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SAMMANFATTNING 
Runt om i världen utförs miljontals kirurgiska ingrepp varje år, sedan 1840-talet har 

utveckling skett för att reducera antalet vårdrelaterade infektioner. Postoperativa 

sårinfektioner är den vanligaste typen av vårdrelaterad infektion och utgör ett stort lidande hos 

patienten. Som operationssjuksköterska är det viktigt att ha kunskaper om riskfaktorer för 

postoperativa sårinfektioner för att kunna sätta in adekvata omvårdnadsinsatser. Mot denna 

bakgrund var syftet med denna litteraturstudie att belysa riskfaktorer för postoperativa 

infektioner som finns i operationssalen med frågeställning hur operationssjuksköterskan kan 

påverka förekomsten av postoperativa sårinfektioner. Metoden som används är litteraturstudie 

där databaserna Cochrane och Pubmed har genomsökts. Efter granskning och analys valdes 

28 artiklar ut att inkluderas i resultatet, 26 med hög kvalitet och två med medelhög kvalitet. 

Resultatet visade att klorhexidin i tre studier påvisades vara fördelaktig som huddesinfektion 

och i två studier var den likvärdig med det jämförda medlet jodlösning. 

Antibiotikabehandlade suturer kan enligt studiens resultat överges till förmån för vanliga 

suturer. Rakning av operationsområdet var signifikant kopplat till ökat antal postoperativa 

sårinfektioner och bör ersättas med håravkortning. Munskydd ska användas av sterilklädd 

personal, men är ej nödvändigt bland övrig personal.  Användande av förbandsmaterial och 

dess effekt på postoperativa sårinfektioner har fått något splittrade resultat i denna studie, 

detta tyder på att mer forskning behövs. Få studier har hittats som behandlat ventilationen på 

operationssalen, de två som hittades påvisade ändock att LAF-tak och HEPA filter reducerade 

antalet CFU i sårområdet. Det är viktigt att operationssjuksköterskan följer 

kunskapsutvecklingen inom sitt område  för att kunna påverka förekomsten av postoperativa 

sårinfektioner.   
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ABSTRACT  
Worldwide, millions of surgical procedures performed each year, since 1840, the 

development has been to reduce the number of healthcare associated infections. Postoperative 

wound infection is the most common type of healthcare-associated infection and is a great 

suffering for the patient. As a theater nurse, it is important to have knowledge about the risk 

factors for postoperative wound infections to deploy adequate nursing care. Against this 

background, the aim of this study is to shed light on risk factors for postoperative infections 

present in the operating room to question how theater nurse can affect the incidence of 

postoperative wound infections. A literature review was performed in which the databases 

Cochrane and PubMed have been searched. After review and analysis there were 28 papers 

selected for inclusion in the result, 26 with high quality and two of moderate quality. The 

results showed that chlorhexidine in three studies were shown to be beneficial to skin 

disinfection and in two studies it was equivalent to the comparator agent iodine. Antibiotic 

sutures, according to the study's results can be abandoned in favor of conventional sutures. 

Shaving the surgical site was significantly associated with increased number of postoperative 

wound infections and should be replaced with hair clipping. Surgical masks should be used by 

personnel in the wound area, but is not required from other staff. The use of dressings and its 

effect on postoperative wound infections has been somewhat fragmented results in this study; 

this suggests that more research is needed. Few studies has been found that treated ventilation 

in the operating room, the two that were found showed nevertheless that the LAF-ceiling and 

HEPA-filters reduces the number of CFU/m3 in the wound area. It is important that the 

surgical nurse follows the development of knowledge in their field in order to influence the 

incidence of postoperative wound infections. 

 

Keywords: 

Surgical site infections, risk factors, operating room nurse 

 

 

 

 

 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

BAKGRUND ……………………………………………………………...…1 

Vårdhygienens framväxt……………………………………………………….1 

Basala hygienrutiner………………………………………………..….……….2 

Bakterielära……………………………………………………………………..2 

Infektioner i vården…………………………………………………….………4 

Kostnader………………………………………………………………….……5 

Riskfaktorer…………………………………………………………………… 5 

Operationssjuksköterskans ansvar……………………………………………6 

Syfte…………………………………………………………………...…..……6 

METOD………………………………………………………………………..6 

Design……………………………………………………………….…………………6 

Sökstrategi…………………………………………………………..…………..7 

Söktabell…………………………………………………………..……….…….8 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN ……………………….………..………………….9 

Dataanalys…………………………………………………………….…………9 

Kvalitetsanalys…………………………………………………………………...9 

Resultatanalys…………………………………………………………….…….24 

RESULTAT……………………………………………………………….....25 

Tabell 2……………………………………………………………………….…26 

Huddesinfektion………………………………………………………………..28 

Förband…………………………………………………………………………31 

Suturer……………………………………………………………………...…...33 

Personalåtgärder på salen………………………...……………………………34 

Draperingsring av plast för bukkirurgi………………………….……………35 

Förseglingsfilm………………………………………………………….………36 

Ventilation……………………………………………………………………….…..37 

DISKUSSION………………………………………………………………...37 

Resultatdiskussion……………………………………………...……………….38 

Metoddiskussion…………………………………………………………….......42 

Slutsats………………………………………………..………………………….45 

REFERENSER……………………………………………………………….46 



Bilaga 1 exkluderade artiklar………………………………………………..…54 

Bilaga 2 gransknings protokoll för kvalitetsbedömnig………………….…….55 



1 

 

BAKGRUND 

Världen över utförs miljontals kirurgiska ingrepp varje år. De flesta av operationssåren läker 

komplikationsfritt genom att sårkanterna fästs samman med suturer, klamrar, klämmor eller 

lim (Dumville, Walter, Sharp & Page, 2011). Dock drabbas tusentals patienter varje år av 

infektioner i operationsområdet(Barnett, 2007). 

Vårdhygienens framväxt 

Det var först på 1800-talet som insikter kring bakterier och dess efterföljande infektioner 

utvecklades, innan dess har olika teorier funnits, såsom att gudars vrede och att stjärnorna och 

planeternas konstellationer kunde påverka uppkommandet av epidemier (Melhus, 2010). Den 

allmänna sjukvården var under 1800-talet kantad av smuts, trängsel och usel hygien till följd 

av en stor okunskap kring smitta och smittspridning. Det var under denna tid väldigt hög 

dödlighet på alla sjukvårdsinrättningar. Under Florence Nightingales tid under Krimkriget på 

1850-talet var den allmänna uppfattningen att ”sjukhusen var farligare än slagfälten”. 

Amputationer var vanliga, operationer utfördes på golven, patienterna hade maskar i sina sår, 

sjuksalarna var kalla, avloppen var fulla och igenslammade och dricksvattenbrunnarna var 

nedsmutsade av avloppsvattnet. Genom att skura och vädra salarna, tvätta patienterna med 

varmt vatten, ordna ordentliga sängar och konstruera om avloppssystemet lyckades 

Nightingale efter bara en månad sänka dödligheten bland patienterna från 42 till 2 % (Ericson 

& Ericson, 2006). Semmelwies, en förlossningsläkare som 1846 påbörjade sitt arbete på 

mödravården på Wien General Hospital, gjorde upptäckter kring hygien och smittspridning. 

Semmelwies förbryllades över den stora skillnaden i mödradödlighet mellan två olika 

avdelningar, den ena avdelningen som sköttes av läkare och läkarstudenter hade en mycket 

högre mödradödlighet än den andra avdelningen där patienterna sköttes av barnmorskor 

(Lane, Blum & Fee, 2010). Semmelwies led med kvinnorna och försökte analysera vad det 

var som gjorde att de drabbades av infektionen ”barnsängsfeber” som är en beta hemolytisk 

streptokock-sepsis (Ericson & Ericson, 2006). Semmelwies drog slutsatsen av att kvinnorna 

fick infektionen vid förlossningen tills den dagen då hans vän och kollega dog av 

blodförgiftning efter att ha skurit sig på en skalpell under en obduktion. Semmelwies insåg att 

kollegan genom att ha stuckit sig på skalpellen hade utsatts för samma gift som fanns i de 

döda kropparna. Semmelwies såg då även sambandet att giftet sedan kunde föras över till de 

friska kvinnorna via läkarnas händer i samband med de gynekologiska undersökningarna. 

Barnmorskorna var däremot aldrig inblandade i obduktioner eller hade någon kontakt med lik 
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vilket förklarade varför mödradödligheten var lägre på deras avdelning. Efter denna upptäckt 

insisterade Semmelwies på att alla som deltog vid en obduktion skulle skrubba sina händer i 

klorvatten varefter dödligheten omgående sjönk från 10 till 1 % (Lane et al., 2010). 

Semmelwies stötte dock på hårt motstånd, främst bland sina egna kollegor som tyckte det var 

upprörande ”att någon kunde påstå att en läkares händes skulle vara smutsiga” (Ericson & 

Ericson, 2006). Efter Semmelwies upptäckt introducerade kirurgen Lister karbolsyra för att 

hindra att mikroorganismer orsakade förruttnelse i såren. Genom att spraya operationsområdet 

med karbolsyra (Edwards, Lipp & Alexandra, 2009), att tvätta sår samt att dränka in bandage 

och instrument med detta ökade överlevnaden efter operationer. Lister har senare kallats för 

antiseptikens fader (Ericson & Ericson, 2006) och efter hans principer har det blivit rutin att 

preoperativt göra rent operationsområdet med antiseptiskt medel (Edwards et al., 2009). 

Skapandet av teorin om att bakterier orsakar infektioner ledde till upptäckten att den specifika 

bakterien fanns överallt på sjukhuset och inte bara i kropparna på de som led av eller som just 

hade dött i ”barnsängsfeber” (Noakes, Borresen, Hew-Butler, Lambert & Jordan, 2008).   

 

Basala hygienrutiner  

I dagens sjukvård finns rutiner för att förhindra smittspridning. Dessa kallas för de basala 

hygienrutinerna och är de viktigaste åtgärderna för att förhindra smittspridning 

(Smittskyddsinstitutet, 2012) och ska tillämpas överallt där vård och omsorg bedrivs (SOSFS 

2007:19). Rutinerna innebär att händerna ska desinficeras med alkoholbaserat 

handdesinfektionsmedel före och efter all kontakt med vårdtagare eller vårdtagarens säng. 

Tvätt av händer med tvål och vatten ska bara ske vid synlig eller kännbar smuts, eller efter 

vård av patient med magsjuka. Skyddshandskar ska användas vid risk för kontakt med 

kroppsvätskor eller annat biologiskt material. Handskar tas av direkt efter och bytas mellan 

olika arbetsmoment. Desinfektion av händerna ska göras handskarna tagits av. Handhygien 

kan aldrig ersättas av handskar. Utförs vård i nära kontakt med vårdtagare eller säng ska 

engångs skyddsförkläde av plast eller patientbunden skyddsrock bäras. Arbetsdräkten byts 

dagligen och ska vara kortärmad. Smycken eller armbandsur får ej användas 

(Smittskyddsinstitutet, 2012) (SOSFS 2007:19).    

 

Bakterielära 

Huden är koloniserad av ett stort antal bakterier (Edwards et al., 2009). En bakterie kan vara 

patogen vilket betyder sjukdomsalstrande. Bakteriens patogenitet är beroende av faktorer som 



3 

 

bakteriecellens uppbyggnad, virulens och infektionsdos. Det finns två olika typer av bakterier 

avseende cellväggen. Gramnegativa bakterier har två cellmembraner i sin cellvägg. På det 

yttre membranet finns lipopolysackarider som är ett endotoxin, ett gift som kan orsaka sepsis. 

Grampositiva bakterier har ett cellmembran och en cellvägg med tjockt lager av 

peptidoglykan eller murein som skyddar bakterien från människokroppens immunförsvar. 

Bakterierna har även utskott, flageller som gör att bakterien kan flytta på sig och fimbrier som 

gör att bakterien kan fästa mot en yta (Ericson & Ericson, 2011). Somliga bakterieceller har 

en kapsel som skyddar mot fagocyterande celler från människokroppens immunförsvar och 

har därmed högre virulens, det vill säga sjukdomsalstrande förmåga som kan orsaka infektion 

(Ericson & Ericson, 2011). En infektion uppstår när bakterierna har trängt igenom huden och 

slemhinnorna vilka är de första barriärerna på människokroppen (1177, 2013). Eftersom 

människokroppen har gynnsamma förhållanden vad gäller temperatur, fukt, näring, salt, pH-

miljö, syrehalt och ljus blir det möjligt för bakterien att överleva och spridas genom 

kolonisering. Kroppens immunförsvar reagerar mot de främmande bakterierna med 

inflammation för att skapa en ofördelaktig miljö för bakterierna (Ericson & Ericson, 2011). 

Kärlen dilateras och blodflödet ökar i den angripna vävnaden. Det uttrycker sig med rodnad, 

värme, smärta och svullnad (Melhus, 2010). Inflammationen signalerar till immunförsvarets 

fagocyterande celler som angriper bakterierna (Ericson och Ericson, 2011). 

Ett stort folkhälsoproblem är ökad användning av antibiotika vilket orsakar 

antibiotikaresistens (Goossens, Ferech, Stichele & Elseviers, 2005). Antibiotikaresistens kan 

också bero på bakteriers bildande av enzymer. Dessa enzymer hindrar kroppens förmåga att 

läka sår och motverkar i somliga fall antibiotikans effekter. Ett exempel på detta är enzymet 

betalaktamas hos bakterien Staphylococcus aureus (Narjano et al., 2012)vilken orsakar flest 

postoperativa sårinfektioner (Ibrahimi, Sharon & Eisen, 2011). När den bildat betalaktamaset 

kallas denna för meticillinresistenta Staphylococcus aureus [MRSA] (Narjano et al, 2012). 

Det finns idagläget begränsade behandlingsalternativ för allvarliga MRSA-infektioner (Loeb, 

Main, Eady & Walkers-Dilks, 2008)och MRSA är sedan år 2000 anmälningspliktigt i Sverige 

(Melhus, 2010). Bakterier kan också överföra genetiskt material genom konjugation, 

transduktion och transformation. På så sätt kan bakterier mutera för att öka motstånd mot 

antibiotika (Melhus, 2010).  

Överföring av organismer från en smittad individ till en annan värd kräver tre steg; 

att bakterien kan komma ut från huvudvärden till miljön på utsidan, kunna överlevna och 

http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S0140673605179070
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transporteras till en ny mottaglig värd och därefter kunna passera från inträdet i den nya 

värden till platsen där den kan föröka sig (Ibrahimi et al., 2011). Det finns olika smittvägar 

som mikroorganismerna kan använda. Genom direktkontakt med infekterad hud eller 

slemhinna kan bakterierna tränga in i kroppen. Bakterierna kan även gå genom en 

mellanhand, så kallad indirekt kontaktsmitta innan den når sin värd, exempel på dessa länkar 

kan vara dörrhandtag, sjukvårdspersonalens händer eller instrument. Ett annat sätt för 

mikroorganismer att spridas är genom luften. När en luftvägsinfekterad person talar, nyser 

eller hostar slungas tunga droppar ut i luften och kan träffa en annan människas slemhinnor, 

antingen genom mun eller också ögon. Dropparna faller dock snabbt ner till golvet på grund 

av deras tyngd. En nysning eller hostning bringar även aerosoler, så kallad aerosolsmitta, 

dessa är lätta partiklar varpå mikroorganismerna kan sväva länge i luften innan den når sin 

värd (Ericson & Ericson, 2011). 

Infektioner i vården 

En vårdrelaterad infektion[VRI] definieras av Socialstyrelsen ”som en infektion som 

uppkommer hos en person under slutenvård till följd av åtgärder i form av diagnostik, 

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

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

(Socialstyrelsen, 2009). Förekomsten av VRI kan mätas genom att se på antalet infektioner 

per 100 vårddygn, eller genom att mäta antalet infektioner per vårdåtgärd, ett exempel på 

vårdåtgärd är ett kirurgiskt ingrepp (Dåvöy, Hansen och Hege Eide 2012). År 2008 började 

Sveriges kommuner och landsting[SKL]att mäta förekomsten av VRI i alla landsting och 63 

kommuner (SKL, 2012). Mätningarna visade att ungefär tio procent av alla inlagda patienter 

på sjukhuset drabbades av en vårdrelaterad infektion (Socialstyrelsen, 2009). Den 

postoperativa infektionen är en form av VRI och definieras av Centers for Disease Control 

and Prevention[CDC] som en infektion i operationsområdet som debuterar inom 30 till 90 

dagar efter operationsingreppet. Patienten skall uppvisa ett eller flera av följande symtom: 

över 38 graders feber med positivt odlingssvar från operationssåret, varbildning i 

operationssåret, abscessbildning eller att en kirurg eller läkare diagnosticerar postoperativ 

sårinfektion (CDC, 2013). Den postoperativa fasen betecknas som tiden från att förbandet är 

lagt till dess att en utvärdering av omvårdnaden av ingreppet har skett (Dåvöy et al., 2012). 
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Kostnader 

En infektion orsakar såväl kostnader för sjukvård och samhälle (Statens beredning för 

medicinsk utvärdering [SBU], 2010) som stort lidande för den enskilde patienten. En 

postoperativ infektion leder till en ökad mortalitet, ökat antal återinläggningar på sjukhus, 

förlängda vårdtider och ökade kostnader (SKL, 2012). Vårdkostnaden totalt för alla VRI 

översteg år 2009 i Sverige 3,7 miljarder kronor (Socialstyrelsen, 2009), varav den 

postoperativa infektionen är den näst vanligaste och den mest kostsamma formen av VRI. I 

Danmark har kostnaderna för postoperativa infektioner beräknats vara en procent av den 

nationella sjukhusbudgeten (SKL, 2012). I Förenta staterna uppskattas kostnaden för enbart 

postoperativa sårinfektioner vara mellan 3,5 och 10 miljarder dollar per år. Då man jämförde 

den genomsnittliga kostnaden för den icke infekterade patienten (16 200 USD) och den som 

drabbades av en postoperativ infektion (32. 800 USD) så kostade i snitt vårdtiden för den som 

drabbats av en infektion 16 600 dollar mer (Thompson, Oldenburg, Deschamps, Rupp & 

Smith, 2011).  

 

Riskfaktorer 

Postoperativa infektioner i operationsområdet kan bero på oavsiktlig överföring av 

mikroorganismer till patienter under kirurgi (Tanner, Swarbrook & Stuart, 2009). För att 

lättare förutsäga risken för en postoperativ infektion kan kirurgiska områden preoperativt 

bedömas och klassificeras i fyra olika kategorier med tydliga definitioner; klass I (ren), klass 

II (ren-kontaminerad), klass III (förorenad) samt klass IV (smutsiga/infekterade) (Webster & 

Osborne, 2012). Operationer som klassificeras som rena har en infektionsrisk på ca tre till fem 

% medan de operationer som involverar infekterad, nekrotisk eller smutsig vävnad har en risk 

på ca 10 – 30 % (Dumville et al, 2011). Störst förekomst av postoperativ sårinfektion 

rapporterades finnas bland de patienter som genomgick amputation samt buk- och tarmkirurgi 

(Smyth et al. 2008). Postoperativa infektioner vid ren kirurgi orsakas av patogena bakterier på 

huden som förorenar operationssåret vid operationstillfället (SKL, 2011). Olika 

patientgrupper kan också vara orsak till ökad risk för postoperativa infektioner. Faktorer som 

ålder, diabetes, rökning, tidigare infektion, ökande BMI och alkoholmissbruk har visat sig 

vara statistiskt signifikanta preoperativa riskfaktorer (Gerometta, Carlos, Olaverri & Bitan, 

2012) (Fang, Hu, Endres & Bradford, 2005).  Även immunsuppressiv läkemedelsbehandling 

kan ses som oberoende faktorer för ökad risk för sårinfektioner (Rogues et al, 2007). 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195670108001692
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Inom den moderna sjukvården finns två trender som kan öka antalet postoperativa 

sårinfektioner, den första trenden är att patienterna, både de inneliggande och de polikliniska 

patienterna, är sjukare och har mer komplexa sjukdomstillstånd än tidigare. Den andra trenden 

är att alltfler patienter bär på MRSA, vancomycinresistenta enterokocker, och 

medicineringsresistenta Streptococcus pneumoniae (Barnett, 2007).  

