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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: : Vårdrelaterade infektioner är kostsamma för vården och orsakar lidande för    
patienten. Operationspersonal har en viktig uppgift att förebygga smittspridning och följa 
hygienrutiner. Dessa är bland andra att använda rätt arbetskläder, arbeta aseptiskt och enligt 
basala hygienrutiner samt att bibehålla steriliteten. Syfte: Syftet med studien var att observera 
följsamheten till aseptik och basala hygienrutiner på operationssal vid allmänkirurgiskt ingrepp 
vid två sjukhus i Mellansverige. Metod: Studien var en observationsstudie med kvantitativ 
ansats. Observationerna genomfördes utifrån ett observationsprotokoll. Ingreppen som 
observerades var av allmänkirurgisk karaktär och totalt tio observationer utfördes. 
Yrkeskategorier som ingår i operationsteamet observerades i olika arbetsmoment, såsom 
arbetskläder, insättning av PVK, preoperativ huddesinfektion och steril drapering. Följsamheten 
till de olika momenten beräknades i procent. Resultat: Totalt tio observationer genomfördes. De 
arbetsmoment som hade bäst följsamhet var arbetskläder, insättning av PVK, preoperativ 
huddesinfektion och steril drapering. I alla arbetsmoment som observerades var handdesinfektion 
den underkategori som hade sämst följsamhet. Slutsats: I samtliga av de sex arbetsmoment som 
observerades i studien fanns brister gällande följsamhet till aseptik och basala hygienrutiner trots 
att vissa moment, såsom preoperativ huddesinfektion och steril drapering av operationsområdet, 
hade hög följsamhet. 
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ABSTRACT 
Background: Hospital acquired infections are costly for health care and causes distress for the 
patient. Operational staff have an important role in preventing the spread of infection and follow 
hygiene procedures. These include using the proper work clothes, work aseptically and according 
to basic hygiene and to maintain sterility. Aim: The aim of the study was to observe adherence to 
aseptic technique and basic hygiene procedures in the operating theater for general surgery at 
two hospitals in central Sweden. Method: The study was an observational study with 
quantitative approach. The observations were carried out on the basis of an observation protocol. 
The surgical intervention that were observed was of a general surgical nature and a total of ten 
observations were performed. Professional categories included in the operating team were 
observed in different tasks, such as work clothes, insertion of PVK, preoperative skin 
disinfection and sterile draping. Adherence to the various elements was calculated in percent. 
Result: A total of ten observations were made. The observed tasks that had the best adherence 
were working clothes, insertion of PVK, preoperative skin disinfection and sterile draping. Hand 
disinfection was the subcategory that had the lowest adherence of all observed tasks. 
Conclusion: In each of the six tasks that were observed in the study there were deficiencies 
regarding adherence to aseptic technique and basic hygiene despite some tasks, such as 
preoperative skin disinfection and sterile draping of the surgical field, which had high adherence. 

Keywords: Hygiene, routines, adherence, operating theatre, surgical site infections. 
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BAKGRUND 

Vårdrelaterade infektioner 
Enligt Smittskyddsinstitutet (2009) är de vanligaste förekommande vårdrelaterade infektionerna 
(VRI) lunginflammation, urinvägsinfektion, infektion relaterat till infart i blodbanan samt 
postoperativ sårinfektion. Infektioner orsakar inte bara lidande för patienten utan även ökade 
kostnader för sjukvården (Smittskyddsinstitutet, 2009). Enligt Socialstyrelsen (2006) uppgick 
kostnaderna för vårdrelaterade infektioner upp emot 3,7 miljarder kronor. Infektionerna kan 
orsakas av mikroorganismer från patienten själv, så kallad endogen smitta, eller från 
omgivningen, exogen smitta. Den exogena smittan domineras av miljön, vårdpersonal eller andra 
patienter. Den smittväg som orsakar infektioner i högst grad är den indirekta kontaktsmittan. Det 
innebär att smittämnen överförs från en smittkälla till mottagaren (Socialstyrelsen, 2006). 
Erichson-Andersson, Bergh, Karlsson och Nilsson (2010) menar att sårinfektioner som 
uppkommer efter operation, så kallade postoperativa sårinfektioner, är en komplikation som går 
att undvika. Som komplikation efter kirurgiskt ingrepp stod den i Sverige för 20% av alla 
sjukhusförvärvade infektioner år 2010. (Erichson-Andersson et al 2010). Enligt Stout, Richie och 
Macpherson (2007) är en av de största utmaningarna för sjukvården att förhindra spridning av 
sjukhusförvärvade infektioner. Studien, som genomfördes i Skottland, visade att 
sjukhusförvärvade infektioner skördar fler liv än exemplevis trafikolyckor. De menar att 
infektioner som patienten fått under sin sjukhusvistelse orsakar stort lidande för patienten, 
förlänger vårdtiden och bidrar till ökade kostnaderna för sjukvården (Stout et al 2007). 

Operationspersonalens del i att förebygga vårdrelaterade infektioner 
WHO har i sina Riktlinjer för handhygien inom hälso- och sjukvård (2009) utarbetat fem 
tillfällen då vårdpersonal ska ha en god handhygien. Även Swenne och Alexandrén (2012) tar 
upp dessa i sin studie. Dessa är: före och efter patientkontakt, före rent och aspetiskt arbete, efter 
orent arbete samt efter kontakt med patientens närmiljö. Vid tillfällen där extra renhet krävs, 
exempelvis i samband med operativa ingrepp är det extra viktigt att följa riktlinjer för 
handhygien då patienten är mer utsatt (WHO, 2009, Swenne och Alexandrén, 2012). Biddle och 
Shah (2012) menar att god handhygien är en av hörnstenarna i att förhindra vårdrelaterade 
infektioner. Operationssalen är en plats där många patienter med olika infektiösa åkommor vistas 
och många patienter är dessutom immunsupprimerade. Mikroorganismer kan röra sig från 
vårdgivare till patient och vice versa från olika riktningar i en sådan miljö (Biddle och Shah, 
2012).  

Mangram, Horan, Pearson, Silver och Jarvis (1999) menar att operationspersonal bör ha en 
nogrann följsamhet till att arbeta aspetiskt då det är en stor del i att förebygga postoperativa 
sårinfektioner (Mangram et al 1999). Fox (1997) menar i sin studie att hygien är en central del 
för det team som ingår på en operationssal och att kirurgen många gånger litar på att personalen 
som befinner sig på operationssalen har hanterat allt på ett sådant sätt att inget kontaminerats och 
att patienten är redo för det kirurgiska ingreppet. För att ett kirurgiskt ingrepp ska bli till så stor 
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hjälp som möjligt för patienten och så att patienten inte utsätts för en postoperativ infektion 
måste korrekta hygienrutiner utföras av samtliga i operationsteamet (Fox, 1997).  

Kaye, Anderson, Sloane, Chen, Choi, Link, Sexton och Schmader (2009) förklarar i sin studie att 
postoperativ infektion är en farlig komplikation vid all typ av kirurgi och orsakar förlängd 
vårdtid, lidande för patienten och förhöjda sjukhuskostnader. De såg i sin studie att majoriteten 
av de postoperativa infektionerna orsakades av Stafylococcus Aureus, och av dessa var 58,2 % 
methicillin resistenta stafylococcus aureus (MRSA). Andra vanliga patogena mikroorganismer 
var koagulasnegativa stafylokocker och enterokocker (Kaye, et al 2009). Durai, Ng & Hoque 
(2010) menar att  Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) är ett allvarligt hot mot 
patienter inom sjukvårdsinrättningar och samhälle. Infektion orsakad av MRSA kan vara mycket 
mer allvarlig än andra bakteriella infektioner. Infektion orsakad av MRSA kan dessutom vara 
livshotande. Att behandla MRSA infektion kan vara besvärligt och kostsamt (Durai et al 2010). 

