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Abstract 
Postoperativa infektioner är ett utbrett problem inte bara i Sverige utan även runt 

om i världen och skapar lidande för patienten och stora kostnader för landets 

landsting och kommuner. Idag klassas postoperativa infektioner i Sverige som den 

tredje största gruppen av vårdrelaterade infektioner.  Hälso- och 

sjukvårdspersonalens insatser är av stor vikt när vi idag har fått en ökad 

medvetenhet om att postoperativa sårinfektioner kan förebyggas och på så sätt 

uppnå kraven på en god vård. Syftet med denna studie var att identifiera vilka 

riskfaktorer som finns vid postoperativa sårinfektioner. Examensarbetet är en 

litteraturstudie och genom analysering och kvalitetsgranskning av 23 

vetenskapliga artiklar framkom i resultatet fyra huvudområden och nio 

underområden. De fyra huvudområdena beskriver riskfaktorer vid pre- per- och 

postoperativ vård samt bristen på följsamhet till riktlinjer som riskfaktor. De nio 

underområdena som framkom var preoperativ dusch och lokal hudförberedelse, 

nutritionsstatus, personalens händer, hypotermi, operationstid, operationsmiljö, 

sårvårdsmetod, förband och följsamhet till riktlinjer. Ett resultat var att patienten 

med hjälp av information och instruktioner från vårdpersonalen i den preoperativa 

fasen kan bidra till att minimera risken för att utveckla postoperativ sårinfektion. 

Det är viktigt att vårdpersonalen följer de riktlinjer som finns för att minska risken 

för postoperativa sårinfektioner. För att följsamheten till riktlinjerna ska öka krävs 

att vårdpersonalen är medveten om vilka riskfaktorerna är och hur de kan påverka 

uppkomsten av postoperativa infektioner. Denna studie kan användas som ett 

hjälpmedel vid planering av hälso- och sjukvårdspersonalens arbetsrutiner och 

utformande av preoperativ, peroperativ och postoperativ vård i betydelsen av ett 

proaktivt arbete mot postoperativa infektioner.   

 

 

Nyckelord: kirurgisk sårinfektion, postoperativ sårinfektion, riskfaktorer, 

patientsäkerhet, förebyggande, omvårdnad, riktlinjer   

Keywords: surgical site infektion, surgical wound infection, risk factors, patient 

safety, preventive, nursing care, guidelines 

  

 

 



 

 3 

Innehållsförteckning 
      

Bakgrund     5 

   Historik om hygien och infektioner   5 

   Patogener     6 

   Postoperativa sårinfektioner   7 

   Sjuksköterskans evidensbaserade arbete och ansvar  8 

   Problemformulering    10 

   Syfte     10 

   Frågeställning    10 

   Definition av centrala begrepp   10 

Metod     11 

   Design     11 

   Urval av litteratur    11 

   Inklusionskriterier    12 

   Exklusionskriterier    12 

   Kvalitetsvärdering    12 

   Tillvägagångssätt    13 

   Analys     13 

   Forskningsetiska överväganden   13 

Resultat     14 

Riskfaktorer vid preoperativ vård   14 

   Preoperativ dusch och lokal hudförberedelse  14 

   Nutritionsstatus    15 

Riskfaktorer vid peroperativ vård   16 

   Personalens händer    16 

   Hypotermi     17 

   Operationstid    17 

   Operationsmiljö    18 

Riskfaktorer vid postoperativ vård                        18 

   Sårvårdsmetod    18 

   Förband     19 

Betydelsen av riktlinjer och brist på följsamhet som riskfaktor 20 



 

 4 

   Följsamhet     20 

Diskussion     21 

   Sammanfattning av huvudresultaten   21 

   Resultatdiskussion    21 

      Preoperativ vård    21 

      Peroperativ vård    23 

      Postoperativ vård    25 

      Brist på följsamhet till riktlinjer   25 

      Metod diskussion    26 

      Studiens kliniska betydelse   28 

      Slutsats     28 

      Förslag till vidare forskning   28 

Referenser     30 

   Bilaga 1: SÖKSTRATEGI    38 

   Bilaga 2: GRANSKNINGSMALL kvantitativa studier 44 

   Bilaga 3: SAMMANSTÄLLNING AV ARTIKLAR 45 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 5 

BAKGRUND 

 

Historik om hygien och infektioner  

Redan de gamla egypterna förstod sambandet mellan infektioner och svårigheter 

med att få sår att läka. Men det var på 1800-talet som de stora genombrotten kom 

(Lindholm, 2012). På 1840-talet upptäckte förlossningsläkaren Ignaz Semmelweis 

(1818-1865) att 20 % av kvinnorna som födde barn på sjukhus dog i feber kort 

efter förlossningen, medans av kvinnorna som födde barn hemma var det endast 1 

% som dog (Biddle, 2009). Semmelweis undersökte vad som kunde vara orsaken 

till detta och kom fram till att det måste bero på något slags gift som spreds från 

patient till patient genom händerna på personalen som arbetade med 

förlossningarna. Den här upptäckten ledde till att personalen började tvätta 

händerna mellan patientkontakterna (a.a.). Under den här tidsperioden drabbades 

troligtvis 100 % av patienterna av postoperativa infektioner (Ericson & Ericson, 

2009).  

 

En annan person som hade stor betydelse för utvecklingen av hygientänkande i 

slutet av 1800-talet var Florence Nightingale (1820-1910). Hon lyckades på drygt 

en månad att få ner dödstalet från 42 % till 2 % bland brittiska soldater som 

vårdades på Scutarisjukhuset utanför Istanbul under Krimkriget. Florence 

Nightingale och hennes sjuksköterskor tvättade och skurade både sjukhuset och 

patienterna och såg till att avloppen byggdes om och att patienterna fick sängar att 

ligga i. Tidigare hade amputationer och andra operationer skett på golvet i 

sjukhussalen (Ericson & Ericson, 2009). 

 

Under samma tid var kirurgen Joseph Lister (1827-1912) intresserad av bakterier 

och sårinfektioner. Han kallas för antiseptikens fader och experimenterade med att 

dränka in instrument och bandage i karbolsyra och han sprutade även karbolsyra i 

luften i operationssalen. Sårfebern minskade drastisk efter detta och överlevnaden 

efter operationer ökade. 100 år senare har man utvecklat desinfektionsmetoder, lärt 

sig att vaccinera samt börjat använda antibiotika, men alla dessa metoder är 

fortfarande under ständig utveckling. Mikroorganismerna lever och förökar sig 

fortfarande och de får nya egenskaper. Nya multiresistenta bakterier uppstår till 
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följd av alltför frikostigt och frekvent användande av antibiotika (Ericson & 

Ericson, 2009).  

 

Semmelweis teori som grundades för mer än 100 år sedan är fortfarande aktuell. 

Handtvätt är det mest effektiva och enklaste sättet att förhindra att patienter 

drabbas av vårdrelaterade infektioner (Biddle, 2009). Den viktigaste metoden för 

att förhindra smittspridning är att tillämpa god följsamhet av handhygien i allt 

vårdarbete (Socialstyrelsen, 2012). I hälso- och sjukvårdslagen anges uttryckligt 

krav på att vården ska vara av god hygienisk standard och i arbetsmiljöverkets 

föreskrifter (AFS 2005:1) anges krav på både arbetsgivare och arbetstagare. 

Arbetsgivaren är skyldig att göra en riskbedömning och utifrån denna vidta de 

säkerhetsåtgärder som behövs t.ex. att tillhandahålla handdesinfektionsmedel och 

personlig skyddsutrustning som skyddshandskar och engångsplastförkläden. Ett 

sakkunnigt riskförebyggande arbete inom alla delar av det vårdhygieniska området 

innefattar ett engagemang och en kunskap om hygienrutinerna hos all vårdpersonal 

och är en förutsättning för hög kvalitet i det vårdhygieniska arbetet 

(Socialstyrelsen, 2009). 

 

Patogener  

Människans kropp, hud och slemhinnor är täckt av mikroorganismer dvs. 

bakterier, virus och svampar. Dessa mikroorganismer lever i normala fall i balans 

med oss och kallas normalflora(Järhult och Offenbartl, 2005). Patogener kan 

förorsaka postoperativa infektioner (Lindholm, 2012). De flesta kirurgiska 

infektioner beror på bakterier. När ett kirurgiskt ingrepp görs kan bakterier i vår 

normalflora orsaka infektion om de hamnar i vävnaden där det i normala fall är 

sterilt. Trots att vår normalflora har till uppgift att skydda oss, finns det patogener 

som har speciella egenskaper som gör att de kan föröka sig och sprida sig i 

kroppen(a.a.). Gula Stafylokocker (Staphylococcus aureus) är en vanlig bakterie 

hos vuxna och barn som man bär på periodvis och det är även vanligt att 

vårdpersonal är bärare av denna bakterie som är den vanligaste orsaken till 

sårinfektion (Smittskyddsinstitutet, 2011).    
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När kroppens egna inflammatoriska försvar inte klarar av att hindra patogener från 

att tränga in i vävnaden och kolonisera sig uppstår en infektion. Infektion är inte 

bara uppkomsten av patogener i den normala vävnaden utan även kroppens 

reaktion på närvaro av mikroorganismer. När en patogen fått fäste i operationssåret 

och orsakat infektion uppstår inflammatoriska symtom. Inflammation är kroppens 

normala reaktion på skada så som t.ex. vävnadsskada (Järnhult & Offenbartl, 

2005).  

 

Postoperativa sårinfektioner  

Många patienter drabbas av postoperativa infektioner, detta är alltid förknippat 

med lidande, obehag och besvär (SKL, 2012). Frekvensen av postoperativa 

infektioner varierar mellan 0,5 och 15 % beroende på typ av operation och 

patientens bakomliggande status (WHO, 2002).  

Postoperativa infektioner är i bästa fall en irritation av operationssåret men i värsta 

fall kan det vara förödande samt ge livshotande komplikationer (Butterworth, Pod 

& Tinley, 2007). Postoperativ sårinfektion brukar uppstå efter 7-9 dagar 

(Lindholm, 2012). Infektionsdiagnos kan fastställas genom kliniska 

undersökningsfynd så som infektionstecken, odling och blodprov (Järnhult & 

Offenbartl, 2005)   

Grundprincipen för all vårdverksamhet är att ingen patient ska skadas i vården, 

ändå får ca 100 000 patienter vårdskador varje år i Sverige. Kirurgiska ingrepp, 

ingrepp i blodbanan är alltid förenade  med en viss risk att drabbas av en 

postoperativ infektion. Postoperativ sårinfektion är den tredje största gruppen av 

vårdrelaterade infektioner (VRI) som vi har i Sverige efter urinvägsinfektion och 

lunginflammation. Av patienter som var inneliggande på landets sjukhus år 2008 

var 10 % drabbade av en vårdrelaterad infektion (Socialstyrelsen, 2009). Även i 

andra länder är detta ett stort problem och i USA drabbas 2,6 % av alla patienter 

som genomgår kirurgi av en sårinfektion (Fry & Fry,  2007). Under den senaste 

mätningen i Sverige som gjordes 2012 har det dock skett en minskning från 9,3 % 

till 8,9 % av VRI, trots detta är det tidigt att tala om ett riktigt trendbrott då det vid 

de åtta tidigare mätningarna varit en höjning av VRI för varje år (SKL, 2012).   
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Patienter som drabbas av postoperativa infektioner har en dubbelt så lång 

sjukhusvistelse jämfört med patienter som inte drabbats av infektion. Detta leder 

till höga kostnader för sjukvården (Dalen, Lillkrona, Muren, Pukk-Härenstam & 

Unbeck, 2010).  Postoperativ sårinfektion är den mest kostsamma vårdrelaterade 

infektionen (SKL, 2012). Kostnaderna för VRI i Sverige uppgår till 4,5 miljarder 

kronor (SKL, 2010). Detta är även ett stort problem i andra länder, i en stor studie 

som genomfördes i USA där man tittade på över 700,000 kirurgiska 

sjukhusinläggningar kom man fram till att postoperativa infektioner ledde till stora 

ekonomiska kostnader och att sjukhusvistelserna för dessa patienter ökade med i 

genomsnitt 9,7 dagar och 900 miljoner dollar (De Lissovoy et al, 2009).     

 

Sjuksköterskans evidensbaserade arbete och ansvar  

Sjuksköterskans arbete inom vården ska bygga på vetenskap och beprövad 

erfarenhet, arbetet ska utföras i enlighet med gällande författningar, lagar, 

förordningar, föreskrifter och riktlinjer (Socialstyrelsen, 2005). Enligt Svensk 

sjuksköterskeförening (2012) är omvårdnadens mål att främja patientens hälsa och 

välbefinnande, lindra lidande och förebygga ohälsa.  Omvårdnad innebär också att 

patienten ska vara delaktig och känna sig trygg och respekterad för att få en så stor 

balans som möjligt i maktförhållandet i vårdrelationen mellan patient och vårdare 

(a.a). 

