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Uppföljning av PRISS riktlinjer för antibiotikaprofylax vid elektiv 
knäprotesoperation på Södersjukhuset 

Anna Alamgir 

Fördjupningsprojekt 30 hp, Apotekarprogrammet 

Södersjukhuset avdelning för vård och omsorg Ortopedi, Birgitta Elfsson, Agneta Freijs  

Bakgrund och syfte: Södersjukhusets avdelning för vård och omsorg (vo) Ortopedi har 

inte tidigare i någon större utsträckning undersökt följsamheten till PRISS-riktlinjer som 

används för att förhindra protesrelaterade infektioner (PJI). Syftet med arbetet var att 

undersöka följsamheten av PRISS-riktlinjer för antibiotikaprofylax (ABP) vid elektiv 

knäprotesoperation (KPO) på Södersjukhuset vo Ortopedi. Resultatet från arbetet 

kommer användas som grund för kvalitetshöjande åtgärder. Metod: Journalgranskning 

utfördes av 273 elektiva KPO som opererats år 2016. Information kring ABP, 

operationstid, riskfaktorer och så vidare, extraherades ur journalerna och jämfördes sedan 

mot PRISS-riktlinjer. En annan metod användes för att jämföra icke-infekterade patienter 

från 2016 med infekterade patienter från år 2016 och år 2017 med hänseende på 

riskfaktorer. Två patienter som opererats under år 2016 och infekterats exkluderades från 

den icke infekterade populationen. Med en revisionsriskmodell jämfördes riskfaktorerna 

för 271 icke-infekterade patienter och fyra infekterade patienter.  Resultat: Profylax av 

kloxacillin och klindamycin gavs i adekvat tid till 48,2 % respektive 57,1 % av 

patienterna. De fyra PJI-fallen hade alla fått ABP-behandling som avvikit från PRISS-

riktlinjerna. En patient erhöll fick ingen dos kloxacillin innan operation utan den gavs 

postoperativt. Medianen för revisionsrisken hos de två grupperna var 2,7 % för icke-

infekterade och 2,5 % för infekterade patienter. Slutsats: Följsamheten till PRISS-

riktlinjerna var låg för både kloxacillin och klindamycin. Klindamycin gavs i stor 

utsträckning enligt samma doseringsschema som kloxacillin. Ortopediska avdelningens 

dokument ”ABP vid ortopediska ingrepp”, vilken används som förskrivarstöd för ABP är 

otydligt översatt från PRISS-riktlinjer. De fyra PJI patienterna fick ABP utanför PRISS-

riktlinjer.  
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Populärvetenskaplig sammanfattning 
 
Artros är en ledsjukdom som drabbar var fjärde svensk över 45 år. Sjukdomen är en 

reumatisk sjukdom som leder till smärta i den drabbade leden. Artros kan normalt 

behandlas med värktabletter och motion, men i svårare fall är en operation nödvändig. 

Leden byts ut mot en protes, men under operationen finns det alltid en risk för infektion, 

då kroppen öppnas och bakterier kan ta sig in och föröka sig. För att förebygga 

infektioner bör allt ifrån personalens kläder, utrustning, och implantat till patientens hud 

vara så sterila som möjligt. För att ytterligare förhindra att bakterier ska infektera 

operationsområdet så får varje patient antibiotika i förebyggande syfte. Infektionsrisken 

kan även öka på grund av patientrelaterade riskfaktorer som rökning, övervikt och 

diabetes. Rökstopp, viktnedgång samt bra behandling av diabetes kan därför bidra till en 

minskad infektionsrisk.  

 

Under början av 2000-talet ökade antalet knäprotesinfektioner. Varje ny operation på 

grund av en infektion orsakad av en operation kan kosta upp till 300 000 kr. Detta blir 

kostsamt för landstinget och därför tillsattes en expertgrupp, Protesrelaterade infektioner 

ska stoppas (PRISS), som finansierades av Landstingets Ömsesidiga Försäkringsbolag 

(LÖF), vars arbete hade som mål att halvera antalet infektioner. Antibiotika i rätt tid är 

viktigt för att förhindra infektioner i protesen som sätts in i knäet. Enligt PRISS ska 

antibiotika ges vid specifika tider bland annat innan operation, men det är inte alltid lätt 

att genomföra. Under år 2016 fick 133 utav 273 (49 %) av patienterna antibiotika i rätt 

tid innan operation på Södersjukhusets ortopedavdelning. Av de fyra patienter som hade 

fått en knäinfektion och opererats på Södersjukhusets ortopediavdelning under 2016 och 

2017, hade samtliga fått antibiotika vid fel tidpunkt vilket visar hur viktigt det är att 

följa riktlinjerna. Felaktig hantering av antibiotika kan dessutom leda till 

antibiotikaresistens. De två vanligaste bakterierna som kan orsaka en infektion i 

samband med operation finns naturligt på huden. En av arterna har uppvisat stor 

resistens mot antibiotika, så kallad MRSA. Behandling av en infektion orsakad av en 

resistent bakterie är kostsam och kräver omfattande vård samt kan leda till enormt 

lidande för den drabbade.   
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1. Introduktion  
Riktlinjer för användning av profylaktiskt antibiotika vid elektiva knäoperationer 

används för att förhindra postoperativa sårinfektioner vid kirurgiska ingrepp, 

exempelvis KPO (1). Protesimplantat sätts in för att lindra smärta och öka mobiliteten i 

den drabbade leden hos patienten. Vid insättning av en protes i knä och/eller höftled 

finns det risk för att patienten drabbas av en infektion av bakterier, som normalt finns i 

hudfloran (2). En PJI definieras som en infektion som uppstår på protes och omgivande 

vävnad (3,4). Risken att drabbas av PJI är mellan 60 till 70 % under de två första åren 

efter operationen. En sammanställning av 14 studier med över 2400 patienter som 

drabbats av PJI visade att de vanligaste orsakande mikroorganismerna var S. aureus och 

koagulasnegativ stafylokocker (5). Kontamineringen av protesen och/eller den 

periprotesiska vävnaden kan uppstå under operationen antingen via direktkontakt eller 

via aerosol. Postoperativa ledinfektioner brukar delas upp i tre kategorier: tidig, 

prolongerad och sen infektion beroende på när infektionen debuterar efter operationen 

(6). En föreslagen tidsklassificering av kategorierna är 12 veckor, 24 veckor respektive 

24 månader postoperativt (7).  

 

ABP definieras som antibiotika som ges för att minska infektionsrisken (8). 

Uppskattningsvis orsakas upp till 60 % av PJI perioperativt av bakterier från patientens 

hud, vårdpersonal och luftburna patogener i operationssalen (9). Mellan åren 2009 till 

2013 utformades riktlinjer för användning av antibiotikaprofylax inför KPO av en 

projektgrupp, PRISS, med målet att halvera antalet PJI, som under början av 2000-talet 

hade ökat (10). Denna infektion leder till lidande för patienten och höga vårdkostnader 

för ansvarig avdelning. PJI orsakade av svenska ortopedavdelningar var den mest 

kostsamma vårdskadan av de vårdskador som undersöktes, vilket blev ett incitament för 

Landstingets ömsesidiga försäkringbolag (LÖF) att finansiera PRISS-projektet. 
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1.1 PRISS-riktlinjer för ABP vid KPO  
Enligt PRISS-riktlinjerna (1) ges infektionsprofylaxen vid KPO som en infusion med 2 

gram kloxacillin löst i 100 ml vatten för injektionsvätskor, isoton natriumkloridlösning 

eller glukoslösning. Administrationen av infusionen tar 20–30 minuter att ge och ska 

vara påbörjad mellan 30–45 minuter före operationsstart på grund av preparatets korta 

halveringstid. Vidare bestäms antal givna doser av kloxacillin av operationstiden. 

Maximalt kan tre doser á 2 g ges. Vidare finns enligt PRISS ingen skillnad i 

infektionsfrekvens om antibiotika ges i tre jämfört med fyra doser. Vid en operationstid 

kortare än 30 minuter ges inget antibiotikum, medan en längre operationstid på mellan 

30–60 minuter kräver en dos preoperativt. Då operationstiden överstiger 60 minuter ska 

ytterligare två doser ABP ges postoperativt, andra och tredje dosen ges två respektive 

sex timmar efter första dosen.  

 

Det görs däremot avvikelser under vissa omständigheter med stöd av riktlinjerna (1). 