Erichson-Andersson, et al (2010) menar att patienter som fått en djup sårinfektion efter kirurgi 
upplevde ett stort lidande. Infektionen gjorde även att deras fysiska, psykiska, sociala och 
ekonomiska situation förändrades till det negativa (Andersson et al, 2010).  

I Socialstyrelsens föreskrift Att förebygga vårdrelaterade infektioner (2006) framkommer det att 
infektionsfrekvensen på patienter som vistats på operationsavdelning sjunkit sedan 
infektionsregistrering införts under 80-talet. Registreringarna har gjort personal mer 
uppmärksamma på hur de arbetar samt lett till förbättringar av utarbetandet av hygienrutiner. 
Basala hygienrutiner inom vården är en enkel metod för att förebygga infektioner. Plastförkläde, 
skyddshandskar samt handdesinfektion ska användas och utföras vid allt patientnära arbete. 
Kontaktsmitta genom händer, och då framförallt indirekt kontaktsmitta genom föremål som är 
tillfälligt förorenade, är en av de största smittvägarna i vården. Handdesinfektion med ett 
alkoholbaserat desinfektionsmedel ska utföras före och efter patientnära arbete, efter smutsigt 
arbete och före rent arbete eller hantering av rena gods, läkemedel eller andra produkter som 
kommer i nära kontakt med patienten. Handskar används i samband med hantering av 
kroppsvätskor eller där risk finns att händerna kan komma att kontamineras. Föremål ska inte 
beröras med handskar då handskar kontamineras utanpå på samma sätt som händer, föremål som 
är rena och smutsiga ska därför inte röras omväxlande. Plastförkläde skyddar arbetskläder mot 
att kontamineras i patientnära arbete och ska därför användas. Munskydd ska användas för att 
minska risken för att små droppar faller ner på sterila ytor och i operationssår. På operationssal 
ska mössa användas för att skydda mot att håravfall faller ner i operationsområdet. Olika 
operationsavdelningar har utformat egna rutiner kring användning av huvudbonad, exempelvis 
användning av väpnarhuva eller hjälm vid all typ av kirurgi, vilket är en gällande standard vid 
ultraren kirurgi såsom ortopedi. Ringar, armband och armbandsur har ingen plats på en 
operationsavdelning och får inte användas i patientnära arbete (Socialstyrelsen, 2006). 
Ovanstående riktlinjer är även utformade i Socialstyrelsens Föreskrifter om basal hygien inom 
hälso- och sjukvården m.m (SOSFS 2007:19). 
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Enligt Stout et al (2007) har personal inom alla delar i sjukvården en stor roll i att förhindra 
smittspridning. Att utföra god handdesinfektion är en viktig del i att förhindra smittspridning 
(Stout et al, 2007). 

Arbetskläder på operationssal 
Socialstyrelsen (2006) betonar att arbetsdräkten som används på operation ska vara bunden till 
operationsavdelningen. Arbetsdräkten ska vara av tätt material och ha kort ärm och blusen ska ha 
mudd nedtill eller vara instoppad i byxorna. Woodhead, Taylor, Bannister, Chesworth, Hoffman 
och Humphreys (2002) menar att den största mängden luftburna bakterier inne på 
operationssalen kommer av hudpartiklar från personalens hud och att detta ställer krav på att 
arbetsdräkten ska uppfylla krav på hög ogenomsläpplighet av partiklar (Woodhead, et al. 2002). 
På marknaden finns både engångsmaterial samt flergångsmaterial. Flergångsmaterial ställer 
högre krav på hållbarhet gällande slitage och tvättning. Huvudbonad ska täcka hår samt 
eventuellt skägg. Munskydd ska användas för att förhindra att droppar från saliv faller ner i 
operationsområdet eller på sterila ytor. Operationsrock, gärna med våtförstärkt front och ärmar, 
används för att förebygga risken för kontaktsmitta i samband med kirugiska ingrepp samt dubbla, 
sterila handskar (Socialstyrelsen, 2006). 

Insättande av perifer venkateter 
Enligt Vårdhandboken (2013) är perifer venkateter (PVK) en plastslang som förs in och lämnas 
kvar under något dygn genom en ven in i blodbanan på patienten för att kunna administrera 
läkemedel. Enligt Socialstyrelsen (2006) ska huden desinficeras noga innan en kateter anläggs 
och aseptisk teknik ska användas. Klorhexidinsprit ska användas för att desinficera huden vid 
indticksstället för att minimera risken för infektion. Katetern ska fixeras med hjälp av ett 
genomskinligt förband så att hudområdet kan inspekteras och tecken på infektion tidigt kan 
uppmärksammas (Socialstyrelsen, 2006). 

Ventilation, läkemedelsadministrering och intubation 
Enligt Socialstyrelsen (2006) ska handskar användas vid all kontakt med kroppsvätskor. 
Handdesinfektion ska utföras före och efter patientnära arbete samt innan hantering av 
läkemedel. Vid patientnära arbete ska plastfökläde alltid bäras av vårdpersonal. Eftersom 
personalen arbetar nära patienten i samband med sövning ska hygienrutiner följas eftersom det 
finns risk att komma i kontakt med kroppsvätskor. Det är även viktigt att följa hygienrutiner då 
läkemedel administreras genom en perifer venkateter (Socialstyrelsen, 2006). Muller, Huisman, 
Roos, Rietveld, Klein, Harbers, Dorresteijn, van Steenbergen och Voos (2010) menar att ett 
aseptiskt arbetssätt vid hantering av läkemedel är en viktig del i att förebygga infektioner. Om 
detta inte följs finns det en risk att patienten får en bakteriell eller viral infektion (Muller et al, 
2010). 

Placering av patienten på operationsbädden 
Socialstyrelsen (2006) belyser att för att skydda sina arbetskläder och för att skydda patienten 
ska personalen i samband med att patienten placeras på operationsbordet bära plastförkläde. 
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Handdesinfektion ska utföras innan kontakt med patienten för att skydda denne samt efter för att 
inte sprida mikroorganismer vidare. Om patienten har öppna sår bör handskar användas i kontakt 
med patienten, för att minimera risken för att kontaminera personalens händer samt för att 
förebygga överföring av mikroorganismer till patienten (Socialstyrelsen, 2006). 

Preoperativ huddesinfektion 
Enligt Socialstyrelsen (2006) ska patienten själv, eller med hjälp av personal om patienten inte 
kan utföra det självständigt, helkroppstvättas med tvål innehållandes klorhexidin inför det 
kirurgiska ingreppet. Klorhexidinet har en långtidsverkande effekt som kvarstår under tiden för 
operationen (Socialstyrelsen, 2006). Mangram, Horan, Pearson, Silver och Jarvis (1999) menar 
att den preoperativa duschen med tvål innehållandes klorhexidin sänker antalet bakterier på 
huden (Mangram et al, 1999). Milstone, Passaretti & Perl (2008) och Webster & Osborne (2011) 
påtalar effektiviteten i att använda klorhexidin som antiseptisk lösning. Produkten verkar 
antiseptiskt genom att åstadkomma celldöd hos bakterier. Användning av tvål innehållandes 
klorhexidin anses vara en viktig insats för att förhindra spridning av patogena mikrorganismer, 
det reducerar bakteriefloran på huden med en effekt på 86%-92%. Utöver det har klorhexidin en 
lång kvarvarande effekt på huden och förhindrar återväxten av organismer på huden. 
Varaktigheten av klorhexinet bibehålls upp till 6 timmar (Milstone et al 2008, Webster & 
Osborne, 2011).  Socialstyrelsen (2006) menar att operationssjuksköterskan i direkt anslutning 
till operationen utför en preoperativ huddesinfektion av patientens hud med klorhexidinsprit med 
styrkan 5 mg/ml som sedan får självtorka så att patientens hud är så väl förberedd och 
desinfekterad som möjligt inför ingreppet (Socialstyrelsen, 2006). 