I sjuksköterskans kompetensbeskrivning står det att sjuksköterskan ska motverka 

komplikationer i samband med sjukdom, vård, behandling samt förebygga smitta 

och smittspridning. Vidare kan läsas att sjuksköterskan ska identifiera och 

förebygga hälsorisker i syfte att främja hälsa och förhindra ohälsa. Sjuksköterskan 

ska även kunna undervisa och stödja patienter och närstående. Sjuksköterskan ska 

medverka till att utveckla en god miljö och uppmärksamma arbetsrelaterade risker 

och aktivt förebygga dessa (Socialstyrelsen, 2005).  Patientsäkerhet innebär att 

skydda patienten från att ta skada under vård och behandling (Öhrn, 2009).  Hälso- 

och sjukvårdspersonal har skyldighet att se till att en hög patientsäkerhet 

upprätthålls. I patientsäkerhetslagen(SFS 2010:659) står det att vårdgivare 

ansvarar för att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och att de ska arbeta 

förebyggande för att förhindra vårdskador (Sveriges Riksdag, 2012). 
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För att arbetet ska kunna bedrivas patientsäkert måste det finnas välutvecklade 

rutiner och system för att inte patienter ska utsättas för skador (Socialstyrelsen, 

2009). Nationella riktlinjer rekommenderar de mest effektiva behandlingarna och 

metoderna inom vård och omsorg samt fungerar som ett underlag till hälso- och 

sjukvårdspersonal när de ska fatta beslut om vilka behandlingar, metoder och 

insatser som ska finnas i vården. Detta gör att patienter och brukare får en jämlik 

vård och omsorg i hela landet. Kommuner och landsting ansvarar för att ge en god 

vård och de nationella riktlinjerna fungerar genom att stödja dem på så sätt att de 

tar fram rekommendationer som är baserade på bästa tillgängliga kunskap 

(Socialstyrelsen, 2010). För att riktlinjer ska kunna följas krävs att personalen har 

kunskap om vilka riktlinjer som är aktuella, annars blir följsamheten låg och 

riktlinjerna förlorar sin betydelse. Genom utbildning för patientnära sjuksköterskor 

inom SSI- förebyggande åtgärder, preoperativt, peroperativt och postoperativt kan 

sjuksköterskor få en möjlighet att bidra till en betydande minskning av 

postoperativa infektioner och en förbättring av patientsäkerheten (Labeau et al., 

2010).  Ibland används metoder inom vården som blivit rutin genom åren utan att 

veta om de gör den nytta som man tror. Metoder och rutiner behöver omprövas 

och anpassas till den aktuella evidens som finns. Med evidens menas bästa 

tillgängliga bevis och när man arbetar evidensbaserat så kombinerar man evidens 

med kliniskt kunnande (SBU, 2012).  

Olika vårdmiljöer gör att varje vårdorganisation behöver öka sin medvetenhet om 

de risker som finns i samband med postoperativa infektioner samt förbättra 

patientsäkerhetsarbetet.  Både sjukvårdssystemet och sjuksköterskan som arbetar 

patientnära spelar en viktig roll för att förbättra säkerheten och kvalitén på vården 

(Dalen et al., 2010). I NANDA International som är ett evidensbaserat och 

standardiserat diagnosverktyg för omvårdnad finns Risk för infektion beskriven 

som en diagnos. Med Risk för infektion menas enligt NANDA ökad risk att 

smittas av patogena organismer. Några av kännetecknen för infektionsrisk som 

sjuksköterskan bör känna till är invasiva procedurer, malnutrition, kronisk 

sjukdom, otillräcklig kunskap för att undvika exponering av patogener, trauma och 

vävnadsskada (Herdman, 2009). 
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PROBLEMFORMULERING 

Postoperativa infektioner är ett stort problem i Sverige som orsakar lidande för 

patienten och stora kostnader för landstingen(SKL, 2010, 2012). 

Enligt SKL (2009) handlar patientsäkerhetsarbete om att förebygga, upptäcka 

risker tidigt och mildra konsekvenserna av eventuell vårdskada. Risk för infektion 

är enligt NANDA (2009) en omvårdnadsdiagnos och det finns flera kännetecken 

som sjuksköterskan bör vara uppmärksam på. Om sjuksköterskan har kunskap om 

riskfaktorer för postoperativa infektioner kan hon/han i sitt omvårdnadsarbete 

påverka många av dem. För att öka medvetenheten hos hälso- och 

sjukvårdspersonal behövs det aktuell information om vilka riskfaktorer som finns 

för att patienter ska utveckla postoperativa infektioner. Som Wiklund (2003) 

beskriver så ska personalen inte bara veta vad och hur de ska arbeta utan även 

varför man gör på ett visst sätt. Därför tycker uppsatsförfattarna att det är viktigt 

att göra en litteraturöversikt inom detta område. Efter att ha läst vårt arbete vill 

uppsatsförfattarna att man som hälso- och sjukvårdspersonal ska få en ökad 

medvetenhet av vilka riskfaktorer som har betydelse för att patienter utvecklar 

postoperativa infektioner.  

 

SYFTE  

Examensarbetet har till syfte att genom en litteraturöversikt undersöka riskfaktorer 

för postoperativa sårinfektioner.  

 

Frågeställning 

– Vilka riskfaktorer under den pre-, per- och postoperativa vården påverkar att 

patienter drabbas av postoperativa infektioner? 

 

Definition av centrala begrepp 

 Med riskfaktorer avser vi i denna studie faktorer som påverkar att 

postoperativa sårinfektioner uppstår.  

 Med preoperativ, peroperativ samt postoperativomvårdnad avses 

omvårdnad före, under och efter operation. 

 Med postoperativa sårinfektioner menar vi infektioner som uppstår efter ett 

kirurgiskt ingrepp. 
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 Surgical Site Infection (SSI) är den engelska benämningen av en infektion 

som uppkommer efter kirurgi i den del av kroppen där kirurgin utfördes. 

En kirurgisk sårinfektion kan vara ytlig och enbart engagera huden men 

den kan även vara allvarligare och involvera vävnad under huden, olika 

organ eller inplanterade material(Centers for Disease Control and 

Prevention, CDC, 2012). 

 Med hälso- och sjukvårdspersonal menar vi i denna studie sjuksköterskor, 

läkare och undersköterskor som arbetar med patienter både före, under och 

efter en operation.   

 Med vårdskada avses enligt patientsäkerhetslagen(2010:659) lidande, 

kroppslig eller psykisk skada, sjukdom samt dödsfall som hade kunnat 

undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits i samband med patientens 

kontakt med hälso- och sjukvården(Sveriges Riksdag, 2012). 

 Definition av begreppet vårdrelaterad infektion (VRI) är gjord av 

socialstyrelsen (2011) som: 

”med vårdrelaterade infektioner menas en infektion som uppkommer hos person 

som under sluten vård eller till följd av åtgärd i form av diagnostik, behandling 

eller omvårdnad inom övrig vård och omsorg, eller som personal som arbetar 

inom vård och omsorg ådrar sig till följd av sin yrkesutövning” 

 

 

METOD 

Design  

Examensarbetet har utförts som en litteraturöversikt som är baserad på tidigare 

publicerade vetenskapliga artiklar. 

 

Urval av litteratur 

Författarna till litteraturstudien har sökt aktuell litteratur genom databaserna 

PubMed och Cinahl vilket redovisas i Bilaga 1. De sökord författarna använt sig 

av är: Wound Infection, Patient Safety, Nursing Care, Postoperative 

Complications, Surgical site infection (SSI), Surgical wound infection,  Prevent, 

Postoperative care, Cross infection, Nursing, Prevention, Risk factors, Infection 

control, Preoperative, Hygiene, Dressings, Bandages, Temperature, Body 
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temperature, Nutrition, Malnutrition och Skin flora. Författarna kombinerade 

sökorden med den booleska termen AND eller OR för att få en avgränsning till det 

aktuella området. Författarna har även gjort manuella sökningar på Titel eller 

Author. För att få fler träffar på jämförande studier och utesluta översiktsartiklar 

gjordes fyra sökningar som var avgränsade till clinical trials och randomized 

controlled trials i PubMed.  

 

Inklusionskriterier 

Författarna har använt sig av vetenskapliga artiklar som svarar mot syftet och 

inkluderar patienter som genomgått kirurgisk operation. Artiklarna var skrivna på 

engelska och i fulltextformat från år 2005 och framåt för att få den mest aktuella 

forskningen. Artiklar som inkluderades hade omvårdnadsfokus på riskfaktorer pre- 

per- och postoperativt, gallringen gjordes manuellt. Artiklar som användes i 

resultatet uppfyllde kravet medel eller hög kvalité efter kvalitetsgranskning och 

alla artiklarna var etiskt granskade.   

 

Exklusionskriterier 

Vetenskapliga artiklar som berör patientperspektiv och då menar författarna 

patienters upplevelser och känslor valdes bort då författarna i denna studie vill 

fokusera på riskfaktorer som påverkar postoperativa infektioner.  

 

Kvalitetsvärdering  

Artiklarna som inkluderats har kvalitetsgranskats enligt bedömningsmall för 

kvalitetsbedömning av kvantitativ metod (Bilaga 2.). Bedömningsmallen för 

kvantitativ studie besvarades med ”ja” eller ”nej” frågor, studien får ett poäng för 

varje ”ja”.  Bedömningsmallen för kvantitativa studier innefattade 29 frågor.  

Artiklar som inte nådde betyget medel (60 % av maxpoängen) eller hög (80 % av 

maxpoängen) exkluderades.  I granskningsmallen för kvantitativ studie ingår 

frågor som berör studiens innehåll, metod, dataanalys, datainsamling, (Willman, 

Stolz & Bahtsevani, 2006). Efter att författarna gjort artikelsök upptäcktes att 

endast kvantitativa studier kom att användas.  Totalt kvalitetsgranskades 31 

vetenskapliga artiklar, 6 artiklar fick betyget låg och exkluderades. I resultatet i 

denna litteraturstudie ingår 23 artiklar och av dem uppnådde 11 artiklar betyget 
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medel och 12 artiklar betyget hög. Dessa artiklar samanställdes och redovisas i 

tabellen för presentation av artiklar (Bilaga 3) som ligger till grund för resultatet. 

Där redovisas författare, årtal, land, titel, syfte, design, urval, resultat och vilken 

kvalitet som uppnåddes.  

 

Tillvägagångssätt 

Uppsatsförfattarna sökte artiklar var för sig. Ovan nämnda sökord användes och 

titlarna lästes först igenom. Om titeln ansågs svara mot syftet lästes även 

abstractet. Om även abstractet svarade mot syftet lästes hela artikeln och 

kvalitetsgranskades utifrån bedömningsmallen. Om artikeln uppnådde medel eller 

hög kvalitet fördes den in i tabellen för presentation av resultatartiklar. 

Uppsatsförfattarna hade daglig kontakt via telefon och mail för att diskutera 

innehåll och relevans i artiklarna. Arbetet strukturerades genom att olika 

ansvarsområden som svarade mot syfte och frågeställningar delades upp mellan 

uppsatsförfattarna. Det som var och en skrev lästes av den andre uppsatsförfattaren 

och därefter lämnades synpunkter och konkreta förslag till ändringar och 

innehållet bearbetades genom en tät dialog. 

 

Analys 

Författarna läste och granskade artiklarna var för sig flera gånger. Ur de 

inkluderade artiklarna plockade författarna ut alla funna riskfaktorer som rör pre, 

per och postoperativ omvårdnad och som påverkar att postoperativa infektioner 

uppstår och sammanställde dessa tillsammans. Därefter sorterade författarna 

riskfaktorerna utifrån likheter och skillnader. Analysen ledde fram till fyra 

huvudrubriker och tio underrubriker. 

 

Forskningsetiska överväganden 

I denna litteraturstudie presenteras resultatet så sanningsenligt som möjligt. Endast 

vetenskapliga artiklar som genomgått en etisk granskning har används. 

Uppsatsförfattarna har använt citat för att få en korrekt benämning av begrepp.  
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RESULTAT 

I resultatet ingår 23 studier där 11 var av hög och 12 var av medelhög kvalitet. 

Tabellen nedan visar de fyra huvudområden och nio underområden som resultatet 

bygger på. 