Till exempel vid en operationstid längre än fyra timmar eller en bilateral operation, då 

får patienten ett tillägg av en fjärde dos 10 timmar efter den första givna dosen. Vid en 

låg kroppsvikt på mindre än 50 kg eller nedsatt njurfunktion motsvarande ett 

kreatininclearance (CrCL) på mindre än 40 ml/min, ges första dosen preoperativt på 2 g 

medan efterföljande doser halveras till 1 g. Vid en hög kroppsvikt på mer än 120 kg 

saknas det en evidensbaserad rekommendation. 

 

Vid penicillinallergi rekommenderas klindamycin istället för kloxacillin (1). Beredning 

av läkemedlet görs genom att 600 mg klindamycin injektionsvätska späds för infusion 

med 100 ml natriumklorid 9 mg/ml eller 100 ml glukos 55 mg/ml. Infusionen påbörjas 

mellan 30–45 minuter före operationsstart, vilket är samma rekommendation som för 

den preoperativa dosen av kloxacillin. Lösningen ges som en infusion i jämn takt under 

minst 20 minuter och normaldosen är 600 mg. Det anses viktigt att ha samma rutiner för 

båda ABP:en för att minimera risken för administrering vid en felaktig tidpunkt.  

Teoretiskt skulle dock klindamycin kunna administreras tidigare preoperativt jämfört 

med kloxacillin då klindamycin har en längre halveringstid.  
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Vid en operationstid under 60 minuter ges en normaldos klindamycin á 600 mg 30-45 

minuter före operation (1). Vid en operationstid över 60 minuter ges totalt två doser á 

600 mg, där den andra dosen ges fyra timmar efter den preoperativa dosen. Både antalet 

doser och tidpunkten för administrering postoperativt skiljer sig från 

rekommendationerna för kloxacillin. Anledningen är klindamycins längre halveringstid 

vilket medför en fullgod profylaktisk effekt trots färre doser och administrering två 

timmar senare postoperativt jämfört med kloxacillin. Vid en kroppsvikt över 120 kg kan 

första dosen höjas med 50 % till 900 mg och beroende på operationstid över eller under 

60 minuter ges bara denna dos eller tillägg av en normaldos.   

 

Om profylaktiskt kloxacillin har getts vid fel tidpunkt, så ska i de fall då den första 

dosen som ges preoperativt är påbörjad mer än 60 min före operation, andra och tredje 

dosen ges vid 2 h och 6 h efter första dos (1). Detta kompletteras sedan med en fjärde 

dos vid 10 h efter första dos. I de fall då första dosen ges mindre än 20 minuter före 

operation uppehålls planerad operation tills det att 20 minuter har förflutit. 

1.2 Aktuell forskning inom vårdhygien vid artroplastik  
Vid introduktionen av artroplastik i de nordiska länderna på 1970-talet, utfördes 

förberedelserna väldigt grundligt med aseptiska och antiseptiska rutiner (11). 

Patienterna tvättades av sjukhuspersonal både inför operation och strax innan 

operationen med bakteriedödande medel. En noggrann undersökning genomfördes även 

för att upptäcka eventuella pågående infektioner och sår på hudkostymen därefter lades 

patienten in på en ren avdelning/enkelrum. 

 

Stefánsdottír et al. (11) anser att ”industrialiseringen” av protesoperationer har medfört 

ett stort antal genomförda operationer varje år vilket gör det svårt att upprätthålla en god 

vårdhygien. Över 90 % av vårdplatserna är fyllda och fler patienter delar avdelning/rum 

innan operationen. I kombination med en försämrad standard för preoperativa 

förberedelser, där exempelvis ABP inte ges i korrekt tid, kan det innebära en ökad risk 

att smittas av en sjukhusförvärvad resistent bakteriell infektion.  
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1.3 Komparativ studie på Lunds universitetssjukhus  
Stefansdottír et al. (11) utförde en komparativ studie på Lunds universitetssjukhus 

(USiL) där en mätning av inadekvat och adekvat given ABP gjordes på 114 patienter 

som undergått KPO till följd av osteoartrit under år 2008. Syftet var att undersöka hur 

väl de lokala riktlinjerna följdes med avseende på ABP. Tidsfönstret för adekvat 

administrering av ABP var då enligt de lokala riktlinjerna 15–45 min innan operation. 

De 114 patienterna jämfördes dessutom med 198 slumpvis utvalda patienter från 

svenska knäprotesregistret (SKAR) med avseende på tid från profylax till 

operationsstart. SKAR är ett register som upprätthålls av ortopediska kliniken på Lunds 

universitetssjukhus, som sedan 2009 har samlats in information om ABP vid KPO från 

Sveriges sjukhus. Patienterna från SKAR hade genomgått en KPO på grund av 

osteoatrit under år 2007. Författarna till studien fann att 45 % av patienterna på USiL 

erhöll adekvat ABP inom 15-45 min före operationsstart, jämfört med det nationella 

genomsnittet på 57 % för de slumpvis utvalda patienterna. USiL var jämfört med det 

nationella genomsnittet sämre på att administrera adekvat given ABP.  

1.4 Nyttan av ABP 
En systematisk översikt av Al-Buhairan et al. (2) visar nyttan av profylaktisk 

antibiotika. Resultaten av den poolade analysen av data från sju studier visade att 

preoperativ antibiotika minskade den relativa risken för en postoperativ infektion med 

81 % jämfört med ingen profylax. Men eftersom incidensen av sårinfektioner 

postoperativt är låg innebär det att den totala riskreduktionen var 8 %, det vill säga att 8 

% av patienterna kunde undvika infektionskomplikationer med ABP.  

 

Däremot så skiljer sig riktlinjerna för användning av ABP åt globalt sett. De tre 

kontroverserna är tidpunkt för preoperativ administration, val av antibiotikasubstans och 

durationen av behandlingslängden för profylax (2,12,13). Antibiotikakoncentrationen 

ska från första snittet och under hela operationen vara över Minimal Inhibiting 

Concentration (MIC) för patogener på huden(13). Problematiken ligger i vilken tidpunkt 

för administration innan operation som är optimal för avdödning av bakterier. Det finns 

även studier som visar att ABP bör ges mellan 30-60 minuter innan operation (12, 13).  
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1.5 Endosregim jämfört med flerdosregim 
Enligt SBU:s rapport ”Antibiotikaprofylax vid kirurgiska ingrepp” är det vetenskapliga 

underlaget starkt för ABP vid proteskirurgi (8). Vidare visar rapporten att det 

vetenskapliga underlaget är måttligt starkt för att begränsa profylaxet till endosregim 

som ges preoperativt. Projektgruppen PRISS, som förordar en tredosregim, påpekar att 

flera av dessa studier var utförda i England och USA som har andra vårdrutiner och 

använder cefalosporinprofylax, som inte ingår i de svenska rekommendationerna (1). 

PRISS anser därför att riktlinjer med endosregim inte kan tillämpas i svensk sjukvård 

baserat på resultatet från SBU:s rapport.  

 

De svenska rekommendationerna är baserade på en norsk studie av Engesäter et al. (14). 

Studien utfördes retrospektivt med hjälp av norska artroplastikregistret mellan åren 

1987–2001. Totalt ingick 22 170 totala höftprotesoperationer där alla patienter fick 

profylax under en dag men med varierande antal doser, mellan en till fyra doser. 

Utfallen mättes som aseptisk proteslossning och PJI. Registerstudien visade en 

signifikant högre infektionsrisk med en dos jämfört med fyra doser under 

operationsdagen.  

 

SBU är dock kritisk till studiens metodologiska brister (8). De påpekar bland annat att 

mitt under studieperioden, år 1998, övergick den norska sjukvården till proteser med 

antibiotikainnehållande cement i samband med övergången till flerdosregim av 

antibiotikaprofylax. I den norska studien har aseptiskt lossning betraktats som en 

infektion, vilket dock i själva verket är en komplikation där protesen lossnar med 

avsaknad av infektion. Det kan ske upp till tio år efter operation. SBU anser det 

tvivelaktigt att dra slutsatser om användning av endos- eller flerdosregim baserat på en 

icke-infektiös komplikation som har uppstått upp till tio år efter operation. Även 

studieresultaten är tvetydiga, då Engesäter et al. (14) visar på att en tvådosregim jämfört 

med en endosregimsprofylax ger högre infektionsrisk. Sammanfattningsvis anser SBU 

att studien inte kan användas som grund för att jämföra endosregim mot flerdosregimer 

(8). Trots detta är studien av Engesäter et al. (14) en av referenserna som PRISS 

expertgrupp har använt sig av för att utforma sina riktlinjer.  
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Det är dock värt att nämna att studien av Engesäter et al. (14) i huvudsak bygger på 

resultat från profylax med cefalosporiner (86 %). Endast 14 % penicillinprofylax, 

exempelvis kloxacillin användes i studien, vilket inte PRISS kommenterar i sina 

rekommendationer. Det finns tydliga meningsskiljaktigheter i ämnet kring dosregimer 

vid ABP vid elektiva knäoperationer, vilket tyder på att mer forskning kring ämnet 

behövs. 