Steril drapering av operationsområdet 
Socialstyrelsen (2006) skriver att området på patientens kropp som ska genomgå ett kirurgiskt 
ingrepp kläs in med ett bakterietätt material för att skapa ett sterilt arbetsfält (Socialstyrelsen, 
2006). Enligt Dåvöy (2011) ska sterildraperingen ske på ett sådant sätt att 
operationssjuksköterskan inte kontaminerar den egna arbetsdräkten. Detta kan ske genom att 
vidröra odesinficerad hud med sterila handskar eller med den sterila operationsrocken (Dåvöy, 
2011). 

I det kliniska arbetet på operationsavdelning är följsamhet till hygienrutiner den huvudsakliga 
åtgärden för att förebygga postoperativa infektioner. Genom att uppmärksamma personal som 
dagligen arbetar med sådana arbetsmoment på hur väl hygienrutiner följs kan verksamheten 
påverkas till det bättre och patientsäkerheten ökas. Ämnet som valts att studeras kan på så sätt ha 
betydelse för omvårdnaden genom att förstärka befintlig forskning som finns inom liknande 
områden samt genom att belysa och uppmärksamma brister i vården som kan leda till vårdskador 
och i ett längre led patientlidande. Specialistsjuksköterskor som läst på avancerad nivå måste  
kunna ha ett kritiskt förhållningssätt till gällande rutiner och hela tiden arbeta för att förbättra 
dessa. Studien anses kunna bidra till detta.  
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Problemformulering 
Postoperativa sårinfektioner är en typ av vårdrelaterad infektion som orsakar lidande för 
patienter och högre kostnader för samhället i och med förlängda vårdtider. 
Operationspersonalens följsamhet till basala hygienrutiner är en viktig del i att förebygga 
postoperativa sårinfektioner. Det är viktigt att uppmärksamma de rutiner som finns samt att följa 
dessa. Om brister i operationspersonalens hygienrutiner uppmärksammas kan verksamheten 
vidta åtgärder i form av utbildning av personal. 

Syfte 
Syftet med studien var att observera operationspersonalens följsamhet till hygienrutiner på 
operationssal under förberedelserna vid allmänkirurgiskt ingrepp vid två sjukhus i 
Mellansverige. 

Frågeställningar 
1. Finns det någon skillnad i hur olika personalkategorier tillämpar basala hygienrutiner? 

2. Vilken yrkeskategori har högst följsamhet till aseptik och basala hygienrutiner? 

3. Hur ser följsamheten ut bland operationssjuksköterskor beträffande aseptik och basala 
hygienrutiner? 

METOD 

Design 
Studien var en observationsstudie med en kvantitativ redovisning av resultatet (Polit & Beck, 
2008).  

Urval 
Inklusionskriterierna var att olika yrkeskategorier skulle observeras vid förberedelserna inför 
ingrepp av allmänkirurgisk karaktär. Samtliga observationer var ljumskbråcksoperationer där det 
fanns en möjlighet till inläggning av implantat. Yrkeskategorierna som observerades var 
anestesiläkare, anestesisjuksköterska, operationssjuksköterska, anestesiundersköterska samt 
operationsundersköterska. Observationerna utfördes på en operationssal i samband med att 
patienten kom in på operationssalen till dess att incisionen startades. Totalt tio observationer 
utfördes. Alla observationer genomfördes, det vill säga inget bortfall förekom, och inga 
observationer behövdes uteslutas. Observationerna utfördes under vecka fem till tio, 2013, dagtid 
måndag-torsdag. Utifrån de kriterier som valdes till studien fanns inga exklusionskriterier. 

Datainsamlingsmetod 
Till observationerna användes ett observationsprotokoll (Bilaga 1). Protokollet beskrev vilka 
yrkeskategorier som ingick i operationsteamet som observerades. Yrkeskategorierna 
observerades gällande följsamhet till hygienrutiner vid olika arbetsmoment med start från att 
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patienten kom in på operationssalen fram till dess att incisionen av operationsområdet startades. 
De arbetsmoment som observerades var arbetskläder på operationssalen, insättande av PVK, 
ventilation, intubation och läkemedelsadministrering före operationsstart, placering av patienten i 
operationsläge, preoperativ huddesinfektion och steril drapering av operationsområdet. 
Observationsprotokollet som användes till studien skapades av Alexandrén (2009) och 
modifierades och anpassades till de avsedda arbetsmoment som var aktuella för observationerna. 
Arbetsmoment som valdes bort var insättande av artärnål, insättande av CVK, insättande av 
KAD, alla arbetsmoment under pågående operation, upprätthållande av aseptik under 
operationen samt kategorin övrigt. På de operationsavdelningar där observationerna genomfördes 
ingick inte vissa arbetsmoment på protokollet som en rutin. Observatörerna bortsåg därför från 
dessa arbetsmoment. Arbetsmomenten var separat uppdukning för tvättset på klädbord samt 
handdesinfektion innan täcklakan på klädbord avlägsnas. I originalprotokollet fanns det 
underkategorier till vissa arbetsmoment som hade två svarsalternativ på samma fråga. Författarna 
till studien upplevde dessa som överflödiga och att de skulle kunna komma att påverka resultatet. 
Dessa frågor gjordes istället om så att det endast gick att svara ja eller nej. 

Tillvägagångssätt 
Verksamhetschefen på respektive operationsavdelning kontaktades gällande studien för ett 
preliminärt godkännande av studiens genomförande. När projektplanen till studien blev godkänd 
av examinatorn kontaktades verksamhetscheferna återigen genom Ansökan om att genomföra en 
studie (Bilaga 2) för ett slutgiltigt skriftligt godkännande. Respektive verksamhetschef ombads 
att informera personalen angående studiens genomförande under angiven tidsperiod. Ett 
informationsbrev till berörd personal gavs ut i samband med genomförandet av studien (Bilaga 
3). Personalen visste innan observationerna påbörjades att det var hygienrutiner som skulle 
observeras under vecka fem till tio med anledning att verksamhetschefen delade ut ett 
informationsbrev på respektive avdelning samt att observatörerna är blivande 
operationssjuksköterskor. 

Observatörerna presenterade sig för patienten som studenter och inte som observatörer, i 
samband med att patienten kom in på operationssalen. Observationerna påbörjades då patienten 
kom in på operationssalen samt avslutades när incisionssnittet lades. De totalt tio 
observationerna delades upp så att fem observationer gjordes på två olika operationsavdelningar 
på två olika sjukhus. Observatörerna är författare till studien. Operationerna som observerades 
var likvärdiga ingrepp på båda operationsavdelningarna. Dessa fastställdes efter 
operationsprogrammet på vardera operationsavdelning dagen innan observationerna var tänkta 
att utföras. Arbetsmomenten studerades utifrån de olika kategorier som var angivna i 
observationsprotokollet genom att händelseförloppet noterades. Yrkeskategorierna som 
observerades fick aldrig ta del av protokollet. 

Etiska överväganden 
Ett preliminärt godkännande av verksamhetscheferna på respektive operationsavdelning gavs 
innan projektplanen var examinerad. Efter examination av projektplanen begärdes ett slutgiltigt 
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godkännande varvid datainsamlingen påbörjades. För att bevara personalens autonomi och 
integritet och inte peka ut brister hos någon enskild person utfördes observationsstudien med ett 
objektivt synsätt och fokuserade endast på de punkter som ingick i protokollet samt att 
deltagarna var anonyma. I Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 
2003:460) framgår att studie på avancerad nivå som är en del i kvalitetsutveckling inte kräver ett 
godkännande från en etisk kommitté. 

Bearbetning och analys 
Det insamlade materialet bearbetades, analyserades och sammanställdes med hjälp av Microsoft 
Excel 2013. Resultatet redovisas i procent i löpande text samt i tabellform enligt Ejlertsson 
(2003). Procenten visade hur följsam personalen var i att följa hygienrutiner i de olika 
arbetsmoment som observerades. Totala antalet moment för varje hygienrutin för respektive 
yrkeskategori beräknades. Därefter räknades korrekt antal utförda hygienrutiner för respektive 
yrkeskategori. Antal korrekta hygienrutiner för varje yrkeskategori dividerades sedan med det 
totala antalet moment. Tillvägagångssättet redovisade procentsatsen i varje enskilt 
arbetsmoment. Exempel: Under ett arbetsmoment (arbetskläder) observerades 10 personers 
följsamhet. Under detta arbetsmoment fanns fem underkategorier. Totalt antal moment blev då 
50 (10x5=50). Av dessa moment var 24 korrekt utförda. 24 dividerades sedan med 50 vilket gav 
reultatet 0,48. Procentsatsen på just det hygieniska arbetsmomentet för en viss yrkeskategori blev 
då 48 % följsamhet. 