Riskfaktorer vid 

preoperativ 

omvårdnad 

Riskfaktorer vid 

peroperativ 

omvårdnad 

Riskfaktorer vid 

postoperativ 

omvårdnad 

Betydelsen av 

riktlinjer och brist 

på följsamhet som 

riskfaktor 

Preoperativ dusch 

och lokal 

hudförberedelse 

Personalens 

händer 

Sårvårds metod  Följsamhet 

Nutritions status Hypotermi  Förband  

 Operationstid   

 Operations miljö   
 

 

 

Riskfaktorer vid preoperativ vård 

Preoperativ dusch och lokal hudförberedelse 

Rakning av operationsytan med rakhyvel har i studier visats vara en signifikant 

riskfaktor till att utveckla postoperativa sårinfektioner. Rakning orsakar små sår i 

huden som underlättar för bakterier att krypa in i vävnaden och orsaka infektion 

(Dizer et al, 2009; Celik & Kara, 2007; Haycock et al, 2005). En jämförelse 

mellan att använda Clipper (elektrisk rakapparat med disponibelt huvud) i stället 

för rakhyvel har det visat sig att de postoperativa infektionerna minskat 

signifikant. Rekommendationen är att använda Clipper fortsättningsvis då Clipper 

inte förorsakar små sår i huden (Dizer et al, 2009; Haycock et al, 2005). Det har 

även visats att det är mindre risk att lämna ytan helt orakad än att använda 

rakhyvel. Detta innebär att rakning av operationssåret ska undvikas om möjligt 

(Celik & Kara, 2007).  

Studier har visat att en riskfaktor till att utveckla postoperativa infektioner är att 

patienter inte duschar med klorhexidin tvål kvällen före och på operationsdagens 

morgon innan ett kirurgiskt ingrepp. När patienten duschar med klorhexidin tvål 

reduceras bakterierna på huden då tvålen innehåller bakteriedödande ämnen (Dizer 

et alt, 2009; Haycock et al, 2005). Bristande kunskap hos personalen om nyttan av 

klorhexedintvätt utgör också en riskfaktor för postoperativa sårinfektioner 
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(Haycock et al, 2005). Pågående infektioner preoperativt t.ex. eksem hos patienten 

har påvisats vara en självständig riskfaktor för postoperativa infektioner (Walz, 

Paterson, Seligowski & Heard, 2006).  

 

Nutritionsstatus  

Fetma har i tre studier visat sig vara en signifikant riskfaktor för utvecklingen av 

surgical site infection (SSI) (Al-Zaru, Ammouri, Al-Hassan & Amr, 2009; Segers 

et al, 2006; Kaye, Sloane, Sexton & Schmader, 2006). Patienter med ett body mass 

index (BMI) högre än 30 hade högre risk att drabbas av infektion än vad patienter 

med ett BMI lägre än 30 hade (Al-Zaru, Ammouri, Al-Hassan & Amr, 2009; 

Segers et al, 2006). I Segers et als (2006) studie framkom det också att patienter 

som utvecklade SSI övervägande var män med ett högt BMI. Även hos äldre 

patienter har det visat sig att fetma är en betydande riskfaktor. Resultat visade att 

fetma, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och ett sår som klassificerades som 

kontaminerat eller smutsigt var oberoende riskfaktorer för utveckling av SSI. 

Författarna menar att resultatet från den här studien kan användas till att utforma 

och införa förebyggande åtgärder för äldre personer med hög risk för postoperativa 

infektioner. Program som utformas för att förebygga SSI hos äldre personer bör 

enligt författarna fokusera på metoder som reducerar effekten av riskfaktorer som 

KOL och fetma under den peroperativa fasen. Vidare menar författarna att äldre 

patienter med riskfaktorer för infektion skulle dra nytta av mer målinriktade 

åtgärder peroperativt för att kunna minska riskerna (Kaye, Sloane, Sexton & 

Schmader, 2006). Man ville i en annan studie undersöka om malnutrition var en 

riskfaktor för SSI. Förekomsten av dödlighet och olika grader av postoperativa 

komplikationer jämfördes med den preoperativa statusen inklusive viktnedgång, 

serum albumin nivåer och BMI. Resultatet från studien visade att viktnedgång, 

låga serum albuminnivåer och patienter med lågt BMI inte har något samband med 

SSI (Pacelli, Bossola,Tortorelli, Papa och Doglietto, 2008). I en studie har man 

undersökt om det finns ett samband mellan preoperativ nutritions screening poäng 

och utvecklingen av SSI (Shinkawa et al, 2012). 

Nutritionsbedömningsinstrumenten som användes var nutritional risk screening 

2002 (NRS-2002) och nutritional risk index (NRI). NRS 2002 bedömdes inte som 

tillräckligt bra. Det andra nutritionsbedömningsinstrumentet  NRI visade sig kunna 



 

 16 

förutsäga risken för SSI. NRI baseras på serumalbuminkoncentration och 

patientens vikt. Enligt författarna visade studien att NRI var en oberoende faktor 

för att kunna förutsäga risken för utveckling av postoperativa infektioner. 

Författarna menar att NRI kan vara ett användbart verktyg för att förutse en 

infektion och att nutritionsinsatser då kan hjälpa till att förebygga utvecklingen av 

infektion hos undernärda patienter(a.a). 

 

Riskfaktorer vid peroperativ vård 

 

Personalens händer 

Resultat i två studier har identifierat bristande handtvätt hos personalen som en 

betydande riskfaktor till utvecklingen av postoperativa infektioner (Haycock et al, 

2005; Kesall, Griggs, Bowker & Bannister, 2005). Haycock et al 2005 fann i sin 

studie att följsamheten till handtvätt var bättre än förväntad men inte tillräcklig. 

Personalen i studien fick utbildning i intensiv handtvätt,  möjlighet till 

antimikrobiell handtvätt och handsprit sattes ut på avdelningen. Trots utbildning 

och lätt åtkomst till handtvätt och handsprit visade studien att den effektivaste 

åtgärden var grupptrycket gällande att påminna varandra om att sprita händerna 

före och efter patientkontakt. Resultatet visade en ökning av följsamhet till 

handtvätt och minskningen av sårinfektioner var signifikant på avdelningen. 

Ytterliggare en riskfaktor till postoperativa infektioner är då personalen bär 

fingerringar. Runt, på och under ringar visade prover att det var signifikant högre 

bakteriekolonier än på resterande delar av handen. Resultatet av denna studie visar 

att operationspersonalen bör avlägsna handringar innan kirurgiska ingrepp. Att 

bära ringar ökar även risken att operationshandsken perforeras under operationen 

(Kesall, Griggs, Bowker & Bannister, 2005). Handskarna ska skydda patienten 

från bakterier som kan finnas på operationspersonalens händer och perforeras 

handsken finns risk att kontaminering sker. Handskarna fungerar även som ett 

skydd för personalen så att inte de utsätts för patientens bakterier (Kesall, Griggs, 

Bowker & Bannister, 2005; Harnoß et al, 2010).  Perforerad handske under 

operation är en riskfaktor som ökar ju längre operationen varar och i en studie 

gjord av Harnoß et al, (2010) upptäckte inte hela 87 % av operationsteamet att 

deras handskar hade blivit perforerade. Författarna föreslår som möjliga åtgärder 

att operationshandskarna ska stärkas på punkter där perforation vanligtvis 
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förekommer samt att personalen byter handskar var 90:e minut (Harnoß et al, 

2010). En ny trelagers antibakteriell operationshandske kan minska risken för 

perforation och därmed minska risken för kontamination (Daeschlein et al, 2011). 

 

Hypotermi  

En studie som undersökte riskfaktorer för SSI visade resultatet att patienter med 

lägre kroppstemperatur preoperativt hade mindre risk att utveckla postoperativa 

infektioner jämfört med patienter som hade en högre kroppstemperatur 

preoperativt. Detta resultat är förvånade enligt författarna då de menar att det finns 

tidigare studier som hävdar motsatsen (Walz, Paterson, Seligowski & Heard, 

2006). Lehtinen, Onicescu, Kuhn, Cole & Esnaola (2010) ville i sin studie utreda 

sambandet mellan normal kroppstemperatur och utvecklingen av SSI. Fall och 

kontrollgrupperna jämfördes och oberoende riskfaktorer identifierades. Resultatet 

visade att det inte fanns något oberoende samband mellan normaltemperatur 

preoperativt och SSI. Flera studier om samband mellan hypotermi och SSI är 

nödvändigt för att utesluta hypotermi som en riskfaktor (Walz, Paterson, 

Seligowski & Heard, 2006; Lehtinen, Onicescu, Kuhn, Cole & Esnaola, 2010).  

 

Operationstid  

Operationstiden har visat sig vara en signifikant riskfaktor för uppkomsten av SSI 

(Al-Zaru, Ammouri, Al-Hassan & Amr 2009; Segers et al, 2206; Putwatana, 

Reodecha, Sirapo-ngam, Lertsithichai, & Sumboonnanonda, 2005). En operation 

som pågår längre än fyra timmar ökar risken för att patienten ska utveckla en 

infektion jämfört med operationer som understiger fyra timmar (Al-Zaru, 

Ammouri, Al-Hassan & Amr, 2009). I en annan studie där man samlat in data från 

31 olika akademiska sjukhus kom man fram till att operationstiden inte hade någon 

betydelse för frekvensen av SSI (Walz et al, 2006). Längden på operationen 

inbegriper fler faktorer än bara tiden menar Putwatana et al. 

 

Operationsmiljö 

Att optimera luftkvaliteten i operationssalen är ett sätt att förebygga att patienter 

drabbas av postoperativa sårinfektioner (Erichsen Andersson et al, 2012). Den 
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viktigaste källan till luftburen kontamination är partiklar från personer som rör sig 

i operationssalen. Partiklar från näsan på personer som deltog under operationen 

identifierades som källan till många av de luftburna kontaminationerna. 

Förkylning hos både personal och patienten under operation är en betydande 

riskfaktor vid utvecklingen av postoperativa infektioner (Edmiston et al, 2005; 

Haycock et al, 2005).  En nyligen genomförd studie har visat att antalet 

dörröppningar som görs under pågående operation påverkar luften. Även antalet 

personer som närvarar vid operationen påverkar kontamineringen av luften. I 

studien undersökte man luften under 30 ortopediska operationer i tre olika salar. 

Man fann ett starkt positivt samband mellan den totala mängden CFU/m3 och 

trafikflödet under en operation (Erichsen Andersson et al, 2012).  

 

 

Riskfaktorer vid postoperativ vård 

Sårvårdsmetod  

Haycock et al. (2005) fann i sin studie att bristfällig sårvård var en riskfaktor för 

postoperativa sårinfektioner. I studien upptäcktes att det fanns många olika 

metoder för såromläggning som användes och att det inte fanns några riktlinjer på 

avdelningen. Författarna sökte efter bästa evidens som kunde utföras i praxis. 

Vidare menar författarna att det finns en brist i evidens för att vägleda optimal 

postoperativ sårvård och att detta främjar ett brett utbud av omläggningsmaterial 

och rutiner för arbetsgivaren. Av den funna evidens som kunde användas i praxis 

fick personalen som en del av sårvårdsbehandling utbildning i aseptiska principer i 

sårvårdsteknik. Därefter fick de göra ett kunskapstest. Målet var att fokusera på 

patientens exogena och endogena smittkällor och att standardisera riktlinjer för att 

minska smittspridning. Sjuksköterskor och kirurger samarbetade för att identifiera 

och utvärdera operationssåret, det fördes ett vårdprotokoll över operationssåret och 

gjorda insatser. En förbättring av sårvården skedde med 98 % och minskningen av 

SSI var signifikant. 
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Förband 

I en studie som utfördes på kvinnor som genomgått kejsarsnitt kunde man påvisa 

att de postoperativa sårinfektionerna minskade efter att man infört användning av 

hydrofiber (absorberande och gelbildande Aquacel) och hydrokolloida 

(absorberande DuoDERM) förband. Innan de nya förbanden infördes hade man 

använt ett vadderat filmförband vilket hade begränsad absorptionsförmåga, innan 

studien genomfördes hade förbandet rutinmässigt bytts ut efter 24 timmar vilket 

ändrades till minst 48 timmar i och med införandet av de nya riktlinjerna. 

Riktlinjerna angående val av förband infördes på ett av de två sjukhusen som 

deltog i studien så att man skulle kunna undersöka effekten av de nya förbanden. 