1.6 Antibiotikaresistens  
Antibiotikaresistens är en allvarlig komplikation till följd av 

felanvändning/överanvändning av antibiotika (15). Resistens kan innebära att första- 

och andrahandsval av behandlingsalternativen inte alltid är möjliga att ge, vilket 

komplicerar behandlingen. Sjukvården kan då behöva använda antibiotika som är mer 

toxisk för patienten och oftare dyrare för hälso- och sjukvården. Antibiotikaresistens 

hos patienter kan leda till en längre sjukhusvistelse, mer läkarkontakt, längre tid för 

tillfrisknande och högre incidens av långvarig funktionsnedsättning.  

1.7 Högre revisionsrisk vid PCA   
Al-Buharain et al. visade i en systematisk undersökning att antibiotikaval ska baseras på 

kostnad och tillgång i landet, eftersom inget undersökt antibiotikum uppvisade bättre 

profylaktiskt effekt än något annat (2). Tidigare jämförelser har utförts mellan olika 

antibiotika som ges vid avsaknad av penicillinallergi, såsom kloxacillin och generation 

2 och 3 cefalosporiner. Klindamycin, som används som alternativ till kloxacillin vid 

penicillinallergi, hade innan studien av Robertsson et al. (16) inte ingått i någon tidigare 

studie där det jämförts mot andra ABP. I den studien jämfördes revisionsrisken efter 

KPO efter profylaxbehandling med kloxacillin, klindamycin eller en cefalosporin. 

Studiepopulationen utgjordes av patienter som diagnostiserats med osteoartros i knä och 

genomgått en total knäoperation unilateralt eller bilateralt, mellan åren 2009–2015. I 

99,9 % av operationerna användes ett ABP, varav 90,3 % kloxacillin, 7,2 % 

klindamycin och 2,4 % cefalosporin (16). Utfallsmåttet i studien var revision, till följd 

av protesinfektion diagnostiserat av behandlande läkare, som krävde ett andra ingrepp. 

Totalt insjuknande 723 motsvarande 1,2 % av de undersökta patienterna i en PJI och 
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visade en högre revisionsrisk vid användning av klindamycin jämfört med kloxacillin. 

Studien påvisade även att BMI, ASA-klass, där ASA är en förkortning av för American 

Society of Anesthesiologists, och kön är variabler som ökade risken för postoperativ 

infektion, däremot sågs ingen korrelation mellan ålder och PJI. ASA-klass används för 

att mäta patientens totala hälsa på en skala på mellan en till fem för att avgöra 

hälsolämplighet för att genomgå en operation (17). Det har även visat sig användbart 

inför operationer som en indikator för postoperativa sårinfektioner (18). Ett högt ASA-

värde på tre eller mer på en skala mellan 1 (frisk) och 6 (avliden), innebär att en patient 

anses ha en dålig hälsa, vilket kan bero av olika kroniska sjukdomar som diabetes, hjärt-

och kärl- samt respiratoriska sjukdomar av svårare karaktär. 

1.8 Riskfaktorer vid KPO 
Riskfaktorer vid KPO inkluderar både patient-, kirurgiska- och sjukhusrelaterade 

faktorer (3,19,20). Sjukhuset ansvarar bland annat för sterila operationsmiljöer, 

hygienrutiner och ABP. Endast de patientrelaterade faktorerna innefattas i denna studie, 

då de kirurgiska och sjukhusrelaterade faktorerna inte undersökts. Det är viktigt att 

undersöka vilka patientrelaterade riskfaktorer som kan undvikas/behandlas då det kan 

leda till minskad incidens av PJI genom preventivt arbete (21). Många patientrelaterade 

faktorer är modifierbara som vikt och rökning, medan vissa ej är modifierbara 

exempelvis ålder och kön. En minskning av PJI genom interventioner i god tid innan 

operationen är fördelaktigt både för sjukvården och patienten. Dock är incidensen för 

PJI vid ortopediska ingrepp låg, vilket försvårar möjligheten att hitta kausalsamband. 

De patientrelaterade faktorer som anses påverka risken för PJI är patientens ASA-klass, 

BMI, diabetes, kön och rökning.  

1.9 Syfte 
Syftet med arbetet var att undersöka i hur stor utsträckning som PRISS-riktlinjerna för 

ABP vid elektiv KPO under år 2016 följs på Södersjukhusets avdelning för vo Ortopedi. 

Detta görs genom att besvara nedanstående frågeställningar. Resultatet från arbetet 

kommer användas som grund för kvalitetshöjande åtgärder. 

1) I hur stor utsträckning följs PRISS-riktlinjer vid elektiv KPO med avseende på 

adekvata tidpunkter? 
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2) I hur stor utsträckning ges ABP i korrekta doser enligt PRISS-riktlinjer? 

De patienter som drabbats av PJI, var det en följd av bristande följsamhet eller 

har dessa patienter hög infektionsrisk på grund av patientrelaterade faktorer? 

 

2. Material och metoder 

2.1 Litteraturstudie  
En litteraturstudie utfördes där artiklar med MESH termer “knee replacement”, 

“arthroplasty”, “PJI”,” antibiotic prophylaxis”, “knee infection model”,”antibiotic 

resistance” ingick i studien, termerna användes både ensamma och i kombination 

(AND och OR). PubMed användes som huvudsaklig databas och utöver PubMed 

genomfördes dessutom manuell sökning efter artiklar och rapporter. De studietyper som 

inkluderades i studien var metaanalyser, kohortstudier, fall-kontrollstudier, systematiska 

översikter och rapporter. Artiklarna skulle vara av fulltextformat med abstrakt, åtkomlig 

via databaser/manuell sökning samt skrivna antingen på svenska eller engelska.  

 

Populationen i de granskade artiklarna var patienter över 18 år diagnostiserade med 

unilateral eller bilateral och primär, sekundär- eller posttraumatisk gonartos samt 

patienter som drabbats av en postoperativ infektion till följd av primär knäplastik. De 

patienter som insjuknade i en postoperativ infektion, skulle fått diagnosen fastställd av 

läkare. Den litteratur som exkluderades var patienter som genomgått knäplastik till följd 

av fraktur, samt artiklar publicerade innan 1990-talet.  

2.2 Etiskt godkännande  
Inget etiskt godkännande från etikprövningsnämnden krävdes för utförandet av denna 

studie, då den ansågs vara inom ramarna för kvalitetsutvecklingsarbete och behövde inte 

granskas av etikprövningsnämnder. Arbetet fick ett godkännande av verksamhetschefen 

för ortopedi på SöS 2017/09.  

2.3 Inklusion och exklusionskriterier  
Inklusionskriterier var elektiva patienter över 18 år som genomgått protesoperation i 

knäled, unilaterala och bilaterala operationer under 2016/01–2016/12 på 
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Södersjukhusets avdelning för vård och omsorg (vo) Ortopedi. De diagnoser som 

inkluderades var primär gonatros, sekundär gonartros och posttraumatisk gonatros.  

Exklusionskriterier var akuta- och revisionsopererade patienter. Även komplicerade 

indikationer som reumatism och hög komorbiditet uteslöts på grund av svårigheter att 

bedömda om insatt behandling var adekvat och oförmåga att ta beslut om vad som var 

relevant för dessa indikationer. 

2.4 Journalgranskning i Take Care  
Studiedesignen var en observationell studie, som utfördes med hjälp av 

journalgranskning i journalsystemet Take Care. Ur journalen extraherades information 

om patientkaraktäristika variabler som ålder, vikt, kön, längd, penicillinallergi, 

förekomst av diabetes mellitus typ I och II, rökning. Förekomst av diabetes hittades 

under fliken samtliga dokument med underrubriken diagnoser för patienten i Take Care, 

för patienter som fått diagnosen fastställd på en vårdavdelning på SöS. För åtkomst till 

den sammanhållna journalen behövdes patientens samtycke, vilket inte var 

möjligt/lämpligt i denna studie. Uppgifter om rökning extraherades från fliken samtliga 

dokument under rubriken journaltext. Innan patienter genomgår en operation utförs en 

hälsodeklaration för att skatta patientens hälsa. Alla patienter får uppge sina 

tobaksvanor, vilket vårdpersonalen tar del av innan operation.  