RESULTAT 

Följsamhet till basala hygienrutiner hos olika personalkategorier 
Resultatet redovisas i procentform där följsamheten till varje arbetsmoment för respektive 
yrkeskategori redovisas. Alla personalkategorier var representerade vid varje observation men 
alla personalkategorier medverkade inte i varje arbetsmoment. Resultatet redovisar därmed 
följsamheten hos varje yrkeskategori i de arbetsmoment där de deltog. Exempelvis var 
operationssjuksköterskan inte delaktig vid sövning av patienten då hon vid den tidpunkten 
genomförde den preoperativa handtvätten. De arbetsmoment som observerades under varje 
observation var arbetskläder på operationssalen, insättande av PVK, ventilation, intubation och 
läkemedelsadministrering före operationsstart, placering av patienten i operationsläge, 
preoperativ huddesinfektion och steril drapering av operationsområdet. Under varje moment 
finns flera underkategorier som personalen observerades på. 

Arbetskläder 
Resultatet i detta moment visar att anestesiläkaren hade 82,5% total följsamhet, 
anestesisjuksköterskan hade 92,5% total följsamhet, operationssjuksköterskan hade lägst 
följsamhet till gällande rutiner för arbetskläder. Av de 10 observationer som gjordes hade 
operationssjuksköterskorna en total följsamhet till arbetskläder på 76%. 
Anestesiundersköterskorna hade 82,5% total följsamhet och operationsundersköterskorna hade 



8 
 

85% total följsamhet. Anestesiläkaren var den yrkesgrupp som aldrig använde 
operationshjälm/väpnarluva. Anestesiundersköterskorna var den yrkeskategori som hade lägst 
följsamhet till att stoppa blusen i arbetskläderna. Operationssjuksköterskorna var tillsammans 
med anestesiundersköterskorna de som hade högst följsamhet till att använda munskydd. Något 
som enligt hygienrutiner ska användas av samtlig personal på operationssalen om ett implantat 
eventuellt förväntas anläggas i operationsområdet. 

Riktlinjer gällande användning av operationshjälm/väpnarluva är att sådan skall användas vid 
ingrepp som har högre krav på hygienrutiner, såsom ortopediska ingrepp eller ingrepp med 
implantat. Operationshjälm/väpnarluva var den underkategori i arbetsmomentet arbetskläder som 
hade lägst total följsamhet för samtliga yrkeskategorier. 

Insättande av PVK 
Detta arbetsmoment utfördes endast av anestesisjuksköterskan och därför observerades endast 
denna yrkeskategori. Följsamheten för anestesisjuksköterskan var 60%. De underkategorier som 
var bäst utförda i arbetsmomentet insättande av PVK var användning av plastförkläde, 
användning av handskar samt förbandssättning efter insättning av PVK. Plastförkläde användes 
av anestesisjuksköterskan vid samtliga observationer. Handskar användes vid nio av de totalt tio 
observationerna, även förband på PVK efter insättningen sattes vid nio av de tio observationerna. 
De underkategorier som var sämst genomförda i detta arbetsmoment var handsprit före insättning 
av PVK, rengöring av huden efteråt med en ren tuss samt att ej vidröra rena föremål med 
smutsiga händer. Handsprit före insättning av PVK användes endast vid tre av tio observationer. 
Rengöring av huden efter PVK insättning med en ren tuss utfördes aldrig. Endast vid tre av tio 
observationer vidrörde anestesisjuksköterskan inte rena föremål med smutsiga händer. 

Ventilation, läkemedelsadministration och intubation 
Anestesiläkaren var den som hade lägst total följsamhet till detta arbetsmoment på 55%, trots att 
de tillsammans med anestesisjuksköterskan alltid var representerade vid det arbetsmomentet. 
Anestesisjuksköterskan hade efter anestesiläkaren näst sämst total följsamhet på 56,67%. 
Anestesiundersköterskan var endast delaktig i detta arbetsmoment på sjukhus 1 och därför 
representerar deras totala följsamhet på 63,33% endast följsamheten vid detta sjukhus. Vid 
sjukhus 2 var inte anestesiundersköterskan delaktig i detta moment och därför gjordes endast fem 
observationer på de underkategorier som tillhör det arbetsmomentet. Underkategorierna 
plastförkläde och handskar utfördes oftast av yrkeskategorierna anestesiläkare och 
anestesisjuksköterska. Användning av munskydd utfördes oftast av dessa två yrkeskategorier, sju 
respektive sex av tio använde munskydd. Användning av handsprit före ventilation, 
läkemedelsadministration och intubation utfördes aldrig av anestesiläkaren. Vid tre av tio 
observationer utfördes handdesinfektion före av anestesisjuksköterskan. Handdesinfektion efter 
ventilation, läkemedelsadministration och intubation hade högre följsamhet hos båda 
yrkeskategorierna. Detta utfördes vid tre respektive fem av tio observationer. Rena föremål 
vidrördes med smutsiga händer av anestesiläkaren vid hälften av observationerna. 
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Anestesisjuksköterskan vidrörde rena föremål med smutsiga händer vid åtta av tio observationer. 
Operationssjuksköterskan var inte delaktig i detta moment vid någon av de tio observationerna. 

Placering av patient i operationsläge 
I detta arbetsmoment fanns inte anestesiläkaren representerad då de inte medverkade vid 
uppläggning av patienten. Anestesisjuksköterskan hade en total följsamhet på 36%. De 
underkategorier som utfördes sämst i detta arbetsmoment var handsprit före, användning av 
handskar, ej vidröra rena föremål med smutsiga händer samt handsprit efter. Den underkategori i 
arbetsmomentet som anestesisjuksköterskorna hade hög följsamhet till var användning av 
plastförkläde som förekom vid sju observationer av tio. Operationssjuksköterskan var den 
yrkeskategori som hade högst följsamhet av de delaktiga yrkeskategorierna. 
Operationssjuksköterskornas följsamhet var 54%. Användning av handsprit efter placering av 
patient i operationsläget utfördes av operationssjuksköterskorna vid samtliga observationer. 
Användning av handskar användes aldrig vid de totalt tio observationerna. 
Anestesiundersköterskan hade en total följsamhet på 36% vid detta arbetsmoment. Användning 
av plastförkläde hade högst följsamhet och handdesinfektion före och användning av handskar i 
detta arbetsmoment hade lägst följsamhet. Operationsundersköterskan hade näst efter 
operationssjuksköterskan högst följsamhet på 48%. Operationssjuksköterskan hade högst 
följsamhet till användandet av plastförkläde, men lägst följsamhet till användning av handskar. 

Preoperativ huddesinfektion 
Vid arbetsmomentet preoperativ huddesinfektion var det bara operationssjuksköterskan och 
operationsundersköterskan som utförde de underkategorier som ingick. Vissa underkategorier 
utfördes endast av den ena eller den andra yrkeskategorin. De underkategorier i arbetsmomentet 
som operationssjuksköterskan utförde var navelkontroll, användandet av steril rock och sterila 
handskar, ej kontaminering av klädbord, inte bryta steriliteten vid huddesinfektionen samt att 
byta sterila handskar efter huddesinfektion. Den totala följsamheten av dessa var 43,33%. Av 
dessa sex utfördes samtliga förutom två vid alla tio observationer.  Underkategorierna som 
operationsundersköterskan deltog i hade en total följsamhet till 70%. Navelkontroll var den 
underkategori som hade högst följsamhet. 