Operationssjuksköterskans ansvar 

Det ligger i operationssjuksköterskans ansvar att patienten är väl förberedd inför ett kirurgiskt 

ingrepp ur ett hygienperspektiv. Inför operationen är det operationssjuksköterskan som 

förbereder och kontrollräknar de kirurgiska instrumenten, ser till att sterila varor som till 

exempel inplantat finns tillgängligt, att det upprätthålls en steril miljö i operationssalen samt 

ger stöd till kirurgen (Mitchell & Flin, 2008). Enligt kompetensbeskrivningen för 

operationssjuksköterskor ansvarar operationssjuksköterskan för att i enlighet med 

evidensbaserad vård förebygga uppkomsten av vårdrelaterade skador och komplikationer 

(Seorna, 2011). I den postoperativa fasen ska operationssjuksköterskan utvärdera 

omvårdnadsinsatserna i relation till de uppsatta omvårdnadsmålen för den enskilda patienten 

(Dåvöy et al., 2012).  

 

Postoperativa sårinfektioner utgör ett stort lidande hos patienten och som 

operationssjuksköterska är det viktigt att ha kunskaperna om riskfaktorerna för dessa för att 

kunna sätta in adekvata omvårdnadsinsatser.   

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa riskfaktorer för postoperativa infektioner i 

operationssalen, vad finns beskrivet i litteraturen? 

Frågeställning: 

Hur kan operationssjuksköterskan påverka förekomsten av postoperativa sårinfektioner på 

operationssalen? 

 

METOD 

Design 

Att omsätta evidensbaserad vård i det praktiska arbetet betyder att sjuksköterskan integrerar 

bästa tillgängliga vetenskapliga bevis i sina omvårdnadsinsatser (Forsberg & Wengström, 
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2008). Idag finns mängder av artiklar inom evidensbaserad omvårdnad i olika databaser som 

ibland har motstridiga forskningsresultat. Omfånget av all litteratur försvårar för 

sjuksköterskor att få en överblick av litteraturen. Systematiska sammanställningar underlättar 

för de kliniskt verksamma sjuksköterskorna att ta del av och implementera 

omvårdnadsforskningens resultat (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). Utifrån detta 

kommer en systematisk litteraturstudie att utföras för att svara på syftet. 

 

 Sökstrategi  

Urval  

Litteratur eftersöktes under januari och april, 2013, i databaserna Pubmed och Cochrane vilka 

i Polit och Beck (2008) har omnämnts som bra källor för sjuksköterskeforskning. Enligt SBU 

värderas randomiserade studier generellt sett högst varvid dessa eftersträvas denna sökning 

(SBU, 2013).  

 

Inklusionskriterier; randomiserade studier, engelskspråkiga artiklar, tillgång till free full text, 

medelhög eller hög kvalitet. Artiklar publicerade mellan 2002 och 2013.  

Exklusionskriterier; Artiklar som ej svarar på studiens syfte samt de studier som i 

dataanalysen bedöms ha låg kvalitet. Litteraturstudier samt studier som ej är etiskt godkända 

eller har ett etiskt resonemang. 

 

Sökord som använts: Perioperative Nursing, Surgical nurse, Operating room nurse, Infection, 

Postoperative infection, Surgical wound infection, Surgical site infection, Riskfactors, 

Postsurgical infection, Prevent, Operating room, Operating room ventilation och Antiseptic. 

I en litteraturgenomgång kan sökorden kombineras med den booleska termen >AND< 

(Forsberg och Wengström, 2008) vilket gjorts i detta arbete.  

 

I Tabell 1 visas antal träffar, antal lästa abstrakt visas inom parentes, sammanlagt 133 stycken. 

I kolumnen som visar inkluderade och exkluderade artiklar visas antalet exkluderade artiklar 

inom parentes. Under sökningen valdes 40 artiklar ut till granskning, varav 28 inkluderades i 

studien och 12 stycken artiklar exkluderades. De inkluderade artiklarna redovisas i Tabell 2, 

samt de exkluderade artiklarna redovisas i Bilaga 1. 
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  Söktabell. 

Sökord: Pubmed 

(lästa abstrakt) 

Cochrane 

(lästa abstrakt) 

Antal träffar 

(lästa abstrakt) 

Inkluderade  

(exkluderade) 

Perioperative Nursing 

 

Surgical nurse 

 

Operating room nurse 

 

Infection 

 

Postoperative 

infection 

 

Surgical wound 

infection 

 

Surgical site infection 

 

Riskfactors 

 

Postsurgical infection 

 

Prevent 

 

Operating room 

 

Operating room 

ventilation 

 

Antiseptic 

8(0) 

 

186(0) 

 

9(0) 

 

6143(0) 

 

 

312(0) 

 

 

195(0) 

 

106(0) 

 

11365(0) 

 

8(0) 

 

2403(0) 

 

146(0) 

 

 

14(0) 

 

548(0) 

64(0) 

 

353(0) 

 

47(0) 

 

15636(0) 

 

 

1498(0) 

 

 

1021(0) 

 

415(0) 

 

1(0) 

 

30(2) 

 

11994(0) 

 

1234(0) 

 

 

51(0) 

 

239(0) 

72(0) 

 

539(0) 

 

56(0) 

 

21779(0) 

 

 

1810(0) 

 

 

1216(0) 

 

521(0) 

 

11366(0) 

 

38(2) 

 

14397(0) 

 

1380(0) 

 

 

65(0) 

 

787(0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1(1)  

Perioperative Nursing 

AND  

Infection 

 

 

1(1) 

 

 

6(4) 

 

 

7(5) 

 

 

2(0) 

Surgical nurse AND  

Infection 

 

12(8) 

 

44(4) 

 

56(12) 

 

1(2)  

Operating room nurse 

AND  

Infection 

 

 

0(0) 

 

 

2(2) 

 

 

2(2) 

 

Perioperative Nursing 

AND Postoperative 

infection  

 

 

1(1) 

 

 

2(2) 

 

 

3(3) 

 

Operating room nurse 

AND Postoperative 

infection 

 

 

0(0) 

 

 

2(2) 

 

 

2(2) 

 

Surgical nurse AND 

Postoperative 

infection 

 

 

3(3) 

 

 

15(7) 

 

 

18(10) 

 

Surgical nurse AND 

Surgical site infection 

 

2(2) 

 

13(2) 
 

15(7) 
 

Surgical nurse AND  

Surgical wound 

infection 

 

 

2(2) 

 

 

24(5) 

 

 

26(7) 

 

Riskfactors AND 

Surgical site infection 

 

33(8) 

 

0(0) 

 

33(8) 

 

3(1) 

Prevent AND 

Surgical site infection 

 

8(8) 

 

79(35) 

 

87(43) 

 

8(4) 

Postsurgical infection 

AND Riskfactors 

 

28(10) 

 

0(0) 

 

28(10) 

 

Surgical site infection 

AND Chlorhexidine 

 

5(4) 

 

32(10) 

 

37(14) 

 

5(2) 

Surgical site infection     
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AND Operating room 

ventilation 

 

4(4) 

 

2(2) 

 

6(6) 

 

1(0) 

Surgical site infection 

AND Antiseptic 

 

10(4) 

 

22(11) 

  

6 (2) 

Surgical site infection 

and prevention AND 

Operating room 

 

 

14(2) 

 

 

4 

 

 

18(2) 

 
 

1  

Totalt inkluderade 

(exkluderade)  

    

28 (12) 

Sökningar utförda 17 januari, 11 april samt 16 april, 2013. 

 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN  

Etiska överväganden bör göras innan en systematisk litteraturstudie påbörjas (Forsberg och 

Wengström, 2008). I denna studie kommer enbart studier som har fått tillstånd av etisk 

kommitté eller som har gjort noggranna etiska överväganden att inkluderas.  

Dataanalys  

Kvalitetsanalys 

En kvalitetsanalys av artiklarna har gjorts enligt William et al (2006) protokoll för 

kvalitetsbedömning (Bilaga 2) där en vetenskaplig artikel kan bedömas ha antingen hög 

kvalité(I), medelhög(II) eller låg(III) (William et al (2006). För att kunna klassificera 

studierna har varje delfråga i protokollet motsvarat ett poäng per positivt svar, följaktligen 

noll poäng för inadekvat svar. Bedömningen gav en slutsumma som sedan räknades om i 

procent. Låg kvalitet, III, motsvarade 0-60 %, medelhög kvalitet, II, 61 – 80 % samt hög 

kvalitet, I, 81 – 100 %. Författarna delade upp och granskade artiklarna först enskilt, därefter 

utbyttes artiklarna sinsemellan och granskades. Efter detta kontrollerades artiklarna 

gemensamt. Granskingen av artiklarna har sammanställts i en tabell, designad enligt William 

et al (2006)  som visas nedan. 

 

Tabell 1.  

Författare, 

år land 

Titel  Syfte Metod  Deltagare, bortfall Resultat Kvalitet 

Typ 

Beldi, G., 

Bisch-

Knaden, 

S., Banz, 

V., 

Mühlema

nn, K & 

Candinas, 

D.  

Schweiz 

2009 

 

Impact of 

intraoperative 

behavior on 

surgical site 

infections. 

Syftet med 

studien var att 

identifiera 

intraoperativa 

riskfaktorer för 

infektioner i 

operationsområd

et på 

operationssalen 

och utvärdera 

effekten av 

omfattande 

Design: Prospektiv 

Randomiserad 

kohortstudie. 

Studiegruppen: alla 

kirurger bar två par 

handskar, det övre 

lagret byttes vid varje 

anastomos, varannan 

timme samt efter 

slutningen av fascian. 

ett transparant plast 

för att täcka all icke-

1032 deltagare, 

medelålder 59. 500 

män och 532 

kvinnor. 

Inklusionskriterier: 

Alla patienter som 

genomförde 

allmänna kirurgiska 

ingrepp vid i Bern 

University Hospital 

och samtyckte till 

klinisk uppföljning 

Frekvensen 

av 

postoperativa 

sårinfektioner 

var 14% med 

vanliga 

antiseptiska 

åtgärder och 

15% med 

omfattande 

åtgärder. 

Oberoende 

Typ I  
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intraoperativa 

antiseptiska 

åtgärder samt 

effekterna av 

beteendet hos 

medlemmarna i 

det kirurgiska 

teamet. 

 

draperad hud i 

operationsområdet. 

Alla kirurger hade 

mössor som täckte 

öron och nacke. 

Instrumenten byttes ut 

efter varje anastomos. 

I slutet av operationen 

gjordes buken rent 

med minst 5 L Ringer 

Acetat. 

Kontrollgruppen: 

kirurgerna hade ett 

eller två par handskar 

beroende på deras 

preferenser, dessa 

byttes inte 

regelbundet. 

Kirurgerna hade de 

mössor de ville ha, 

och instrumenten 

byttes inte under 

operationen. I slutet 

av operationen 

sköljdes buken och 

den subcutana 

vävnaden om kirurgen 

ansåg detta. 

Utfallsmått: 

Postoperativa 

sårinfektioner som 

diagnostiserades 

enligt CDC. 

Datainsamlingsmetod: 

Studieprotokoll 

Dataanalys:  

Fisher exact test, 

the chi-square test, 

the Mann–Whitney 

U test 

 95% 

konfidensintervall.  

och insamling av 

data fick ingå i 

studien. 

Exklusionskriterier: 

Inga.  

Bortfall: 71 

riskfaktorer 

för 

postoperativa 

sårinfektioner 

var bortfall i 

disciplinen 

hos 

personalen, 

tarmanastom

os, 

operationstid 

i mer än 3 

timmar och 

BMI> 30 

kg/m2. 

Bibbo, C., 

Patel, 

DV., 

Gehrmann

, RM & 

Lin, SS. 

USA. 

2005 

Chlorhexidin

e provides 

superior skin 

decontaminati

on in foot and 

ankle surgery: 

a prospective 

randomized 

study 

Syftet med 

denna studie var 

att bestämma 

effekten av 

klorhexidin 

jämfört med 

povidon-jod som 

en preoperativ 

huddesinfektion 

före ren, elektiv 

fot- och fotleds 

kirurgi. 

Design: Prospektiv 

randomiserad studie 

som utfördes på två 

sjukhus i USA. 

Grupp1: patienterna 

randomiserades till att 

hud desinficeras 

under 7 minuter med 

povidon-jod (7,5%) 

och  tvättning av foten 

och fotleden med 

povidon-jod (10%)-

lösning. 

Grupp 2: 

desinficerades i 7 

minuters med 

klorhexidinglukonat 

(4%) och 

isopropylalkohol 

(70%). 

Utfallsmått: 

Mikrobiologiska data.  

Datainsamlingsmetod: 

odlingar som togs från 

126 deltagare, 

medelålder 46, 61 

män och 66 

kvinnor.  

Inklusionskriterier: 

intakt frisk hud, 

planerad ren fot- 

eller ankelkirurgi.   

Exklusionskriterier: 

öppna sår, hudsår, 

en aktiv eller akut 

kronisk infektion 

eller som fick 

antibiotikabehandlin

g som kunde 

påverka hudfloran 

exkluderades. 

Inget bortfall 

I grupp 1, 

hade 53 av 67 

patienter 

(79%) 

positiva 

kulturer 

jämfört med 

grupp 2, 23 

av 60 

patienter 

(38%). Dessa 

data indikerar 

att 

klorhexidin 

och alkohol 

ger bättre 

minskning av 

bakteriell 

flora än 

povidon-jod. 

Baserat på 

dessa data, 

rekommender

ar författarna 

Typ I  
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tårna, nagelveck, tå 

ytor och från 

insicionsytan.  

Dataanalys:  

Chi square test  

students t-test Fisher’s 

exact test. p < 0.05 

ansågs vara 

significant.  

klorhexidin 

som 

preoperativ 

huddesinfekti

on innan fot- 

och 

fotledskirurgi

. 

Biffi, R., 

Fattori, L., 

Bertani, 

E., 

Radice, 

D., 

Rotmensz, 

N., 

Misitano, 

P…Nespo

li, A. 

Italien. 

2012 

Surgical site 

infections 

following 

colorectal 

cancer 

surgery: a 

randomized 

prospective 

trial 

comparing 

common and 

advanced 

antimicrobial 

dressing 

containing 

ionic silver. 

Ett mikrobiellt 

förband 

innehållande 

joniskt silver 

visade sig vara 

effektivt för att 

förhindra 

postoperativa 

sårinfektioner i 

en preliminär 

studie bland 

patienter som 

planerat 

opererats för 

kolorektal 

cancer. I denna 

studie ska detta 

återprovas i en 

randomiserad, 

dubbelblint test. 

Design: 

Randomiserad 

dubbelblind studie på 

två 

universitetssjukhus 

Studiegruppen: fick 

operationssåret 

omlagt med Aquacel 

Ag Hydrofiber 

(Convatec) 

Kontrollgruppen: 

patienterna i 

kontrollgruppen fick 

vanligt 

förband(Mepore) 

Utfallsmått: 

Postoperativa 

sårinfektioner som 

diagnostiserades 

enligt CDC. 

Datainsamlingsmetod: 

Såren inspekterades 

dagligen samt vid en 

uppföljning 30 dagar 

postoperativt.  

Dataanalys: two-sided 

Fisher’s exact test. 

Signifikansnivå = P 

≤0.05. Wilcoxon 

rank-sum test.  

Chi-square test. SAS 

9.2 software.  

 

 

112 deltagare, 

medelålder 64 år. 

Majoriteten män  

Inklusionskriterier: 

patienter mellan 18 

och 75 år som 

genomgick planerad 

öppen kolorektal 

kirurgi. 

Exklusionskriterier: 

överkänslighet mot 

förbandsmaterial. 

Pågående infektion i 

operationsområdet. 

Koagulationpati. 

Obstruktion, 

pågående 

tarmblödning, 

kortare förväntad 

överlevnad än sex 

månader, oförmåga 

att ge skriftligt 

godkännande till att 

delta i studien.  

Bortfall: 9.  

Den totala 

frekvensen av 

postoperativa 

sårinfektioner 

var lägre i 

den 

experimentell

a gruppen, 

men den 

observerade 

skillnaden 

var inte 

statistiskt 

signifikant: 

det fanns nio 

(15,5%) 

postoperativa 

sårinfektioner 

av någon 

grad i 

studiegruppe

n och 11 

(20,4%) i 

kontrollgrupp

en (P = 

0,623). 

Användning 

av Aquacel 

Ag 

Hydrofiber 

förband var 

inte 

associerat 

med 

signifikant 

färre ytliga 

eller djupa 

sårinfektioner 

Typ I 

Borkar,  

NB &  

Khubalkar

, MV. 

Indien. 

2011 

Are 

postoperative 

dressings 

necessary? 

Att bestämma 

huruvida den 

rutinmässiga 

användningen av 

postoperativa 

förband 

förhindrar 

postoperativ 

sårinfektion och 

försämrad 

sårläkning  

Design: 

Randomiserad studie. 

Studiegruppen: en 

steril kompress lades 

på operationssåret 

efter att det tvättats. 

Kompressen fästes 

inte på något sätt utan 

tilläts falla av sig själv 

Kontrollgruppen: fick 

ett sterilt förband med 

en liten kompress, 

som hölls på plats 

med häfta. Det första 

förbandsbytet ägde 

rum 48 timmar efter 

operationen om det 

inte behövdes 

123 (124 sår) 

deltagare, 

medelålder 28, 95 

män och 28 

kvinnor.  

Inklusionskriterier: 

Patienter som 

genomgick planerad 

eller akut kirurgi 

mellan juni 2005 

och maj 2007. Rena 

eller ren- 

kontaminerade, 

operationer 

Exklusionskriterier: 

kontaminerade 

operationer, ex 

sprucken blindtarm 

Sex av de 

124 

operationssår

en utvecklade 

komplikation

er: tre i varje 

grupp. 

Skillnaden av 

andelen 

sårkomplikati

oner mellan 

två grupper 

var inte 

statistiskt 

signifikant. 

Typ I 
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tidigare. Efter detta 

byttes förbandet då 

det behövdes, 

exempelvis vid 

undersökning, extra 

smärta, pulsation eller 

feber. Det sista 

förbandsbytet skedde 

då suturerna togs bort. 

Ett minimum av tre 

förbandsbyten 

krävdes. Då dränage 

sattes, sattes dessa 

separat från 

operationssåret och 

fick separata förband. 

Utfallsmått: Tecken 

på infektion ansågs 

vara tilltagande 

smärta, rodnad, 

sårvätska, var, behov 

av dränering och 

försämrad sårläkning.  

Datainsamlingsmetod: 

En kirurg observerade 

såren postoperativt.  

Dataanalys: The 

Fischer exact test 

eller traumakirurgi.  

Ren-kontaminerad 

operation där 

dränage lades, 

diabetes och gulsot. 

Inget bortfall 

Celik, SE 

& Kara, 

A.  

Turkiet. 

2007 

Does shaving 

the incision 

site increase 

the infection 

rate after 

spinal 

surgery? 

Att undersöka 

om rakning av 

operationsfältet 

innan 

spinalkirurgi 

orsakar 

postoperativa 

sårinfektioner. 