Infektionsfrekvensen minskade från 9 % till 3,3 % på ett år. Studien visar att det 

finns en signifikant risk att använda fel sorts förband vilket gör att postoperativa 

infektioner lättare utvecklas (Gregson, 2011). Ytterligare en riskfaktor är då 

förband öppnas upp för att inspektera operationssåret vilket leder till 

kontamination och risk för att en postoperativ infektion uppstår. När man 

undersökte effekterna av förbandet Opsite Post Op Visible visade resultatet att 

förbandet användes i genomsnitt 4-5 dagar, synligheten genom förbandet 

uppskattades vara mycket bra, likaså förmågan att absorbera exudat uppskattades 

som mycket bra. Författarna drar slutsatsen att användning av detta förband 

minskar risken för postoperativa infektioner (O`Brian et al, 2010). Segers et al 

(2006) undersökte i en studie där man tittade på riskfaktorer för att utveckla SSI, 

effekten av två olika slags förband. Patienterna i studien hade genomgått 

hjärtkirurgi. Förbandet som användes till studiegruppen var ett sterilt transparent 

självhäftande förband (Opsite) och till kontrollgruppen användes ett vatten och luft 

genomsläppligt absorberande gasbindsförband (Hansapore). Ingen skillnad i 

frekvensen av SSI upptäcktes mellan de båda grupperna. Därför menar författarna 

att frågan om vad som är mest optimalt efter hjärtkirurgi fortfarande är olöst. 

 

Betydelsen av riktlinjer och brist på följsamhet som 

riskfaktor  

Följsamhet 
Bristande kunskap om gällande riktlinjer har visat sig vara en betydande riskfaktor 

till att utveckla postoperativa infektioner (Labeau et al, 2010; McBride & Beamer, 

2007). Det finns rekommendationer, riktlinjer och normer att följa för 
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sjukvårdspersonal när det gäller preoperativa förberedelser. Problemet har varit 

hur dessa åtgärder ska utföras i praxis och det föreligger en risk med att det inte 

finns verktyg som stödjer dessa rekommendationer och riktlinjer för att kunna 

utföra bästa praxis. Bästa praxis och riktlinjer är tillgängliga för alla vårdgivare 

men det är vårdgivarens ansvar att ge personalen verktygen till detta. På en 

avdelning införde man två elektroniska dokument som hade upprättats utifrån 

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) och Room Nurses Association 

of Canada (ORNAC) rekommendationer. Ena dokumentet handlade om 

preoperativ dusch/tvätt utbildning både för patienten och personalen det andra 

dokumentet rörde utförandet av hårborttagning för personalen. Genom införandet 

av dessa elektroniska dokument gavs personalen ett verktyg att arbeta efter och 

därmed kunde man även se att följsamheten till riktlinjerna ökade. Genom 

information och utbildning till patienterna om preoperativ dusch, kunde en 

signifikant reducering av postoperativa infektioner ses (McBride & Beamer, 

2007). 

Studier har visat att det finns en brist i följsamheten till riktlinjerna vilket räknas 

som en betydande riskfaktor för att patienterna ska utveckla postoperativa 

infektioner (Labeau et al, 2010; Demir 2009; Gregson 2011). En studie genomförd 

i Turkiet visade signifikant låg följsamhet till riktlinjerna inom områdena, 

preoperativ dusch, lokal hudförberedelse, arbetsklädsel, städning av sterilt fält och 

sår/ eksem på personalens händer. Riktlinjerna är allmänt publicerade och är 

användbara dokument att stödja kliniska beslut på. Författaren menar att det är 

rimligt att förvänta sig att de bör återspegla sig i klinisk praxis, men denna studie 

visar betydande skillnader mellan rekommenderad praxis och praktik. Vidare 

menar författaren att en av orsakerna till den låga följsamheten kan vara att dessa 

står skrivna på engelska och inte finns översatta till turkiska och den andra orsaken 

kunde tänkas vara att sjukhusen har en låg tillgång till datorer (Demir, 2009). Dock 

har en studie bevisat motsatsen. Denna studie studerade om operationspersonal 

rutinmässigt följde riktlinjerna förknippat med bästa praxis för aseptik. Resultaten 

antydde att en hög andel av personalen aldrig eller sällan gjorde överträdelse av 

aseptik i sterilt fält under operation. Det är operationssjuksköterskan som ansvarar 

för att upprätthålla steriliteten hos det material som används under operationen, 

sjuksköterskan är även ansvarig för att observera och rapportera eventuella 
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överträdelser i sterilt fält under operation (Adams, Korniewicz & El-Marsi, 2011). 

Genom att införa riktlinjer och introducera metoder för riktlinjerna samt påvisa att 

det finns stort utrymme för att förbättra sjuksköterskors kunskap om riktlinjerna 

kunde man se en ökad följsamhet av dessa riktlinjer på avdelningarna (Labeau et 

al, 2010; Gregson 2011).   

 

DISKUSSION 

Sammanfattning av huvudresultaten 

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka riskfaktorer för postoperativa 

infektioner och de riskfaktorer som har framkommit är: preoperativ rakning, 

preoperativ dusch utan klorhexidin tvål, brister i handtvätt, fetma, perforation av 

operationshandskar, operation som pågår mer än fyra timmar, antal personer som 

befinner sig i operationssalen och frekvensen av dörrar som öppnas och stängs till 

operationssalen. Ett resultat var också att patienten själv med hjälp av 

tvättutbildning inför operationen kan bidra till att minska risken för postoperativa 

sårinfektioner. 

 

Resultatdiskussion 

Preoperativ vård 

Hårborttagning med rakhyvel inför operation ökar risken för postoperativa 

infektioner(Dizer et al, 2009; Celik & Kara, 2007; Haycock et al, 2005). Detta är 

en viktig kunskap både för sjuksköterskor som förbererder patienter för operation 

och för patienten själv. Om patienten inte informeras om denna risk i god tid inför 

operationen finns det risk att han/hon rakar sig själv hemma innan operationen. En 

riskfaktor är också att patienter inte duschar med klorhexedin tvål innan ett 

kirurgiskt ingrepp(Dizer et alt, 2009; Haycock et al, 2005). Även Jakobsson, 

Perlkvist och Wann-Hansson (2010) framhåller vikten av preoperativa 

desinfektionsdushar och de har i en översiktsartikel försökt hitta bevis för hur 

många dushar som är nödvändigt, men de menar att det behövs vidare forskning 

om detta och att tillsvidare är det lämpligast att utgå från Socialstyrelsens 
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rekommendationer där det optimala antalet duschar uppges vara tre. 

Uppsatsförfattarna håller med om att det skulle behövas mer forskning inom detta 

område. I vårdhandboken (Hambraeus, 2010) rekommenderas minst två 

helkroppstvättar med desinfekterande tvål vid ingrepp där risken för infektion av 

patientens egna hudbakterier är stor och endast eventuellt kroppstvätt med 

desinfektionsmedel i normala fall. När det gäller planerade operationer så är det 

ofta patienten själv som delvis genomför hudförberedelsen inför operationen. Då 

är det viktigt att sjuksköterskan gör patienten delaktig och informerar om hur den 

preoperativa tvätten går till och varför. Svensk sjuksköterskeförening (2012) 

skriver att ett av omvårdnadens mål är att hålla en balans i maktförhållandet 

mellan patient och vårdare och att detta görs genom att patienten är delaktig och 

känner sig trygg. Därför är det viktigt att både patienten och sjuksköterskan har 

kunskap om att antiseptiska duschar inför operationen kan minska risken för 

postoperativa infektioner. Detta styrks även av Nanda International som menar att 

ett  kännetecknen för infektionsrisk är otillräcklig kunskap för att undvika 

exponering av patogener (Herdman, 2009), 

 

Enligt Nanda International är ett kännetecken för ökad risk för infektion 

malnutrition (Herdman, 2009). Resultatet i denna litteraturstudie är tvetydigt när 

det gäller nutritiosstatus. Fetma har visat sig vara en signifikant riskfaktor för 

postoperativa infektioner (Al-Zaru, Ammouri, Al-Hassan & Amr, 2009; Segers et 

al, 2006; Kaye, Sloane, Sexton & Schmader, 2006). Pacelli, Bossola,Tortorelli, 

Papa & Doglietto (2008) menar att det de senaste tre decennierna har det skett en 

stor utveckling av tekniken både inom anestesin och kirurgin samt en förbättring 

av den postoperativa vården. Detta har lett till en minskning av postoperativ 

dödlighet och sjuklighet, därför menar de att sambandet mellan malnutrition och 

SSI måste ifrågasättas och att nya studier inom området bör göras. Shinkawa et al. 

(2012) menar dock att nutritionsinsatser kan verka förebyggande för 

postooperativa infektioner. Författarna påpekar att det oftast inte finns tid för 

preoperativa nutritionsåtgärder, speciellt inte för patienterna som var med i deras 

studie eftersom de opererades för lokalt avancerad cancer. Uppsatsförfattarna 

anser efter att ha genomfört den här litteraturstudien att det är viktigt att vara 

medveten om att både malnutrition och fetma kan vara riskfaktorer för 
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postoperativ sårinfektioner. För att minska risken för postoperativa infektioner bör 

en nutritionsbedömning i ett tidigt skede göras för att då kunna sätta in relevanta 

åtgärder för att förbättra nutritionsstatusen inför operationen. Shinkawa et al. 

menar att det inte bara är viktigt med nutritionsinsatser preoperativt utan även 

postoperativt för undernärda patienter för att undvika SSI:s. 

 

Peroperativ vård 

Bristande handtvätt är en av de faktorer som ökar risken för att patienter som 

genomgår öppen hjärtkirurgi ska utveckla postoperativa sårinfektioner (Haycock et 

al, 2005). Trots en bra följsamhet till handtvätt så kunde följsamheten förbättras 

med 11 % genom personalutbildning, på så sätt minskade förekomsten av 

sårinfektioner signifikant. Intressant var att trots utbildning så var personalens 

egna insatser i form av att påminna varandra om att sprita händerna före och efter 

patientkontakt den mest framgångsrika åtgärden. Uppsatsförfattarna har av egen 

erfarenhet fått ett intryck av att följsamheten till handtvätt ökar när personalen blir 

påmind om vilka regler som gäller till exempel vid handledning av studenter eller 

introduktion av ny personal då man är mån om att utföra sitt arbete korrekt. 

I en studie gjord i England mätte man den bakteriella effekten av att behålla eller 

ta bort fingerringar före och efter handtvätt med klorhexidin tvål (Kesall et al, 

2005). Författarna fann att bakteriekolonier reducerades kraftigt genom handtvätt, 

både när ringen satt på och när den avlägsnades.  Intressant var att när ringen 

avlägsnats och handtvätt hade gjorts kunde man finna fler bakterier på fingret som 

ringen suttit på än de andra fingrarna. Författarna kunde även finna att handskarna 

hade lättare att gå sönder då ringar bars (a.a.). Detta anser uppsatsförfattarna är 

viktigt eftersom man med den här kunskapen även bör informera patienter som ska 

opereras om att tvätta extra noga på de fingrar där de brukar använda ringar. 

En intressant upptäckt som Harnoß et al. (2010) gjorde i sin studie var att risken 

för att operationshandskarna ska perforeras under operationen är så hög som 78 % 

och att personalen oftast inte märker att det skett. Om medvetenheten om detta 

fenomen ökar hos personalen så skulle det kunna bidra till att risken för 

postoperativa sårinfektioner minskade genom att personalen byter handskar oftare. 

När det gäller hypotermi som riskfaktor för uppkomsten av postoperativa 

sårinfektioner har uppsatsförfattarna fått fram tvetydig information, därför behövs 
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mer aktuell forskning inom det här området. Tidigare forskning inom området 

finns men är begränsad till årtal innan 2005. 

Operationer som pågår i mer än fyra timmar har i studier visat sig öka risken för 

SSI:s (Al-Zaru, Ammouri, Al-Hassan & Amr, 2009). Även WHO (2002) anger att 

operationstiden är en av de riskfaktorer som påverkar att postoperativa 

sårinfektioner uppstår. Al- Zaru et al menar att ju längre tid operationen pågår 

desto mer miljömässiga faktorer exponeras patienten för vilket leder till att man 

kan förvänta sig en högre infektionsfrekvens. Även om sjuksköterskan inte kan 

påverka operationstiden är det en fördel om hon/han är medveten om denna 

riskfaktor eftersom det är sjuksköterskans ansvar att hålla operationssalen så steril 

som möjligt.  