Steril drapering av operationsområdet 
Operationssjuksköterskan var den enda yrkeskategori som var representerad i samtliga 
underkategorier i detta moment. Den totala följsamheten var 68% och grundar sig i att 
vidhållning av steriliteten samt att inte kontaminera den sterila rocken eller handskarna var väl 
utfört. De sterila handskarna byttes inte i samband med täckning av genitalier. 

Yrkeskategori med högst följsamhet till aseptik och basala hygienrutiner 
Den yrkeskategori som tillämpade aseptik och basala hygienrutiner bäst totalt sett till alla 
moment som observerades i studien var operationssjuksköterskan. Detta resultat är baserat på de 
underkategorier som operationssjuksköterskan deltog i vid de olika momenten. Varje 
arbetsmoments underkategorier räknades ihop till en total summa. Summan delades på totalt 
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antal underkategorier som varje yrkeskategori deltog i. Detta tillämpades vid uträknandet av 
varje yrkeskategori vilket gav slutresultatet. Resultatet redovisas i tabell 1. 

 

 

 

 

 

Tabell 1. Total följsamhet till aseptik och basala hygienrutiner per yrkeskategori i procent baserat på arbetsmoment  
de var delaktiga i. 

Yrkeskategori   Procent % 

Anestesiläkare   60 % 

Anestesisjuksköterska   57,20 % 

Operationssjuksköterska   70,48 % 

Anestesiundersköterska   43,75 % 

Operationsundersköterska   61,43 % 

 

 

Operationssjuksköterskans följsamhet till aseptik och basala hygienrutiner 
Operationssjuksköterskan var den yrkeskategori som hade högst följsamhet i de arbetsmoment 
där samtliga yrkeskategorier var representerade. I momentet arbetskläder använde de i störst 
utsträckning munskydd samt operationshjälm/väpnarluva. Vanlig operationsmössa användes vid 
fem observationer. Vissa av operationssjuksköterskorna hade operationshjälm/väpnarluva utanpå 
den vanliga operationsmössan, trots det ingick de i den underkategorin. Hälften av 
operationssjuksköterskorna hade blusen instoppad i byxorna. Vid arbetsmomentet placering av 
patienten i operationsläge hade operationssjuksköterskan högst följsamhet i att använda 
handdesinfektion efter att patienten placerats på operationsbordet. Detsamma gällde att inte 
vidröra rena föremål med smutsiga händer. Handskar användes inte vid detta moment. Tre av tio 
operationssjuksköterskor använde handdesinfektion före patientkontakt. Plastförkläde användes 
vid fem observationer i samband med att patienten skulle placeras på operationsbordet. Vid den 
preoperativa huddesinfektionen av patienten utfördes navelkontroll vid samtliga observationer 
förutom en. Detta berodde på att en av patienterna hade en grund navel som var väl synlig. 
Sterila handskar byttes aldrig efter huddesinfektionen. Operationssjuksköterskan bröt aldrig 
steriliteten vid hudesinfektionen samt kontaiminerade aldrig klädbordet, den sterila rocken eller 
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de sterila handskarna. I samband med steril drapering av operationsområdet vidhölls steriliteten 
vid samtliga observationer. Osterilt område vidrördes vid något enstaka tillfälle vid 3 av de 10 
observationerna. Den sterila operationsrocken kontaminerades längst ner på rockens kant vid tre 
observationer. Detta påverkar dock inte steriliteten i operationsområdet. Desinfekterad hud 
vidrördes aldrig med den sterila handsken under de tio observationerna. De sterila handskarna 
byttes aldrig efter täckning av genitalier vid någon av observationerna. 

DISKUSSION 
 

Resultatdiskussion 
Postoperativ sårinfektion är en av de vanligaste vårdrelaterade infektionerna som orsakar stort 
lidande för patienten och ökar kostnaderna för sjukvården. Mikroorganismer som orsakar 
infektion kan antingen härröra från patienten själv eller komma från en exogen smitta, oftast 
genom indirekt kontaktsmitta (Smittskyddsinstitutet, 2009). Enligt Socialstyrelsen (2006) är det i 
ett led för att minska vårdrelaterade infektioner och för att undvika att sprida mikroorganismer 
viktigt att personalen på operationsavdelningar följer de hygienrutiner som är framarbetade. 
Detta innebär att ha rätt klädsel inne på operationsavdelningen, ha en god handhygien samt att 
arbeta aseptiskt och med bibehållen sterilitet (Socialstyrelsen, 2006). Fox (1997) menar att för att 
ett kirurgiskt ingrepp ska få ett så lyckat resultat som möjligt krävs det att samtliga 
personalkategorier på operationssalen följer de hygienrutiner som finns (Fox, 1997).  

Varje yrkeskategori bör ha en följsamhet på 100% till varje arbetsmoment för att ha en god 
följsamheten till aseptik och basala hygienrutiner. I föreliggande studie som valdes att observeras 
visade att användandet av korrekt klädsel inte utfördes av samtliga i operationsteamet vid de 
aktuella observationstillfällena. Det fanns en större följsamhet till korrekt klädsel hos 
operationspersonal i jämförelse med anestesipersonal. Anestesipersonal tenderade att använda 
operationshjälm/väpnarluva mer sällan än operationspersonal. De använde även mer sällan 
munskydd vid ingrepp som krävde det. Biddle och Shah (2012) menar i sin studie att 
anestesipersonal många gånger har möjlighet att gömma sig ifrån resterande arbetslag i och med 
att de befinner sig vid patientens huvudända bakom steril drapering (Biddle & Shah, 2012). Detta 
var anmärkningsvärt då de befann sig nära operationssåret och riskerade att sprida håravfall eller 
droppar från saliv på sterila ytor eller till och med i operationssåret. Enligt Mangram et al (1999) 
måste andra yrkeskategorier som befinner sig i närheten av det sterila området också arbeta 
aseptiskt för att minimera risken att patienten får en postoperativ infektion. De menar i sin studie 
att det funnits fall där det gått att kartlägga att övrig yrkeskategori, förutom operationspersonal, 
varit smittkällan efter att postoperativ infektion uppkommit (Mangram et al, 1999). Enligt Biddle 
och Shah (2012) är operationssjuksköterskan och kirurgen mer synliga på operationssalen och 
har en annan tradition i att upprätthålla och ha kunskap om aseptik (Biddle & Shah, 2012).  
Under de observationer som gjordes fanns det en tendens att operationssjuksköterskan ofta fick 
påminna anestesipersonalen om att använda munskydd. Detta märktes vara ett irritationsmoment 
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då operationspersonalen kände att det borde ligga lika mycket i deras intresse att skydda både sig 
själva och patienten. Enligt Woodhead et al (2002) och Mangram et al (1999) fungerar inte 
munskyddet endast som ett skydd mot luftburna partiklar utan det skyddar även mot stänk av 
kroppsvätskor. De menar att varje person borde göra en riskanalys vid moment där det finns en 
risk med att komma i kontakt med kroppsvätskor (Woodhead, et al. 2002). Med tanke på detta 
borde det ligga i anestesipersonalens intresse att använda munskydd i samband med intubation 
eller vid andra moment där risk för stänk föreligger. Att bära klocka, ringar eller armbandsur är 
något som inte får förekomma på en operationsavdelning (Socialstyrelsen, 2006). Detta visade 
sig vara något som var väl etablerat ute på de operationsavdelningar som ingick i studien. Att 
arbetsdräkten som används ska vara kortärmad samt uppfylla vissa krav för ogenomsläpplighet 
av partiklar (Socialstyrelsen, 2006), visade sig heller inte vara något problem då båda 
operationsavdelningarna endast tillhandahöll en viss typ av arbetsdräkt, antingen i 
engångsmaterial eller i tvättbart flergångsmaterial. Det var därmed den enda typ av arbetsdräkt 
som fanns tillgänglig för personalen att använda. Användning av blus med mudd nedtill eller att 
ha blusen instoppad i byxorna (Socialstyrelsen, 2006), var något som alla yrkeskategorier följde 
på det ena eller det andra sättet. En återkommande anestesisjuksköterska hade alltid blusen 
instoppad i byxorna. Anestesisjuksköterskorna och operationssjuksköterskorna var de två 
yrkeskategorier som hade högst följsamhet gällande arbetskläder. Därefter hade både 
anestesiundersköterskorna, operationsundersköterskorna och anestesiläkarna hade likvärdig 
följsamhet. Att anestesiläkaren och anestesiundersköterskan hade likvärdig följsamhet kan ha ett 
samband med att dessa två yrkeskategorier endast befinner sig inne på operationssalen i korta 
stunder, framförallt vid förberedelserna av patienten innan operationen startat samt när 
operationen är avslutad. Vid de tillfällen som anestesipersonalen var närvarande på 
operationssalen hade de lika stor patientkontakt som operationspersonalen. Vilket kan medverka 
till spridning av mikroorganismer. 

