder (Piazena og Häder, 2009). Menneskelig eksponering for UV-C
stammer typisk fra kunstige kilder. UV-C trænger kun ind i de yderste lag af huden og når
næsten ikke det basale lag af overhuden, og det trænger heller ikke dybere ind end
overfladelaget på øjets hornhinden. Udsættelse af øjet for UV-C kan resultere i Sneblindhed,
(fotokeratitis), en meget smertefuld tilstand, der føles som om sand er blevet gnedet på øjet.
Symptomer på sneblindhed tager op til 24 timer efter eksponeringen for at udvikle sig og
kræver endnu cirka 24 timer for at fortage sig.
Når huden udsættes for høje niveauer af UV-C, kan erytem (rødmende hud svarende til
solskoldning) udvikle sig (ISO/CIE, 2019). Normalt er erytem mindre smertefuld end virkningen

af UV-C på øjnene. Imidlertid kan det UV-C-inducerede erytem fejldiagnostiseres som eksem,
især når det ikke vides, at der har været en nylig UV-C eksponering. Der er indikationer for, at
gentagen eksponering af huden for UV-C-niveauer, der forårsager erytem, kan skade
kroppens immunsystem (Gläser et al., 2009).
Ultraviolet stråling betragtes generelt som kræftfremkaldende (ISO/CIE, 2016), men der er ikke
noget, der tyder på, at UV-C alene forårsager kræft hos mennesker. Den tekniske rapport CIE
187:2010 (CIE, 2010) drøfter spørgsmålet og konkluderer: ”mens UV-strålingen fra lavtryks
kviksølv UVGI1-lamper er blevet identificeret som et potentielt kræftfremkaldende, er den
relative risiko for hudkræft signifikant mindre end risikoen fra andre kilder (såsom solen), som
en arbejdstager rutinemæssigt udsættes for. Bakteriedræbende UV-bestråling kan bruges
sikkert og effektivt til desinfektion i luften uden en betydelig risiko for forsinkede langsigtede
effekter som hudkræft. ”
Vejledning til erhvervsmæssig eksponering for UV-stråling inklusive UV-C-stråling er blevet
publiceret af Den Internationale Kommission for Ikke-Ioniserende Strålingsbeskyttelse
(ICNIRP, 2004): UV-stråleeksponering ved ubeskyttede øjne / hud bør ikke overstige 30 J/m2
for stråling ved 270 nm, som er bølgelængden for maksimum for den spektrale
vægtningsfunktion der beskriver aktinisk (strålingens kemiske virkning) UV-fare for hud og øje.
Da fareeffekten af UV-stråling afhænger af bølgelængden, er den maksimale
eksponeringsgrænse for stråling af bølgelængden 254 nm 60 J/m2. For stråling på 222 nm er
den maksimale (aktiniske UV-fare) eksponeringsgrænse endnu højere, ca. 240 J/m2. Denne
bølgelængde er blevet undersøgt med hensyn til bakteriedræbende formål (Buonanno et al.,
2017; Welch et al., 2018; Narita et al., 2018; Taylor et al., 2020; Yamano et al., 2020). De
førnævnte (daglige) UV-eksponeringsgrænser er angivet i IEC/CIE-standarden for den
fotobiologiske sikkerhed af produkter (IEC/CIE, 2006).
Typiske UV-C-kilder udsender ofte stråling, der inkluderer forskellige bølgelængder uden for
UV-C-området. Nogle UV-C-produkter kan desuden udsende UV-B eller UV-A, og nogle UVdesinfektionskilder, der er erklæret som UV-C-kilder, udsender muligvis ikke engang UV-C.
Da eksponering for UV fra sådanne produkter kan øge risikoen for hudkræft, skal der træffes
beskyttelsesforanstaltninger for at minimere denne risiko. Ved normal brug bør UV-kilder, der
er sikret inde i kanaler til recirkuleret luft eller brugt til vandsterilisering, ikke udgøre en risiko
for eksponering for mennesker. Når mennesker arbejder i en UV-bestrålet zone, skal de bære
personligt beskyttelsesudstyr såsom industrielt tøj (f.eks. tungt stof) og industriel
ansigtsbeskyttelse (f.eks. ansigtsskærme) (ICNIRP, 2010). Åndedrætsværn der dækker hele
ansigtet (CIE, 2006) og håndbeskyttelse med engangshandsker (CIE, 2007) er også
beskyttende mod UV.