Flera studier visar att luften i operationssalen är en riskfaktor för postoperativa 

sårinfektioner. Personer som rör sig i operationssalen och även trafikflödet av 

personer som går ut och in ur operationssalen har stor betydelse för 

kontaminationen av luften (Erichsen Andersson et al, 2012; Edmiston et al, 2005; 

Bischoffer et al (2007). En ökad medvetenhet om aktuell forskning visar att detta 

är viktiga riskfaktorer som kan göra att personalen ser till att ingen onödig trafik 

sker in och ut från operationssalen samt att ingen rör sig i rummet i onödan. I 

studien som utfördes av Edmiston et al tittade man på orsakerna till att dörrar 

öppnades och stängdes i operationssalarna. Man fann att i 27 % av fallen öppnades 

dörrarna helt i onödan. Ett exempel kunde vara att personal öppnade dörren till 

salen och såg sig omkring och sedan stängde igen. Detta är ett problem som enkelt 

kan förbättras genom ökad medvetenhet om vilka risker detta innebär för 

patienten. 

Förkylning hos både personal och patienten under operation är en betydande 

riskfaktor vid utvecklingen av postoperativa infektioner (Edmiston et al, 2005; 

Haycock et al, 2005). Uppsatsförfattarna har av detta dragit lärdom att en 

förkylning hos personalen vid mötet med patient kan innebära att patienten får in 

bakterier i operationssåret och till följd blir det ett lidande för patienten. 

Uppsatsförfattarna menar att med enkla medel så som noggrannhet med handtvätt, 

munskydd och byte av klädsel så kan dessa riskfaktorer minimeras och på så sätt 

förhindra smittspridning. 
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Postoperativ vård 

Idag finns ett stort antal olika slags sårförband på marknaden och det är svårt att få 

en överblick över alla (Lindholm, 2012). Även Haycock et al (2005) anser att det 

finns ett stort utbud av omläggningsmaterial och fann i sin studie att avdelningen 

saknade riktlinjer för omläggning.  Haycock et al, menar att det finns en brist i 

evidens för att vägleda optimal postoperativ sårvård och att detta främjar ett brett 

utbud av omläggningsmaterial och brist på rutiner för arbetsgivaren. 

Uppsatsförfattarna har av egen erfarenhet upplevt detta på vårdavdelningarna och 

att omläggningsmaterial har valts bort av arbetsgivaren pga. för höga kostnader. I 

denna litteraturstudie har vi funnit både studier som visar på de goda effekterna av 

nya förband med absorberande och gelbildande egenskaper (O`Brian et al, 2010; 

Gregson, 2011) och studier som visar att det inte blev någon skillnad när man 

använde de nya förbanden jämfört med vanliga gasbindsförband (Segers et al, 

2006; Ubbink et al, 2008). O`Brian et al. (2010) undersökte effekten av förbandet 

Opsite Post Op Visible som har egenskapen att vara genomskinligt. Det visade sig 

att synligheten genom förbandet var mycket bra vilket ledde till att man inte 

behövde lyfta på förbandet för att kontrollera sårets status. Det menar författarna är 

en stor fördel eftersom exponering av såret ökar risken för kontamination av såret. 

Förbandet behövde inte heller bytas lika ofta som gasbindsförbandet vilket också 

minskar risken för kontaminering.  

 

Brist på följsamhet till riktlinjer 

Brist på kunskap är ett betydande hinder för att kunna följa rekommenderade 

riktlinjer, det finns även missuppfattningar om rätt åtgärd för att förebygga 

postoperativa infektioner (Labeau et al, 2010).  Det finns rekommenderade 

riktlinjer tillgängliga för vårdpersonal men ett problem är hur dessa åtgärder ska 

utföras i praxis. Det föreligger även en risk med att det inte finns verktyg som 

stödjer dessa rekommendationer och riktlinjer för att kunna utföra bästa praxis 

(McBride & Beamer 2007).  Riktlinjerna är allmänt publicerade och är användbara 

dokument att stödja kliniska beslut på, ändå visar en studie signifikant skillnad 

mellan de vägledande rekommendationerna och nuvarande praxis (Demir, 2009). 

Uppsatsförfattarna menar att vårdarbetet bör vara under ständig förändring och 

utveckling, detta för att på bästa sätt skydda patienterna och vårdpersonal. Därför 
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tycker uppsatsförfattarna att det är verksamheten och personalens skyldighet att 

hålla sig uppdaterade om riktlinjerna och bästa praxis. Sjuksköterskan spelar en 

avgörande roll i att identifiera, iscensätta och utvärdera förändringsarbetet i klinisk 

praxis. Med sin närhet till patienten är sjuksköterskan en viktig drivkraft för 

patientnära förändring (Haycock et al, 2005).     

I en studie kunde man påvisa att vårdpersonalen hade en hög följsamhet av 

riktlinjerna förknippat med bästa praxis för aseptik (Adams, Korniewicz, El-Marsi 

2011). Även en hög följsamhet till riktlinjerna vid handtvätt kunde påvisas i två 

studier (Adams, Korniewicz, El-Marsi, 2011, Demir, 2009). Uppsatsförfattarna har 

av egen erfarenhet upplevt att det finns en bra upplysning ute i vårdverksamheten 

angående handtvätt. Detta kan enligt uppsatsförfattarna bero på att handtvätt är det 

mest effektiva och enklaste sättet att förhindra att patienter drabbas av 

vårdrelaterade infektioner (Biddle, 2009) och den viktigaste metoden för att 

förhindra smittspridning är att tillämpa god följsamhet av handhygien i allt 

vårdarbete (Socialstyrelsen, 2012). Genom införande av riktlinjer vid användning 

av clipper istället för rakning samt att operationsförband fick sitta kvar under minst 

48 timmar, kunde en minskning av SSI ses (Gregson, 2011). Uppsatsförfattarna 

menar att riktlinjer och rutiner måste införas och ”övervakas”. Vidare menar 

uppsatsförfattarna att faktorer som bidrar till att vårdpersonal brister i sin 

följsamhet behöver identifieras för att man ska komma till rätta med problemet när 

det gäller förebyggande av riskfaktorerna vid SSI. 

Metod diskussion 

Författarna har sökt litteratur i databaserna PubMed och Cinahl då dessa databaser 

är inriktade på omvårdnad och medicin. För att försäkra sig om att sökningarna 

utfördes på ett korrekt och effektivt sätt bokades tid med en bibliotekarie från 

Högskolan Dalarna i ett tidigt skede i uppsatsarbetet. De sökord och 

sökordskombinationer som användes valdes av författarna eftersom de ansågs 

rimliga när det gällde att hitta artiklar som svarade mot syftet. Författarna gjorde 

ett omfattande sökarbete med många sökningar för att få fram de lämpligaste 

artiklarna. Ingen avgränsning gjordes när det gäller vilket land artiklarna kom 

ifrån. Detta eftersom författarna ansåg att användandet av kvalitetsmallen 

säkerställde kvaliteten på artiklarna. Att utesluta vissa länder ansågs därför inte 
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nödvändigt. Att använda artiklar från olika delar av världen ansågs också viktigt 

eftersom problemet med postoperativa sårinfektioner/ SSI är ett internationellt 

problem. Artiklarna som använts i resultatet förekommer begreppen postoperativa 

infektioner och SSI, därför har även uppsattsförfattarna valt att använda båda 

begreppen då det föreliger en viss skillnad mellan dem (se definition av centrala 

begrepp). Avgränsningen när det gäller årtal från 2005 – 2012 anser författarna 

vara lyckad eftersom det var aktuell forskning som skulle beskrivas i uppsatsen. 

En upptäckt som författarna gjorde var att många av referenserna till riktlinjerna 

som anges i vårdhandboken (Hambraeus, 2010) och på socialstyrelsens hemsida 

(Socialstyrelsen, 2012) är av äldre datum och en uppdatering med referenser från 

nyare studier skulle vara lämpligt. Uppsatsen innehåller sammanlagt 53 referenser 

varav 23 artiklar har använts till resultatet. Samtliga artiklar som användes till 

resultatet var vetenskapliga artiklar med medel eller hög kvalitet. 

 

En svaghet med denna litteraturstudie är ämnets stora omfattning och det har 

krävts ett stort arbete med att söka artiklar för att få tillräckligt mycket material 

som belyser riskfaktorer. Ett annat sätt hade kunnat vara att endast inrikta sig på en 

viss riskfaktor och då kunna specialisera sig på den. Uppsatsförfattarna valde ändå 

att försöka ge en bredare bild av vilka riskfaktorer som påverkar postoperativa 

sårinfektioner för att det är en kunskap som uppsatsförfattarna själva anser är 

viktig. En begränsning av uppsatsen gjordes dock i ett relativt tidigt skede då 

uppsatsförfattarna från början hade för avsikt att även beskriva vilka åtgärder som 

är relevanta för att minska risken för postoperativa sårinfektioner. 

Uppsatsförfattarna insåg under arbetets gång att syftet med artikeln var för 

okoncentrerat och stort. Det är dock något som skulle vara intressant att skriva om 

i framtiden. 

En ytterligare svaghet med studien skulle kunna vara att riktlinjer ofta nämns i 

arbetet utan att beskrivas. En detaljerat beskrivning av de riktlinjer som nämns 

skulle kunna ha beskrivits i introduktionen men har utelämnats både på grund av 

omfattningen på uppsatsen och på grund av begränsningen av tid. 
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Studiens kliniska betydelse 

Att identifiera riskfaktorer för postoperativa sårinfektioner är viktigt för att 

sjukvårdspersonal tidigt ska kunna införa åtgärder för att motverka att infektioner 

uppstår. Denna litteraturstudies kliniska betydelse består därför i att öka 

medvetenheten hos sjukvårdspersonal om vilka riskfaktorerna är och därigenom 

också om vikten av följsamhet till de riktlinjer som finns. Uppsatsförfattarna ser 

gärna att opererande vårdavdelningar går igenom riktlinjer samt diskuterar vilka 

riskfaktorer som finns på arbetsplatsträffar eller liknande sammankomster för 

personalen. 

Slutsats  

Riskfaktorer som har framkommit genom denna litteraturstudie som påverkar att 

postoperativa sårinfektioner uppstår är: preoperativ rakning, preoperativ dusch 

utan klorhexidin tvål, brister i handtvätt, perforation av operationshandskar, 

operation som pågår mer än fyra timmar, antal personer som befinner sig i 

operationssalen och frekvensen av dörrar som öppnas och stängs till 

operationssalen. Uppsatsförfattarna anser också att en viktig slutsats som kan 

fastställas i och med denna litteraturstudie är att medvetenhet om riskfaktorer för 

postoperativa sårinfektioner leder till ökad följsamhet av riktlinjer. Det är inte 

tillräckligt att införa riktlinjer för att minska frekvensen av postoperativa 

sårinfektioner. Personalen måste även ha möjlighet och motivation till att följa 

dem. Detta kan ske genom kunskap hos personalen om vilka riskfaktorerna är och 

hur de påverkar patienten. 

Förslag till vidare forskning 

Ökad kunskap om riskfaktorer gör det möjligt att minska frekvensen av 

postoperativa sårinfektioner och att man då kan åtgärda riskfaktorerna. Vår 

litteraturstudie visade att det fortfarande råder tveksamhet kring hur stor betydelse 

en del av riskfaktorerna har för postoperativ sårinfektion, t ex vilken typ av 

förband man bör använda. En randomiserad kontrollerad studie där man jämför 

några av de idag mest använda förbanden vore av intresse. Vidare noterade vi att 

många nu gällande riktlinjer bygger på studier från 80 och 90-talet, vilket tyder på 

att nya studier behövs i många fall. 



 

 29 

REFERENSLISTA 

 

Adams, J., Korniewicz, D. & El-Marsi, M. (2011). A descriptive study exploring 

the principles of asepsis techniques among perioperative personnel during surgery.  

Canadian operating room nursing journal, 29, (4), 6-24. Hämtad från CINAHL 

databas. 

Al-Zaru, I M., Ammouri, A A,. Al-Hassan, M A,. & Amr, A A. (2009). Risk 

factors for deep sternal wound infections after cardiac surgery in Jordan. Journal 

of Clinical Nursing, 19, 1873-1881. doi: 10.1111/j.1365-2702.2010.03193 

 

Bischoff, W., Tucker, B., Wallis, M., Reboussin, B., Pfaller, M., Hayden, F. & 

Sherertz, R. (2007). Preventing the Airborne Spread of Staphylococcus aureus by 

Persons With the Common Cold: Effect of Surgical Scrubs, Gowns, and Masks. 

Chicago Journals,28(10). Hämtad från PubMed databas. 

 

Biddle, C. (2009). Semmelweis Revisited: Hand Hygiene and Nosocomial Disease 

Transmission in the Anesthesia Workstation. AAna Journal, 77(3), 229-237. 

Hämtad från CINAHL Databas. 

 

Butterworth, P., Pod, B. & Tinley, P. (2007). Postoperative infection rates in 

podiatric surgical practice: a review of the literature. Australasian Journal of 

Podiatric Medicine, 41(3), 39-43. Hämtad från CINAHL databas.  