I de moment där det fanns en uttalad risk för personalen att utsättas för kroppsvätskor, såsom vid 
insättande av PVK och i samband med ventilation, läkemedelsadministrering och intubation, 
användes skyddsutrustning i form av plastförkläde och handskar i hög utsträckning. Detta kunde 
bero på att personalen hade ett egetintresse i att skydda sig själva. Användningen av 
handdesinfektion före patientkontakt och vid rent arbete var bristfällig. Handdesinfektion efter 
dessa arbetsmoment hade högre följsamhet men måste även den ses som bristfällig. Enligt 
Socialstyrelsen (2006) samt WHO (2009) är en god handhygien en del i basala hygienrutiner och 
dessa ska efterföljas för att förhindra spridning av mikroorganismer och därmed kunna minimera 
risken för kontaminering av föremål (Socialstyrelsen, 2006, WHO, 2009). Användningen av 
handdesinfektion efterföljdes inte. Det kunde bero på att tiden var en viktig faktor som man inte 
ansåg sig ha eller att det fanns en tanke om att det tog för lång tid att desinficera händerna innan 
rent arbete för att patienten så snabbt som möjligt skulle bli klar för operationen. Alla i teamet 
försökte arbeta så effektivt som möjligt med förberedelserna inför operationsstart. Arbetssättet 
riskerar att bli mer ineffektivt i längden då patienten utsätts för en större infektionsrisk och 
därmed riskerar att få en förlängd vårdtid som ökar kostnaderna för sjukvården (Kaye et al, 
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2009), samt utsätts för ett onödigt lidande (Andersson et al, 2010). De ingrepp som ingick i 
observationerna var inte av akut karaktär och därmed borde det ha funnits en möjlighet till att 
utföra de olika arbetsmomenten på ett korrekt sätt. Anestesipersonalen, som var delaktiga i 
sövningen av patienten, visade sig ha en låg eftertänksamhet i hur de hanterade rena föremål 
samt var de placerade sina händer efter att de blivit kontaminerade. Detta kan vara svårt att 
komma tillrätta med eftersom anestesipersonalen måste hantera sin utrustning då de ständigt 
använder skärmarna till anestesiapparaten. Möjligheten till handskbyte mellan dessa moment var 
nästintill omöjlig. När patienten sövts fanns det tid för anestesipersonalen att se över sin 
utrustning och desinficera det som varit utsatt för risk att kontamineras. Fukada, Iwakiri och 
Ozaki (2008) menar att anestesipersonal ofta kontaminerar tangentbordet till datorn med sina 
använda handskar direkt efter patientkontakt. De kunde i sin studie se att det växte många olika 
patogena mikroorganismer på tangenterna och att detta kunde motverkas om tangentbordet 
torkades av med en trasa indränkt i alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel efter varje användning. 
De menar att anestesipersonal måste bli mer eftertänksamma vid handhavandet av datorer och 
bestämma sig för om de ska dokumentera under tiden de har patientkontakt eller efteråt när 
handskarna tagits av och händerna har desinfekterats. Det skulle motverka spridning av 
mikroorganismer i operationssalen. Om dokumentation ska ske direkt måste handskarna tas av 
innan tangentbordet används och det bör rengöras noggrant efter användning (Fukada, et al. 
2008). Endast vid en av operationsavdelningarna var anestesiundersköterskan delaktig och 
assisterade vid sövningen av patienten. I det momentet uppvisade den anestesiundersköterskan 
god följsamhet till användandet av plastförkläde och handskar och även vid användandet av 
handdesinfektionsmedel före patientkontakt. Handdesinfektion efter patientkontakt var 
bristfällig.  

Vid placering av patienten i det aktuella operationsläget hade alla yrkeskategorier som deltog en 
bristfällig följsamhet till användning av plastförkläde för att skydda arbetsdräkten samt 
användning av handdesinfektion före och efter patientkontakt. Socialstyrelsen (2006) menar att 
det är av hög vikt att skydda sin arbetsdräkt samt att desinficera sina händer före och efter 
patientkontakt, för att förhindra smittspridning mellan patienter och föremål (Socialstyrelsen, 
2006). Operationssjuksköterskan var den yrkeskategori som hade lägst följsamhet till att skydda 
sin arbetsdräkt med plastförkläde men hade högst följsamhet till att använda handdesinfektion 
efter patientkontakt. Anestesiundersköterskan och operationsundersköterskan var de som hade 
störst tendens att kontaminera rena ytor och föremål med smutsiga händer eller handskar. Det 
kunde bero på att undersköterskorna på operationssalen utförde sina arbetsuppgifter med viss 
ledning av dels anestesisjuksköterskan och dels operationssjuksköterskan. Det kunde då uppstå 
situationer som kunde upplevas som stressiga. Följsamheten till vissa arbetsmoment efterlevdes 
därmed inte alltid.  

Vid den preoperativa huddesinfektionen, där endast operationspersonalen var delaktiga vid, 
fanns det en hög följsamhet till att utföra navelkontroll samt rengöring av denna vid behov. Vid 
det tillfället var operationssjuksköterskan färdig med sin preoperativa handdesinfektion och 
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befann sig sterilklädd inne på operationssalen. Undersköterskan fungerade då som 
operationssjuksköterskans högra hand och tillsammans ombesörjdes föreberedelserna av 
patientens hud så optimalt som möjligt. Enligt Dåvöy (2011) ska en visuell kontroll av patientens 
hudkostym göras innan den preoperativa huddesinfektionen utförs. Syftet med den visuella 
kontrollen är att upptäcka tecken på hudskada som uppkommit innan ingreppet. Detta ska i så 
fall dokumenteras i patientjournalen (Dåvöy, 2011). Operationsundersköterskan bör vid det här 
momentet tänka på att skydda sin arbetsdräkt och sina händer. Vid observationerna hade 
operationsundersköterskan en god följsamhet till att använda plastförkläde samt handskar. 
Användning av handdesinfektion efter utförda moment förekom vid hälften av observationerna, 
vilket borde varit något som utfördes efter varje arbetsmoment. Operationssjuksköterskans 
uppgift och ansvar vid den preoperativa huddesinfektionen är enligt Rothrock (2010) att 
bibehålla steriliteten samt att inte riskera att kontaminera den sterila operationsrocken, de sterila 
handskarna eller det sterila uppdukningsbordet (Rothrock, 2010). Under observationerna 
utfördes detta med total följsamhet. Ingen av operationssjuksköterskorna som observerades bytte 
de sterila handskarna efter huddesinfektionen. Om det inte fanns någon risk för att de sterila 
handskarna blivit kontaminerade eller om inte operationssjuksköterskan varit medveten om att 
hon kontaminerat handskarna fanns ingen anledning till byte. Byte av handskar är inget som 
ingår i riktlinjer kring hygienrutiner utan ansvaret ligger på varje individ att ha ett professionellt 
förhållningssätt till sitt eget arbetssätt och vara ärlig om kontaminering skulle ske. I sådant fall 
ska ytterhandskarna bytas ut till nya.  