 

Design: En prospektiv 

dubbelblind 

randomiserad studie 

Studiegruppen: 

Rakades över 

operationsfältet. 

Kontrollgruppen: 

Rakades inte.   

Utfallsmått: Infektion 

definierades som 

purulent sårvätska, 

smärta, rodnad, 

infektionsprover, 

abscess, tecken på 

meningit.  

Datainsamlingsmetod: 

Information om 

sårens kondition 

insamlades 

kontinuerligt.  

Dataanalys: Students 

t-test. 

789 deltagare.  

Medelålder: 44 år. 

Jämn 

könsfördelning 

mellan grupperna. 

Inklusionskriterier: 

patienter som 

genomgick 

spinalkirurgi mellan 

2000 januari och 

september 2004. 

Exklusionskriterier: 

patienter med 

suboptimal 

hudstatus såsom 

akne, furunklar. 

Ingen patient med 

malignitet eller 

immunnedsättning 

är inkluderad i 

studien. 

Inget bortfall 

En 

postoperativ 

infektion 

uppkom hos 

fyra av 

patienterna i 

den rakade 

gruppen och 

hos en av 

patienterna i 

den orakade 

gruppen.  

Infektionsför

ekomsten i 

båda 

grupperna var 

statistiskt 

signifikant, 

(P <0,01), 

och det 

resultatet 

tydde starkt 

på att det 

fanns ett 

samband 

mellan 

hårrakning 

och 

postoperativa 

sårinfektioner 

Typ I  

Cheng, 

KP., 

Roslani, 

AC., 

Sehha, N., 

Kueh, JH., 

Law, 

Alexis O-

Ring wound 

retractor vs 

conventional 

wound 

protection for 

the 

Syftet med 

denna studie är 

att undersöka 

om Alexis O-

Ring 

(draperingsring 

av plast för 

Design: Dubbel-blind 

prospektiv 

randomiserad 

kontrollerad studie 

Studiegruppen: Fick 

Alexis O-Ring 

retractor under 

72 deltagare, 

medelålder 60. 

Jämn 

könsfördelning.  

Inklusionskriterier: 

Vuxna patienter 

som genomgick 

Det fanns 

ingen 

postoperativ 

sårinfektion i 

Alexis grupp 

(n = 34), men 

sex ytliga (20 

Typ I  
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CW., 

Chong, 

HY &, 

Arumuga

m, K.   

Malaysia 

2012 

prevention of 

surgical site 

infections in 

colorectal 

resections 

double-blind 

prospective 

randomized 

controlled 

study 

bukkirurgi) med 

förstärkta O-

ringar är bättre 

än 

konventionella 

metoder för att 

förebygga 

postoperativa 

sårinfektioner 

efter kolorektala 

resektioner 

operationen. 

Kontrollgruppen: 

Hade fyra bukdukar 

och en Balfour hake 

istället för 

plastdraperingen.  

Utfallsmått: 

Postoperativ 

sårinfektion 

definierades enligt 

CDC.  

Datainsamlingsmetod: 

såren inspekterades 

dagligen och diagnos 

ställdes av blind 

kirurg. Smärtskala. 

Dataanalys: The 

Mann–Whitney U-test 

planerad kolorektal 

resektion via ett 

standard 

medellinjesnitt.  

Exklusionskriterier: 

Laparoskopi, akuta 

ingrepp,  

Bortfall: 8 

%) 

diagnostisera

des i 

kontrollgrupp

en (P = 

0,005). 

Postoperativ 

smärtpoäng 

visade inte 

någon 

skillnad 

mellan de två 

grupperna (P 

= 0,664). 

Darouiche

, RO., 

Wall, MJ., 

Itani, 

KM., 

Otterson, 

MF., 

Webb, 

AL., 

Carrick, 

MM… 

Berger, 

DH. 

USA 

2010 

Chlorhexidin

e-Alcohol 

versus 

Povidone-

Iodine for 

Surgical-Site 

Antisepsis 

Det 

huvudsakliga 

syftet med denna 

studie var att 

jämföra effekten 

av klorhexidin-

alkohol med 

povidon-jod för 

att förhindra 

postoperativa 

sårinfektioner. 

Design: Prospektiv 

randomiserad studie. 

Mulitcenterstudie 

Studiegruppen: 

tvättades preoperativt 

vid operationsområdet 

med en applikator 

som innehöll 2 % 

klorhexidinglukonat 

och 70 % 

isopropylalkohol 

(ChloraPrep).. 

Kontrollgruppen: 

tvättades med en 

vattenbaserad lösning 

10 % povidon-jod).  

Utfallsmått: 

Postoperativ 

sårinfektion som 

definierades enligt 

CDC. Abscesser, 

djupa infektioner, 

infektioner i organ.  

Datainsamlingsmetod: 

Kontroller på 

vårdavdelning samt 

vid återbesök. 

Sårodlingar.  

Dataanalys: Fisher’s 

exact test, 95 % 

konfidensintervall 

879 deltagare. 

Medelålder 53, 483 

män. 

Inklusionskriterier: 

Patienter opererade 

mellan april 2004 

och Maj 2008, 18 år 

eller äldre, 

genomgick ren-

kontaminerad 

kirurgi. 

Exklusionskriterier: 

allergi mot 

klorhexidin, 

alkohol, jodofor, 

eller tecken på 

infektion vid eller 

nära operationsfältet 

och oförmåga att 

följa patienten 30 

dagar efter 

operationen. 

Bortfall: 36 

Den totala 

förekomsten 

av 

postoperativa 

sårinfektioner 

var 

signifikant 

lägre i 

klorhexidin-

alkohol 

gruppen än  i 

povidon-jod-

gruppen. 

Klorhexidin-

alkohol var 

signifikant 

mer 

skyddande än 

povidon-jod 

mot både 

ytliga 

infektioner 

och djupa 

incisional 

infektioner 

men inte mot 

infektioner i 

organen  

 

Typ I  

Ellenhorn, 

JD., 

Smith, 

DD., 

Schwarz, 

RE., 

Kawachi, 

MH., 

Wilson 

TG., 

McGonigl

e, KF… 

Paz, IB. 

USA. 

2005 

Paint‐only is 

equivalent to 

scrub‐and‐pai

nt in 

preoperative 

preparation of 

abdominal 

surgery sites. 

Bevisa 

likvärdighet 

mellan två 

tekniker för 

huddesinfektion 

med povidon-

jod. 

Design: Prospektiv 

randomiserad studie 

Studiegruppen: en 

kraftig 5-minuters 

huddesinfektion med 

svampar mättade med 

povidon-jod 

(tillgänglig jod 0,75 

%). 

Desinfektionsmedlet 

absorberades sedan 

med en handduk, 

operationsstället 

tvättades sen med 

vattenhaltig povidon-

jodlösning (tillgänglig 

234 deltagare, 

medelålder 60,5, 

könsfördelning 

framgår ej.  

Inklusionskriterier: 

Patienter som 

genomgick elektiv 

bukoperation. 

Exklusionskriterier: 

aktiv infektion vid 

tiden för 

operationen, 

neutropeni 

definierad som ett 

antal vita 

blodkroppar av 

Preoperativ 

förberedelse 

av buken 

med 

huddesinfekti

on med 

povidon-jod 

tvål följt av 

en 

vattenbaserad 

povidon-

jodlösning 

kan överges 

till förmån 

för enbart 

desinfektion 

Typ I 
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jod 1,0 %), vilket 

tilläts lufttorka. 

Kontrollgruppen: 

tvättning av 

operationsområdet 

med enbart 

vattenbaserad 

povidon-jodlösning 

(tillgänglig jod 1,0 

%). 

Utfallsmått: Infektion 

definierades som 

rodnad och purulent 

vätska från såret inom 

30 dagar från 

operationen.  

Datainsamlingsmetod: 

Anges ej. 

Dataanalys: SAS 

statistical software. 

<2,000 eller 

neutrofila 

granulocyter <500, 

tidigare reagerat på 

jod, planerad 

insättning av 

implantat. 

Inget bortfall. 

med 

vattenbaserad 

povidon-

jodlösning. 

Denna 

förändring 

kan leda till 

minskningar 

av operativa 

tider och 

kostnader. 

Harimoto, 

N., 

Shirabe, 

K., Abe, 

T., 

Yukaya, 

T., 

Tsujita, 

E., Gion, 

T…Nagai

e, T. 

Japan. 

2011 

Prospective 

randomized 

controlled 

trial 

investigating 

the type of 

sutures used 

during 

hepatectomy 

Att avgöra om 

absorberbara 

suturer eller 

icke-

absorberbara 

suturer är bättre 

på att förebygga 

postoperativa 

sårinfektioner 

Design: Prospektiv 

randomiserad 

kontrollerad studie. 

Studiegruppen: fick 

den absorberbara 

suturen (Vicryl)  

Kontrollgruppen: Fick 

den icke-resorberbara 

suturen (Silk). 

Utfallsmått: 

Postoperativ 

sårinfektion som 

definierades enligt 

CDC. 

Datainsamlingsmetod: 

Såren observerades av 

vårdpersonal samt 30 

dagars uppföljning. 

Dataanalys: 

Student’s t tests, 

χ2 test. Multivarians 

analys. Ett P värde 

under 0.05 ansågs 

som statistiskt 

signifikant. 

130 deltagare, 

medelåder 68. 82 

män, 47 kvinnor.  

Inklusionskriterier: 

Patienter som 

genomgick 

leverresektion utan 

bilinjär 

rekonstruktion, som 

inte hade annan 

malignitet eller 

kompenserad Cirros 

mellan januari 2007 

och november 2008 

på the Department 

of Surgery at Iizuka 

Hospital in Japan. 

Exklusionskriterier: 

Ej lämnat 

godkännande till att 

delta. 

Inget bortfall 

Det fanns 

ingen 

signifikant 

skillnad i 

antalet 

postoperativa 

sårinfektioner 

om man fick 

absorberbar 

eller icke 

absorberbar 

sutur. 

Typ I 

Krieger, 

BR., 

Davis 

DM., 

Sanchez, 

JE,.  

Mateka, 

JJ., 

Nfonsam, 

VN., 

Frattini, 

JC &  

Marcet, 

JE. 

USA 

2011 

The use of 

silver nylon 

in preventing 

surgical site 

infections 

following 

colon and 

rectal 

surgery. 

Utvärdera 

effekten av 

silvernylonförba

nd hos patienter 

som genomgår 

kolorektal 

kirurgi. 

Design: En 

prospektiv, 

randomiserad, 

kontrollerad studie 

Studiegruppen: Fick 

ett silvernylonförband 

efter operationen.  

Kontrollgruppen: fick 

ett vanligt 

kompressförband.  

Utfallsmått: 

Postoperativa 

sårinfektioner som 

definierades enligt 

CDC.  

Datainsamlingsmetod: 

Uppföljning på 

avdelning och 

återbesök.  

Dataanalys: Fisher 

110 deltagare, 

medelålder 62. 

Jämn 

könsfördelning. 

Inklusionskriterier: 

Patienter som 

genomgick elektiv 

kirurgi från juli 

2009 till april 2010 

med ett förväntat 

buksnitt minst 3 cm 

ansågs för 

inskrivning. 

Exklusionskriterier: 

Snitt mindre än 3 

cm, känd allergi 

mot silver, tecken 

på 

bukväggsinfektion, 

hinder för full 

I 

studiegruppe

n fick 13 % 

postoperativa 

sårinfektioner 

jämfört med 

kontrollgrupp

en där siffran 

var 33 % (P = 

0,01). De 

flesta 

postoperativa 

sårinfektioner 

var ytliga. 

Emellertid, 

utvecklade 

fyra (7,4 %) 

patienter i 

kontrollgrupp

en och 2 (3,6 

Typ I  
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exact probability test stängning av huden, 

gravida eller 

ammande och 

patienter som fått 

antibiotika inom 1 

vecka från kirurgin 

Bortfall: en 

deltagare. 

%) patienter i 

studiegruppe

n en djup 

postoperativ 

sårinfektion . 

Lauscher, 

JC., 

Grittner, 

F., Stroux, 

A., 

Zimmerm

ann, M., 

LeClaire, 

M & 

Buhr, HJ. 

Tyskland. 

2012. 

Reduction of 

wound 

infections in 

laparoscopic‐ 
assisted 

colorectal 

resections by 

plastic wound 

ring drapes? 

Bedöma 

draperingsringar 

av plast för 

bukkirurgis 

effektivitet i att 

förhindra 

postoperativa 

sårinfektioner 

efter elektiv 

laparoskopisk 

kolorektal 

resektioner. 

 

Design: 

Randomiserad studie. 

Studiegruppen: 

draperingsringar 

placerades efter 

öppning av 

bukhinnan. 

Plastdrapering 

kopplades till buken 

med fyra 

självhäftande lappar, 

den halvstela plastring 

passar in i buksåret 

och skyddar sårkanten 

från kontakt med 

inälvor, viscerala 

innehåll, förorenade 

instrument och 

handskar. 

Kontrollgruppen: 

Våta bukdukar täckte 

bukväggen. 

Utfallsmått: 

Postoperativ 

sårinfektion som 

definierades enligt 

CDC. Sekundärt utfall 

var kolonisering av 

bukväggen. 

Datainsamlingsmetod: 

Intraoperativ odling. 

Såren bedömdes efter 

tio dagar av en läkare, 

telefonuppföljning 

efter en och sex 

månader.  

Dataanalys: Chi 

square test, The 

Fisher exact test, 

Mann–Whitney rank 

U test 

109 deltagare, 

medelålder 49,6, 

36,6 % män.  

Inklusionskriterier: 

Patienters om 

genomgick planerad 

laparoskopisk 

kolorektal resekion 

mellan januari 2008 

och oktober 2010. 

Patienter över 18 år 

som gav 

medgivande till att 

delta i studien.  

Exklusionskriterier: 

Öppen operation, 

konvertering till 

öppen operation, 

akuta operationer 

eller operationer där 

ingen möjlighet till 

dit sättande av en 

draperingsring 

fanns.  

Bortfall:16 

Postoperativa 

sårinfektioner 

utvecklades 

på tio 

patienter med 

draperingsrin

gen (21,7%) 

och sex 

patienter utan 

(12,8%) (p = 

0,28). En 

intraoperativ 

odling från 

bukväggen 

var positivt i 

66,7% av 

patienter med 

draperingsrin

gen och 57,5 

% utan (p = 

0,46). Antalet 

bakteriearter 

som odlats 

var 

signifikant 

högre hos 

dem utan 

draperingsrin

gen (p = 

0,03).  

Typ I 

Lee, CK., 

Chua, YP 

& Saw, A. 

Malaysia. 

2011 

Antimicrobial 

gauze as a 

dressing 

reduces pin 

site infection: 

a randomized 

controlled 

trial. 

Jämföra antalet 

infektioner vid 

insticksstället 

vid extern 

fixation vid 

lemförlängnings

procedurer vid 

användande av 

vanligt gasbinda 

jämfört med 

gasväv 

impregnerat med 

polyhexamethyl

enebiguanide. 

Design: 

Randomiserad 

kontrollerad 

dubbelblind studie 

Studiegruppen: 

patienterna i 

studiegruppen fick 

förband impregnerat 

med 0.2% 

polyhexamethylene 

biguanide 

(Excilon™). 

Kontrollgruppen: fick 

vanlig gasbinda. 

Utfallsmått: en 

infektion definierades 

38 patienter(40 

lemmar). 

Medelålder 26,3, 23 

män och 15 

kvinnor.  

Inklusionskriterier: 

patienter som 

genomgick 

lemförlängning eller 

korrektion av 

deformiteter mellan 

juli 2009 och juli 

2010. 

Exklusionskriterier: 

Multisjuka patienter 

samt patienter som 

Antalet 

infektioner 

var lägre och 

risken för 

infektion var 

lägre i 

gruppen som 

fick 

förbandet 

med 

polyhexamet

hylene 

biguanide än 

för de som 

var med i 

kontrollgrupp

Typ I  
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som förekomst av 

rodnad eller purulent 

flytning från 

instickstället. 

Datainsamlingsmetod: 

Infektionerna kodades 

och samlades in av en 

forskarassistent.  

Dataanalys: Chi 

square test  

95 % konfidens 

intervall. 

inte kunde komma 

till 

uppföljningssamtale

n. 

Inget bortfall 

en 

Ostrander, 

RV,, Botte

, MJ 

& Brage, 

ME.   

USA 

2005 

 

Efficacy of 

surgical 

preparation 

solutions in 

foot and 

ankle surgery. 

Syftet med 

denna studie var 

att utvärdera 

effekten av tre 

olika kirurgiska 

huddesinfektions

lösningar för att 

eliminera 

potentiella 

bakteriella 

patogener från 

foten. 

Design: Prospektiv 

randomiserad studie 

Intervention: De 

nedre extremiteterna 

huddesinficerades, 

enligt respektive 

tillverkares 

instruktion, med en av 

de tre lösningarna; 

DuraPrep (0.7% 

iodine and 74% 

isopropyl alcohol), 

Techni-Care (3.0% 

chloroxylenol) eller 

ChloraPrep (2% 

chlorhexidine 

gluconate and 70% 

isopropyl alcohol). 

Ingen preoperativ 

tvätt gjordes i hemmet 

eller på avdelningen.  

Utfallsmått: 

Odlingssvar 

Datainsamlingsmetod: 

Efter draperingen togs 

en preoperativ odling 

från tre bestämda 

punkter på 

operationsområdet.  

Dataanalys: Fisher 

protected least-

squares-difference 

test, Chi-square 

analys 

125 deltagare, 

medelålder 48, 47 

män och 78 

kvinnor.  

Inklusionskriterier: 

patienter som 

genomgick fot eller 

ankelkirurgi mellan 

oktober 2002 och 

maj 2003.  

Exklusionskriterier: 

öppet sår, skavning 

eller en pågående 

infektion. 

Inget bortfall 

Användninge

n av effektiv 

preoperativ 

huddesinfekti

on är ett 

viktigt steg 

för begränsa 

graden av 

kontaminerin

g av 

operationssår

et och 

förhindra 

infektion, 

särskilt i fot 

och fotled 

kirurgi. Av 

de tre 

lösningar 

som testades 

i denna 

studie, var 

kombinatione

n av 

klorhexidin 

och alkohol 

(ChloraPrep) 

mest 

effektiva för 

att eliminera 

bakterier. 

Typ I  

Savage, 

JW., 

Weatherfo

rd, BM., 

Sugrue, 

PA., 

Nolden, 

MT., Liu, 

JC & 

Song, JK. 

USA 

2012 

Efficacy of 

surgical 

preparation 

solutions in 

lumbar spine 

surgery 

Journal of 

bone and 

joint surgery. 

Identifiera den 

gemensamma 

bakteriefloran på 

huden vid 

ländryggen och 

att utvärdera 

effekten av två 

olika 

huddesinfektions

medel, 

ChloraPrep och 

DuraPrep, i 

elimineringen av 

bakteriella 

patogener från 

operationsområd

et. 

Design: Prospektiv 

randomiserad studie. 

Grupp 1: behandlades 

med ChloraPrep (2 % 

klorhexidinglukonat 

och 70 % 

isopropylalkohol).  

Grupp 2: med 

DuraPrep (0,7 % 

tillgänglig jod och 74 

% isopropylalkohol) 

Utfallsmått: 

Odlingssvar 

Datainsamlingsmetod: 

Prover för aeroba och 

anaeroba kulturer togs 

före och efter 

huddesinfektion samt 

efter sårtillslutning. 

100 deltagare, 

medelålder 52,3. 

Könsfördelning 

okänd.  