Måling af UV-C
In-situ måling af UV-C udføres normalt ved hjælp af håndholdte UV-C radiometre. Ideelt set
skal ethvert radiometer kalibreres af et laboratorium, der er akkrediteret til ISO/IEC 17025
(ISO/IEC, 2015), så kalibreringen kan spores til det internationale system af enheder (SI)
(BIPM, 2019a; BIPM, 2019b). Derudover er det vigtigt at kontrollere kalibreringsrapporten og
anvende eventuelle korrektionsfaktorer, der er indeholdt i rapporten, når man bruger
instrumentet. Kalibreringsrapporten er normalt kun gyldig for UV-C-kilden, der bruges i
kalibreringen. Der kan opstå betydelige fejl, når man måler andre kildetyper med instrumentet.
De fleste kalibreringer af instrumenter udføres typisk ved hjælp af emissionslinjen 254 nm fra
en lavtryks kviksølv-baseret lyskilde. Hvis det kalibrerede instrument derefter bruges til at måle
en UV-kilde med en bølgelængde (eller bølgelængdeinterval), der er væsentligt forskellig fra
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UVGI er en forkortelse for bakteriedræbende UV-bestråling, på engelsk "ultraviolet germicidal
irradiation".

254 nm, kan dette resultere i spektrale tilpasningsfejl (spectral mismatch) på snesevis af
procent. Nogle UV-C radiometre kan kalibreres for at tage højde for andre bølgelængder end
254 nm, for eksempel til brug med UV LED-kilder eller excimerlamper.
Når et UV-radiometer kalibreres, er det best practice for kalibreringslaboratoriet at spørge
brugeren, hvilken type kilde, der vil blive evalueret med instrumentet, så instrumentet ideelt vil
blive kalibreret ved hjælp af en kilde med en lignende spektralfordeling som kilderne der skal
måles af brugeren for at reducere spektrale tilpasningsfejl. CIE 220:2016 (CIE, 2016) giver
vejledning til karakterisering og kalibrering af UV-radiometre. Yderligere information om måling
af farer ved optisk stråling findes i (ICNIRP/CIE, 1998). I øjeblikket organiserer CIE og ICNIRP
en online tutorial om måling af optisk stråling og dens virkninger på fotobiologiske systemer
(CIE/ICNIRP, 2020).

Forbrugerprodukter
Under den nuværende COVID-19-pandemi markedsføres mange UV-C-produkter, der lover
effektiv desinfektion af overflader og luft. Ansvaret for specifik vejledning om sikkerhed i
forbrugerprodukter ligger hos internationale organisationer som Den Internationale
Elektrotekniske Kommission (IEC) og leveres ikke af CIE. Som sådan dækker denne
holdningserklæring kun det bredere spørgsmål om sikker anvendelse og anvendelse af UVstråling til desinficering. Produkter, der er tilgængelige for forbrugere, markedsføres ofte som
håndholdte enheder. CIE er bekymret for, at brugere af sådanne enheder kan udsættes for
skadelige mængder UV-C. Desuden kan forbrugere bruge/håndtere UV-produkter
uhensigtsmæssigt (og derfor ikke opnå effektiv desinfektion), eller de køber muligvis produkter,
der faktisk ikke udsender UV-C.

Sammendrag af anbefalinger
Produkter, der udsender UV-C, er ekstremt nyttige til desinfektion af luft og overflader eller
sterilisering af vand. CIE og WHO advarer mod brug af UV-desinfektionslamper til at
desinficere hænder eller ethvert andet hudområde (WHO, 2020), medmindre det er klinisk
berettiget. UV-C kan være meget farligt for mennesker og dyr og kan derfor kun bruges i
korrekt konstruerede produkter, der opfylder sikkerhedsbestemmelserne, eller under meget
kontrollerede omstændigheder, hvor sikkerhed tages i betragtning som den første prioritet,
hvilket sikrer, at eksponeringsgrænserne som specificeret i ICNIRP (2004) og IEC/CIE (2006)
ikke overskrides. For korrekt UV-vurdering og risikostyring er passende UV-målinger
afgørende.
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