 

Celik, S. & Kara, A. (2007). Dose shaving the incision site increase the infection 

rate after spinal surgery?  Spine,32 (15). Hämtad från PubMed databas.  

 

Centers for Disease Control and Prevention, CDC. (2012). Surgical Site Infection 

(SSI). Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention. Hämtad den 15 oktober 

2012 från,  

http://www.cdc.gov/hai/ssi/ssi.html   

  

http://www.cdc.gov/hai/ssi/ssi.html


 

 30 

Daeschlein, D.,  Kramer, A., Arnold,A,. Ladwig,A,. Seabrook, G.R & Edmiston, 

C.E. (2011). Evaluation of an innovative antimicrobial surgical glove technology 

to reduce the risk of microbial passage following intraoperative perforation. 

American Journal of Infection Control, 38 (2), 98-103. 

doi:10.1016/j.ajic.2010.05.026 

 

Dalen, N., Lillkrona, U., Muren, O., Pukk- Härenstam, K., & Unbeck, M. (2010). 

Healthcare processes must be improved to reduce the occurrence of orthopaedic 

adverse events. Scandinavian Journal of caring Sciences, Scand J Caring Sci, 

24(3),671-677. doi: 10.1111/j.1471-6712.2009.00760 

 

De Lissovoy, G., Fraeman, K., Hutchins, V., Murphy, D., Song, B & Vaughn, B B. 

(2009). Surgical site infection: Incidence and impact on hospital utilization and 

treatment costs. American Journal of Infection Control, 37 (5), 387-397. Hämtad 

från PubMed databas.  

 

Demir, F. (2009). A survey on prevention of surgical infections in operating 

theaters. Worldviews on Evidence-Based Nursing, 2 (6), 102–113. Hämtad från 

CINAHL databas. 

Dizer, B., Hatipoglu, S., Kaymakaoglu, N., Tufan, T., Yava, A., Iyigun, E. & 

Senses, Z. (2009). The effect of nurse- preformed preoperative skin preparation on 

postoperative surgical site infection in abdominal surgery. Journal of Clinical 

Nursing, 18(3), 3325–3332. doi: 10.1111/j.1365-2702.2009.02885. 

 

Edmiston Jr, C.E., Seabrook, G., Cambria, R., Brown, K., Lewis, B., Sommers, J., 

Krepel,. Wilson, P., Sinski, S. & Towne, J. (2005). Molecular epidemiology of 

microbial contamination in the operatingroom environment: Is there a risk 

for infection? Surgery, 138 (4), 573-581. doi:10.1016/j.surg.2005.06.045 

 

Erichsen Andersson, A., Bergh, I. Karlsson, J., Eriksson, B. & Nilsson, K. (2012). 

Traffic flow in the operating room: An explorative and descriptive study on air 

quality during orthopedic trauma implant surgery. American Journal of Infection 

Control, 40(8) 750-755. doi:10.1016/j.ajic.2011.09.015 

http://www.sciencedirect.com.www.bibproxy.du.se/science/journal/01966553
http://www.sciencedirect.com.www.bibproxy.du.se/science/journal/01966553
http://www.sciencedirect.com.www.bibproxy.du.se/science/journal/01966553
http://www.sciencedirect.com.www.bibproxy.du.se/science/journal/01966553


 

 31 

Ericson, E & Ericson, T. (2009). Klinisk mikrobiologi: Infektioner, immunologi, 

vårdhygien. Stockholm. Liber AB. 

 

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2008). Att göra systematiska litteraturstudier: 

Värdering, Analys och presentation av omvårdnads forskning. Stockholm: Natur 

och Kultur.  

 

Fry, DV. & Fry, RE. (2007). Surgical site infection: the host factor. AORN 

Journal, 86 (5), 801-814.  doi:10.1016/j.aorn.2007.06.022. 

 

Gregson, H. (2011). Reducing surgical site infection following caesarean section. 

Nursing Standard, 25(50), 35-40. Hämtad från CINAHL databas. 

 

Hambraeus, A. (2010). Preoperativ vård. Hämtad den 11 januari 2013 från, 

http://www.vardhandboken.se/Texter/Operationsvard/Preoperativ-vard/ 

 

Hambraeus, A. (2010). Smitta och infektioner. Hämtad den 11 januari 2013 från, 

http://www.vardhandboken.se/Texter/Operationsvard/Smitta-och-infektioner/ 

 

Harnoß, J-C., Partecke, l-I., Heidecke, C-D,. Hubner, N-O., Kramer, A. & 

Assadian, O. (2010). Concentration of bacteria passing through puncture holes in 

surgical gloves. American Journal of Infection Control, 38 (2): 154-8. 

doi:10.1016/j.ajic.2009.06.013 

 

Haycock, C., Laser, C., Keuth, J., Montefour, K., Wilson, M., Austin, K., Coulen, 

C. & Boyle, D. (2005). Implementing Evidence based Practice Findings to 

Decrease Postoperative Sternal Wound Infections Following Open Heart Surgery.  

Journal of cardiovascular nursing, 20 (5), 299-305. Hämtad från Chinal databas.   

Jakobsson, J., Perlkvist, A. & Wann-Hansson, C. (2010). Searching for evidence 

regarding using preoperative desinfection showers to prevent surgical site 

infection: a systematic review. Worldviews on Evidence-Based Nursing, 143-152. 

doi: 10.1111/j.1741-6787.2010.00201. 

 

http://www.vardhandboken.se/Texter/Operationsvard/Preoperativ-vard/
http://www.vardhandboken.se/Texter/Operationsvard/Smitta-och-infektioner/
http://www.sciencedirect.com.www.bibproxy.du.se/science/journal/01966553


 

 32 

Järhult, J. & Offenbartl, K. (2005). Kirurgiboken. Vård av patienter med 

kirurgiska, urologiska och ortopediska sjukdomar. Stockholm: Liber AB 

 

Kaye, KS., Sloane, R., Sexton, DJ. & Schmader, KA. (2006). Risk Factors for 

Surgical Site Infections in Older People. J AM Geriatr Soc. 54 (3): 391-6. DOI: 

10.1111/j.1532-5415.2005.00651. 

 

Kelsall, N., Griggs, R., Bowker, K. & Bannister, G. (2005). Should finger rings be 

removed prior to scrubbing for theatre? Journal of hospital infection, 62 (4), 450-

452. doi:10.1016/j.jhin.2005.09.002 

Labeau, S., Witdouck, S., Vadijck, D., Claes, B., Rello, J., Vandewoude, K., Lizy, 

C., Vogelaers, D. & Blot, S. (2009). Nurses´ knowledge of evidence- based 

guidelines for the prevention of surgical site infection. Worldviews on Evidence-

Based Nursing , 7 (1), 16–24. Hämtad från Cinahl databas. 

 

Lehtinen, S., Onicescu, G., Kuhn, K., Cole, D. & Esnaola, N. (2010).  

Normothermia to Prevent Surgical Site Infections After Gastrointestinal Surgery: 

Holy Grail or False Idol? Ann Surg. 252(4), 696–704. 

doi:10.1097/SLA.0b013e3181f6c2a9. 

 

Lindholm, C. (2012). Sår. Lund: Studentlitteratur.  

 

Herdman, T. H. ( Red). (2009). NANDA International. Omvårdnadsdiagnoser 

enligt NANDA –definitioner och klassifikationer 2009-2011. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

McBride, T. & Beamer, J. (2007). Pre- operative patient preparation in the 

prevention of surgical site infection.  Canadian operating room nursing journal, 

8(1),26-34. Hämtad från Cinahl databas.  

 

O`Brien, G., Buckley, K., Vanwalleghem, G., Vanrenterghem, D., Dharma, h., 

Winter, R. & Douglass, J. (2010). A multi-centre, prospective, clinical in-market 



 

 33 

evaluation to assess the performance of Opsite Post-Op Visible dressings. 

International Wound Journal, 7(5), 329-337. Hämtad från Cinahl databas.  

 

Pacelli, F., Bossola, M., Tortorelli, AP., Papa, V. & Doglietto, GB. (2008). Is 

malnutrition still a risk factor of postoperative complications in gastric cancer 

surgery? Clinical Nutrition, 27 (3), 398-407. doi:10.1016/j.clnu.2008.03.002 

 

Putwatana, P., Reodecha, P., Sirapo-ngam, Y., Lertsithichai, P. & 

Sumboonnanonda, K. (2005). Nutrition screening tools and the prediction of 

postoperative infectious and wound complications: comparison of methods in 

presence of risk adjustment. Nutrition, 21 (6), 691-697. 

doi:10.1016/j.nut.2004.10.015 

 

SBU Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården. (2012). Evidensbaserad vård. 

EBM- evidensbaserad medicin. Hämtad den 11 oktober från, 

http://sbu.se/sv/Evidensbaserad-vard/ 

 

Segers, P., De Jong, A., Spanjaard, L., Ubbink, D. & De Mol, B. (2006). 

Randomized clinical trial comparing two options for postoperative incisional care 

to prevent poststernotomy. Wound Repair and Regeneration, 15(2), 192-6. 

DOI:10.1111/j.1524-475X.2007.00204. 

 

Shinkawa, H., Takemura, S., Uenishi, T., Sakae, M., Ohata, K., Urata, Y., 

Kandeda, K., Nozawa, A. & Kubo, S. (2012). Nutritional risk index as an 

independent predictive factor for the development of surgical site infection 

after pancreaticoduodenectomy. Surg Today. 2012 Sep 28. [Epub ahead of print] 

DOI 10.1007/s00595-012-0350-2 

 

Smittskyddsinstitutet (2011). Sjukdomsinformation om meticillinresistenta gula 

stafylokocker (MRSA). Hämtad den 11 oktober, 2012 från, 

http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/meticillinresistenta-gula-stafylokocker/ 

 

http://sbu.se/sv/Evidensbaserad-vard/
http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/meticillinresistenta-gula-stafylokocker/


 

 34 

Socialstyrelsen. (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. 

Stockholm: Socialstyrelsen. Hämtad den 12 oktober, 2012 från, 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2005/2005-105-1  

 

Socialstyrelsen (2009). Vårdrelaterade infektioner är en stor risk. Stockholm: 

Socialstyrelsen. Hämtad den 21 maj, 2012 från, 

http://www.socialstyrelsen.se/patientsakerhet/riskomraden/vardrelateradeinfektion

er  

 

Socialstyrelsen. (2012). Vårdrelaterade infektioner är en stor risk. Stockholm: 

Socialstyrelsen. Hämtad den 12 oktober, 2012 från, 

http://www.socialstyrelsen.se/patientsakerhet/riskomraden/vardrelateradeinfektion

er 

 

Socialstyrelsen.( 2010). ”Fem helt nya nationella riktlinjer”. Stockholm: 

Socialstyrelsen. Hämtad den 4 november, 2012 från,  

http://www.socialstyrelsen.se/pressrum/nyhetsarkiv/femheltnyanationellariktlinjer  

 

Svensk sjuksköterskeförening. (2012). Värdegrund för omvårdnad. Stockholm: 

svensk sjuksköterskeförening. Hämtad den 9 januari 2013 från, 

http://www.swenurse.se/PageFiles/8804/Nr55_13okt_NYWEB.pdf 

 

Sveriges Riksdag. (2012). Svensk författningssamling 2010:659. 

Patientsäkerhetslag (2010:659). Stockholm: Socialstyrelsen. Hämtad den 29 maj, 

2012 från,  

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-

659/  

 

Sveriges kommuner och landsting. (2010). Nationell satsning för ökad 

patientsäkerhet- delrapport av resultat och erfarenhet. Hämtad den 30 maj, 2012 

från, 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2005/2005-105-1
http://www.socialstyrelsen.se/patientsakerhet/riskomraden/vardrelateradeinfektioner
http://www.socialstyrelsen.se/patientsakerhet/riskomraden/vardrelateradeinfektioner
http://www.socialstyrelsen.se/patientsakerhet/riskomraden/vardrelateradeinfektioner
http://www.socialstyrelsen.se/patientsakerhet/riskomraden/vardrelateradeinfektioner
http://www.socialstyrelsen.se/pressrum/nyhetsarkiv/femheltnyanationellariktlinjer
http://www.swenurse.se/PageFiles/8804/Nr55_13okt_NYWEB.pdf
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659/


 

 35 

https://www.skl.se/vi_arbetar_med/halsaochvard/patientsakerhet/nyhetsarkiv/delra

pport   

 

Sveriges Kommuner och Landsting. (2012). Patientsäkerhet: Riskområden. 

Sårinfektioner efter operation. Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting. 