Inklusionskriterier: 

Patienter som 

genomgick planerad 

ländryggskirurgi 

mellan februari och 

augusti 2010. 

Exklusionskriterier: 

Öppet sår eller aktiv 

infektion i närheten 

av i 

operationsområdet, 

eller en annan aktiv 

infektion i kroppen. 

Inget bortfall  

   

ChloraPrep 

och DuraPrep 

är lika 

effektiva hud 

desinfektione

r för 

reducering av 

bakteriella 

patogener på 

huden över 

ländryggen. 

 

Typ I  
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Dataanalys: A two-

tailed Student t test, 

The Fisher exact test, 

chi-square analys, 

signifikansnivån 

bestämdes tilll p < 

0.05. 

Schroeder, 

KM., 

Jacobs, 

RA., 

Guite, C., 

Gassner, 

K., 

Anderson, 

B & 

Donnelly, 

MJ. 

USA. 

2012 

Use of a 

chlorhexidine

-impregnated 

patch does 

not decrease 

the incidence 

of bacterial 

colonization 

of femoral 

nerve 

catheters: a 

randomized 

trial. 

Biopatch är ett 

klorhexidin 

(CHG) 

impregnerat 

plåster avsett för 

att hämma 

bakteriell 

tillväxt i flera 

dagar. Syftet är 

att undersöka 

om Biopatch 

skulle vara 

effektivt till att 

minska andelen 

bakteriell 

kolonisering vid 

femoral 

nervkateter. 

Design: 

Randomiserad studie. 

Studiegruppen: en 

Biopatch applicerades 

på katetern vid 

utgångsstället före 

applicering av en 

Tegaderm. 

Kontrollgruppen: en  

Tegaderm fästes som 

enda förband 

Utfallsmått: 

Bakterietillväxt.  

Datainsamlingsmetod: 

odling. 

Dataanalys: Fisher’s 

exact test 

 

 

100 deltagare, 

medelålder 60 år.  

43 män, 57 kvinnor. 

Inklusionskriterier: 

vuxna patienter 

planerade för total 

knäartoplastik  

Exklusionskriterier: 

Patienter under 18 

år, allergiska mot 

lokalanestetika, 

lokal eller generell 

infektion eller 

inflammation, 

pågående 

antibiotikabehandlin

g nedsatt 

immunförsvar, 

pågående kronisk 

steroider, 

neurologiska 

bortfall, graviditet, 

fängelse, vägran att 

delta 

engelsktalande. 

Bortfall: 5 

Kolonisering 

av katetern 

observerades 

hos tre av 48 

Biopatch 

patienter och 

två av 47 i 

kontrollgrupp

en. 

Kolonisering 

av 

insticksstället 

observerades 

i 12 Biopatch 

och hos 14 i 

kontrollgrupp

en. Ingen 

fördel visades 

med hjälp av 

Biopatch i 

denna 

patientgrupp. 

Typ I  

Seim, 

BE,. 

Tønnessen

, T &  

Woldbaek

, PR. 

Norge. 

2012. 

Triclosan-

coated sutures 

do not reduce 

leg 

wound infecti

ons after 

coronary 

artery bypass 

grafting. 

Det första syftet 

med denna 

studie var att 

jämföra Vicryl 

Plus med 

konventionella 

Vicryl (®) 

suturer med 

avseende på 

bensårsinfektion

er efter CABG. 

Det andra syftet 

var att 

undersöka vilka 

av patienternas 

egenskaper som 

antas förutsäga 

sårinfektioner. 

Design: Prospektiv 

randomiserad studie. 

Studiegruppen: 

syddes smed Vicryl 

Plus. 

Kontrollgruppen. 

Syddes med Vicryl 

suturer. 

Utfallsmått: 

Postoperativ 

sårinfektion 

diagnostiserades efter 

positiv odling och 

klinisk bedömning.  

Datainsamlingsmetod: 

Uppföljning fyra 

veckor postoperativt. 

Odling om misstänkt 

infektion.  

Dataanalys: The 

SigmaPlot® software 

version 11.0, ett P-

värde på < 0.05 

ansågs signifikant, 

Student’s t-test, 

Mann–Whitney rank 

sum test. Fisher’s 

exact test.  

328 deltagare. 

Medelålder 63 år, 

en fjärdedel var 

kvinnor.  

Inklusionskriterier: 

Patienter som 

mellan september 

2009 till september 

2011 genomgick 

elektiv CABG vid 

Institutionen för 

Thoraxkirurgiska 

vid Oslo 

Universitetssjukhus, 

Ullevål. 

Exklusionskriterier: 

Patienter med 

bensår, bilateral ven 

sköra, skör kort 

vena saphena, 

åderbråck och de 

som genomgår akut 

CABG uteslöts 

Bortfall: 5 

Vicryl Plus 

minskar inte 

förekomsten 

av infektioner 

i såret på 

benen hos 

patienter som 

genomgår 

CABG.  För 

närvarande, 

anses inte 

den kliniska 

indikationen 

för 

användning 

av Vicryl 

Plus inte 

fastställd. 

Fetma och 

förlängd tid 

för 

extrakorporea

l cirkulation 

var båda 

förknippade 

med ökad 

risk för 

infektioner.  

Typ I  

Segal, CG 

& 

Anderson, 

JJ. 

Preoperative 

skin 

preparation of 

cardiac 

Utvärdera fyra 

olika metoder 

huddesinfektions

metoder 

Design: Prospektiv 

randomiserad studie 

Intervention: grupp 1: 

rengöring med 

209 deltagare 

Medelåder: 60,9. 

75 % var män. 

Inklusionskriterier: 

Incidensen av 

infektioner 

var lägre i de 

två grupperna 

Typ I  
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USA 

2002 

patients. avseende 

förmåga att 

minska antalet 

postoperativa 

sårinfektioner i 

sternum hos 

patienter som 

genomgått 

CABG, en 

patientgrupp 

som löper hög 

risk att utveckla 

postoperativa 

sårinfektioner. 

povidonjod, grupp 2: 

povidon-jod, fem 

minuters desinfektion 

med jodlösning. 

Grupp 3: en-stegs 

jodofor/alkohol 

vattenolöslig film och 

grupp 4: en stegs 

jodofor/alkohol 

vattenolöslig film 

med jod impregnerad 

incisionsduk. 

Utfallsmått: Infektion, 

definierat som rodnad, 

ömhet och vätskande 

sår, dessa sår odlades 

och matchades mot 

CDC’s kriterier. 

Datainsamlingsmetod: 

Frågeformulär, 

odlingar. 

Dataanalys: Chi 

square analysis. 

Korrelationsanalys.   

Patienter som 

genomgår CABG 

som hade en eller 

flera av de med hög 

risk faktorer  

Exklusionskriterier: 

Pågående infektion, 

allergi mot iodine, 

akuta ingrepp 

Inget bortfall 

av patienter 

som fick 

huddesinfekti

on med 

olöslig jod, 

vilket 

indikerar att 

den kan 

påverka 

huruvida 

patienter 

utvecklar 

infektioner i 

operationsom

rådet 

Segers, P., 

de Jong, 

AP., 

Spanjaard, 

L., 

Ubbink, 

DT & de 

Mol, BA. 

Holland. 

2007 

Randomized 

clinical trial 

comparing 

two options 

for 

postoperative 

incisional 

care to 

prevent 

poststernotom

y surgical site 

infections 

Jämföra två 

olika 

postoperativa 

förband, ett 

sterilt 

transparent 

adhesivt förband 

och ett vatten- 

och luft- 

permeabelt 

absorberande 

förband, efter 

sternotomi.  

Design: 

Randomiserad klinisk 

studie. 

Studiegruppen: Före 

avlägsnande av 

draperingen, 

desinficerades 

sårområdet och en torr 

kompress placerades 

över snittet. Därefter 

sattes det sterila 

förbandet på plats. 

Dränage täcktes 

separat. Förbandet 

lämnades på i 48 

timmar, efter det 

byttes det dagligen 

under aseptiska 

förhållanden. Efter 72 

timmar gjordes en 

inspektion av såret, 

om det då inte läckte 

sårvätska eller visade 

tecken på infektion 

lämnades det otäckt.  

Kontrollgruppen: ett 

vatten- och luft- 

permeabelt 

absorberande förband 

sattes på under sterila 

förhållanden efter 

operation, som sedan 

byttes dagligen under 

rena, inte aseptiska, 

förhållanden. Om ett 

snitt inte läckte 

sårvätska eller visade 

tecken på infektion 

efter 72 timmar 

lämnades det otäckt. 

Utfallsmått: 

Postoperativa 

1,185 deltagare. 

Medelålder 65,8. 

799 män, 386 

kvinnor. 

Inklusionskriterier: 

patienter över 18 år 

som mellan 1 mars 

2003 och 31 januari 

2005 som 

genomgick planerad 

sternotomi för 

kardiothorakal 

kirurgi på Academic 

medical Center i 

Amsterdam. 

Exklusionskriterier: 

Ja, akuta 

operationer och 

patienter med 

tidigare hjärt- och 

kärlsjukdomar. 

Inget bortfall  

 

Förekomst av 

postoperativa 

sårinfektioner 

i 

studiegruppe

n var 2,6 % i 

kontrollgrupp

en 3,3%. I 

denna studie 

sågs inga 

skillnader i 

antalet 

postoperativa 

sårinfektioner 

när en steril 

ocklusiv 

självhäftande 

duk eller ett 

absorberande 

kompress 

användes. 

Patienter som 

utvecklade en 

postoperativ 

sårinfektion 

var 

övervägande 

män (54,3%) 

med ett högt 

BMI. 

Typ I  
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sårinfektioner som 

diagnostiserades 

enligt CDC. 

Datainsamlingsmetod: 

data inhämtades via 

vårdpersonalens 

journalföring.  

Dataanalys: x2, 

Student’s t-test. p-

värde< 0.05 ansågs 

signifikant 

Segers, P., 

Speekenbr

ink, RG., 

Ubbink, 

DT,. 

vanOgtrop

, ML & 

deMol 

BA. 

Holland. 

2006 

Prevention of 

nosocomial 

infection in 

cardiac 

surgery by 

decontaminati

on of the 

nasopharynx 

and 

oropharynx 

with 

chlorhexidine 

gluconate: a 

randomized 

controlled 

trial. 

Syftet var att 

bestämma 

effektiviteten av 

preoperativ 

dekontaminering 

av nasofarynx 

och orofarynx 

med 0,12 % 

klorhexidingluk

onat för 

reduktion av 

nosokomial 

infektion efter 

hjärtkirurgi. 

Design: Prospektiv, 

randomiserad, dubbel 

blind, place-bo 

kontrollerad studie  

Studiegruppen: 

Orofaryngeal 

rengöring och nasal 

salva innehållande 

klorhexidingluconat.  

Kontrollgruppen: Lika 

som ovan men 

placebo istället för 

klorhexidingluconat. 

Utfallsmått: 

Förekomst av 

infektion som 

diagnostiserades 

enligt CDC.  

Datainsamlingsmetod: 

Journalgranskning 

och odlingsprovsvar.  

Dataanalys:  

χ2 eller t test. P<.01 

ansågs significant. 95 

% konfidens- 

intervall. SPSS 

version 12.0.1 

 

954 deltagare, 

medelålder 65, 698 

män och 256 

kvinnor.  

Inklusionskriterier: 

Patienter över 18 år 

som mellan 1 

augusti 2003 och 1 

september 2005 

genomgick planerad 

hjärtkirurgi. 

Exklusionskriterier: 

akuta operationer, 

preoperativ 

infektion, 

preoperativ 

användning av 

antibiotika eller 

båda, 

överkänslighet mot 

klorhexidin 

glukonat, avsaknad 

av skriftligt 

informerat 

samtycke, 

behandling med en 

alternativ 

profylaktisk regim, 

inlagda på sjukhus 

< 1 dygn innan 

operation. 

Inget bortfall 

Rengöring av 

nasofarynx 

och 

orofarynx 

med 

klorhexidingl

ukonat är en 

effektiv 

metod för att 

minska 

vårdrelaterad

e infektioner 

efter 

hjärtkirurgi. 

Förekomsten 

av infektioner 

i näsan var 

mindre i 

studiegruppe

n 

(19,8%)jämfö

rt med 

placebogrupp

en (26,2%) 

(p=0,002). 

Typ I  

Siah, CJ 

&Yatim, J 

Singapore 

2011 

Efficacy of a 

total 

occlusive 

ionic silver-

containing 

dressing 

combination 

in decreasing 

risk of 

surgical site 

infection: an 

RCT. 

Syftet var att 

göra en 

jämförande 

bedömning av 

effekten av det 

totalt ocklusiva 

joniska 

silverinnehållan

de förbandet vs 

inget förband 

alls efter 

kolorektal 

kirurgi 

Design: 

Randomiserad studie. 

Studiegruppen: såret 

täcktes med ett joniskt 

silver innehållande 

förband som viktes i 

två skikt direkt efter 

sårslutningen. 

Kontrollgruppen. en 

steril, 

högabsorberande, 

lågadherent kompress, 

fästes med ett 

lågallergi lim av på 

operationspersonalen 

omedelbart efter 

sårslutning. Förbandet 

avlägsnades sedan 

nästa dag på 

vårdavdelningen. 

Såret lämnades sedan 

otäckt under blöjan 

166 deltagare, 

medelålder: 68, 45 

% män.  

Inklusionskriterier: 

inneliggande 

patienter för 

kolorektalkirurgi 

mellan maj 2010 

och april 2011. 

Patienter som 

genomgick 

operationer som 

innebar ett 

öppnande till 

bukhålan vilket ökar 

risken för 

infektioner och 

peritoniter. Ingrepp 

i alla tidlängder togs 

med. Det fanns inga 

ålders eller 

könsbegränsningar. 

Odlingar 

visade 

signifikanta 

skillnader 

mellan de två 

grupperna (p 

<0,001, 

medelvärde = 

1,43 ± 0,63) 

gällande 

bakterietillvä

xt. 

Patienterna i 

kontrollgrupp

en var mer 

benägna att 

ha bakterier i 

sårområdet 

jämfört med 

patienterna i 

studiegruppe

n som hade 

Typ I 
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eller underbyxorna. 

Utfallsmått: utgångs 

odling från hudsnittet 

på operationssalen 

innan förbandet lades 

på.  Postoperativ 

sårinfektion som 

diagnostiserades 

enligt CDC. 

Datainsamlingsmetod: 

Sårbedömning av 

blindade 

sjuksköterskor och 

kirurger postoperativt.  

Dataanalys: SPSS. 

Chi-squared test. 

Fisher exact test 

Mann-Whitney rank 

sum test. 

Signifikansnivån 

bestämdes till =0.05. 

Exklusionskriterier: 

‘dangerously ill’ 

och potentiellt 

kunde dö innan 

studien hade 

genomförts. 

Immunosuppressiv 

behandling, 

behandlig med 

högdosstereoider. 

Strålning eller 

cytostatikabehandli

ng, kända allergier 

mot silver eller de 

som inte fick 

ordentlig magtarms 

förberedelse på 

grund av akut 

operation.  

Bortfall: 6 

sina sår 

täckta med 

ocklusiv 

joniserat 

silver-

innehållande 

förband. 

Sistla, 

SC., 

Prabhu, 

G., Sistla, 

S & 

Sadasivan, 

J. 

Indien.  

2010 

Minimizing 

wound 

contaminatio

n in a 'clean' 

surgery: 

comparison 

of 

chlorhexidine 

‐ethanol and 

povidone‐iodi

ne. 

Studera effekten 

som 

klorhexidin-

etanol och 

povidon-jod har 

på minskningen 

på antalet 

bakteriekolonier 

i hudfloran och 

på förekomsten 

av postoperativa 

sårinfektioner. 

Design: Prospektiv 

randomiserad studie. 

Intervention: Grupp 1 

fick huddesinfektion i 

form av 10 

% povidon-jod, grupp 

2 2,5 

% klorhexidin med 70 

% etanol. 

Huddesinfektionen 

skedde i 

koncentrerade 

cirklar med 

början från platsen 

för snittet till 

periferin och fick 

torka innan operations

stället draperades. 

Utfallsmått: 

Bakterieantal samt 

postoperativa 

sårinfektioner som 

diagnostiserades 

enligt CDC. 

Datainsamlingsmetod: 

Frågeformulär samt 

odlingar som togs före 

och efter 

huddesinfektionen. 

Dataanalys: x2 test. 

Student’s t test. the 

Mann-Whitney U test. 

556 deltagare, 306 

var 60 år eller 

yngre. 391 män och 

9 kvinnor. 

Inklusionskriterier: 

Patienter som 

genomgick planerad 

operation för 

ljumskbråck. 

Exklusionskriterier: 

Patienter med 

recidiverande eller 

komplicerat 

ljumskbråck och 

patienter med en 

historia av allergi 

mot de antiseptiska 

medlen uteslöts från 

studien. 

Bortfall: 156 

Bakterietalet 

var liknande i 

båda 

studiegrupper

na före 

applicering 

av 

desinfektions

medel. 

Effekten av 

povidon-jod 

och 

klorhexidin-

etanol 

gällande 

reduktionen 

av bakterietal 

skilde sig inte 

signifikant.  

Typ II 

Sossai, D., 

Dagnino, 

G., 

Sanguineti

, F & 

Franchin, 

F.  

Italien 

2011 

Mobile 

laminar air 

flow screen 

for additional 

operating 

room 

ventilation: 

reduction of 

intraoperative 

bacterial 

contaminatio

n during total 

Syftet med 

denna studie var 

att utvärdera 

LAF takets 

effekt på att 

minska 

bakteriell 

kontamination i 

operationsområd

et under 34 

totala 

knäproteser 

Design: Icke- 

randomiserad 

kontrollerad studie.  

Intervention: Alla 

operationer utfördes 

på samma 

operationssal av 

samma kirurg tidigt 

på morgonen, alla 

patienter fick 

spinalanestesi. Extra 

LAF-skärmen 

Inklusionskriterier: 

operationsal över 

120 kvm, med ett 

standard turbulent 

ventilationssystem, 

med 12,5 

luftutbyten/min. En 

lufttemperatur på 

20,6 och 

luftfuktighet på 

44,6. Patienter som 

genomgick 

LAF-enheten 

minskade det 

genomsnittlig

a antalet 

bakterier i 

sårområdet 

från 23,5 

CFU/m (3) 

utan LAF till 

3,5 CFU/m 

(3) med LAF 

(P <0,0001), 

Typ II 
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knee 

arthroplasty. 

användes under 17 

operationer, 

återstående 17 

utfördes under 

ordinära förhållanden. 

Under sex operationer 

mättes även 

luftkvaliteten på 

instrumentbordet med 

och utan LAF. Mellan 

sex och åtta personer 

befann sig på 

operationssalen. 

Utfallsmått: CFU/m3. 

Datainsamlingsmetod: 

Biotest sampler med 

Bitest Hycon agar 

strips. Uppsamlaren 

ställdes 30 cm från 

operationssåret..  

Dataanalys: SPSS, 

The Mann Whitney 

U-test.  p≤ 0,02 

operation för total 

knäproteskirurgi.  

Exklusionskriterier: 

Inga nämnda.  

Bortfall: 

Inga nämnda. 

vilket är lägre 

än den 

föreslagna 

gränsen för 

ultraren 

laminär 

ventilation. 

Inga 

signifikanta 

skillnader i 

det 

genomsnittlig

a antalet 

bakterier på 

instrumentetb

ordet:  

Stahl, JB., 

Morse, D 

& Parks, 

PJ. 

USA. 

2007 

Resistance of 

antimicrobial 

skin 

preparations 

to saline rinse 

using a 

seeded 

bacteria 

model. 