 

Insamling av operationsrelaterade uppgifter utfördes med hjälp av Take Care och 

mellanlagringstjänsten inom Take Care. Uppgifter om operationsdatum, operationsstart 

och -slut, typ av ABP (kloxacillin/klindamycin), ASA-klass, tid för given ABP samt 

postoperativ antibiotikadosering insamlades. Dessa uppgifter hämtades från ett formulär 

med färdigformulerade frågor som skickades till svenska knäprotesregistret (SKAR) 

efter en KPO. Detta formulär lagrades i mellanlagringstjänsten inom Take Care. Med 

hjälp av operationsdatumen kunde även uppgifter om behandlingsdagen med ABP 

hämtas från läkemedelsjournalen i Take Care. Där insamlades information om vald 

antibiotika (kloxacillin/klindamycin), tidpunkter för givet ABP och postoperativa 

antibiotika doseringar.  
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Laborationsvärdet p-kreatinin hämtades även från journalen, under fliken 

mätvärden/laboratorielista. Värdet som användes i denna studie var det som hade 

uppmätts närmast operationsdatumet. Njurfunktionen beräknades för varje patient med 

p-kreatinin och den reviderade Lund-Malmö formeln (22). 

2.5 Statistisk metod  
MicrosoftÒ Excel för Mac version 15.27 användes för hantering av data, dessutom för 

beräkning av medelvärde, medianvärde, kvartiler och standardavvikelse.  

2.6 Beräkning av revisionsrisk för knäprotespatienter  
En modell utvecklad av Paxton et al. (23) användes för beräkning av risken för att 

drabbas av postoperativ infektion upp till fem år efter KPO. Modellen beräknade ihop 

de endogena faktorerna kön, ålder, BMI, diagnostyp och diabetes och dessa värden 

jämfördes mellan de två olika grupperna, icke infekterade och infekterade patienterna. 

Baserat på ålder, BMI, kön, diabetes och osteoartrit adderas faktorer som kan leda till 

revision B(x). Ett högt värde på B(x) innebär att patienten har högre risk för 

insjuknande i PJI på grund av patientens endogena faktorer. 𝐾	($%) är beteckningen för 

den procentuella revisionsrisken. Modellen är modifierad från den ursprungliga formeln 

av Paxton et al. (23) indikationen osteonekros är borttagen, eftersom indikationen inte 

undersöks i denna studie har den ingen relevans för resultaten.  

 
𝐹𝑜𝑟𝑚𝑒𝑙	1.		 

𝑒𝑓𝐴𝑔𝑒 = 𝐴𝑔𝑒 ∗ 	−0,04121		

𝑒𝑓𝐵𝑀𝐼 = 𝐵𝑀𝐼 ∗ 0,04426		

𝑒𝑓𝐺𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟 = 𝑓𝑒𝑚𝑎𝑙𝑒 ∗ −0,17099		

𝑒𝑓𝑂𝐴 = 𝑂𝑠𝑡𝑒𝑜𝑎𝑟𝑡ℎ𝑟𝑖𝑡𝑖𝑠 ∗ 0,152503		

𝑒𝑓𝑃𝑜𝑠𝑡𝑡𝑟𝑎𝑢𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐	𝑎𝑟𝑡ℎ𝑖𝑡𝑖𝑠 = 𝑃𝑇𝐴 ∗ 0,505203	

 
𝐹𝑜𝑟𝑚𝑒𝑙	2. 𝐵𝑥 = −1,08118	 + 	efAge	 + 	efGender	 + 	efBMI	 + 	efDiab	 + 	ef	Osteoartrit	 

 

𝐹𝑜𝑟𝑚𝑒𝑙	3. 𝐾	($%) =
𝑒$%∗dee

1 + 𝑒$%
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Beräkning av en eventuellt förhöjd infektionsrisk gjordes genom en sammanställning av 

riskfaktorer hos de infekterade/icke infekterade patienterna (Formel 1-3). Resultatet av 

beräkningarna skulle kunna ge en indikation på om patienter som insjuknande i PJI hade 

endogena riskfaktorer som gav en högre revisionsrisk eller om infektionen orsakades av 

dålig följsamhet till PRISS-riktlinjerna. 

 

De patienter som opererats under år 2016 jämfördes med de fyra patienter som 

postoperativ insjuknat i infektion efter KPO. Av de fyra patienter som insjuknat i PJI 

opererades två under år 2016 och två under år 2017. De två infekterade patienter som 

opererats år 2016 exkluderades från den totala studiepopulationen som också opererades 

år 2016 men som ej har infekterats. Med hjälp av denna modell kan de 271 patienter 

som opererats år 2016 och fyra PJI fallen undersökas i avseende på revisonrisk.  
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3. Resultat 

3.1 Patientdemografi  
Patientdemografi visade bland annat ett högre BMI bland infekterade populationen 

(n=4) än de icke-infekterade (n=271), samt att alla infekterade patienter var män. Inga 

av de infekterade patienterna uppgav någon PCA och rökning. En av patienterna hade 

dock diabetes som en ökande riskfaktor. Utav kvinnorna hade 52 % uppgett att de hade 

PCA, och utav männen har 48 % PCA (Tabell 1a och 1b). 

 

Tabell	1a.	Patientdemografi	för	de	elektiva	271	knäprotespatienter	som	opererats	år	2016	
samt	fyra	patienter	drabbade	av	PJI	opererade	under	år	2016	och	2017.	
	 n=271	 n=4	

KÖN	 n	(%)	 n	(%)		

Kvinnor	 155	(57,8	%)		 -	
Män	 118	42,2	%	 4	(100	%)	

ÅLDERSFÖRDELNINGa		 	 	
<45	 4	(1,50	%)	 1	(25	%)	
45–64	 88	(32,2	%)	 -	
65–84	 179	(65,6	%)	 2	(50	%)	
>85	 2	(0,70	%)	 1	(25	%)	

MEDELÅLDER	±	SDb	 	 	

Kvinnor		 69,5–±9,7	 	
Män	 66,7	±9,6	 	
Båda	könen	 68,3±9,7	 	

EGFRc	 	 	
<40	 17	(6,00	%)	 -	
40–65	 87	(32,0	%)	 2	(50	%)	
66–90	 140	(51,3	%)	 2	(50	%)	
>90	 29	(10,7	%)	 -	

	aÅldersfördelning	(år)	bMedelålder	(år	±	SD	år)	CeGFR	i	ml/min	(estimerad	glomelulär	
filtrationshastighet)	beräknat	med	Lund-Malmö	formeln		
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	



UPPSALA UNIVERSITET UPPFÖLJNING AV PRISS-RIKTLINJER FÖR 
ANTIBIOTIKAPROFYLAX VID ELEKTIV 
KNÄPROTESOPERATION PÅ SÖDERSJUKHUSET 

  
 2018-01-31  

 
 

17 

Tabell	1b.	Patientdemografi	för	de	elektiva	271	knäprotespatienter	som	opererats	år	2016	
samt	fyra	patienter	drabbade	av	PJI	opererade	under	år	2016	och	2017.	
ASA-KLASSd	 	 	

1	 28	(10,2	%)	 -	
2	 130	(47,6	%)	 2	(50	%)	
3	 114	(41,8	%)	 2	(50	%)	
4	 1	(0,40	%)	(1)	 	

BMIe	 	 	
<20	 4	(1,50	%)	 -	
20–25	 51	(19,0	%)	 1	(25	%)	
25–30	 106	(38,5	%)	 1	(25	%)	
>30	 112	(41,0	%)	 2	(50	%)	

PCAf	 	 	
PCA	 21	(7,70	%)	 -	
Ej	PCA	 250	(92,3	%)	 4	(100	%)	
PCA	kvinnor	 11(52	%)	 -	
PCA	män	 10(48	%)	 -	

Diabetesg	 	 	
Diabetes	 41	(15,0	%)	 1	(25	%)	

Ej	diabetes	 232	(85,0	%)	 3	(75	%)	
Rökareh	 	 	

Rökare		 27	(9,90	%)	 -	
Ej	rökare	 246	(90,1	%)	 4	(100	%)	

dASA-klassificering	(American	Society	of	Anesthesiologists)	eBMI	(kg/m2)	(body	mass	index)	f	PCA	

(penicillinallergi).	g	Förekomst	av	diabetes	typ	I	och	II	bland	studiepopulationen	h	Förekomst	av	
rökning	bland	studiepopulationen		

3.2 PRISS-riktlinjer för kloxacillin  

3.2.1 Första dosen av kloxacillin 
Totalt erhöll 251 patienter kloxacillin som preoperativt ABP. En första dos av 

kloxacillin gavs till 62 patienter mellan 46-120 minuter innan operationen, 121 patienter 

fick kloxacillin 30-45 minuter innan operationen och 67 patienter fick kloxacillin inom 

29 minuter före operation. Det var följdaktligen 121 (48 %) patienter som fick första 

dosen enligt PRISS-riktlinjer (Figur 1). Utav samtliga patienter som borde ha fått 

preoperativt ABP var det en patient som inte erhöll kloxacillin innan operationen.  
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Figur	1.		Spridning	av	första	dos	av	kloxacillin	profylax	(n=251)	som	getts	i	adekvat	(prickig)/inadekvat(solid)	

tid.		