Enligt Rothrock (2010) utförs drapering av operationsområdet för att få en så stor steril yta som 
möjligt att arbeta på samt för att inte riskera att kontaminera operationsområdet från områden 
som inte anses vara sterila. Draperingen utförs med hjälp av sterila dukar som fästs runt 
operationsområdet. Vid den sterila draperingen av operationsområdet är det 
operationssjuksköterskans ansvar att bibehålla steriliteten (Rothrock, 2010). Under 
observationerna bibehölls steriliteten i samband med draperingen vid samtliga 
observationstillfällen. Vid tre tillfällen observerades det att operationssjuksköterskan vidrörde 
osterilt område med steril handske. Ytterhandsken togs vid de tillfällena av direkt och byttes 
senare till nya efter att draperingen var genomförd. Dåvöy (2011) menar att 
operationssjuksköterskan måste vara medveten om hur denne rör sig inne på operationssalen, 
efter den sterila operationsrocken tagits på, för att inte riskera att kontaminera den (Dåvöy, 
2011). Vid tre tillfällen kontaminerades den nedre delen av operationsrocken, detta 
uppmärksammades direkt av operationssjuksköterskan men det hade ingen betydelse då den 
delen på operationsrocken inte riskerade att komma i närheten av operationsområdet. Enligt 
Rothrock (2010) ska operationsrocken ses som osteril från midjan och nedåt. Det är näst intill 
omöjligt att hålla det området sterilt då rörelsen av att röra sig på golvet i operationssalen bidrar 
till att virvla upp partiklar som ligger på golvet (Rothrock, 2010).  

I de moment där bibehållandet av sterilitet var en viktig faktor hade operationssjuksköterskorna 
en hög följsamhet. Det anses vara en av operationssjuksköterskans viktigaste arbetsuppgifter. 
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Efterföljsamheten var hög hos operationssjuksköterskorna vid de moment som krävde 
bibehållande av sterilitet, vilket anses vara en central del i operationssalen. Under de operationer 
som observerades deltog inte alla yrkeskategorier i samtliga arbetsmoment. Det framkom från 
den totala följsamheten under varje moment som utfördes vilken yrkeskategori som hade bäst 
resultat. Resultatet visade att operationssjuksköterskan var den yrkeskategori som hade högst 
följsamhet till aseptik och basala hygienrutiner. Att det skulle återspegla om 
operationssjuksköterskan är den yrkeskategori som har mest kunskap går inte att säga då det 
skulle kräva en helt annan typ av studie för att få svar på det. Resultatet kan tyda på att 
operationssjuksköterskan är mer medveten gällande hygienrutiner. 

Resultatet av studien tyder på att operationssjuksköterskor var duktiga på att följa hygienrutiner i 
de arbetsmoment som ansågs tillhöra deras profession. I de arbetsmoment där flera 
yrkeskategorier är involverade och som berör förberedelser av patienten inför ingreppet är 
följsamheten hos operationssjuksköterskorna inte lika hög. Resultatet i studien tyder på att 
följsamheten var hög i de arbetsmoment där de hade ett enskilt ansvar. 

Metoddiskussion 
Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) menar att om det inte finns tillräckligt med evidens på ett 
område är det bra att bidra till att sådan skapas genom olika forskningsmetoder. Detta kan 
exempelvis göras genom empiriska studier, om det som undersöks har en viktig del i att utveckla 
verksamheter samt att det är betydande för patienter (Willman, Stoltz och Bahtsevani, 2011). 
Studien gjordes på avancerad nivå och hade som syfte att observera hur personalen på två 
operationsavdelningar vid två sjukhus i Mellansverige följde aseptik och basala hygienrutiner. 
För att kunna utföra en strukturerad observationsstudie användes ett observationsprotokoll. Vald 
metod kunde medföra att observatörernas egna åsikter och förväntningar påverkade resultatet så 
att det ej blev tillförlitligt. För att minska risken att observatörernas personliga inflytande skulle 
påverka resultatet tillämpades ett redan på förhand bearbetat protokoll. Ejlertsson (2003) menar 
att observationsstudier ses som det faktiska skeendet, alltså det som ska studeras, och att 
observatörens åsikter inte ska påverka studien. Observationsstudier ger en bra möjlighet att 
uppskatta risken i verkliga situationer (Ejlertsson, 2003). Den mänskliga faktorn är en risk för 
vald metod, då det innebär att moment som observeras kan misstolkas, missförstås eller att 
observatörerna missar viktig information när vissa moment utförs samtidigt. Risken för det 
minskades då ett observationsprotokoll användes. I denna studie har två observatörer observerat 
vardera fem operationer på två olika operationsavdelningar. Antalet personer som deltog i de 
olika arbetsmomenten var fem. Personalkategorierna som observerades var anestesiläkare, 
anestesisjuksköterska, anestesiundersköterska, operationssjuksköterska samt 
operationsundersköterska. På grund av att många personer befann sig på operationssalen 
samtidigt kan vissa saker ha missats under observationerna. I vissa moment observerades enbart 
en yrkeskategori, till exempel under momentet steril drapering. Operationssjuksköterskan var 
den yrkeskategori som ensam deltog i detta moment. Båda observatörerna upplevde att det var 
svårt att hinna med att se vad alla i operationsteamet gjorde, särskilt då flera moment pågick 
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samtidigt. Det ultimata hade därför varit om båda observatörerna deltog i samtliga observationer 
och på så sätt kunde ha delta upp yrkeskategorierna samt de olika momenten för att på så sätt få 
en bättre överblick över allt som skedde. 

Polit & Beck (2008) skriver att för att bedöma kvaliteten inom kvantitativa studier är reliabilitet 
och validitet två viktiga faktorer. Reliabiliteten betyder hur trovärdig en mätning är. Innan 
inhämtningen av data påbörjades stämde författarna av med varandra gällande hur 
observationerna skulle utföras. Avstämningen avsåg att se till så att observationerna utfördes på 
likvärdigt sätt vilket även ökade reliabiliteten. Validitet betyder hur väl ett verktyg har mätt det 
som avsågs att mätas (Polit & beck, 2008). För att säkra validiteten på mätinstrumentet som 
användes exkluderades frågor som inte var relevanta för studiens syfte. Protokollet som 
användes var en modifierad form utav Alexandréns (2009) observationsprotokoll. Samma 
protokoll har använts tidigare vid en uppföljningsstudie till Alexandréns studie (Bondestam & 
Hassmund, 2011). Båda studierna är genomförda på thoraxoperation vid Akademiska sjukhuset i 
Uppsala. I denna studie utfördes observationerna på två operationsavdelningar vid två sjukhus i 
Mellansverige. Trots att studierna har gjorts på olika sjukhus finns det likheter i resultaten. I 
denna studie observerades ett fåtal operationer vilket kan ses som en svaghet. Det resulterar även 
i en låg generaliserbarhet. Enligt Polit & Beck (2008) innebär generaliserbarhet hur bra ett 
resultat kan överföras till en hel population, vilket i det här fallet inte går (Polit & Beck, 2008). 
Observerad operationspersonal fick aldrig ta del av observationsprotokollet på grund av att 
personalen inte skulle påverkas i sitt arbetssätt. Det framkom att deltagarna i studien blev 
påverkade av pågående observationer, detta syntes i utförandet av hygienrutinerna. Till exempel 
märktes att personalens handdesinfektion före samt efter utförda arbetsmoment blev något bättre 
under observationernas gång. Vissa deltagare uttryckte nervositet samt att deras arbete 
påverkades av observatörens närvaro. Det är möjligt att resultatet hade sett annorlunda ut om alla 
observationerna hade genomförts utan personalens vetskap om vad som observerades.  