Utvärdera den 

antimikrobiella 

uthålligheten 

efter exponering 

av salt hos två 

vanliga 

huddesinfektions

medel, en som 

innehöll jod 

povacrylex i 

alkohol och en 

som innehöll 

klorhexidingluk

onat i alkohol. 

Design: 

Randomiserad blind 

studie. 

Intervention: De 

desinfekterade 

platserna exponerades 

för antingen en 

saltlösning eller en 

saltlösnings- mättad 

gasbinda. 

Utfallsmått: Närvaro 

av jod eller 

klorhexidin efter 

interventionen. 

Datainsamlingsmetod: 

En organismindikator 

såddes på de 

behandlade ställena. 

Efter 30 minuter togs 

prover från de 

behandlade områden 

och de kolonier som 

överlevt räknades och 

bokfördes. Den 

saltlösning-mättade 

gasväven 

analyserades kemiskt 

med avseende på 

närvaro av 

klorhexidin eller jod. 

Dataanalys: 

Paired t test.Fisher 

exact test. P- värde på 

0.05 sågs som 

statistisk signifikant 

36 deltagare, 

medelålder 36,6, 20 

män och 16 

kvinnor. 

Inklusionskriterier: 

friska 

försökspersoner 

oavsett kön, mellan 

18 och 65 år, 

undertecknat ett 

informerat 

samtycke, minimal 

hårbeväxning. 

Exklusionskriterier: 

Hudallergier, 

överkänslighet mot 

naturgrummilatex, 

medicinsk tejp, 

alcohol, 

klorhexidin, 

propylene glycol, 

acrylate, paraben 

preservatives, 

antimikrobiella 

medel eller iodine. 

Skadad hud på det 

aktuella området, 

problem med 

sköldkörteln, 

diabetes, 

immunnedsatt, 

hepatit, 

stereoidbehandling 

genomgått 

organtransplantation

. Badat i kemiskt 

behandlade badkar, 

pooler, solat 

solarium, gravid. 

Resultaten 

indikerar att 

klorhexidin 

avlägsnas av 

saltlösning-

indränkt 

gasbinda 

medan det 

jod 

povacrylex 

vattenolöslig

a medlet 

förblir intakt 

under samma 

betingelser. 

Innebörden är 

att liknande 

resultat kan 

förekomma 

under 

operationer 

där 

saltlösning 

används. 

Typ I 

 

Stocks, 

GW., 

O'Connor, 

Directed air 

flow to 

reduce 

Utvärdera 

användningen av 

ett system som 

Design: 

Randomiserad studie 

Intervention: 

36 deltagare. 

Inklusionskriterier: 

Patienter som 

Alla partiklar 

och 

bakterietal i 

Typ I 
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DP., Self, 

SD., 

Marcek, 

GA & 

Thompson

, BL.  

Texas 

2011

  

airborne 

particulate 

and bacterial 

contaminatio

n in the 

surgical field 

during total 

hip 

arthroplasty. 

ger ett litet fält 

av lokal, riktad 

luft från ett 

högeffektivt 

partikel luftfilter 

(HEPA) för att 

minska antalet 

luftburna 

partiklar och 

bakterier i det 

kirurgiska 

området under 

total 

höftprotesoperati

on. 

Trettiosex patienter 

randomiserades i tre 

grupper: en med riktat 

luftflöde, en grupp 

med den riktade 

luftflödet systemet 

närvarande men 

avstängt och en 

kontrollgrupp. 

Luftburna partiklar 

och bakterier 

samlades inom 5 cm 

från operationssåret. 

Utfallsmått: Antalet 

luftpartiklar mättes 

före och under 

operationen, Particle 

Measuring Systems 

tog luftprover en gång 

minut.  CFU mättes i 

luften inom fem cm 

från operationssåret. 

Luftproverna 

passerade genom 130 

cm långa rör, i vilka 

det fanns 

aggregat/plattor som 

fångade upp bakterier 

som sedan skickades 

för odling. Plattorna 

byttes ut var tionde 

minut.  

Datainsamlingsmetod: 

Particle Measuring 

Systems. Air barrier 

system som mäter 

CFU. 

Dataanalys: 

Independent t tests. 

Mann-Whitney U 

tests 

planerades att 

genomgå total höft 

arthoplastik 

Exklusionskriterier: 

Patienter som 

genomgick 

hemiarthroplasty, 

resurfacing, eller 

revisionsendoproteti

k exkluderades. 

Bortfall: 0 

operationsom

rådet var 

signifikant 

lägre i 

gruppen med 

riktat 

luftflöde (P 

<.001). Det 

riktade 

luftflödet 

systemet var 

effektivt för 

att reducera 

luftburna 

partiklar och 

kolonibildand

e enheter i 

det kirurgiska 

området 

under total 

höftprotes 

Teshima, 

H., 

Kawano, 

H., 

Kashikie, 

H., 

Nakamura

, K., 

Imada, T., 

Oda, T & 

Aoyagi S. 

Japan. 

2009 

A new 

hydrocolloid 

dressing 

prevents 

surgical site 

infection of 

median 

sternotomy 

wounds. 

Klargöra 

effekten av ett 

nytt 

hydrokolloid 

förband som 

placeras på 

operationssåret 

efter sternotomi 

med ocklusiv-

förbands teknik 

Design: Prospektiv 

och semi-

randomiserad studie 

Studiegruppen: fick 

hydrokolloid 

förbandet (n = 117) 

Kontrollgruppen: fick 

ett polyuretanskum 

förband (n = 136) 

omedelbart efter 

sårtillslutningen. 

Studiegruppen hade 

sitt på plats under 7 

dagar, medan 

kontrollgruppens 

avlägsnades 

postoperativ dag 2 

och ersattes med en 

vidhäftande 

sårförband till 

postoperativ dag 7.  

Utfallsmått: 

Postoperativ 

sårinfektion som 

definierades enligt 

253 deltagare. 

Medelålder 67,183 

män och 70 

kvinnor. 

Inklusionskriterier: 

Genomgå CABG 

mellan januari 2002 

och december 2005 

på Omura 

Municipal Hospital. 

Exklusionskriterier: 

interna thorakala 

artären kan ej 

användas, ej lämna 

skriftligt 

godkännande.  

Bortfall: 11 st. 

Slutsatser. 

Det nya 

hydrokolloidf

örbandet som 

tillämpades 

med en 

ocklusivförba

nd teknik för 

median 

sternotomisår 

förhindrade 

postoperativa 

sårinfektioner 

och var 

kostnadseffek

tivt. I 

kontrollgrupp

en såg man ej 

såret, och 

förbandet 

fick bytas 

den andra 

postoperativa 

dagen. 

Studiegruppe

Typ I  
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CDC. 

Datainsamlingsmetod: 

Såren kontrollerades 

dagligen av forskarna. 

När förbandet togs 

bort noterades antalet 

förband som använts. 

Frågeformulär. 

Dataanalys: Student t-

test, Chi 2 test. 

ns förband 

kunde sitta i 

sju dagar, det 

var 

transparent 

och man 

kunde därför 

se såret utan 

att lyfta på 

förbandet. 

Towfigh, 

S ., 

Cheadle, 

WG., 

Lowry, 

SF., 

Malangon

i, MA & 

Wilson, 

SE. 

USA. 

2008 

Significant 

reduction in 

incidence of 

wound 

contaminatio

n by skin 

flora through 

use of 

microbial 

sealant 

Syftet är att 

avgöra om 

applicering av 

transparent 

förseglingsfilm 

före incisionen 

minskar 

mikrobiell 

kontaminering 

av såret. 

Design: Prospektiv 

randomiserad 

multicenterstudie 

Intervention: 

Kontrollgruppen fick 

en standard 

huddesinficering, 

studiegruppen fick en 

standard 

huddesinficering följt 

av applikation av  

InteguSEAL, som 

lades på som ett lager 

innan draperingen. 

Utfallsmått: Tecken 

på infektion som 

ansågs vara smärta, 

svullnad, rodnad, 

vätskande sår, värme 

och sårruptur.  

Datainsamlingsmetod: 

Sårets förorening 

bedömdes under 

operationen genom att 

en mikrobiell 

provtagning gjordes 

inne i såret vid 

initiering av hudsnitt 

och innan huden 

syddes ihop. 

Uppföljning på 

vårdavdelning och 

återbesök.  

Dataanalys: SAS 

version 9.1. P värde 

på 0,5 ansågs som 

signifikant. χ2 test. 2-

sample t test. 

O’Brien-Fleming 

statistical boundary 

177 deltagare, 

medelålder 53 år, 96 

% män.  

Inklusionskriterier: 

Vuxna patienter 

som opereras för 

ljumskbråck, rena 

operationer, 

patienter som kan 

delta i 

uppföljningen och 

är villiga att delta. 

Exklusionskriterier: 

allergi mot någon av 

beståndsdelarna i 

medlet, de som 

opereras för något 

som innefattar 

slemhinnor eller 

ögon, pågående 

infektion, 

laparoskopisk 

operation, 

hudutslag, pågående 

behandling med 

högdosstereoider 

eller 

immunouppressiv 

behandling. Gravid 

eller ammande.  

Bortfall:29 

Patienter som 

behandlas 

med 

transparent 

förseglingsfil

m = 

”Sealant” var 

mer benägna 

att inte ha 

bakterieceller 

i såret än 

kontrollgrupp

en (47 % vs 

31 %, p = 

0,04). Tre 

patienter i 

kontrollgrupp

en utvecklade 

infektioner i 

operationsom

rådet.  

Oberoende 

faktorer som 

minskade 

kontaminerin

g av såret var 

just 

användandet 

av det 

mikrobiella 

tätningsmedl

et och 

preoperativ 

antibiotika. 

Typ I  

Webster,J.

, Croger, 

S., Lister, 

C., 

Doidge, 

M., Terry, 

MJ & 

Jones, I. 

Australien 

2010 

Use of face 

masks by 

non-

scrubbed oper

ating 

room staff: a 

randomized 

controlled 

trial. 

Syftet var att 

bedöma om 

antalet 

postoperativa 

sårinfektioner 

påverkades när 

icke sterilklädd 

personal hade 

munskydd i 

operationssalen. 

Design: 

Randomiserad 

kontrollerad studie 

Studiegruppen: hade 

icke- sterilklädd 

personal munskydd.  

Kontrollgruppen. 

hade icke- sterilklädd 

personal inte 

munskydd 

Utfallsmått: 

Postoperativa 

sårinfektioner som 

definierades enligt 

CDC. 

827 deltagare, 

medelålder 45. 163 

män och 664 

kvinnor.  

Inklusionskriterier: 

operationer mellan 

15 juni 2007 och 30 

september 2007 och 

mellan den 2 juni 

2008 och den 12 

september 2008 

Exklusionskriterier: 

operationer där det 

ansågs nödvändigt 

för all personal att 

Postoperativa 

sårinfektioner 

ökade inte 

när icke-

sterilklädd 

personal inte 

använde 

munskydd. 

Typ I  
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Datainsamlingsmetod: 

via information från 

vårdavdelningen, via 

uppföljning eller via 

telefonsamtal. 

Dataanalys: 

Student's t-test Chi-

square test 

bära masker, till 

exempel om 

patienten var 

infekterad med 

luftburna bakterier. 

Williams, 

N., 

Sweetland

, H., 

Goyal, S., 

Ivins, N & 

Leaper, 

DJ. 

England 

2011 

 

Randomized 

trial of 

antimicrobial-

coated sutures 

to prevent 

surgical site 

infection after 

breast cancer 

surgery. 

Antimikrobiellt 

belagda suturer 

jämfördes med 

sina 

konventionella 

motsvarigheter, 

polyglaktin och 

poliglecaprone, 

för 

hudförslutning 

efter 

bröstcancerkirur

gi för att 

bedöma deras 

roll för att 

minska graden 

av postoperativa 

sårinfektioner. 

Design: 

Randominiserad, 

blind för både 

kirurger och patienter. 

Studiegruppen: fick 

hudförslutning med 

antimikrobiella-

belagda suturer.  

Kontrollgruppen: 

hudförslutning med 

vanliga suturer. 

Utfallsmått: 

Postoperativa 

sårinfektioner 

diagnostiserades 

enligt CDC.  

Datainsamlingsmetod: 

alla patienter fick en 

loggbok att anteckna 

tankar och 

operationssårets 

utveckling i under sex 

veckor postoperativt. 

Dataanalys: 2 analysis 

Mann-Whitney U test  

 

150 kvinnor med en 

medelålder på 59 år. 

Inklusionskriterier: 

kvinnor som 

opererades mellan 

november 2008 och 

februari 2011, över 

18 år som 

diagnostiserats med 

bröstcancer och 

skulle genomgå 

planerad primär 

kirurgi för detta 

Exklusionskriterier: 

inflammatorisk 

bröstcancer, hudsår; 

neo-adjuvant 

kemoterapi, 

strålbehandling, 

kirurgi för godartad 

eller rekonstruktiv 

skäl, immunbrist 

eller allergi mot 

triclosan, oförmåga 

att ge samtycke eller 

uppföljning. 

Bortfall: 23 

Hudförslutni

ng med 

antimikrobiel

la suturer 

visade en 

icke 

statistiskt 

signifikant 

minskning av 

postoperativa 

sårinfektioner 

jämfört med 

konventionell

a suturer. 

Typ I  

 

Resultatanalys 

Genom att göra en innehållsanalys klassificeras data på ett systematiskt och stegvist sätt och 

underlättar då identifieringen av mönster och kategorier för att specifika fenomen ska kunna 

skildras och kvantifieras (Forsberg & Wengström, 2008).  Artiklarna lästes igenom och 

granskades enskilt av författarna, sedan gicks de igenom tillsammans för att jämföra 

bedömningarna och en slutlig gemensam bedömning utfördes. Resultaten översattes till 

svenska och lästes igenom ytterligare en gång för att identifiera kategorier som svarade på 

studiens syfte och frågeställning. Sju huvudkategorier av faktorer som kan påverka 

uppkomsten av postoperativa sårinfektioner identifierades: 

 

Kategori: Huddesinfektion; Subkategorier: Klorhexidin, Jodlösningar, Klorhexidin och 

jodlösningar, Klorhexidin och jodlösningars reaktion på natriumklorid.  
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Kategori: Förband; Subkategorier: Förband vid kolorektalkirurgi, Förband vid CABG, 

Impregnerade förband.  

Kategori: Suturer 

Kategori Personalåtgärder på salen 

Kategori: Draperingsring av plast för bukkirurgi 

Kategori: Förseglingsfilm 

Kategori: Ventilation 

 

RESULTAT. 

Sammanfattning 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa riskfaktorer för postoperativa sårinfektioner 

på operationssalen samt hur operationssjuksköterskan kan påverka dessa. Litteratursökningar 

har gjorts i Cochrane och Pubmed i januari och april 2013. Inklusionskriterier var 

randomiserade artiklar, engelska artiklar med etiskt resonemang eller godkännande, 

publicerade mellan 2002 och 2013 samt tillgång till free full text. Resultatet innefattar 28 

artiklar som inkluderades i studien efter granskning, 26 av dessa bedömdes ha hög kvalitet, de 

två övriga bedömdes ha medelhög kvalitet. En av dessa hade ett stort bortfall i sin studie 

(Sistla, Prabhu, Sistla, S & Sadasivan, 2010) och den andra studien var ej randomiserad 

(Sossai, Dagnino, Sanguineti & Franchin, 2011) men valdes ändock att tas med på grund av 

ett intressant resultat.  Elva artiklar kom ifrån USA, två artiklar vardera från Malaysia, Japan, 

Holland, Italien och Indien. Samt en artikel vardera från Turkiet, Tyskland, Norge, Singapore, 

Australien, England och Schweiz. Åtta av artiklarna handlade om tvättlösningar, dessa 

indikerade att klorhexidin är det bästa alternativet för att reducera bakterier i 

operationsområdet. Åtta artiklar studerade val av förband. Dessa studerade silverförband vid 

kolorektalkirurgi, samt olika förband vid coronary artery bypass graft [CABG] och hade något 

olika utfall. Två studier om impregnerade förband, ett med det antiseptiska medlet 

polyhexamethylene biguanide och den andra studien klorhexidinimpregnerat förband, av 

dessa påvisades enbart förbandet impregnerat med polyhexamethylene biguanide ha en 

skyddande effekt.  Tre artiklar om suturers effekt på postoperativa sårinfektioner, dessa 

resultat indikerade att de antimikrobiella eller absorberbara suturerna inte hade en minskande 

effekt på postoperativa sårinfektioner. Tre artiklar om personalens åtgärder på operationssalen 

och huruvida dessa påverkar postoperativa sårinfektioner. Resultaten visade att extra åtgärder 

såsom dubbla handskar och munskydd även på icke-steril klädd personal inte hade en 
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profylaktisk inverkan. En artikel om hudförseglingsfilm vilken antydde att detta kunde ha en 

minska antalet bakterier i operationsområdet. Två artiklar om ventilation på operationssalen, 

båda studierna tydde på att utökad ventilation minskar CFU/m3.  

 

Tabell 2.  

Referens Vad jämför man? Hade effekt Hade inte effekt Kan ej påvisa skillnad 

Huddesinfektion     

Behandling med 

klorhexidin i näsan 

preoperativt 

    

Segers et al, 2006 Orofaryngeal rengöring och 

nasal salva innehållande 

klorhexidingluconat  

/  placebo. 

X 

(Klorhexidingluconat 

hade effekt) 

  

Jodlösningar     

Ellenhorn et al. 

2005 

En kraftig 5-minuters 

huddesinfektion utfördes med 

svampar mättade med 

povidon-jod (tillgänglig jod 

0,75 %) följt av tvätt med 

vattenhaltig povidon-

jodlösning (tillgänglig jod 1,0 

%) / tvättning av 

operationsområdet med 

enbart vattenbaserad 

povidon-jodlösning 

(tillgänglig jod 1,0 %). 

  X (Visade ingen 

skillnad mellan 

preparaten). 

Segal & Anderson, 

2002 

Grupp 1: rengöring med 

povidonjod, grupp 2: 

povidon-jod, fem minuters 

desinfektion med jodlösning. 

Grupp 3: en-stegs 

jodofor/alkohol vattenolöslig 

film och grupp 4: en stegs 

jodofor/alkohol vattenolöslig 

film med jod impregnerad 

incisionsduk. 

X (Grupp 3 och 

grupp 4 hade ett 

signifikant lägre 

antal infektioner).  

  

Klorhexidin och 

jodlösningar 

    

Bibbo et al. 2005 Huddesinfektion med  

povidon-jod (7,5%) povidon-

jod (10%)-lösning /  

klorhexidinglukonat (4%) 

och isopropylalkohol (70%). 

X (Klorhexidin hade 

bättre effekt) 

  

Darouiche et al. 

2010 

Applikator innehållande 2 % 

klorhexidinglukonat och 70 

% isopropylalkohol 

(ChloraPrep) /  vattenbaserad 

lösning 10 % povidon-jod). 

X(Klorhexidin hade 

bättre effekt) 

  

Ostrander, Botte & 

Brage. 2005. 

DuraPrep / ChloraPrep  X (Klorhexidin hade 

bättre effekt) 

  

Savage et al. 2012 DuraPrep / ChloraPrep   X (Preparaten var 

likvärdiga).  

Sistla et al, 2010 Huddesinfektion i form av 10 

% povidon-jod / 2,5 

% klorhexidin med 70 % 

etanol.  

  X (Preparaten var 

likvärdiga). 

Klorhexidin och     
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jodlösningars 

reaktion på 

natriumklorid  

Stahl et al. 2007 Utvärdera den 

antimikrobiella uthålligheten 

efter exponering av salt hos 

jod povacrylex i alkohol och 

en som innehöll 

klorhexidinglukonat i alkohol  

X (Jod visade sig 

vara mer resistent än 

klorhexidin). 