 

3.2.2 Andra dosen av kloxacillin 
Totalt erhöll 209 patienter en andra dos av ABP inom 2 timmar +/- 15 min efter den 

första dosen, varav 77 patienter fick den andra dosen av ABP precis två timmar efter 

första dosen (Figur 2). Resterande 42 patienter fick en dos 2 timmar och 16 minuter 

eller senare efter första dosen. 
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Figur	2	Spridning	av	andra	dos	av	kloxacillin	profylax	(n=251)	som	getts	i	adekvat	(prickig)/inadekvat	(solid)	

tid.	

3.2.3 Tredje dosen av kloxacillin 
Totalt fick 17 av totalt 241 patienter en tredje dos kloxacillin sex timmar efter första 

dosen (Figur 3). Mellan tiderna 04:00-05:59 fick 68 patienter en tredje dos av 

kloxacillin, varav majoriteten av dessa erhöll den tredje dosen inom 30 minuter till att 

det skulle ha gått 6 timmar. Resterande 156 patienter fick vänta minst 6 timmar efter 

den första dosen innan de erhöll en tredje dos, varav 111 erhöll dosen inom 30 minuter 

efter att det hade gått 6 timmar. Det var därmed vanligare att få den tredje dosen 

kloxacillin efter att det hade gått 6 timmar än innan 6 timmar hade passerat. 
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Figur	3.	Spridning	av	tredje	dos	av	kloxacillin	profylax	(n=241)	som	getts	i	adekvat	(prickig)/inadekvat	

(solid)	tid.		

3.2.4 Flödesschema för kloxacillinprofylax 
Ett flödesschema utformades för att illustrera dosering av kloxacillin profylax under år 

2016 på SöS vo Ortopedi. De 251 patienter som erhållit kloxacillinprofylax delades upp 

enligt operationstid och sedan efter CrCL samt vikt (Figur 4). Samtliga patienter som 

hade en operationstid under 60 min har fått en korrekt dosering enligt PRISS-riktlinjer. 

Av de patienter som hade operationstid på över 60 min och vikt under 120 kg samt CrCL 

över 40 ml/min fick 95 % korrekt dosering. Av de patienterna med operationstid på över 

60 min och vikt över 120 kg fick samtliga patienter korrekt dosering. Resterande patienter 

med en operationstid över 60 min och kroppsvikt under 50 kg och/eller CrCL under 40 

ml/min fick samtliga av patienterna en felaktig dosering enligt PRISS- riktlinjer. 
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3.3 PRISS-riktlinjer för klindamycin	

3.3.1 Första dosen av klindamycin 
Totalt erhöll 12 utav 21 patienter första dosen av klindamycin mellan 30-45 minuter 

före operation. Sex patienter fick första dosen inom 29 minuter till operation. Övriga tre 

patienter fick en första preoperativ dos mellan 46-75 minuter före operation. 

Fördelningen av givna doser inom de olika tidsintervallen visas i Figur 5. 

	

Figur	5	Spridning	av	första	dos	av	kloxacillin	profylax	(n=21)	som	getts	i	adekvat	(prickig)/inadekvat	(solid)	

tid.		

3.3.2 Andra dosen av klindamycin 
Totalt fick två utav 20 patienter en andra dos av ABP fyra timmar efter den första dosen 

(Figur 6). Resterande 14 patienter fick en andra dos vid tider mellan 01:30-03:59 

timmar och två patienter mellan 04:01-05:30 timmar efter första dosen. En patient erhöll 

ej andra dosen av klindamycinprofylax. 
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Figur	6.	Spridning	av	andra	dos	av	klindamycin	profylax	(n=20)	som	getts	i	adekvat	(prickig)/inadekvat	

(solid)	tid.		

3.3.3 Tredje dosen av klindamycin 
Sammanlagt 16 av totalt 21 patienter erhöll en tredje dos av klindamycin sex timmar 

efter första dosen, mellan tiderna 05:31-08:00 (Figur 7).  
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Figur	7.	Spridning	av	tredje	dos	av	klindamycin	profylax	(n=16/21)	som	getts	i	adekvat	(prickig)/inadekvat	

(solid)	tid.		

3.3.4 Flödesschema för klindamycinprofylax 
Ett flödesschema utformades för att illustrera dosering av klindamycinprofylax under år 

2016 på SöS vo Ortopedi. De 21 patienterna som erhållit kloxacillinprofylax delades upp 

enligt operationstid och vikt (Figur 8). De två patienterna som hade en operationstid under 

60 min erhöll båda patienter en felaktig dosering enligt PRISS-riktlinjer. Vidare erhöll 58 

% av patienterna med en operationstid över 60 min, korrekt dosering enligt PRISS-

riktlinjer. Utav dessa patienter fick de med en vikt under 120 kg en korrekt dosering i 73 

% av fallen, och utav de patienter som hade en kroppsvikt över 120 kg och en 

operationstid över 60 minuter fick samtliga en felaktig dos. 
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3.4 Prognos för revisionsrisk fem år efter operation 
De fyra infekterade patienterna som opererades under år 2016 och 2017 beräknades ha 

ett medianvärde på 2,5 % (n=4) för revisionsrisk fem år efter operation. De 271 

patienter som ej infekterats år 2016 hade ett medianvärde för revisionsrisk på 2,7 % 

(Figur 9).  

	
Figur	9.	Revisionsrisk	fem	år	efter	operationen	beräknad	för	de	infekterade	fyra	patienterna	(n=4)	och	icke-

infekterade	patienterna	(n=271/273)	.	
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4. Diskussion 

4.1 Följsamhet till PRISS-riktlinjer  
Adekvat given profylax gavs för 121 utav 251 patienter för det första preparatet och 12 

utav 21 för det andra preparatet, vilket ger ett genomsnitt för adekvat given profylax 

enligt PRISS-riktlinjer på 53 % under år 2016 på SöS. Det nationella genomsnittet för 

ABP i samband med KPO i korrekt tid var 42 % för år 2016 (24). SöS var således 11 

procentenheter bättre än det nationella genomsnittet för adekvat given ABP under år 

2016.  

4.1.1  ABP vid KPO - preoperativ dos  
Följsamheten under år 2016 på SöS till PRISS-riktlinjernas tidpunkter för preoperativ 

administrering av första dosen ABP var 48,2 % för kloxacillin samt 57,1 % för 

klindamycin . Det är av stor vikt att ge första dosen av ABP inom intervallet för att 

uppnå MIC för en bakterieavdödande effekt. Då kloxacillin har en kort halveringstid på 

cirka 30 minuter, kan MIC bli för låg vid operationsstart, substansen elimineras och 

plasmakoncentrationen når inte upp till en terapeutisk koncentration. Klindamycin har 

en längre halveringstid på 2,4 timmar, men substansen fördelar sig intracellulärt i högre 

grad än extracellulärt, vilket gör att en tid över 45 min innan operation innebär att 

substanser hinner fördela sig intracellulärt och den bakteriostatiska effekten inte blir 

tillräcklig, då de flesta bakteriella infektioner sker extracellulärt (16). En patient uteblev 

den preoperativa dosen av kloxacillin. Denna patient löpte därmed en förhöjd risk om 

80 % att drabbas av en PJI (2).  

4.1.2 ABP vid KPO – postoperativa doser 
Resultaten visade tydligt att klindamycin gavs i stor utsträckning enligt samma 

doseringsschema som kloxacillin. Ungefär hälften av patienterna fick den andra dosen 

av klindamycin vid två timmar i stället för fyra timmar. Endast två patienter fick dosen 

vid adekvat tidpunkt. En majoritet av patienterna gavs dessutom en tredje dos, vilket är 

felaktigt då klindamycinprofylax endast ska ges i två doser enligt PRISS-riktlinjer. Den 

andra dosen av kloxacillin gavs i adekvat tid, två timmar efter första dosen till 31 % av 

patienterna. Tredje dosen av kloxacillin, som ska ges sex timmar efter första dosen, 
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gavs till flertalet patienter (74 %) inom ett intervall mellan 5,5–6,5 timmar, som får 

anses vara godtagbart. 