Hämtad den 30 maj 2012 från, 

http://www.skl.se/vi_arbetar_med/halsaochvard/patientsakerhet/riskomraden/sarin

fektioner-efter-operation  

 

Sveriges Riksdag. (2012). Patientsäkerhetslag (2010:659).  Stockholm: Sveriges 

Riksdag. Hämtad den 15 oktober 2012 från, 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-

659/  

 

Sveriges Riksdag. (2012). Svensk författningssamling 1998:531. Lag om 

yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Stockholm: Sveriges Riksdag. 

Hämtad den 31 maj 2012 från, 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1998531-om-yrkesverksam_sfs-

1998-531/  

 

Walz, M., Paterson, C., Seligowski, J. & Heard, S. (2006). Surgical Site Infection 

Following Bowel Surgery A Retrospective Analysis of 1446 Patients. Arch Surg. 

141 (10), 1014-1018. Hämtad den 31 oktober 2012 från PubMed databas. 

 

WHO. (2002). Prevention of hospital-acquired infections: A practical guide. 2nd 

edition. Hämtad den 15 oktober från: 

http://www.who.int/csr/resources/publications/drugresist/en/whocdscsreph200212.

pdf 

 

Wiklund, L. (2003). Vårdvetenskap i klinisk praxis. Stockholm: Natur och Kultur. 

 

https://www.skl.se/vi_arbetar_med/halsaochvard/patientsakerhet/nyhetsarkiv/delrapport
https://www.skl.se/vi_arbetar_med/halsaochvard/patientsakerhet/nyhetsarkiv/delrapport
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/halsaochvard/patientsakerhet/riskomraden/sarinfektioner-efter-operation
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/halsaochvard/patientsakerhet/riskomraden/sarinfektioner-efter-operation
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1998531-om-yrkesverksam_sfs-1998-531/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1998531-om-yrkesverksam_sfs-1998-531/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1998531-om-yrkesverksam_sfs-1998-531/
http://www.who.int/csr/resources/publications/drugresist/en/whocdscsreph200212.pdf
http://www.who.int/csr/resources/publications/drugresist/en/whocdscsreph200212.pdf


 

 36 

Willman, A., Stoltz, P. & Bahtsevani, C. (2006). Evidensbaserad omvårdnad- en 

klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Öhrn, A. (2009). Patientsäkerhet. I B. Ehrenberg & Wallin (Red), Omvårdnadens 

grunder: Ansvar och utveckling (ss. 371-401). Lund: Studentlitteratur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 37 

Bilaga 1. Sökstrategi av utvalda artiklar samt antal träffar, antal lästa och utvalda 

artiklar. 

 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal utvalda 

artiklar till 

resultat, n=23 

Cinahl surgical site infection 

 

201 3  

 

 

Cinahl Surgical 

AND  

Infection 

AND 

prevention 

 

5395 

 

635 

 

 

325 

 

 

3 

 

 

7 

1 

 

Cinahl Titel: surgical glove 

perforation and the risk of 

surgical site infection     

med Smart Text Searching 

364 

 

 

 

1 

2 1 

 

 

PubMed Titel: The application of 

evidence-based measures 

to reduce surgical site 

infections during 

orthopedic surgery — 

report of a single-center 

experience in Sweden. 

Publicerad i Journal of 

orthopaedic surgery and 

research 

1 1 1 

 

 

 

PubMed Titel: Traffic flow in the 

operating room: An 

explorative and 

descriptive study on air 

quality during orthopedic 

trauma implant surgery. 

1 1 1 

 

 

PubMed Titel: Molecular 

epidemiology of microbial 

contamination in the 

operating 

room environment: Is 

1 1 1 

 

 



 

 38 

there a risk 

for infection? 

Cinahl Postoperativ  AND 

Wound infection AND 

Complications 

4342 

177 

130 

 

1 

3 

 

1 

 

 

Cinahl Author. Reichel 42 1 1 

 

 

Cinahl Surgical wound infection 

AND 

Skin flora 

4778 

23 

 

5 

 

1 

 

Cinahl Titel: Semmelweis 

Revisited: Hand Hygiene 

and 

Nosocomial Disease 

Transmission in the 

AnesthesiaWorkstation 

1 1  

 

Cinahl Surgical site infection And 

History 

175 

4 

0 

0 

 

 

 

Cinahl 

 

 

Surgical site infection And 

Bandages 

555 

33 

 

 

4 

 

1 

Cinahl 

 

 

 

 

Surgical site infection 

AND 

Temperature OR 

Nutrition 

148 

 

2 

5844 

0 

 

0 

0 

 

Cinahl 

 

 

Body temperature AND 

SSI Not 

SSI AND 

Surgical wound infection 

 

 

519 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

Cinahl 

 

 

Surgical wound infection 

AND 

Temperature 

556 

 

10 

 

 

3 

 

 

1 

Cinahl 

 

 

Titel: Intraoperative CO2 

insufflation can decrease 

0   

Cinahl 

 

Author: Persson, M. 0   

Pub Med 

 

Titel: Intraoperative CO2 

insufflation can decrease 

1 1 1 

Cinahl 

 

 

Surgical wound infection 

AND 

Nutrition 

420 

 

6 

 

 

1 

 

 

1 
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Cinahl 

 

Surgical site infection 

AND 

Risk factors 

129 

 

44 

 

 

3 

 

 

2 

Cinahl 

 

Surgical site infection 

AND 

Nursing 

 

129 

 

24 

 

 

3 

 

Cinahl 

 

 

Surgical wound infection 

AND 

Smoking and 

Diabetes 

 

420 

 

8 

18 

 

 

0 

1 

 

PubMed Surgical wound infection 

AND 

Risk factors and 

Malnutrition 

 

 

 

25 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

Cinahl 

 

Surgical wound infection 

AND 

Risk factors and 

Malnutrition 

 

 

 

3 

 

 

 

0 

 

Cinahl 

 

Surgical wound infection 

AND 

Malnutrition 

 

556 

 

6 

 

0 

 

PubMed Surgery complications 

AND 

Nurse AND 

skinproblem 

222557 

1314 

0 

0  

PubMed Surgical site infection and 

Dressings 

(I denna sökning användes 

clinical trial och 

randomized trial för att 

begränsa sökningen) 

 

586 

38 

0 

0 

 

PubMed 

 

 

 

Surgical wound infection 

And body temperature 

(I denna sökning användes 

clinical trial och 

randomized trial för att 

begränsa sökningen) 

 

1049 

10 

 

3 

 

1 

PubMed Surgical wound infection 

And temperature 

(I denna sökning användes 

clinical trial och 

randomized trial för att 

begränsa sökningen) 

 

1049 

24 

 

2 

 

 

 

 

 

1 
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PubMed Surgical wound infection 

And dressings 

(I denna sökning användes 

clinical trial och 

randomized trial för att 

begränsa sökningen) 

 

 

1049 

55 

 

5 

 

1 

Cinahl 

 

Prevent AND 

Postoperative care AND 

Wound infection 

7124 

104 

7 

0 

0 

6 

 

 

 

Cinahl Cross infection AND 

Postoperative care AND 

Wound infection 

3057 

33 

14 

0 

0 

6 

 

 

 

Cinahl Postoperative care AND 

Wound infection AND 

Patient safety 

3079 

115 

5 

0 

0 

5 

 

 

 

Cinahl Postoperative care AND 

Wound infection  AND 

Prevent 

3079 

115 

7 

0 

0 

7 

 

 

 

Cinahl Postoperative care AND 

Wound infection AND 

Nursing AND 

Prevention 

3079 

115 

41 

21 

0 

0 

7 

2 
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Cinahl Surgical site infection 

AND 

Patient safety AND 

Nursing care 

203 

9 

1 

0 

4 

1 

 

 

 

Cinahl Surgical site infection 

AND 

Patient safety AND 

Risk factors 

203 

 

9 

2 

0 

 

3 

2 

 

 

 

 

Cinahl Surgical site infection 

AND 

Nursing Care 

203 

 

23 

0 

 

5 

  

 

1 

Cinahl Surgical site infection 

AND 

Nursing care AND 

Wound infection 

203 

 

23 

19 

0 

 

0 

2 

 

 

 

 

Cinahl Surgical site infection 

AND 

Postoperative 

Complications 

203 

20 

0 

4 

 

 

PUBMED Titel: Dose shaving the 

incision site increase the 

infection rate after spinal 

surgery? 

3 2 1  
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PUBMED Titel: Preventing the 

Airborne Spread of 

Staphylococcus aureus by 

Persons With the 

Common Cold: Effect of 

Surgical Scrubs, Gowns, 

and Masks 

 

1 1 1  

 

PUBMED Titel: Should finger rings 

be removed prior 

to scrubbing for theatre? 

3 3 1  

Cinahl Nurses care AND 

Infection control AND 

Hygiene 

23546 

318 

36 

0 

0 

7 

 

 

 

Cinahl Nurses care AND 

Infection control AND 

Preoperative 

23546 

318 

10 

0 

0 

6 

 

 

1  

Cinahl Nurses care AND 

Surgical site infection 

23546 

11 

0 

7 

 

1  

 

 

Källa: Strålin, L. & Sundberg, A. (2013). Vilka riskfaktorer påverkar att patienten 

drabbas av postoperativ sårinfektion? En litteraturstudie. Examensarbete i 

vårdvetenskap inriktning omvårdnad. Högskolan Dalarna 
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Bilaga 2. GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING 

  

Kvantitativa studier 

 

 Fråga Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   

3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 

  

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   

7.  Är designen relevant utifrån syftet?   

8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   

10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   

12.  Är urvalsmetoden beskriven?   

13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14.  Finns populationen beskriven?   

15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   

16.  Anges bortfallets storlek?   

17.  Kan bortfallet accepteras?   

18.  Anges var studien genomfördes?   

19.  Anges när studien genomfördes?   

20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   

21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   

22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   

23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och 

analyserats? 

  

24.  Besvaras studiens frågeställningar?   

25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 

  

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   

27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   

28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

    
Maxpoäng:  29 

Erhållen poäng:  

Kvalitet:  låg: <60% medel: >60 %   >hög: 80 % 

Mallen är en modifierad version av Willman, A.., Stoltz B. & Bahtsevani, C. 

(2006)  och Forsberg, C. & Wengström Y. (2008) 
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Bilaga 3. Presentation av artiklar som ligger till grund för uppsatsens resultat. 

 

Författare, år, 

land, titel 

Syfte Design Urval Kvalitets 

granskning 

Gregson, (2011).  

England 

”Reducing surgical 

site infection 

following caesarean 

section” 

Att sätta upp ett 

riktmärke för att minska 

antalet postoperativa 

sårinfektioner efter 

kejsarsnitt genom att 

granska följsamheten 

till riktlinjerna som är 

skapade av National 

Institute for Health and 

Clinical Excellence 

(NICE).  

Ett preventivt 

infektions 

övervakningssystem 

användes under 

patienternas 

sjukhusvistelse. 

Patienterna fyllde även 

i postoperativa enkäter 

30 dagar efter 

kejsarsnittet. 

Följsameten till NICE-

riktlinjerna granskades. 

 

 

Urval: 2,382 patienter 

som hade genomfört 

ett kejsarsnitt på två 

sjukhus i England 

granskades under en 

period på två år. 

60 % Medel 

Daeschlein, Kramer, 

Arnold, Ladwig, 

Seabrook, & 

Edmiston. (2011). 

USA. 

“Evaluation of an 

innovative 

antimicrobial 

surgical glove 

technology to reduce 

the 

risk of microbial 

passage following 

intraoperative 

perforation” 

Att undersöka om en 

operationshandske med 

innovativ 

bakteriedödande 

teknologi reducerar 

risken för att bakterier 

tar sig igenom handsken 

om den perforeras 

under operation. 

Kvantitativ studie med 

tre grupper: 

singelhandske (A). 

dubbelhandske (B) och 

antibakteriell handske 

(C). 

 

Urval: Totalt 34 

volontärer delades 

randomiserat upp i de 

tre grupperna 

65 % Medel 

Harnoß, Partecke,  

Heidecke, 

Hubner,Kramer & 

Assadian. (2010). 

Australien. 

 

“Concentration of 

bacteria passing 

through puncture 

holes in surgical 

gloves” 

Att mäta 

koncentrationen av 

bakterier som passerar 

genom handsken vid 

perforation under 

operation. 

Kvantitativ studie. 

 

Studien har genomförts 

vid 20 septiska 

laparotomier. 

72 % Medel 

Erichsen Andersson, 

Bergh, Karlsson, 

Eriksson. & Nilsson. 

(2012) 

Sverige. 