  

Förband     

Förband vid 

kolorektalkirurgi.  

    

Krieger et al. 2011 Silvernylonförband / vanligt 

kompressförband. 

X (Silverförbandet 

hade effekt). 

  

Biffi et al. 2012 Aquacel Ag Hydrofiber 

(Convatec) / 

förband(Mepore) 

 

  X (Fanns ingen 

signifikant skillnad 

mellan preparaten).  

Siah &Yatim, 

2011 

Joniskt silverförband / steril, 

högabsorberande, lågadherent 

kompress. 

X (Silverförbandet 

hade effekt). 

  

Borkar &  

Khubalkar, 2011 

Steril kompress som tilläts 

falla av sig själv / sterilt 

förband med en liten 

kompress, som hölls på plats 

med häfta.  

  X (Ingen skillnad 

mellan grupperna).  

Förband vid 

CABG 

    

Segers et al, 2007 Sterilt transparent adhesivt 

förband / ett vatten- och luft- 

permeabelt absorberande 

förband, efter sternotomi.  

  X (Ingen skillnad 

mellan grupperna) 

Teshima et al, 

2009 

Hydrokolloid förband /  

polyuretanskum förband. 
X 

(Hydrokolloidförban

det hade effekt).  

  

Impregnerade 

förband 

    

Lee et al, 2011 Gasbinda /  gasväv 

impregnerat med 

polyhexamethylenebiguanide. 

X (Gasväv 

impregnerat med 

polyhexamethylenebi

guanide hade effekt). 

  

Schroeder et al, 

2012 

Biopatch +  Tegaderm / 

enbart Tegaderm  
  X (Ingen skillnad 

mellan grupperna) 

Suturer     

Seim et al, 2012. Vicryl Plus / vanlig Vicryl.   X (Ingen skillnad 

mellan grupperna) 

Williams et al, 

2011 

 

Antimikrobiellt belagda 

suturer jämfördes med sina 

konventionella 

motsvarigheter 

  X (Ingen skillnad 

mellan grupperna) 

Harimoto et al 

2011 

Jämföra absorberbara suturer 

med icke-absorberbara 

suturer.  

  X (Ingen skillnad 

mellan grupperna) 

Personalåtgärder 

på salen 

    

Beldi et al, 2009 

 

Korrekt klädsel, byter 

överhandskar & instrument 

mellan moment, sköljer 

opsår/ sedvanlig rutin-  

  X (Ingen skillnad 

mellan grupperna) 

Celik & Kara, 

2007 

Rakning/ icke rakning X (Rakning ökade 

antalet postoperativa 

sårinfekioner) 

  

Webster et al, 

2010 

Undersöka effekten av 

munskydd bland icke-

sterilklädd personal 

  X (Ingen skillnad 

mellan grupperna) 
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Draperingsring 

av plast för 

bukkirurgi 

    

Lauscher et al, 

2012 

Draperingsringar / våta 

bukdukar som täckte 

bukväggen. 

 

 X (Antalet 

bakteriearter som 

odlats var 

signifikant högre 

hos dem utan 

draperingsringen) 

 

Cheng et al, 2012 Alexis O-Ring retractor/ fyra 

bukdukar och en Balfour 

hake. 

X (Det fanns en 

signifikant skillnad 

mellan grupperna) 

  

Förseglingsfilm     

Towfigh et al, 

2008 

Applicering av transparent 

förseglingsfilm före 

incisionen / ingen 

förseglingsfilm 

X (Förseglingsfilm 

minskade antalet 

bakterieceller i såret) 

  

Ventilation     

Sossai et al, 2011 LAF-skärmen / ordinära 

förhållanden. 

X (Det fanns en 

signifikant skillnad 

mellan grupperna) 

  

Stocks et al 2011  Tre grupper jämfördes: en 

med riktat luftflöde, en grupp 

med den riktade luftflödet 

systemet närvarande men 

avstängt och en 

kontrollgrupp.  

X (Det fanns en 

signifikant skillnad 

mellan grupperna) 

  

 

 

Huddesinfektion 

Behandling med klorhexidin i näsan preoperativt 

I Segers, Speekenbrink, Ubbink, vanOgtrop och deMol (2006) var syftet var att bestämma hur 

effektiv klorhexidinglukonat 0,12 % var för att avlägsna bakterier i nasofarynx och orofarynx 

och därmed minska vårdrelaterade infektioner efter hjärtkirurgi. Utfallsmåttet var antalet 

postoperativa sårinfektioner. Resultatet visade att förekomsten av vårdrelaterade infektioner i 

klorhexidinglukonat gruppen och placebogruppen var 19,8 % respektive 26,2 %. I synnerhet 

fanns färre antal luftvägsinfektioner och djupa infektioner efter operationen i 

klorhexidinglukonat gruppen än i placebogruppen.  Total vårdtid för patienter behandlade 

med klorhexidin glukonat var 9,5 dagar jämfört med 10,3 dagar i placebogruppen (P = 0,04). 

Författarnas slutsats var att rengöring av nasofarynx och orofarynx med klorhexidinglukonat 

tycks vara en effektiv metod för att minska vårdrelaterad infektion efter hjärtkirurgi. 

Jodlösningar 

I Ellenhorn et al (2005) ville författarna undersöka om det räckte att tvätta patienten 

preoperativt med jod som hade en koncentration på 1 %.  Grupp 1 (n = 115) rengjordes först 

med en svamp med 0,75 % jodlösning på operationsområdet, torkades därefter med en steril 

duk och slutligen tvättades operationsområdet med 1 % jodlösning som fick lufttorka. Grupp 
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2 (n = 119) tvättades enbart med 1 % jodlösning som fick lufttorka efter applicering. 

Sårinfektion uppstod hos 12 patienter i kontrollgruppen (10 %) och i interventionsgruppen var 

det 12 patienter (10 %). Resultatet gav ingen statistisk skillnad mellan grupperna (p=0,078) 

vilket gör att författarna i studien drog slutsatsen att preoperativ förberedelse av buken med en 

rengöring med svamp indränkt med 0,75 % jodlösning och därefter tvätt med en procentig 

jodlösning, kan överges till förmån för enbart tvätt med 1 % jodlösning. I Segal & Anderson 

(2002) har fyra grupper delats in med huvudsaklig skillnad i preoperativ tvätt. Grupp 1 

använde preoperativ rengöring med joddesinfektion och grupp 2 fick preoperativ rengöring 

med joddesinfektion följt av fem minuters desinfektionstvätt med jodlösning. Grupp 3 fick 

vattenolöslig film med jodofor/alkohol som applicerades på operationsområdet och grupp 4 

fick en vattenolöslig film med jodofor/alkohol applicerad på operationsområdet med jod 

impregnerad incisionsduk. Utfallsmåttet var postoperativa sårinfektioner, som definierades 

enligt CDC’s kriterier. I jämförelsen mellan grupperna med tvätt med jodlösning och 

grupperna med vattenolöslig film med jodofor/alkohol, fanns en statistisk signifikant skillnad 

där gruppen med vattenolöslig film med jodofor/alkohol hade färre antal infektioner. 

Klorhexidin och jodlösningar 

I Bibbo, Patel, Gehrman och Lin (2005), Darouche et al (2010), Savage et al (2012), Sistla, et 

al (2010) och Ostrander, Botte och Brage (2005) jämfördes klorhexidin och jod. Tre studier 

Bibbo et al. (2005), Darouche et al. (2010) och Ostrander et al (2005) kom fram till samma 

resultat där klorhexidin är ett bättre medel för att förhindra postoperativa sårinfektioner. I 

Bibbo et al. (2005) jämfördes klorhexidin med jod lösning. Bland deltagarna som fick 

jodlösning hade 53 av 67 patienter (79 %) positiva odlingar efter huddesinfektionen. I 

gruppen med klorhexidin hade endast 23 av 60 patienter (38 %) positiva odlingar. Elva olika 

bakterier identifierades efter en postoperativ bakterieodling. Den vanligaste var 

Staphylococcus epidermidis. Klorhexidin gav en minskning av positiva odlingar för 

Staphylococcus epidermidis (p = 0,0005) och diphtheroids (p = 0,0332) och en liten 

minskning för Bacillusbakterier och Streptococker. Darouche et al. (2010) kom fram till att 

den totala förekomsten av postoperativa sårinfektioner var signifikant lägre i gruppen som 

använde klorhexidin-alkohol, 9,5 % jämfört med gruppen som använde povidon-jod, 16,1 %. 

I Ostrander et al (2005) jämfördes tre registrerade trademarks; DuraPrep ® (0.7 % iodine och 

74 % isopropyl alkohol), Techni-Care® (3 % chloroxylenol) och ChloraPrep® (2 % 

chlorhexidine gluconate och 70 % isopropyl alkohol). Utfallsmåttet var odlingssvar. Av de tre 
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lösningar som testades i denna studie, var kombinationen av klorhexidin och alkohol 

(ChloraPrep) mest effektivt för att eliminera bakterier från framfoten före operationen. Totalt 

hade 206 olika bakterier identifierats, och av dessa hade 145 identifierats som Staphylococcus 

epidermidis. Ytterligare positiva bakterieodlingar upptäcktes för Pseudomonas, 

Staphylococcus epidermidis, Enterococker, och Enterobacter.  

I Sistla et al. (2010) sågs däremot att effekten av povidon-jod och klorhexidin-etanol inte 

skiljdes åt. Båda desinfektionsmedlen minskade signifikant antalet bakterier på huden. 

Utfallsmåttet mättes med bakterieodling före och efter operation. Povidon-jod minskade 

bakterierna med 59 % och för klorhexidin-etanol minskade bakterierna med 82 %. Skillnaden 

i antalet infektioner var inte heller statistiskt signifikant, i povidon-jodgruppen fick 9,5 % 

postoperativ infektion jämfört med 7 % i klorhexidin-etanolgruppen (p= 0,364). De 

vanligaste organismer som isolerades från infekterade sår av dessa patienter var 

Staphylococcus aureus och Staphylococcus epidermidis. Även i Savage et al.(2012) drar 

författarna slutsatsen att ChloraPrep och DuraPrep är lika effektiva huddesinfektioner för 

eliminering av vanliga bakteriella patogener på huden. Det fanns ingen skillnad i preoperativa 

odlingar mellan ChloraPrep och DuraPrep grupperna. Efter interventionen var den totala 

andelen positiva odlingar 0 % (noll av femtio) i ChloraPrep gruppen och 6 % (tre av femtio) i 

DuraPrep gruppen (p = 0,24). Det fanns en ökning av positiva odlingar efter tillslutningen av 

såret, men det fanns ingen skillnad mellan ChloraPrep gruppen (34 %, sjutton av femtio) och 

DuraPrep gruppen (32 %, sexton av femtio) (p = 0,22). De positiva bakterieodlingarna i 

DuraPrep gruppen bestod av tillväxten av Propionibacterium i ett fall och Peptostreptococcus 

i två. De vanligaste bakterierna som isolerats efter sårtillslutning var Propionibacterium, följt 

av Micrococcus, koagulasnegativa stafylokocker, Peptostreptococcus och Corynebacterium. 

 

Klorhexidin och jodlösningars reaktion på natriumklorid 

I Stahl, Morse och Parks (2007) studie har klorhexidin och jodlösning jämförts i en situation 

där man vill se hur motståndskraftig huddesinfektionen är när den utsätts för väta med 

natriumklorid. Det som studeras är hur mycket av tvättlösningen som återstår efter att ha 

utsatts för väta med natriumklorid. Studievalet beror på att liknande förhållanden kan 

förekomma under operationer när saltlösning används när operationsområdet ska spolas rent. I 

studien visade det sig att jod är mer motståndskraftig än klorhexidin. Resultaten indikerade att 
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jodlösningen var mer resistent mot saltlösning än klorhexidin-alkoholösning (P= <0,0001). 

Jodlösningen försvann hos 0 av 36 av försöken medan klorhexidin-alkoholösningen försvann 

hos 35 av 36 av försöken. 

 

Förband  

Förband vid kolorektalkirurgi 

I en studie av Krieger et al (2011) där kolorektala kirurgipatienter studerades visades det att 

antalet postoperativa sårinfektioner var signifikant lägre i studiegruppen som fått 

silverförband än de i kontrollgruppen som fått ett vanligt kompressförband. Silverförbanden 

innehåller silver som vid kontakt med vätska frisätts som positivt laddade joner. Silvret ska 

underlätta läkningsprocessen genom att minska bakteriehalten i såret. I gruppen patienter som 

fått silverförband hade 13 % utvecklat en postoperativ sårinfektion, och i kontrollgruppen 

hade 33 % utvecklat detsamma. Slutsatsen i denna studie var att patienterna i kontrollgruppen 

hade en uppskattat tre gånger så stor risk att utveckla en postoperativ sårinfektion jämfört med 

de som fått silverförbandet (Krieger et al., 2011). Motsatta resultat fann Biffi et al (2012) som 

undersökte om ett joniskt silverförband (Aquacel Ag Hydrofiber®) kunde minska antalet 

postoperativa sårinfektioner jämfört med ett sedvanligt förband (Mepore®) hos patienter som 

genomgått kolorektalkirurgi. Studien visade att det joniska silverförbandet inte var associerat 

med signifikant färre ytliga incisional infektioner eller djupa infektioner. I studiegruppen 

drabbades nio patienter (15,5%) av postoperativ sårinfektion av någon grad och i 

kontrollgruppen drabbades 11 patienter (20,4%) i (P = 0,623). I studien utvärderades även 

riskfaktorer som finns för postoperativa sårinfektioner genom att jämföra de drabbade 

patienterna med de som inte fått postoperativa sårinfektioner, då identifierades att ett BMI 

under 18 kg/m2 var en oberoende riskfaktor (Biffi et al, 2012). 

Siah och Yatim (2011) jämförde effekten av ett silverförband jämfört med inget förband alls 

bland patienter som genomgått kolorektalkirurgi. Den första odlingen som togs i 

operationssalen innan interventionen visade inga skillnader mellan de två grupperna gällande 

bakterieflora. Den andra odlingen, som togs antingen den femte, sjätte eller sjunde 

postoperativa dagen visade på en signifikant skillnad mellan grupperna (p < 0. 001) efter 

interventionen. Det var mer troligt att patienterna utan förband hade koloniserade sår jämfört 

med de som hade silverförbandet. Sammanlagt 42 odlingar i studien var positiva efter 

interventionen, en patient från studiegruppen och fem patienter i kontrollgruppen utvecklade 
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purulent sårvätska från sina sår samt fick sårruptur, såren diagnostiserades som djupa 

infektioner efter dag åtta. Ingen patient i studiegruppen diagnostiserades med ytlig 

sårinfektion medan 14 patienter från kontrollgruppen diagnostiserades med ytlig sårinfektion. 

Enterococker var den vanligaste bakterien som hittades i studien. Det fanns inga fall av 

postoperativa sårinfektioner bland de 118 patienter som hade negativa odlingar, det fanns 

alltså ett signifikant samband mellan bakteriekolonisation och postoperativa sårinfektioner (p 

< 0. 001) (Siah & Yatim, 2011). Även Borkar och Khubalkar (2011) undersökte om 

postoperativa förband är nödvändiga hos patienter som genomgång kolorektal kirurgi. I 

studiegruppen lades en steril kompress på operationssåret efter att det hade blivit tvättat. 

Kompressen fästes inte på något sätt utan tilläts falla av sig själv. I kontrollgruppen lades ett 

sterilt förband med en liten kompress, som hölls på plats med häfta.  Sex av de 124 kirurgiska 

såren utvecklade komplikationer: tre i varje grupp. Skillnaden av andelen sårkomplikationer 

mellan de två grupperna var inte statistiskt signifikant (Borkar & Khubalkar, 2011).  

 

Förband vid CABG 

I en studie av Segers et al (2007) undersöktes patienter som opererades på thoraxkirurgen, 

varav de flesta genomgick CABG. I studien fick studiegruppen ett sterilt transparent 

självhäftande förband (Opsite®) som var ogenomtränglighet för vatten och luft. 

Kontrollgruppen fick det normalt använda vatten-och luft-permeabla, absorberande förbandet 

(Hansapores®). Totalt 35 patienter fick postoperativa sårinfektioner under studietiden, 54, 3 

% av dessa var män med ett högt BMI. I studiegruppen fick 2,6 % postoperativa 

sårinfektioner och i kontrollgruppen 3,3 %. Ingen signifikant skillnad kunde ses mellan de 

olika grupperna (Segers et al, 2007). Även i Japan gjordes en studie för att utvärdera effekten 

som förband kan ha på postoperativa sårinfektioner hos patienter som genomgår CABG. 

Teshima et al (2009) jämförde då effekten av ett nytt ocklusivt hydrokolloidförband förband 

med det där sedvanligt använda Tegaderm Pad® som är ett hudvänligt och vattentätt förband 

med absorberande kompress som inte fastnar i såret. Slutsatsen i den studien var att 

hydrokolloidförbandet förhindrade sårinfektioner som utvecklades hos fyra (3.4%) i 

hydrokolloidförbandsgruppen samt hos 14 (10.3 %) i Tegaderm Pad gruppen. 

Hydrokolloidförbandet sågs även som kostnadseffektivt, då Tegaderm Pad ej var transparant, 

till skillnad från det andra förbandet, och således måste bytas den andra postoperativa dagen 

för att såret skulle kunna inspekteras. En odling togs från såren hos de patienter som 

utvecklade en postoperativ sårinfektion, de mikroorganismer som fanns i såren var följande: 
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MRSA, meticillinresistent Staphylococcus epidermidis (MRSE), Pseudomonas aeruginosa, 

Staphylococcus capitis, Staphylococcus epidermidis (Teshima et al., 2009). 

 

Impregnerade förband. 

Lee, Chua och Saw undersökte 2011 om antalet infektioner vid insticksstället vid extern 

fixation minskade om omläggning med gasväv som impregnerats med desinfektionsmedlet 

polyhexamethylene biguanide användes jämfört med vanlig gasbinda. Antalet infektioner var 

lägre och risken för infektion var lägre i gruppen som fick förbandet med polyhexamethylene 

biguanide än för de som var med i kontrollgruppen. Totalt sett hade studiegruppen en lägre 

infektionsgrad (p = 0,00) och lägre risk för infektion än kontrollgruppen (Lee et al., 2011). Ett 

klorhexidinimpregnerat förband, Biopatch ®, jämfördes med Tegaderm PAD hos patienter 

som fått femoral nervkateter i en studie av Schroeder et al (2012). Det 

klorhexidinimpregnerade förbandet var avsett för att hämma bakteriell tillväxt i flera dagar, 

resultaten i denna studie visade dock inga skillnader mellan grupperna i fråga kolonisering av 

bakterier på katetern. Kolonisering observerades hos tre av 48 patienter i studiegruppen och 

hos två patienter av 47 i kontrollgruppen. Vid insticksstället observerades kolonisering hos i 

12 patienter i studiegruppen jämfört med 14 i kontrollgruppen. Ingen fördel visades med 

klorhexidinimpregnerat förband i denna patientgrupp (Schroeder et al., 2012). 