4.2 Följsamhet av dosering enligt PRISS-riktlinjer  
Denna studie har utöver tidsaspekten för ABP även undersökt om i hur stor utsträckning 

dosering av ABP ges enligt PRISS–riktlinjer (1). Resultaten visar att de flesta avsteg 

från riktlinjerna skedde när dosjusteringar egentligen borde ha gjorts på grund av vikt 

och/eller njurfunktion för kloxacillin. Vid jämförelse av PRISS riktlinjer för kloxacillin 

mot utfallet på SöS under år 2016, sågs det att flest avsteg från rekommendationerna 

skedde för de patienterna med låg kroppsvikt under 50 kg och/eller CrCL under 40 

ml/min. Anledningarna till detta kan vara felaktigheter i ordinationsmallar samt felaktigt 

givet referensvärde för njurfunktionen i ”ABP vid ortopediska ingrepp”. I detta 

dokument anger SöS ett CrCL på 20 ml/min som riktvärde för dosjustering.  

 

Klindamycin har visat sig i denna studie att ges i samma dosering som kloxacillin, detta 

troligen på grund av det svårtolkade dokumentet ”ABP vid ortopediska ingrepp” (Bilaga 

2). Detta missförstånd har lett till att merparten av de som fått klindamycin som ABP 

har fått det enligt en felaktig dosering. Ytterligare visade resultaten att dosjustering vid 

operationstid under 60 min och hög kroppsvikt inte följt PRISS riktlinjer.  

4.3 Möjliga åtgärder för att förbättra följsamhet på SöS 
Möjliga orsaker till den något bristande följsamheten till doseringsriktlinjerna kan 

förklaras av dokumentet från SöS ”ABP vid ortopediska ingrepp” som ska fungera som 

stöd för förskrivare och ansvarig personal. Bland annat har en njurfunktion under 20 

ml/min angetts som riktvärde för dosjusteringar vid nedsatt njurfunktion, medan PRISS 

istället anger ett riktvärde på under 40 ml/min (10). Dessutom tas inga dosjusteringar 

kring vikt över 120 kg eller under 50 kg upp i dokumentet, som ska fungera som stöd 

för förskrivare och ansvarig personal. En tydlig särskiljning mellan doseringsschema för 

kloxacillin och klindamycin framgår inte, vilket vid en snabb blick kan tolkas som att 

klindamycin ska ges i tre doser vid samma tider som kloxacillin. En tydlig trend i denna 

studie var att 75 % av patienterna erhöll en tredje dos klindamycin. Återigen kan en 
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möjlig förklarning vara att skillnaderna mellan kloxacillins och klindamycins 

doseringsregimer inte tydligt framgick.  

 

Förskrivare på SöS använder färdiga ordinationsmallar som bland annat anger dos, 

dosschema och spädningsschema för exempelvis antibiotika. Dessa ordinationsmallar 

används som stöd för personalen när läkemedel ska administreras till patienterna på 

sjukhusavdelningen. Vid en genomgång av dessa mallar upptäcktes några felaktigheter. 

En av mallarna angav att dosen 600 mg klindamycin ska ges två till tre gånger, vilket är 

felaktigt då doseringen endast ska ges högst 2 gånger. Detta kan vara en möjlig 

förklaring till att ett flertal patienter hade fått tre doser klindamycin istället för två. 

 

Vid administrering av läkemedel kan det råda brist på sjukvårdspersonal, vilket leder till 

att postoperativa doser inte kan ges vid exakta tidpunkter som PRISS-riktlinjerna anger. 

PRISS har inte heller angett något rimligt tidsintervall för de postoperativa doserna, 

vilket försvårar tolkningen av följsamheten till riktlinjerna. I denna rapport tolkas 

tidpunkterna konservativt det vill säga de exakta tidpunkterna 2, 4 samt 6 timmar har 

använts efter första dosen av ABP:et utan några avvikelser, vilket underskattar graden 

av följsamhet. I praktiken är det nästan omöjligt att administrera läkemedel på minuten. 

När patienten genomgår postoperativa förberedelser är noggrannheten större kring 

rutiner, exempelvis används WHO:s checklista för kirurgiska ingrepp som hjälpmedel 

för att säkerställa att rutiner följs korrekt (11). Stefánsdóttir et al. menar att 

implementering av en sådan checklista förmodligen kommer att öka följsamheten. Men 

trots implementering av checklistan är fortfarande följsamheten av PRISS- riktlinjerna 

låg, vilket tyder på att ytterligare åtgärder behövs.		
	

Nuvarande dokument ”ABP vid ortopediska ingrepp” anger att ansvaret för 

administrering av ABP i rätt tid ska fördelas mellan operationsteamet. En åtgärd för att 

öka följsamheten skulle därmed kunna vara att en person ur operationsteamet tilldelas 

ansvaret för att se till att ABP ges 30–45 min innan operation då detta skulle vara mer 

fördelaktigt för öka kontinuiteten för användning av rutinerna. Teamet brukar vanligtvis 
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bestå av ett antal sköterskor och en operatör. Då operationerna är planerade kan ansvaret 

exempelvis tilldelas operatören.  

4.4 Åtgärder för att förhindra PJI vid PCA 
I denna studie hade 7,7 % av de elektiva knäprotespatienterna på SöS år 2016 uppgett 

att de hade PCA. Patienterna behandlades med klindamycin i enlighet med PRISS-

riktlinjer för patienter med PCA. Studier har visat att kvinnor i högre utsträckning 

uppger att de har PCA, men i dessa studier där patienter rapporterat PCA har det visats 

att typ I medierad allergi inte föreligger i samma utsträckning som patienterna uppger 

(25). I denna studie uppgav 52 % av kvinnorna att de var PCA, vilket inte 

överensstämmer med tidigare studier om att kvinnor i högre utsträckning uppger att de 

har PCA (16).  

 

Orsaken till ökad revisionsrisk med klindamycin är inte undersökt men Robertsson et al. 

(16) har två teorier. Klindamycin är till skillnad från kloxacillin bakteriostatisk medan 

betalaktamer är baktericida. Klindamycin fördelar sig intracellulärt vilket ökar 

distributionsvolymen och ger en lägre plasmakoncentration och då bakteriella 

infektioner oftast uppträder extracellulärt blir den intracellulära koncentration 

verkningslös (8,16). Enligt PRISS (1) ska maximalt två doser på 600 mg ges, 

Robertsson et al.(16) föreslår dock en högre dos på 900 mg som skulle ge en högre 

plasmakoncentration, därmed högre extracellulär koncentration. Robertsson et al. (16) 

visade en 50 % -igt förhöjd risk att få en infektion vid behandling med klindamycin 

jämfört med kloxacillin. Även en högre grad av återinläggningar av patienter 

behandlade med klindamycin jämfört med kloxacillin har konstaterats. En ändring av 

riktlinjerna med stöd av dessa fynd kan vara aktuellt och bör beaktas inför en 

uppdatering av PRISS-riktlinjerna. Men den viktigaste åtgärden är att i större 

utsträckning utreda om patienten har PCA, för att minska antalet PJI.  

 

Det finns olika metoder som har utvecklats för att vårdenheter lättare ska kunna 

implementera ett arbetssätt som undersöker förekomst av PCA. Leis et al. (26) föreslår 

anamnes och Beta-Lactam Allergy Skin Testing (BLAST) som är en metod för att 
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säkert diagnostisera patienter med PCA. Fördelarna med testet är att den är billig, enkel 

och icke-invasiv. Med hjälp av patientens anamnes och BLAST vid misstänkt PCA ökar 

chansen för att utesluta om en patient har PCA. Med hjälp av detta kan åtgärder vidtas 

för att minska revision för infektion vid knäplastik.  

4.5 Sjukhusförvärvad resistens vid ABP  
Inga av de fyra infekterade patienterna i studien hade drabbats av en resistent infektion 

men trots att ABP vid elektiva KPO ges i få doser och med en kort behandlingstid, finns 

det en risk för resistensutveckling (9). En singeldos av ABP kan öka antalet resistenta 

koloniserande organismer och påverka mag- och tarmkanalen upp till ett år efter given 

dos. Det tyder på att även preoperativt profylax kan bidra till sjukhusförvärvad resistens 

(15). En annan studie med motsägande resultat har visat att resistensen inte beror på 

preoperativ ABP utan snarare på att tidigare behandling med antibiotika mot 

samhällsförvärvade infektioner är orsaken till att resistens finns hos dessa patienter (19). 

Författarna menar att de resistenta kolonierna av mikroorganismer inte bryter ut till en 

öppen infektion förrän selektiva antibiotika ges till patienten. Men de anser också att 

operatörerna inte bör avskräckas från att använda ABP, utan de bör använda 

individanpassade val av profylax som baseras på resultat från preoperativa odlingar av 

patientens stammar i mag- och tarmkanalen.  