 

“Traffic flow in the 

operating room: An 

explorative and 

descriptive study on 

air quality during 

orthopedic trauma 

implant surgery” 

Att undersöka hur 

luften i operationssalar 

påverkas av dörrar som 

öppnas och av antalet 

personer som närvarar 

under operationen.  

Explorativ och 

beskrivande studie. 

 

Luftprov från 

operationssalar vid 30 

olika ortopediska 

procedurer. 

76 % Medel 

Edmiston, Seabrook, Att undersöka om luften En undersökande in 70 olika vaskulär- 69 % Medel 
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Cambria, Brown, 

Lewis, Sommers, 

Krepel, Wilson, Sinski 

& Towne. (2005). 

USA. 

 

“Molecular 

epidemiology of 

microbial 

contamination in the 

operating 

room environment: Is 

there a risk 

for infection?” 

i operationssalar är 

potentiella peroperativa 

källor till infektioner. 

situ studie. (på plats) 

 

kirurgiska procedurer 

under en 18 månaders 

period. 

Segers, De Jong, 

Spanjaard, Ubbink & 

De Mol. (2006). 

Holland. 

“Randomized clinical 

trial comparing two 

options for 

postoperative 

incisional care to 

prevent 

poststernotomy 

surgical site 

infections” 

Att jämföra två sorters 

förband som används 

efter kardiologiska 

ingrepp. Ett sterilt 

ogenomsläppligt 

självhäftande förband 

och ett absorberande 

gasbindsförband.  

Randomiserad, 

jämförande klinisk 

kontrollstudie med två 

grupper. 

 

1,185 patienter som 

genomgick 

kardiologisk kirurgi 

mellan mars 2003 och 

januari 2005. 

76 % Medel 

Kaye, Sloane, Sexton. 

& Schmader. (2006). 

USA. 

 Risk Factors for 

Surgical Site 

Infections in Older 

People. 

Att identifiera 

riskfaktorer för SSI hos 

äldre personer och att 

testa en tidigare hypotes 

rörande särskilda 

variabler och risk för 

SSI. 

Case-control studie 

(matchande 

jämförande studie), 

retrospektiv 

epidemiologisk studie. 

 

569 äldre patienter som 

drabbats av SSI och 

589 som inte drabbats 

av SSI efter operation. 

86 % Hög 

O`Brien, Buckley, 

Vanwalleghem, 

Vanrenterghem, 

Dharma, Winter. & 

Douglass. (2010).  

Irland. 

A multi-centre, 

prospective, clinical 

in-market evaluation 

to assess the 

performance of Opsite 

Post-Op Visible 

dressings  

 

Att fastställa den 

postoperativa 

funktionen av förbandet 

Opsite Post-Op Visible. 

Syftet var även att se 

hur länge förbandet 

användes, hur synligt 

såret var genom 

förbandet och 

förbandets förmåga att 

absorbera exsudat mm. 

Clinical prospective, 

evaluation (klinisk, 

prospektiv, 

utvärderingstudie). 

 

64 patienter som 

genomgick kirurgi 

86 % Hög. 

Shinkawa, Takemura, 

Uenishi, Sakae, Ohata, 

Urata, Kandeda, 

Nozawa. & Kubo. 

(2012).  

Japan. 

Nutritional risk index 

as an independent 

predictive factor 

for the development of 

surgical site infection 

Att fastställa sambandet 

mellan preoperativt 

nutritions screening 

poäng och risken för 

SSI efter 

pancreaticoduodenekto

my. 

Kvantitativ studie. 

 

64 patienter som hade 

genomgått 

pancreaticoduodenekto

my studerades. 

Patienternas kliniska 

data, nutritions risk 

index (NRI) och 

nutritions risk 

screening 2002 (NRS 

2002) dokumenterades. 

SSi:s diagnostiserades 

86 % Hög 
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after 

pancreaticoduodenect

omy 

 

utifrån Center for 

Disease Control and 

Preventions (CDC) 

kriterier. 

Pacelli, Bossola, 

Tortorelli, Papa. & 

Doglietto. (2008).  

Italien. 

Is malnutrition still a 

risk factor of 

postopertive 

complications in 

gastric cancer 

surgery? 

Att retrospektivt 

undersöka frekvensen 

av sjuklighet och 

postoperativa 

komplikationer hos 

patienter som opererats 

för cancer i mag- 

tarmområdet  och se om 

det finns samband med 

malnutrition. 

Kvantitativ prospektiv 

studie. 

 

196 patienter som 

opererats för cancer i 

mag-tarmområdet 

inkluderades i studien. 

72 % Medel 

Putwatana, Reodecha, 

Sirapo-ngam, 

Lertsithichai. & 

Sumboonnanonda. 

(2005).  

Thailand. 

Nutrition screening 

tools and the 

prediction of 

postoperative 

infectious and wound 

complications: 

comparison of 

methods in presence 

of risk adjustment 

 

Att jämföra fyra 

nutritions-screening 

verktyg och undersöka 

om de kunde förutsäga 

risken för postoperativa 

sårinfektioner. 

Kvantitativ jämförande 

kohort studie.  

430 patienter som 

genomgick större 

bukoperationer under 

perioden april 2002 till 

december 2002. 

72 % Medel 

 

 

Lehtinen, Onicescu, 

Kuhn, Cole. & 

Esnaola. (2010).  

USA 

Normothermia to 

Prevent Surgical Site 

Infections After 

Gastrointestinal 

Surgery: Holy Grail or 

False Idol? 

Att analysera 

sambandet mellan 

peroperativ normal 

kroppstemperatur (36 C 

el högre) och 

postoperativa 

infektioner (SSI:s) efter 

mag-tarm kirurgi. 

Kvantitativ matchad 

jämförande studie. 

 

146 patienter i 

fallgruppen och 323 

patienter i 

kontrollgruppen. 

82 % Hög 

Walz, Paterson, 

Seligowski. & Heard. 

(2006). 

USA 

Surgical Site Infection 

Following Bowel 

Surgery 

A Retrospective 

Analysis of 1446 

Patients 

Att fastställa huruvida 

administrering av 

preoperativ antibiotika, 

peroperativ 

blodtransfusion och 

peroperativ hypotermi 

påverkade uppkomsten 

av postoperativa 

sårinfektioner (SSI:s). 

Kvantitativ 

retrospektiv analys. 

 

1472 patienter som 

genomgick 

tarmkirurgi. 

89 % Hög 
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Al-Zaru, Ammouri, 

Al-Hassan. & Amr. 

(2009).  

Jordanien 

Risk factors for deep 

sternal wound 

infections after 

cardiac surgery in 

Jordan. 

Att fastställa frekvensen 

av och riskfaktorer för 

djup 

sternumsårinfektion 

efter coronary artery 

bypass grafting 

surgery(bypass 

operation i hjärtats 

kranskärl) CABG.  

Kvantitativ 

retrospektiv studie.  

 

206 patienter som 

genomgått coronary 

artery bypass grafting 

surgery och genom att 

använda en redan 

existerande databas. 

89 % Hög 

McBride, Beamer 

(2007) 

Kanada 

Pre-operative patient 

preparation in the 

prevention of surgical 

site infections 

 

Att göra en omfattande 

litteraturgenomgång 

efter 

forskningsbaserade 

standarder för att 

identifiera vård som är 

effektiv att reducera SSI 

vid hjärtkirurgi.  

 

Kvantitativ studie med 

retroperspektiv 

diagram granskning. 

 

326 patienter 72 % Medel 

Biachoff, Tucker, 

Wallis, Reboussin,  

Pfaller, Hayden,  

Sherertz (2007) 

USA 

Preventing the 

Airborne Spread of 

Staphylococcus 

aureus by Persons 

With the Common 

Cold: Effect of 

Surgical Scrubs, 

Gowns, and Masks. 

Undersöka effekten av 

barriär (klädsel, 

munskydd och steril 

handtvätt) mot luftburen 

spridning av 

stafylokocker aureus, 

från personer med 

rhinovirus- inducerad 

förkylning. 

Kvantitativ prospektiv 

icke randomiserad 

studie 

 

 

Fem kvinnor och fem 

män deltog i studien. 

Alla deltagare var 

friska men bärare av S. 

aureus som en del av 

sin naturflora. 

Deltagarna utsattes för 

rhinovirus och under 

16 dagar togs prover av 

luften från en lufttät 

kammare. 

 89 %  Hög 

 

 

Celik, Kara (2007). 

Turkiet 

Dose shaving the 

incision site increase 

the infection rate after 

spinal surgery? 

Att undersöka om 

rakning av 

operationssnittet ger en 

ökning av infektion, vid 

ryggkirurgi 

Kvantitativ jämförande 

kontrollstudie. 

 

 

317 patienter ingick i 

rakade gruppen och 

418 patienter ingick i 

den icke rakade 

gruppen. 

72 % Medel 

 

 

Dizer, Hatipoglu,  

Kaymakaoglu,  Tufan, 

Yava, Iyigun, Senses,  

(2009). 

Turkiet 

The effect of nurse- 

preformed 

preoperative skin 

preparation on 

postoperative surgical 

site infection in 

abdominal surgery 

Syftet var att på en 

allmän kirurgi 

avdelning bestämma 

effekten av en 

preoperativ 

hudförberedelse inför 

bukkirurgi och se dess 

effekt på postoperativa 

sårinfektioner. 

Kvantitativ, 

experimentell studie. 

 

 

82 patienter delades in 

i en studie grupp (SD) 

n=43 och en 

kontrollgrupp (CG) 

n=39. 

90 % Hög 

 

 

Labeau, Witdouck, 

Vadijck, Claes, Rello,  

Vandewoude Lizy, 

Vogelaers, Blot 

(2009) 

Belgium 

Nurses´ knowledge of 

evidence- based 

guidelines for the 

Utveckling av ett 

utvärderingsverktyg och 

efterföljande 

utvärdering av 

intensivvårdsavdelninge

ns sjuksköterskors 

kunskap om SSI 

förebyggande riktlinjer. 

För att identifiera sina 

Kvantitativ studie med 

tvärsnitts 

enkätundersökning 

med flervalsfrågor som 

ett kunskapstest. 

 

I undersökningen 

deltog 650 

sjuksköterskor som 

arbetade på 

intensivvårdsavdelning 

90 % Hög 
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prevention of surgical 

site infection 

specifika 

utbildningsbehov som 

en del av behovs analys 

som föregår 

utvecklingen av 

infektionsbekämpning 

Kelsall, Griggs,  

Bowker, Bannister 

(2005). 

England. 

Should finger rings be 

removed prior to 

scrubbing for theatre? 

Syftet var att mäta den 

bakteriella effekten av 

att behålla eller 

avlägsna ringar på 

fingrarna före och efter 

tvättning samt vid slutet 

av det kirurgiska 

ingreppet. 

Kvantitativ studie. 

 

Totalt deltog 28 

sjuksköterskor och 

kirurger som utförde 

handtvätt med 

klorhexidin glukonat 

0,5%. 

76 % Medel 

Adams, Korniewicz, 

El-Marsi (2011) 

USA 

A descriptive study 

exploring the 

principles 

of asepsis techniques 

among perioerative 

personnel during 

surgery 

Det övergripande syftet 

med studien var att 

undersöka om 

peroperativ personal 

följer de normer som 

förknippas med bästa 

praxis för aseptik. 

 

Tvärsnitt, själv-

rapports beskrivande 

undersökning. 

 

87 peroperativt 

arbetande personal 

deltog i studien.  

86 % Hög 

Demir  (2009) 

Turkiet 

A Survey on 

Prevention of Surgical 

Infections 

in Operating Theaters 

Syftet med denna studie 

var att beskriva den 

aktuella infektions 

kontrollrutiner för 

kirurgiska infektioner i 

operationssalarna och 

jämföra 

dessa metoder med 

evidensbaserade 

praktiska riktlinjer 

Prospektiv, tvärsnitts 

undersökning. 

 

24 sjuksköterskor som 

arbetade i 

operationssalarna 

89 % Hög 

Haycock, Laser, 

Keuth, Montefour, 

Wilson, Austin, 

Coulen, Boyle 

(2005) 

USA 

Implementing 

Evidence based 

Practice Findings to 

Decrease 

Postoperative 

Sternal Wound 

Infections 

Following Open Heart 

Surgery 

Syftet med 

detta projekt var att 

minska förekomsten av 

sternala sårinfektioner 

genom att undersöka 

och ändra praxis i den 

preoperativa och 

postoperativa 

behandling av patienter 

som 

genomgår öppen 

hjärtkirurgi. 

Retrospektiv 

kvantitativ studie 

 

Granskning av 

patienter (n = 7) med 

dokumenterad sternala 

sårinfektioner. 

Införande av nya 

riktlinjer deltog 

patienter (n=224) 

 

69 % Medel 

 

 