 

 

Suturer 

Vicryl Plus® är en sutur som är belagd med det antimikrobiella medlet Triclosan, i studien av 

Seim, Tønnessen och Woldbaek (2012) jämfördes dessa med vanlig Vicryl® med avseende 

på postoperativa sårinfektioner på benet hos patienter som genomgått CABG. Under 

studieperioden var det totala antalet infektioner 10,2 %, antalet infektioner var liknande i de 

båda grupperna, 10, 4 % i gruppen som fick vanlig Vicryl och 10,0 % i gruppen som fick 

Vicryl Plus. Studien visade att Vicryl Plus inte minskar förekomsten av infektioner i såret på 

benen hos patienter som genomgår CABG (Seim et al., 2012). Även Willams, Sweetland, 

Goyal, Ivins och Leaper (2011) jämförde i sin studie antimikrobiellt belagda suturer och 

vanliga suturer. I denna studie undersöktes om dessa kunde minska risken för postoperativa 

sårinfektioner hos kvinnor som genomgått bröstcancerkirurgi. I de olika grupperna var antalet 

postoperativa sårinfektioner 15, 1 % i gruppen med vanlig sutur och 12.3 % i gruppen med 

antimikrobiella suturer. Sex veckor postoperativt var siffrorna 15,2 % i gruppen med 

antimikrobiella suturer jämfört med 22, 9 % i kontrollgruppen. I studien sågs en tendens till 

att antimikrobiella suturer minskade antalet postoperativa sårinfektioner, men detta resultat 
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var ej statistiskt signifikant (Williams et al., 2011). Harimoto et al (2011) undersökte däremot 

i sin studie om absorberbara eller icke absorberbara suturer kunde förebygga postoperativa 

sårinfektioner efter leverresektion. Postoperativa sårinfektioner uppkom hos totalt 13,6 % i 

studien, hos 11,3 % i gruppen som fick absorberbara suturer och 15,8 % av de som fick icke-

absorberbara. Skillnaden mellan grupperna ansågs i studien som icke signifikant.  Däremot 

var tiden för återhämtning signifikant kortare för gruppen som fått absorberbara suturer. I den 

univariata analysen framkom att operationstid över 265 minuter, blödning över 1000g och 

galläckage var kunde förutsäga postoperativ sårinfektion. Blodförlust på över 1000g var den 

enda oberoende variabeln som förutsade postoperativ infektion (Harimoto et al., 2011).  

 

Personalåtgärder på salen 

Beldi, Bisch-Knaden, Banz, Mühlemann & Candinas (2009) studerade effekten som extra 

åtgärder på operationssalen hade på antalet postoperativa sårinfektioner. Extra åtgärder som 

gjordes under interventionen var att kirurgerna hade dubbla handskar som byttes varannan 

timme, efter varje anastomos samt efter slutning av fascian. Kirurgerna hade mössor som 

täckte nacke och öron. Hud som fortfarande var synlig efter draperingen i operationsområdet 

täcktes med transparant plastfilm. Instrumenten byttes ut efter varje anastomos. I slutet av 

operationen gjordes buken rent med minst 5 L fysiologisk saltlösning. Innan buken syddes 

ihop täcktes operationsfältet återigen med sterila dukar och den subcutana vävnaden rensades 

ytterligare med 1 L fysiologisk saltlösning. I kontrollgruppen hade kirurgerna ett eller två par 

handskar beroende på deras preferenser och dessa byttes inte regelbundet. Kirurgerna hade de 

mössor de ville ha, och instrumenten byttes inte under operationen. I slutet av operationen 

sköljdes buken och den subcutana vävnaden om kirurgen ansåg detta. Resultatet visade att 15 

% av patienterna i gruppen med extra åtgärder fick postoperativa sårinfektioner medan 14 % i 

gruppen med vanliga aseptiska åtgärder fick postoperativa sårinfektioner. Antalet 

postoperativa sårinfektioner skilde sig alltså inte mellan grupperna. Faktorer som oberoende 

ökade risken för postoperativa sårinfektioner visade sig vara tarmanastomos där operationen 

varade längre än tre timmar samt där de sedvanliga aseptiska reglerna ej följdes. Situationer 

där dessa regler inte följdes var i studien då operationspersonalen byttes ut, vid hektiska 

rörelser, högt ljud i operationssalen samt vid närvaro av en eller flera besökare under 

operationen (Beldi et al., 2009). Wester et al (2010) jämförde om bärandet av munskydd 

bland icke- sterilklädd personal påverkade antalet postoperativa sårinfektioner. Resultatet 

visade att totalt 10, 2 % av patienterna i studien utvecklade en postoperativ sårinfektion, 11.5 
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% gruppen där personalen använde munskydd samt 9.0 % av de som ingick i gruppen där 

personalen inte använde munskydd. Skillnaden mellan grupperna ansågs inte signifikant. Av 

de sårinfektioner som uppstod var 84,3 % ytliga och 13,3 % djupa. Vistelse på sjukhus innan 

operationen, högt BMI och tidigare postoperativa sårinfektioner ansågs förutsäga nya 

postoperativa sårinfektioner. I studien framkom att patienter som genomgått obstetrisk kirurgi 

hade det högsta antalet postoperativa sårinfektioner och generell laparoskpisk kirurgi hade 

lägst antal. Hos 31 % av de som drabbats av en postoperativ sårinfektion togs en odling av 

såret. De bakterier som hittades var: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas 

aeruginosa, Enterobacter species, Enterococcus faecalis, Proteus mirabilus, Candida albicans, 

Streptococcus agalactiae och Streptococcus typ G (Webster et al., 2010).   

Celik och Kara undersökte 2007 om rakning av operationsområdet kunde påverka antalet 

postoperativa sårinfektioner hos patienter som genomgick spinalkirurgi. Det var 789 deltagare 

i studien och fyra patienter i den gruppen som fick sitt operationsområde rakat och en av 

patienterna i den andra gruppen fick en postoperativ sårinfektion. Av de patienter som fått en 

sårinfektion i den rakade gruppen hade tre en ytlig infektion och den fjärde en abscess i det 

intervertebrala rummet, patienten i den icke rakade gruppen fick en ytlig postoperativ 

infektion. Resultatet visade att det fanns en signifikant skillnad mellan grupperna (P <0,01) 

och att det fanns ett samband mellan rakning och postoperativa sårinfektioner (Celik & Kara, 

2007). I en studie av Towfigh, Cheadle, Lowry, Malangoni och Wilson (2008) utfördes 

håravkortning på 98 % av 177 patienter innan operationen. Håret kortades då med en 

hårklippningsmaskin, odlingar visade att 65 % av dessa patienter hade en bakteriell 

kontamination såren. Hårklippning visade sig dock inte vara en oberoende faktor till bakteriell 

kontamination av såret. I studien av Celik och Kara (2007) togs en odling av de fyra 

personerna i den rakade gruppen som fått postoperativa sårinfektioner. Odlingarna visade att 

två av dessa hade en MRSA-orsakad infektion och att en hade en infektion orsakad av 

Staphylococcus epidermidis. Den fjärde patienten fick en abscess i det intervertebrala 

rummet(utrymmet mellan kotorna), men inga bakterier hittades som kunde ha orsakat detta. 

En patient i den orakade gruppen fick en ytlig infektion som orsakats av Acinetobacter 

baumannii. (Celik & Kara, 2007). 

Draperingsring av plast för bukkirurgi  

Draperingsringar av plast skyddar sårkanten från kontakt med inälvor, förorenade instrument 

och handskar. Lauscher et al (2012) bedömde effektiviteten hos draperingsringar av plast 
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under planerade laparoskopiska kolorektala resektioner för att förhindra postoperativa 

sårinfektioner. Kontrollgruppen fick istället våta bukdukar i syfte att täcka bukväggen. 

Postoperativa sårinfektioner utvecklades hos tio patienter med draperingsringen (21,7 %) och 

sex patienter utan (12,8 %) (p = 0,28). Det var 13 % i studiegruppen samt 6,4 % i 

kontrollgruppen som fick ytliga sårinfektioner, och 6,5 % respektive 0 % som fick djupa 

infektioner. En intraoperativ odling från bukväggen var positiv i 66,7 % av patienter med 

draperingsringen och 57,5 % utan (p = 0,46). Antalet bakteriearter som odlats fram var 

signifikant högre hos dem utan draperingsringen (p = 0,03). De bakterier som förekom mest i 

gruppen med draperingsringen var Escherichia coli (23.9 %) och bacteroides (10.9 %). 

Antalet postoperativa sårinfektioner var inte korrelerat till antalet bakteriekulturer som odlats 

fram. Slutsatsen var att draperingsringen inte reducerade antalet postoperativa sårinfektioner 

(Lauscher et al., 2012). Ytterligare en studie undersökte effekten av draperingsringar, här 

fanns motsatta resultat. Cheng et al, 2012, undersökte om Alexis O- ring® med förstärkta O-

ringar är bättre än konventionella metoder för att förebygga postoperativa sårinfektioner efter 

kolorektala resektioner. Studiegruppen fick här Alexis O-Ring och kontrollgruppen fick fyra 

bukdukar och en Balfour-hake istället för plastdraperingen. Resultatet visade att det inte fanns 

några postoperativa sårinfektioner i gruppen som fått draperingsringen, men att det fanns sex 

(20 %) ytliga sårinfektioner i kontrollgruppen, vilket visade på en signifikant skillnad mellan 

grupperna (P < 0.05) (Cheng et al., 2012).  

Förseglingsfilm 

Towfigh et al (2008) ville avgöra om applicering av transparent förseglingsfilm före 

hudsnittet minskade mikrobiell kontaminering av såret. Patienterna i studiegruppen fick efter 

huddesinfektionen och innan draperingen transparant hudförseglingsfilm på 

operationsområdet. Patienterna i kontrollgruppen fick ingen förseglingsfilm. Patienterna i 

studiegruppen var mindre benägna att ha bakterieceller i såret än patienterna i kontrollgruppen 

(47 % vs 31 %, p = 0,04). Tre patienter utvecklade infektioner i operationsområdet, alla var i 

kontrollgruppen (P = 0.25).   

Vid det initiala hudsnittet var såret sterilt i studiegruppen hos 86,5 % av patienterna jämfört 

med 74,6 % i kontrollgruppen. Under operationen steg den bakteriella kontaminationen i 

bägge grupperna, men såren i studiegruppen var oftare sterila (41 av 83 vs 31 av 83; P =0.11). 

61 % av patienterna hade bakteriell förorening i sina sår, men detta ledde inte nödvändigtvis 

till en postoperativ sårinfektion. Användning av hudförseglingsfilm och profylaktisk 



37 

 

antibiotika var de två faktorer som sågs som oberoende kunde skydda bakteriell 

kontaminering av såren. De tre patienterna som utvecklade en postoperativ sårinfektion hade 

positiva odlingar för Staphylococcus aureus. En av dessa patienter hade en djup infektion med 

MRSA och lades in på sjukhuset för att debridera såret och få intravenös antibiotika (Towfigh 

et al., 2008). 

 

Ventilation 

Sossai et al (2011) utvärderade laminärt luftflödes [LAF] effekt på att minska bakteriell 

kontamination i operationsområdet under 34 totala knäprotesoperationer. LAF jämfördes här 

med operationsavdelningens standardventilation som hade turbulent luftflöde med 12,5 

luftutbyten per timme. Med standardventilationen var colony-forming units[CFU]/m3 23,5 

och när LAF enheten användes som tillägg till standardventilationen minskade det 

genomsnittliga antalet bakterier i sårområdet till 3,5 CFUs/m3 (P <0,0001) vilket motsvarade 

en minskning på ca 85 %. CFU blev därmed lägre än det tillåtna gränsvärdet för ultrarent 

laminärt ventilation på <10 CFUs/m3. Den genomsnittliga bakteriella luftföroreningen på 

salen var i stort sett densamma oavsett om LAF-enheten användes. I en studie av Stocks, 

O'Connor, Self, Marcek och Thompson (2011) utvärderades ett litet fält av riktad luft genom 

ett hög effektivt luftpartikelfilter, HEPA, i syfte att minska antalet luftburna partiklar och 

bakterier i det kirurgiska området under total höftprotesoperation. Resultatet visade att alla 

partiklar och bakterietal i operationsområdet var signifikant lägre i gruppen med riktat 

luftflöde med HEPA filter (P < 0. 001) än i kontrollgruppen. Det riktade luftflödet ansågs 

effektivt för att reducera luftburna partiklar och kolonibildande enheter i det kirurgiska 

området.  Antalet personer på salen var signifikant relaterat till antalet CFUs/m3 i 

operationsområdet (P <.001), medan antalet dörröppningar ej sågs signifikant relaterat till 

antalet CFUs/m3 i operationsområdet (P = 0,475). Ingen deltagare i studien utvecklade 

symtom som överensstämmer med postoperativ sårinfektion (Stocks et al., 2011).   

 

 

DISKUSSION 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa riskfaktorer för postoperativa infektioner med 

frågeställningen hur operationssjuksköterskan kan påverka förekomsten av postoperativa 

sårinfektioner på operationssalen. Denna litteraturstudie har identifierat sju olika områden 
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som belysts i litteraturen; huddesinfektion, förband, suturer, personalåtgärder på salen, 

draperingsring av plast för bukkirurgi, förseglingsfilm samt ventilation.  

Klorhexidin påvisades i tre studier vara fördelaktig som huddesinfekion och i två studier var 

den likvärdig med det jämförda medlet jodlösning. Antibiotikabehandlade suturer kan enligt 

studiens resultat överges till förmån för vanliga suturer. Rakning av operationsområdet var 

signifikant kopplat till ökat antal postoperativa sårinfektioner och bör ersättas med 

håravkortning. Munskydd ska användas av sterilklädd personal, men är ej nödvändigt bland 

övrig personal.  Användande av förbandsmaterial och dess effekt på postoperativa 

sårinfektioner har fått något splittrade resultat i denna studie, detta tyder på att mer forskning 

behövs. Få studier har hittats som behandlat ventilationen på operationssalen, de två som 

hittades påvisade ändock att LAF-tak och HEPA filter reducerade antalet CFU i sårområdet.  

 

Resultatdiskussion  

Behandling med klorhexidin i näsan preoperativt  

Författarnas slutsats i Segers et al (2006) var att rengöring av nasofarynx och orofarynx med 

klorhexidinglukonat var en effektiv metod för att minska vårdrelaterad infektion efter 

hjärtkirurgi. Att just näsa och svalg är vanliga ställen för kolonisering av S. aureus bekräftas 

av Socialstyrelsen (2007). Det är också från näsa och svalg samt perineum som odling tas för 

att screena MRSA. Inför operationer görs ibland försök att avlägsna bärarskap av MRSA med 

mupirocinsalva i näsan, helkroppstvätt med klorhexidintvål och i vissa fall behandling med 

peroral antibiotikabehandling (Socialstyrelsen, 2007). Just mupirocinsalva i näsan och 

helkroppstvätt med klorhexidintvål användes i van Rijen, Bode, Baak, Kluytmans och Vos 

studie (2012) där sjukhuskostnaderna jämfördes mellan patienter som genomgick screening 

och behandling för S. Aureus inför thorax- och ortopedioperationer där kontrollgruppen 

endast erhöll placebo. Slutsatsen var att interventionsgruppen gav en väsentlig minskning av 

sjukhusets kostnader då de fick ett lägre antal S. Aureus relaterade infektioner jämfört med 

kontrollgruppen. 

 

I Ellenhorn et al (2005) ville författarna undersöka om det räckte att tvätta patienten 

preoperativt endast med jod som hade en koncentration på 1 % istället för att först rengöra 

operationsområdet med en svamp med 0,75 % jodlösning. Huvudsyftet i Ellenhorn et al 

(2005) var att se hur operationssjuksköterskan kan effektivisera tvättproceduren genom att 

utesluta ett moment samtidigt som kravet på sterilitet uppfylls, resultatet var att den enklare 
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proceduren var att föredra. Jodlösning används ej i Sverige, men författarna till denna studie 

anser ändock att resultatet är intressant då det ger insikt i hur arbetsprocedurer kan förbättras 

utan att det kompromissas med steriliteten.   

 

Tre studier i resultatet pekade mot att klorhexidin är ett bättre medel än jod för att förhindra 

postoperativa sårinfektioner (Bibbo et al., 2005; Darouche et al,. 2010; Ostrander et al., 2005). 

Två studier, Savage et al,. (2012) samt Sistla et al., (2010) ansåg däremot att effekten av 

povidon-jod och klorhexidin-etanol var likvärdiga. Essensen av resultatet var att klorhexidin 

är att föredra jämfört med jodlösning. Detta stärks av Socialstyrelsens rekommendationer att 

huvudsakligen använda klorhexidin som preoperativ kroppstvätt (Socialstyrelsen, 2006).   

 

Förband 

Tre studier (Krieger et al., 2011; Siah &Yatim., 2011 samt Biffi et al., 2012) studerade 

effekten av silverförband efter kolorektalkirurgi. Enligt Socialstyrelsen har silverförband en 

antimikrobiell effekt som är väldokumenterad och har länge använts mot hudinfektioner. 

Dessvärre har bakterier setts utveckla resistens mot silver, en genetisk egenskap som kan 

kopplas till resistensutvecklingen mot antibiotika. Silverförband ska därför bara användas på 

strikta och väldokumenterade indikationer (Socialstyrelsen, 2006). I studien av Teshima et al 

(2009) ansågs att det transparanta hydrokolloid förbandet var bättre än det icke transparanta 

då det tillät en överblick av såret utan att förbandet togs bort. I Dåvöy et al (2012) kan man 

läsa att operationssår utan dränage snabbt bildar en sårskorpa och att förband som är sterila, 

täta och täcker hela suturraden ej ska bytas den första veckan postoperativt om det inte finns 

tecken på infektion, blödning eller sårruptur. Det transparenta förbandet skulle alltså kunna 

vara till hjälp för att lättare kunna observera såret utan att byta förband.  

Suturer 

I studien inkluderades två studier, Seim et al (2012) samt Willams et al (2011), som ej såg ett 

signifikant samband att antibiotikaimpregnerade suturer minskade antalet postoperativa 

sårinfektioner. Seim et al (2012) tittade särskilt på Triclosan impregnerade suturer. I en 

litteraturstudie av Chang, Srinivasa, Morton, och Hill (2012) stöds deras resultat. Chang et al 

(2012) har granskat sju randomiserade litteraturstudier vilket innefattade 836 patienter och 

fann att Triclosan impregnerade suturer inte signifikant kunde sänka antalet postoperativa 

sårinfektioner. Dessa resultat indikerar att vanliga suturer är att föredra.  
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Personalåtgärder på salen 

I Beldi et al (2009) studerades effekten som extra åtgärder på operationssalen hade på antalet 

postoperativa sårinfektioner. Extra åtgärder som gjordes under interventionen var bland annat 

att kirurgerna hade dubbla handskar som byttes varannan timme, efter varje anastomos samt 

efter slutning av fascian. Resultatet i studien visade ingen signifikant skillnad gällande 

postoperativa sårinfektioner mellan studiegruppen och kontrollgruppen. En litteraturstudie av 

Tanner och Parkinson (2009) påvisade att dubbla handskar med indikatorsystem eller i 

standardlatex visade sig signifikant mer effektiva på att reducera handskperforationer samt att 

det finns bevis för att bakterier överförs från medlemmarna i det kirurgiska laget till 

patienterna. Däremot hittades inga studier som visade på en direkt länk mellan perforerade 

handskar och överförda bakterier (Tanner och Parkinson, 2009). Trots att det inte finns klara 

bevis mellan bakterieöverföring och perforerade handskar anser författarna till denna studie 

att dubbla handskar ska användas inom all kirurgi på grund av risken för blodsmitta, det har 

även en fördel då det underlättar säkra handskbyten vid kontaminering av den yttre handsken.   