4.6  Patientrelaterade riskfaktorer vid KPO 
De fyra patienter som drabbats av PJI under år 2016 och 2017 har alla fått första dosen 

av ABP utanför PRISS- riktlinjerna. Tre av patienterna erhöll ABP vid tidpunkterna 13, 

24 och 65 minuter innan operation, samt för en enskild patient erhöll första dosen 176 

min postoperativt. Det är speciellt viktigt att ge första dosen ABP inom 30–45 min 

innan operation för att uppnå terapeutiska koncentrationer. Det är dock möjligt att 

patienter som drabbas av PJI redan från början har en förhöjd revisionsrisk. Resultaten 

(18)från denna studie indikerar emellertid att de fyra patienterna inte hade någon 

förhöjd revisionsrisk då denna var 2,5 % jämfört med 2,7 % hos gruppen som inte 

drabbades av PJI. Det tyder på att den inadekvata första dosen ABP har påverkat 

insjuknandet hos de fyra PJI fallen.  
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ASA-klass ≥ 3 sågs hos två av de fyra infekterade patienterna, vilket är förknippat med 

en högre risk att insjukna i en postoperativ sårinfektion (18). En studie har visat att 

ASA-klass är en stark prediktor då patientens globala hälsa mäts och inte endast 

enskilda faktorer. De fyra infekterade patienterna som opererats under år 2016 och 2017 

var alla män. Vilket är i enlighet med nuvarande forskning där studier har observerat att 

manligt kön ökar risken för att drabbas av en postoperativ infektion (19). En 

systematisk översikt av 28 studier, som jämförde infektionsrisken för män och kvinnor 

som genomgått protesplastik, visade att den relativa risken var 1,36 (CI 95 %; 1,18-

1,57) för män, vilket innebär att män har en större risk för utveckla en postoperativ 

infektion jämfört med kvinnor (20). Förklarningen tros vara att män har en större 

muskelmassa och högre bentäthet, vilket försvårar operationen och leder till en längre 

operationstid jämfört med kvinnor.  

 

Av de fyra insjuknande patienterna hade två patienter ett BMI över 30 och en patient ett 

BMI på 29. Ett högt BMI är förknippat med förhöjd risk för postoperativ 

protesinfektion (11, 25, 26). En kraftig övervikt leder till längre operationsduration, 

försämrat blodflöde till fettvävnader och försvagat immunsystem, vilket ökar risken för 

en patient att drabbas av PJI (28). En studie av Namba et al. (28) visade att för patienter 

med BMI större eller lika med 30 jämfört med BMI lägre än 30, var den relativa risken 

1,60 (CI 95 %; 1,29–1,99), vilket innebär att den relativa risken att drabbas av en PJI är 

60% högre om patienten är överviktig. Denna risk fortsätter att öka med ökande BMI.  

 

En av de fyra patienterna, som drabbades av PJI på SöS hade diabetes. Diabetes är en 

patientrelaterad riskfaktor vid artroplastik som leder till att sårläkningen försämras (27). 

I den systematiska översikten beräknades den relativa risken att drabbas av PJI till 1,74 

(CI 95 %; 1,45–2,09) för diabetiker jämfört med icke-diabetiker. Dessutom hade denna 

patient ett preoperativt P-glukosvärde på 14,2 mmol/L, som optimalt bör vara mellan 6-

8 mmol/L men kan eventuellt vara lägre men inte under 4 mmol/L (27). Hyperglykemi 

under operationen innebär ökad risk för infektion. Diabetikernas glukosvärden ska 

därför kontrolleras innan operationen och de bör helst ligga inom föreslaget intervall.  
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4.7 Svagheter och styrkor i rapporten   
Revisionsrisken i denna studie beräknades med en modell av Paxton et al. (23). 

Modellen beräknar revisionsrisken för både infektion och aseptisk proteslossning, vilket 

innebär att den inte endast är selektiv till PJI som enda revisionsorsak. De ingående 

faktorerna kön, ålder, diabetes och BMI, påverkar risken för insjuknande i PJI, 

(7,19,20). Dessutom tar formeln inte hänsyn till ASA-klassificering, som anses vara en 

av de starkaste prediktorerna för PJI (18).  

En statistisk analys har inte genomförts i denna studie, utan resultaten beskrivs endast 

med deskriptiv statistik. En cox regression hade kunnat genomföras för att beräkna den 

relativa revisionsrisken, för att ytterligare påvisa den skyddande effekten för patienter 

som erhållit ABP enligt PRISS-riktlinjer. Relativ revisionsrisk för artroplastik ingrepp 

estimeras bäst med en cox-modell än andra typer av analyser, såsom Fine and Gray och 

Kaplan-Meier analyser (29,30). Dock så krävs det en väldigt stor studiepopulation för 

att undersöka kausalsamband och incidensen är låg för postoperativa ingrepp vid 

protesoperationer (18). I denna studiepopulation ingick 271 patienter vilket innebär ett 

incidenstal för PJI på 1,5 % för de två infekterade patienterna som opererades under år 

2016, vilket försvårar att dra säkra slutsatser om vilka faktorer som påverkade 

insjuknandet. PJI kan dessutom ske upp till två efter primäroperationen, vilket gör att 

definitiva resultat först kan erhållas i slutet av år 2018. I verkligheten var det dessutom 

bara två personer som hade opererats under år 2016. Men för att kunna göra en något 

bättre analys användes även två patienter som hade opererats under år 2017. Därutöver 

försvåras analysen då patientgruppen är liten, eftersom extremvärden hos en patient kan 

få stor påverkan på resultatet. Sedan är inte en jämförelse mellan patienter som 

opererats år 2017 och resterande som opererats år 2016 optimal, på grund av exempelvis 

ändrade förhållanden för ABP eller dylikt.  

 

Denna studie undersökte endast två av de huvudsakliga faktorerna, nämligen ABP och 

patientrelaterade faktorer, som orsak till insjuknande i PJI. Då verkligheten är mer 

komplicerad skulle en noggrannare multifaktoriell analys som innefattat bland annat typ 

av protes, operationssalar och preoperativa förberedelser minskat risken för störfaktorer, 
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som kan påverka resultaten (19). En bredare analys hade med mer exakthet kunnat 

fastställa om och i vilken grad felaktigt given ABP var anledningen till insjuknandet.  

I studien kunde även korrekt dosering inom adekvata tidpunkter undersökts. 

Frågeställningarna berör dock bara korrekt dosering utan avseende på tidpunkt för 

dosering enligt PRISS-riktlinjer och vice versa.  

 

Styrkan i denna studie är att alla profylaktiska doser har undersökts, både gällande 

tidsaspekten men även dosering beroende på patientens vikt och/eller njurfunktion. I 

tidigare studier och SKAR undersöktes endast den preoperativa dosen och vilken 

utsträckning den getts i adekvat tid (13, 23). I denna studie uppmärksammades att 

klindamycin i ett flertal fall gavs enligt fel dosering, exempelvis att 75 % av patienterna 

erhöll en tredje dos av klindamycin, vilket är väldigt allvarligt. Riktlinjerna från PRISS 

är utformade för att användning av ABP ska vara sparsam. Dessutom 

uppmärksammades genom denna studie att många av de existerande 

ordinationsmallarna i Take Care var felaktiga. Genom att åtgärda detta ökar 

sannolikheten att doseringsscheman blir tydligare för förskrivare och administrerande 

personal.   

4.8 Framtida forskning  
Framtida forskning bör syfta till att komma på sätt för hur följsamheten kan förbättras, 

då ABP betydelse redan är bevisad bör fokus ligga på åtgärder som underlättar för 

vårdpersonal att följa de riktlinjer som finns. Metoder och hjälpmedel som kan 

användas för att säkerställa att ABP har getts enligt riktlinjer för sjukhuset. Dessutom 

bör det undersökas om endos- eller flerdosregim är att föredra, detta för att det både 

underlättar för vårdpersonal och skulle i så fall minska onödig antibiotikaanvändning 

vilket kan minska sjukhusförvärvad antibiotikaresistens.  

 

5. Slutsats  
Sammanfattningsvis visar rapporten att SöS vo Ortopedi år 2016 hade en låg följsamhet 

för ABP vid KPO på 48,2% och 57,1% för kloxacillin respektive klindamycin. Flera 

orsaker identifierades som kan förklara den låga följsamheten. De viktigaste fynden var 
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att klindamycin ofta ges enligt kloxacillins doseringsschema; vid 30-45 min innan 

operationsstart, vid två timmar och 6 timmar efter första dos, vilket troligen beror på 

otydligheter i “SöS riktlinjer för ABP vid ortopediska ingrepp”. Ett annat fynd som 

bidrog till felaktiga doseringar var inkorrekta ordinationsmallar. Dessa användes som 

doseringsanvisningar för sjukvårdspersonalen, men var otydliga och/eller felaktiga.  