Kliniska implikationer 
Studiens resultat visar att det finns brister i följsamheten till aseptik och basala hygienrutiner hos 
samtliga yrkeskategorier som ingår i operationsteamet. Hygienrutiner är en central del i arbetet 
på operationsavdelningar och patienter utsätts för risker om personalen inte följer dessa. Detta 
kan leda till vårdlidande och förhöjda kostnader för sjukvården. Kvalitetsmätningar gällande 
hygien utförs fortlöpande på operationsavdelningar och genom att identifiera personalens 
följsamhet till hygienrutiner kan avdelningschefer vidta åtgärder och på så sätt bidra till ökad 
patientsäkerhet. Författarna anser att vidare forskning på området är nödvändig för att belysa 
brister i verksamheter och på så sätt öka kvaliteten på vården. 

Slutsats 
Brister gällande följsamhet till aseptik och basala hygienrutiner förekom hos samtliga 
yrkeskategorier i de arbetsmoment som observerades i studien. Trots bristerna var 
operationssjuksköterskan den yrkeskategori som hade högst följsamhet. 
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Operationssjuksköterskornas följsamhet till aseptik och basala hygienrutiner var hög i de 
arbetsmoment där de var enskilda utövare.
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BILAGOR 
 

BILAGA I. 

Observationsprotokoll             

Op sal:                     Op typ:                  Pat nr: 

 

1. Arbetskläder på operationssal:  

Arbetsmoment Anestesiläkare AN-
ssk 

AN-
usk
a 

OP
-
ssk 

OP-
usk
a 

JA NEJ Kommentar 

Operationsblusen  
instoppad i byxorna 

        

Operationshjälm/ 
väpnarhuva på huvudet 

        

Vanlig operationsmössa 
på huvudet 

        

Munskydd         
Ej munskydd         
Personalen bär klocka, 
armband och ringar 

        

 

Kommentarer:  

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 
 Protokoll skapat av Katrin Alexandren 2009-09-17 Omarbetat av Katri Kääriä och Jannika Dykiel 2013-01-23. 

 

2. Insättande av PVK: 

Arbetsmoment Anestesiläkare AN-
ssk 

AN-
uska 

OP-
ssk 

OP-
uska

JA NEJ Kommentar

Handsprit före 
PVK insättning 

        



 
 

Plastförkläde         

Ej plastförkläde         

Handskar         

Ej handskar         

Huddesinfektion 
före punktion 

        

Rengöring av 
huden efter 
avslutad instick 
med ren tuss 

        

Förband på PVK         

Ren rutin vid 
handhavande 
med 
droppaggregat 

        

Vidröra rena 
föremål med 
smutsiga 
handskar/händer 

        

Ej vidröra rena 
föremål med 
smutsiga 
handskar/händer  

 

        

Handsprit efter 
PVK insättning  
 

        

 

Kommentarer: 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 



 
 

 

Protokoll skapat av Katrin Alexandren 2009-09-17 Omarbetat av Katri Kääriä och Jannika Dykiel 2013-01-23. 

 

 

3. Ventilation, läkemedelsadministrering & Intubation  

Arbetsmoment Anestesiläk
are 

AN-ssk AN-
uska 

OP-
ssk 

OP-
uska 

JA NEJ Kommentar

Handsprit före         

Ej Handsprit 
före 

        

Munskydd         

Ej munskydd         

Plastförkläde         

Ej plastförkläde         

Handskar         

Ej handskar         

Vidröra med 
smutsiga 
handskar/händer 
rena ytor 

        

Ej vidröra med 
smutsiga 
handskar/ 
händer på rena 
ytor  

        

Handsprit efter  
 

        

Ej handsprit 
efter  
 

        

 



 
 

 

Kommentarer: 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

Protokoll skapat av Katrin Alexandren 2009-09-17 Omarbetat av Katri Kääriä och Jannika Dykiel 2013-01-23. 

4. Placering av patient i operationsläge: 

Arbetsmoment Anestesiläkare AN-
ssk 

AN-
uska 

OP-
ssk 

OP-
uska 

JA NEJ Kommentar

Plastförkläde  
 

        

Ej plastförkläde         

Handsprit före  
 

        

Ej handsprit före         

Handskar  
 

        

Ej handskar         

Vidröra rena 
föremål med 
smutsiga  
Handskar/händer 

        

Ej vidröra rena 
föremål med 
smutsiga 
handskar/ 
Händer  
 

        

Handsprit efteråt  
 

        

Ej Handsprit 
efteråt  
 

        

 



 
 

 

Kommentarer: 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

Protokoll skapat av Katrin Alexandren 2009-09-17 Omarbetat av Katri Kääriä och Jannika Dykiel 2013-01-23. 

 

5. Preoperativ huddesinfektion: 

Arbetsmoment Anestesiläkare AN-
ssk 

AN-
uska 

OP-
ssk 

OP-
uska 

JA NEJ Kommentar

Separat 
uppdukning för 
tvättsett på 
klädbordet  
 

        

Handsprit innan 
täcklakan från 
klädbordet 
avlägsnas  
  
 

        

Navelkontroll  
 

        

Plastförkläde  
 

        

Ej Plastförkläde         

Handskar  
 

        

Ej Handskar  
 

        

Handsprit  
 

        

Kontaminering 
av klädbordet  

        



 
 

 

Ej 
kontaminering 
av klädbordet  
 

        

Steril rock  
 

        

Sterila handskar  
 

        

Kontaminering 
av steriliteten vid 
huddesinfektion  
 

        

Ej 
kontaminering 
av steriliteten vid 
huddesinfektion  
 

        

Byte av sterila 
handskar efter 
huddesinfektion  

        

 

Kommentarer: 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

Protokoll skapat av Katrin Alexandren 2009-09-17 Omarbetat av Katri Kääriä och Jannika Dykiel 2013-01-23.



 
 

6. Steril drapering av operationsområdet: 

Arbetsmoment Anestesiläkare AN-
ssk 

AN-
uska 

OP-
ssk 

OP-
uska 

JA NEJ Kommentar

Handdesinfektion 
innan täcklakan 
från klädbordet 
tas bort  
 

        

Vidhålla sterilitet 
vid drapering  
 

        

Vidröra osteril 
område med 
handsken  
 

        

Ej vidröra osteril 
område med 
handsken  
 

        

Kontaminera 
sterila rocken  
 

        

Ej kontaminering 
av sterila rocken  
 

        

Byte av steril 
handske efter att 
genitaler täckts  
 

        

Vidröra 
desinfekterad 
hud med 
handsken  
 

        

 

Kommentarer:..................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................



 
 

Bilaga II. 



 
 



 
 



 
 

 



 
 

BILAGA III. 

 

Informationsbrev till operationspersonal på Danderyds sjukhus och Enköpings lasarett 

Under vecka 5-10, 2013, kommer det på Danderyds sjukhus och Enköpings lasarett att utföras 
observationer av följsamheten till hygienrutiner samt de hygienrutiner som föreligger 
operationsavdelningarna. Operationer som kommer att observeras är allmän kirurgiska ingrepp. 
Det innebär att hela operationslaget kommer att observeras från det att patienten kommer in i 
operationssalen till det att incisionen startas av kirurgen. Rutinerna kommer att observeras av en 
student på varje operationsavdelning som går operationssjuksköterskeprogrammet vid Uppsala 
universitet. Observationerna är huvuddelen i studenternas examensarbete. Samtliga personer som 
observeras kommer att vara helt anonyma i projektet, endast titlar så som 
operationssjuksköterska, anestesisjuksköterska, anestesiläkare, anestesiundersköterska, 
operationsundersköterska kommer att anges i studien.   

Godkännandet för att genomföra observationerna har utfärdats av verksamhetshetschefen på 
vardera operationsavdelning där observationerna ska undersökas. Syftet med observationerna är 
att få en kvalitetsutvärdering av följsamheten till de hygienrutiner som föreligger samt att 
sammanställa resultatet och låta det ligga till grund för kommande studier inom området.  

 Ansvariga för projektet är:  

Jannika Dykiel och Katri Kääriä 
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård  
Institutionen för Kirurgiska vetenskaper, Uppsala Universitet   
E-post: Jannika.Dykiel.1434@student.uu.se, Katri.Kaaria.1592@student.uu.se 
 
 
 
 