Beldi et al (2009) hade även med som extra insats att kirurgerna skulle använda heltäckande 

mössor under operationen. I Socialstyrelsen (2006) rekommenderas att huvudbonader ska 

täcka hela håret för att hindra att hårstrån ramlar ner i operationssåret. Luftburen smitta från 

skalpen är dock ovanligt, i studier som har undersökt detta har forskarna varit tvungna att 

gnugga skalpen för att kunna få mätbara mängder bakterier i luften. Användandet av 

heltäckande mössor på operationsalen ses som en självklarhet för författarna till denna studie, 

då hår lätt kan ramla ner i operationssåret samt kring instrumentbordet. Värt att noteras är att 

ytterst få studier i detta område har hittats. 

Wester et al (2010) undersökte skillnader i antalet postoperativa sårinfektioner då personalen 

som ej var sterilklädd använde munskydd och då de inte använde detta. Skillnaden mellan 

grupperna ansågs inte signifikant, vilket får medhåll från Socialstyrelsen (2006) där det står 

att läsa att munskyddet hindrar bakteriebärande salivdroppar från att falla ned i 

operationssåret men inte har någon betydelse gällande att förhindra luftburen smitta i 

operationssalen. Det finns därför ingen anledning att rekommendera all personal i 

operationssalen att använda munskydd regelmässigt. Som nämnts i bakgrunden till denna 

studie ska droppsmitta inte sammanblandas med aerosolsmitta. Nysningar och hostningar 

bringar även aerosoler som har större spridningsyta än droppsmitta. Aerosolsmitta innehåller 



41 

 

lätta partiklar där mikroorganismerna kan sväva länge i luften innan den når sin värd (Ericson 

& Ericson, 2011). Enligt författarnas erfarenhet från den verksamhetsförlagda utbildningen på 

Akademiska sjukhuset, råder det olika kulturer i vilka rutiner som tillämpas angående 

munskydd för icke sterilklädd personal såsom anestesipersonal och undersköterskor. På en del 

operationsavdelningar har samtliga på operationssalen munskydd så fort instrumentbordet 

täcks av, medan andra vårdavdelningar gör skillnad mellan operationer av klass III 

(förorenad) samt klass IV (smutsiga/infekterade) då munskydd på icke sterilklädd personal 

anses onödigt. Tydliga riktlinjer efterfrågas. 

I resultaten av Celik och Kara (2007) framkom att det fanns ett samband mellan hårrakning 

och postoperativa sårinfektioner. Towfigh (2008) studerade håravkortning och kom fram till 

att detta inte var en oberoende faktor till bakteriell kontamination av såret. I en litteraturstudie 

av Tanner, Norrie, och Melen (2011) som eftersökte bevis för skillnader mellan preoperativ 

hårborttagning kontra ingen hårborttagning, men i de fyra studier som inkluderades i deras 

resultat fanns ingen signifikant skillnad mellan de grupperna. På CDC’s hemsida har 

Mangram et al (1999) publicerat förebyggande riktlinjer mot infektioner i operationsområdet, 

där kan man läsa att preoperativ rakning av operationsområdet är associerat med signifikant 

högre risk för postoperativa sårinfektioner än om man använder hårborttagningsprodukter 

eller inte rakar alls (CDC, 1999). Rakning med hyvel kan öka risken för infektioner och att 

om håravkortning måste göras ska det håret klippas eller håravkortningsmaskin användas. 

Håravkortning kan behöva göras för att förhindra att hår inte ramlar ner i operationssåret samt 

för att drapering och förband ska fästa samt mot huden. Om klisterkanterna blir otäta kan 

mikroorganismer vandra mellan omgivande vävnad till såret (Dåvöy et al., 2012).  Dessa 

resultat tyder på att hårrakning bör undvikas i de fall det går samt ersättas med håravkortning. 

I bakgrunden nämns att bakterien Staphylococcus aureus orsakar flest postoperativa 

sårinfektioner (Ibrahimi et al, 2011), detta bekräftades i Towfigh (2008) där de tre patienterna 

som utvecklade en postoperativ sårinfektion hade positiva odlingar för just Staphylococcus 

aureus.  

Draperingsring av plast för bukkirurgi   

Lauscher et al (2012) och Cheng et al (2012) studerade draperingsringar vid kolorektalkirurgi 

varav Cheng (2012) såg en signifikant lägre infektionsfrekvens med draperingsringen medan 

Lauscher (2012) inte kunde bekräfta detta, där var tendensen till postoperativa sårinfektioner 

snarare högre i gruppen som fick draperingsring. I en litteraturstudie av Gheorghe et al från 
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2012 undersöktes effekten av sårkantsskydd under öppen bukkirurgi för att minska antalet 

postoperativa sårinfektioner. I denna studie ingick även draperingsringar av plast, studien 

indikerade på att sårkantsskydd skulle kunna skydda mot infektioner, men det att det skulle 

behövas mer studier för att fastställa detta (Gheorghe et al., 2012). Essensen av dessa studies 

motsatta resultat stärker Gheorghe el al (2012) slutsats att fler studier skulle behövas i detta 

område. Som operationssjuksköterska är det viktigt att se till att patienten inte utsätts för 

lokalt tryck under lång tid. Sårhakar kan ge tryckskador (Dåvöy et al., 2012) med det i åtanke 

anser författarna att denna rings jämna tryck runt hela sårkanten är till fördel jämfört med 

enskilda hakar och därmed kan förhindra tryckskador. På det sättet kan den vara av fördel att 

använda, trots motstridiga resultat kring postoperativa sårinfektioner. 

Sossai et al (2011) utvärderade LAF-takets effekt på CFU under höftprotesoperationer, vilket 

visade att LAF reducerade CFU till 3,5 i sårområdet som motsvarade en minskning på ca 85 

%.  Detta resultat stöds av Socialstyrelsen (2006) som skriver att LAF kan minska antalet 

luftburna bakterier till omkring 1–2 cfu/m3, här står även att läsa att ventilation minskar den 

luftburna smittan (Socialstyrelsen, 2006). Som operationssjuksköterskan ansvarar man för att 

bland annat kontrollera att ventilationen fungerar samt rapportera när fel uppstått samt ha 

kunskap om faktorer som kan påverka CFU, såsom att begränsa antalet personer på salen och 

att använda rätt klädsel (Dåvöy et al., 2012). Antalet personer på salen visades i studien av 

Stocks et al (2011) ha ett signifikant samband med antalet CFUs/m3 i operationsområdet (P 

<0,001). 

 

Metoddiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa riskfaktorer för postoperativa sårinfektioner 

samt hur operationssjuksköterskan kan påverka förekomsten av postoperativa sårinfektioner 

på operationssalen. Sökningarna gav ett överskådligt antal träffar, 28 artiklar valdes ut att 

inkluderas i studien och 12 stycken exkluderades efter granskning. En av studiens styrkor är 

artiklarnas höga kvalitet, där 26 artiklar är randomiserade kontrollerade studier som bedömdes 

ha hög kvalitet samt två studier med medelhög kvalitet, varav den ena var randomiserad. 

Trots att sökord för förband ej använts under litteratursöken fanns många studier i detta ämne, 

författarna till denna uppsats anser att det är relevant och intressant kunskap då 

operationssjuksköterskan enligt Dåvöy et al (2012) måste ha goda kunskaper om sårläkning 

och sårbehandling för att kunna bidra till lämplig behandling för patienten, det förväntas även 
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av operationssjuksköterskor att de har mer erfarenhet och kunskaper om sår än andra 

sjuksköterskor. I en litteraturstudie ska forskaren förlita sig på framförallt primära källor och 

undvika andra litteraturstudier (Polit och Beck, 2010), i denna studie är samtliga artiklar 

primära. Randomisering innebär en slumpmässig fördelning till de jämförda grupperna och är 

det enda sättet för att undvika bias i fördelningen (Willman et al, 2006). Enligt Forsberg och 

Wengström (2008) anses randomiserade kontrollerade studier ha högst bevisvärde och bäst 

kunna svara på frågor om vilka behandlingar och metoder som är de mest effektiva (Forsberg 

och Wengström, 2008). En optimal litteraturstudie ska omfatta en sökning som hittar alla 

relevanta studier (SBU, 2013), i denna studie har bland annat artiklar som inte funnits som 

free full text uteslutits, vilket kan ha gjort att all relevant litteratur ej har hittats. Arbetets 

tidsomfattning har varit begränsad till åtta veckor vilket gör att författarna till studien 

bedömer att detta exklusionskriterium relevant för att mängden litteratur skulle vara 

hanterbar. De valda inklusionskriterierna i studien anses som relevanta, exempelvis att enbart 

aktuell forskning från de senaste tio åren, då utvecklingen hela tiden går framåt och forskning 

är en färskvara. En styrka med studien är också att 15 av artiklarna har definierat postoperativ 

sårinfektion lika enligt CDC’s riktlinjer.  De inkluderade artiklarna har konsekvent bearbetats 

flera gånger enskilt samt tillsammans av författarna för att säkra att artiklarna har uppfattats 

rätt. 

 

Bland studiens svagheter kan nämnas svårigheter i att översätta artiklar korrekt då det finns 

skillnader i medicinska fackspråkstermer i olika länder för olika tillvägagångssätt, 

benämningen för hur en steriltvätt genomförs kan exempelvis i den engelskspråkiga artikeln 

vara  ”paint”. En annan svaghet är svårigheter att generalisera resultatet, eftersom studier som 

inkluderats i resultatet härstammar från andra länder där metoder används som inte finns i 

Sverige. Bland de studier som antingen jämför povidon-jod med klorhexidin eller endast 

studerar jodlösning, är sju av åtta från USA. Detta måste beaktas då preoperativa tvättar kan 

skiljas åt länder emellan. Enligt Socialstyrelsen (2006)används inte povidon-jod för 

huddesinfektion i sjukvården i Sverige men däremot i andra länder som USA. Trots 

samstämmighet mellan de inkluderade artiklarna kan resultatet ifrågasättas enligt SBU’s  

definition av överförbarhet/ relevans. Här står att läsa att bristande överförbarhet kan vara när 

kontrollgruppen får en behandling som inte finns tillgänglig i Sverige, som till exempel 

preoperativ tvätt med jodlösning. Det går då inte att bestämma hur effektiv interventionen är 

jämfört med vedertagna metoder i svenska förhållanden (SBU, 2013).  
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Artiklarna i resultatet granskades enligt William et al (2006)protokoll för granskning av 

studier med kvantitativ metod. Tillägg som borde ha gjorts till denna mall av författarna till 

studien var att lägga till en flik om studiernas utfallsmått samt riskfaktorer som tagits i 

beaktande.  Patienter som bedömdes ha riskfaktorer för postoperativ sårinfektion i artiklarna 

borde ha jämförts med författarnas riskfaktorer som finns beskrivna i bakgrunden. Synen på 

riskfaktorer i artiklarna har varierat, exempelvis i kategorin med huddesinfektion. Där har fem 

av nio studier använt antalet postoperativa infektioner som utfallsmått (Darouiche et al., 2010; 

Ellenhorn et al., 2005; Segal & Andersson, 2002; Segers et al., 2006 och Sistla et al., 2010). 

Av de fem artiklar är det framförallt Segal och Andersson (2002), Sistla et al (2010) och 

Segers et al (2006) som tydligt definierar och redovisar patienternas riskfaktorer för 

postoperativa sårinfektioner och hur de är fördelade i studiegrupperna. De övriga artiklarna 

ger en brokig bild över hur de har kartlagt riskfaktorer. I Darouiche et al (2010) skrivs att 

patientgrupperna var lika ibland annat avseende riskfaktorer i löpande text men redovisar inte 

hur de är definierade och inte heller hur riskpatienterna fördelades i grupperna. I Ellenhorn et 

al (2005) beskrivs diabetiker och obesa patienter men övriga riskfaktorer som rökning, 

alkohol och tidigare kirurgiska infektioner saknas. Därmed kan baslinjedata skilja sig mellan 

tre sistnämna artiklarna och det kan då finnas anledning att nedgradera för precision i data 

(SBU, 2013).  

 

Forskningsetiska överväganden  

När de veteskapliga medicinska studierna granskas bör projektgruppen reflektera över om den 

bakomliggande forskningen har utövats på ett etiskt acceptabelt sätt (SBU, 2013). Alla 

artiklar i studien har granskats med avseende på etiskt godkännande. Samtliga 28 inkluderade 

artiklar har fått etiskt godkännande.  

 

Kliniska implikationer  

Som operationssjuksköterska är det viktigt att ha kunskap om postoperativa infektioner, 

riskfaktorer och smittvägar för dessa för att patienterna ska undgå onödigt lidande. Det är 

därför viktigt att undersöka vilken aktuell litteratur och forskning som finns att tillgå för att 

kritisk granska pågående vård och eventuellt införa förbättringar. Genom att välja rätt 

produkter och arbeta utifrån uppdaterade rutiner som bygger på evidens har 

operationssjuksköterskan ett stort ansvar när det gäller att påverka förekomsten av 
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sårinfektioner på operationssalen. Därför är det viktigt att operationssjuksköterskan 

fortlöpandfe följer kunskapsutvecklingen inom sitt område. 

 

Behov av vidare forskning inom området 

Under studiens gång har det observerats av författarna att det saknas vetenskapiga studier 

kring bland annat kring bärandet av heltäckande huvudbonad under operationen samt 

draperingsringars effekt på postoperativa sårinfektioner. Antalet artiklar kring ventilation på 

operationssalen som funnits under sökningarna som genomförts har varit litet. Resultatet av 

studiens sökningar har spretat, vilket tyder på att en större samlad litteraturöversikt som 

sammanställer riskfaktorer för postoperativa sårinfektioner på operationssalen saknas.   

 

Slutsats 
Klorhexidin påvisades i tre studier vara fördelaktig som huddesinfektion och i två studier var 

den likvärdig med det jämförda medlet jodlösning. I Sverige används klorhexidin som 

standard. Studiens resultats överförbarhet kan diskuteras, men resultatet kan anses stärka de 

befintliga riktlinjerna som finns i Sverige. Användande av förbandsmaterial och dess effekt på 

postoperativa sårinfektioner har fått något splittrade resultat i denna studie, detta tyder på att 

mer forskning behövs. Antibiotikabehandlade suturer kan enligt studiens resultat överges till 

förmån för vanliga suturer. Munskydd ska användas av sterilklädd personal, men är ej 

nödvändigt bland övrig personal.  Rakning av operationsområdet var signifikant kopplat till 

ökat antal postoperativa sårinfektioner och bör ersättas med håravkortning. Få studier har 

hittats som behandlat ventilationen på operationssalen, de två som hittades påvisade ändock 

att LAF-tak och HEPA filter reducerade antalet CFU i sårområdet. Som 

operationssjuksköterska är det viktigt att vara insatt i olika produkter och kontinuerligt följa 

produktutvecklingen inom sitt område.  
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Bilaga 1. 

 

 

 

 

Författare Titel Årtal Orsak till 

exkludering 

Alwitry, A., Jackson, E., Chen, 

H & Holden, R. 

The use of surgical facemasks during cataract surgery: is it 

necessary? 

2002 Typ III 

Assunção, AG., Pinto, 

MA., Peres, SP & Tristão, MT. 

Immediate Postoperative Evaluation of the Surgical Wound 

and Nutritional Evolution After Cheiloplasty 

2005 Svarar ej på 

vårt syfte 

Chambers, ST., Sanders, J., 

Patton, WN. , Ganly, P., Birch, 

M., Crump, JA & Spearing, RL. 

Reduction of exit‐site infections of tunnelled intravascular 

catheters among neutropenic patients by sustained‐release 

chlorhexidine dressings: results from a prospective 

randomized controlled trial. 

2005 Svarar ej på 

vårt syfte 

Chen, CF., Han, CL., Kan, CP., 

Chen, SG & Hung, PW. 

Effect of surgical site infections with waterless and traditional 

hand scrubbing protocols on bacterial growth. 

2012 Inget etiskt 

resonemang 

Edmiston, CE., Krepel, CJ., 

Seabrook, GR., Lewis, BD., 

Brown, KR & Towne, JB. 

Preoperative shower revisited: can high topical antiseptic 

levels be achieved on the skin surface before surgical 

admission? 

2008 Typ III  

Iyer, A., Gilfillan, I., Thakur, S 

& Sharma, S. 

Reduction of surgical site infection using a microbial sealant: 

a randomized trial. 

2011 Ej etiskt 

godkänd.  

Kalantar-Hormozi, AJ & 

Davami, B. 

No need for preoperative antiseptics in elective outpatient 

plastic surgical operations: a prospective study. 

2005 Inget etiskt 

resonemang 

Parienti, JJ., Thibon, P., Heller, 

R., Le Roux, Y, von Theobald P, 

Bensadoun H… Le Coutour, X. 

Hand-rubbing with an aqueous alcoholic solution vs 

traditional surgical hand-scrubbing and 30-day surgical site 

infection rates: a randomized equivalence study. 

2002   Inget etiskt 

resonemang 

Staehr, AK., Meyhoff, CS & 

Rasmussen, LS. 

Inspiratory oxygen fraction and postoperative complications 

in obese patients: a subgroup analysis of the PROXI trial 

2010 Resultat ej helt 

relevant.  

Stannard, JP., Gabriel, A & 

Lehner, B. 

Use of negative pressure wound therapy over clean, closed 

surgical incisions. 

2012 Svarar ej på 

vårt syfte 

Swenson, BR., Hedrick, TL., 

Metzger, R., Bonatti, H., Pruett, 

TL & Sawyer, RG. 

Effects of preoperative skin preparation on postoperative 

wound infection rates: a prospective study of 3 skin 

preparation protocols. 

2009 Inget etiskt 

resonemang 

Whitby, M., McLaws, ML., 

Doidge, S & Collopy, B. 

 

Post-discharge surgical site surveillance: does patient 

education improve reliability of diagnosis? 

2007 Typ III 

http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clcentral/articles/040/CN-00523040/frame.html
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clcentral/articles/040/CN-00523040/frame.html
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clcentral/articles/040/CN-00523040/frame.html
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clcentral/articles/040/CN-00523040/frame.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Iyer%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21440263
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gilfillan%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21440263
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Thakur%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21440263
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sharma%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21440263
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Parienti%20JJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12169076
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Thibon%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12169076
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Heller%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12169076
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Heller%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12169076
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Le%20Roux%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12169076
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=von%20Theobald%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12169076
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bensadoun%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12169076
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Swenson%20BR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19732018
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hedrick%20TL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19732018
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Metzger%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19732018
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bonatti%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19732018
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pruett%20TL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19732018
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pruett%20TL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19732018
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Bilaga 2.  

William et al (2006) protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod.  

KVANTITATIV METOD 

Bedömning av studien 

Forskningsmetod •  Randominiserad •  Ej randominiserad 

•  Multicenter, antal center……………..…. 

•  Kontrollgrupp/er 

Antal……………………………………. 

Ålder……………………………………. 

Man/ Kvinna……………………………. 

Kriterier för exkludering Adekvata exklusioner •  Ja •  Nej 

Intervention………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

Vad avsåg studien att studera?................................................................................. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

Urvalsförfarandet beskrivet? •  Ja •  Nej 

Representativt urval? •  Ja •  Nej 

Randominiseringsförfarande •  Ja •  Nej •  Vet ej 

beskrivet? 

Likvärdiga grupper vid start? •  Ja •  Nej •  Vet ej 

Bortfall 

Bortfallsanalysen beskriven? •  Ja •  Nej 

Bortfallsstorleken beskriven? •  Ja •  Nej 

Adekvat statistisk metod? •  Ja •  Nej 

Etiskt resonemang? •  Ja •  Nej 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten valida? •  Ja •  Nej 
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Är instrumenten reliabla? •  Ja •  Nej 

Är resultatet generaliserbart? •  Ja •  Nej 

Huvudfynd………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

Sammanfattande bedömning av kvalitet: 

•  Bra •  Medel •  Dålig 

Kommentar 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 