 

Samtliga av de fyra patienterna som drabbades av PJI hade samtliga fått ABP som inte 

var i enlighet med PRISS-riktlinjerna. En patient hade erhållit ABP 176 minuter 

postoperativt och de övriga hade fått preoperativa doser vid 13, 24 och 65 minuter. De 

fyra patienternas genomsnittlig förhöjda revisionsrisk var 2,5 % jämfört med 2,7 % för 

övriga patienter. Det indikerar att det inte var de drabbade patienternas endogena 

faktorer utan mer sannolikt avvikelsen från PRISS-riktlinjerna som orsakade PJI.  
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7. Bilagor  

Bilaga 1 - WHO:s checklista för säkerhet vid operationer  
WHO:s checklista används i samband med operationer för att säkerställa att nödvändiga 
rutiner följs. Ett antal frågor ska besvaras innan anestesi, strax innan operationsstart och 
efter operationen. En av rutinerna för att säkerställa att ABP har getts, finns under 
rubriken ”timeout” och frågar om ABP har getts inom de senaste 60 min. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förberedelse Timeout

Patienten har bekräftat följande:
• identitet
• plats för incision
• informerad om och samtycker till operation

Operationsområde markerat/ej tillämpligt

Säkerhetskontroll för anestesi genomförd

Fungerande pulsoximeter kopplad

Har patienten något av följande:

Känd allergi?
nej
ja

Risk för aspiration/svår intubation?
nej
ja och utrustning/assistans är tillgänglig

Risk för >500 ml blodförlust (7 ml/kg för barn)?
nej
ja, och tillfredsställande intravenösa infarter och blod/
vätskor är planerade

Risk för hypotermi?
nej
ja, och åtgärder är planerade/vidtagna

Bekräfta att alla medlemmar i laget presenterat sig 
med namn och roll

Anestesiolog/anestesisjuksköterska och operations-
sjuksköterska, operatör bekräftar muntligt
• patient ID
• plats för incision
• planerad operation

Väntade kritiska moment under operationen 
Anestesipersonalens bedömning: finns några  
patientspecifika eller anestesiologiska problem?
Operationssjuksköterskans bedömning: har  
sterilitet bekräftats?
Finns några problem med utrustning eller annat?
Är patienten korrekt upplagd?
Operatörens bedömning: vilka kritiska eller oväntade 
moment finns, operationens längd, förväntad  
blodförlust?

Har antibiotikaprofylax givits inom de senaste 60 
minuterna?
ja 
ej tillämpligt

Har trombosprofylax givits enligt ordination?
ja 
ej tillämpligt

Visas nödvändig bildinformation?
ja 
ej tillämpligt

Avslutning

Checklisteansvarig får muntlig bekräftelse av laget:

Vilket ingrepp har utförts

Att antal instrument, torkar och nålar stämmer (eller 
ej tillämpligt)

Hur preparat är märkta (inklusive patientens namn 
och personnummer)

Finns problem med utrustningen som behöver  
uppmärksammas? 

Operatör, anestesiläkare/sjuksköterska och  
operationssjuksköterska går igenom huvudpunkterna 
för det initiala postoperativa omhändertagandet

Vad kan vi lära? Vad kan vi göra bättre nästa gång?

Checklistan är inte avsedd att vara heltäckande. Tillägg och modifieringar för att anpassa den till lokala rutiner uppmuntras.

Före inledning av anestesi   >>>>>>       Före incision   >>>>>> 

Published by the World Health Organization in 2008 under the title WHO surgical safety checklist 1st edition 2008 (TR/08/216). Producerad av Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag mars 2009.

Innan patienten lämnar operationssalen          

Checklista för säkerhet vid operationer
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Bilaga 2 - SöS “ABP vid ortopediska ingrepp” 
SöS riktlinjer för ABP vid ortopediska ingrepp är utformade efter PRISS-riktlinjer. 
Detta dokument är omskrivet av vo Ortopedi för att illustrera doseringsschemat som ska 
ges vid ortopediska ingrepp. Vid samtliga protesoperationer inklusive KPOer ges 
kloxacillin/klindamycin som profylax, förutom vid axeloperationer och har därför ett 
separat doseringsschema.  

VO/Administrativ avdelning Enhet 

VO Ortopedi VO Ortopedi 

Dokumentnamn 

ABP vid ortopediska ingrepp 
Upprättad Framtagen av 

2013 uppdaterad 
2015-09-04 uppdaterad 
2016-02-15 

Carin Ottosson (Ortoped) Anders Håkansson (Infektion) 

Reviderad Fastställd av 

2016-05-17 Sari Ponzer, verksamhetschef 

 
 
Denna profylax gäller alla ortopediska ingrepp utom axlar och de undantag som listas nedan. All 
antibiotika som administreras efter att profylaxen har givits, är att betrakta som behandling 
och skall ej ges utan föregående odling och orsaken skall dokumenteras i journalen.  
 
Om operationen görs under blodtomhet ges dos 2 först när man släppt blodtomheten. 
 
Det är viktigt att alla hjälps åt att komma ihåg att ge profylaxen i tid, det vill säga innan 
operationen startar. Samtliga operationer har en genomsnittlig op tid vilket framgår av Orbit, det är 
klinikens genomsnittliga tid och inte den enskilda operatörens tid. Till exempel har exfix för distala 
radiusfrakturer en genomsnittlig op tid på 44 minuter och skall således ha endos 
Cloxacillin/Clindamycin. 

 
Peroperativ antibiotika som infektionsprofylax 
Vid administrering av den första dosen antecknas tiden i läkemedelsjournalen samt tidpunkt för 
övriga doser. Operatören signerar detta efter op.  
 
 30-60 min före op 2 timmar efter 

första injektionen 
6 timmar efter 
första injektionen 

Op tid < 30 min 
 

Inget antibiotikum 

Op tid 30-60 min 2 g Ekvacillin* 
(Kloxacillin) 
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Op tid > 60 min 2 g Ekvacillin* 
(Kloxacillin) 

2 g Ekvacillin** 
(Kloxacillin) 

2 g Ekvacillin** # 
(Kloxacillin) 

 
 
* Vid Pc allergi ges istället Dalacin (Klindamycin)  600 mg i.v. Upprepas efter 4 timmar om 
optiden överstiger 1 timme. 
 
** Vid kraftigt nedsatt njurfunktion Kreatinin clearence <20 ges 1 g Ekvacillin (Kloxacillin). 
 
Peroperativ antibiotika vid axeloperationer 
Vid administrering av den första dosen antecknas tiden i läkemedelsjournalen samt tidpunkt för 
övriga doser. Operatören signerar detta efter op.  
 
 30-60 min före op 2 timmar efter 

första injektionen 
6 timmar efter 
första injektionen 

Op tid < 30 min 
 

Inget antibiotika 

Op tid 30-60 min 2 g Ekvacillin* 
(Kloxacillin) + 
1.2 g Bensylpc 

  

Op tid > 60 min 2 g Ekvacillin* 
(Kloxacillin) + 
1.2 g Bensylpc* 

2 g Ekvacillin** 
(Kloxacillin) + 
1.2 g Bensylpc* 

2 g Ekvacillin** # 
(Kloxacillin) + 
1.2 g Bensylpc* 

 
 
* Vid Pc allergi ersätts Ekvacillin och BensylPc med Dalacin (Klindamycin)   600 mg i.v Upprepas 
efter 6 timmar vid lång operation (2 timmar). 
** Vid kraftigt nedsatt njurfunktion Kreatinin clearence <20 ges 1 g Ekvacillin (Kloxacillin). 
 
# Tillägg vid dagkirurgiska ingrepp. Vid op tid >60 ersätts den tredje dosen av ekvacillin efter 6 
timmar med två tabletter 750mg Heracillin och 2 tabletter Kåvepenin 1 g p.o. som patienten får 
med sig från den dagkirurgiska enheten för att ta i hemmet 6 timmar efter den första 
antibiotikadosen. 
Vid Pc allergi och dagkirurgiska ingrepp ges istället Dalacin 300mg som kapsel med samma 
administrationsmetod. 
***Öppna frakturer- Med kraftig kontamination, val av antibiotika i samråd med Infektions 
ortoped eller infektionsläkare 
**** Amputationer med toxisk eller septisk patient, val av antibiotika i samråd med Infektions 
ortoped eller infektionsläkare 
 
Patient med öppen fraktur som handläggs polikliniskt från akuten behandlas med engångsdos 
Ekvacillin som ges på akuten 

 
 


