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SAMMANFATTNING 

 
Bakgrund: Postoperativa sårinfektioner är en vanligt förekommande vårdrelaterad infektion, och 

orsakar stort lidande för patienten och stora kostnader för sjukvården. Diabetes är en riskfaktor 

för att utveckla postoperativ sårinfektion, och har liksom hyperglykemi fysiologiska effekter som 

bidrar till en ökad risk att utveckla postoperativ sårinfektion.  

 

Syftet med denna studie var att undersöka sambandet mellan diabetes, postoperativ 

hyperglykemi och postoperativ sårinfektion hos patienter som genomgått CABG-kirurgi. 

 

Metod: Studien designades som en kvantitativ retrospektiv studie med deskriptiv ansats. Data 

insamlades dels från vårdenhetens egen infektionsregistrering, dels genom granskning av 276 

patientjournaler på den aktuella vårdenheten. Urvalet gjordes med ett systematiskt urval från en 

population med totalt 890 patienter under åren 2006 - 2008. 

 

Resultat: Den genomförda studien kunde inte påvisa några statistiskt säkerställda samband 

mellan riskfaktorerna diabetes, förhöjda värden av HbA1c, postoperativ hyperglykemi och 

postoperativ sårinfektion med hjälp av bivariat analys. Emellertid visar en multivariat logistisk 

regressionsanalys att det starkaste sambandet finns mellan ett förhöjt preoperativt värde för 

HbA1c och postoperativ sårinfektion.   

 

Slutsats: Den genomförda studien tyder på att det finns ett samband mellan preoperativt förhöjt 

HbA1c och postoperativ sårinfektion. Det behövs dock sannolikt mer forskning på området för 

att kunna säkerställa sambandet mellan diabetes, postoperativ hyperglykemi och postoperativ 

sårinfektion efter CABG-kirurgi. 
 

 

Nyckelord: koronar-bypass, postoperativ sårinfektion, riskfaktorer, diabetes, hyperglykemi 
  



 

ABSTRACT 
 

Background: Surgical wound infections are a common health care related infection, which 

causes great suffering for the patient, as well as great costs for the health care system. Diabetes 

mellitus is a risk factor for developing a surgical wound infection, and hyperglycemia has 

physiological effects that also contribute to this risk. 

 

Purpose: The purpose of this study was to examine the correlation between diabetes mellitus, 

post operative hyperglycemia and surgical wound infections in patients which had undergone 

CABG-surgery. 

 

Method: The study was designed as a retrospective quantitative study with a descriptive 

approach. Data was collected from the care unit’s own registration of patient-reported infections, 

as well as a review of the medical records of the 276 patients included in the sample. The 

sampling was done from a population of 890 patients who had undergone CABG-surgery in the 

years of 2006 through 2008. 

 

Results: This study could not find any correlation of statistical significance of the reviewed risk 

factors and the development of a surgical wound infection after CABG-surgery using a bivariate 

statistical analysis. However, a multiple logistic regression analysis showed that the strongest 

correlation was between elevated levels of preoperative HbA1c and surgical wound infection 

after CABG-surgery. 

 

Conclusion: More comprehensive research in the area is needed to fully understand the 

correlation between diabetes, postoperative hyperglycemia and surgical wound infections after 

CABG-surgery. 

 

Keywords: Coronary artery bypass, surgical wound infection, risk factors, diabetes mellitus, 

hyperglycemia. 
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INTRODUKTION 
 

Kranskärlssjukdom är ett av de största hälsoproblemen i västvärlden. I Sverige drabbas cirka 30 

000 personer av hjärtinfarkt årligen och av dessa avlider cirka 25 % av infarkten som bidragande 

eller underliggande orsak (Socialstyrelsen, 2013). Sjukdomen uppstår genom att en förträngning 

i kranskärlen minskar blodflödet till hjärtats muskulatur vilket orsakar en ischemi och i allvarliga 

fall myokardskada (Socialstyrelsen, 2008). Öppen kranskärlskirurgi utvecklades under 60- och 

70-talet och var fram till 90-talet, då Percutan Coronar Intervention (PCI) började användas i stor 

skala, den dominerande behandlingsmetoden vid kranskärlssjukdom. Idag har antalet 

genomförda operationer med metoden Coronary Artery Bypass Graft-kirurgi (CABG) minskat 

dramatiskt och numera opereras framförallt de patienter som har förträngningar i samtliga tre 

kranskärl eller då förträngningarna har en sådan placering att PCI ej är genomförbar (Hjärt-

Lungfonden, 2014). Under 2012 genomgick ca 4000 patienter CABG-kirurgi i Sverige 

(Swedeheart, 2012). Vid CABG-kirurgi tas ett vengraft från ett av underbenen, en underarm 

alternativt Arteria mammaria, och genom öppen hjärtkirurgi transplanteras den på blodkärlen och 

leder blodet förbi förträngningen i koronarkärlen (Hjärt-Lungfonden, 2014). 

 

Postoperativa sårinfektioner är ett allvarligt problem inom sjukvården, och en norsk 

prevalensmätning från 2003 visade att denna typ av infektion var den tredje vanligaste 

vårdrelaterade infektionen efter urinvägsinfektion och pneumoni (Nasjonalt folkehelseinstitutt, 

2004). En postoperativ sårinfektion skapar lidande för patienten samt ekonomiska konsekvenser 

både för individen och för samhället i stort genom förlängda vårdtider samt ökade kostnader för 

läkemedel. Socialstyrelsen uppskattade att patienter vårdades 500 000 extra vårddagar på sjukhus 

till följd av vårdrelaterade infektioner år 2002, till en ekonomisk kostnad av 3,7 miljarder kronor 

(Socialstyrelsen, 2006).  

 

Förekomsten av postoperativa sårinfektioner efter CABG-kirurgi är stor. En studie från 2004 

visar att på ett universitetssjukhus i Mellansverige drabbades 17,7 % av patienterna av en 

postoperativ infektion i tagbenet, och 12 % av ytlig respektive 3,2 % av en djup infektion i 

sternum (Swenne, Lindholm, Borowiec & Carlsson, 2004). Mycket kan därför vinnas, både för 

patienten och för samhället i stort, om postoperativa sårinfektioner kan undvikas. Orsakerna till 
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infektionerna är multifaktoriella, och därför är det nödvändigt att studera de olika potentiella 

riskfaktorerna för att se var sjukvården kan sätta in resurser och omarbeta rutiner för att minska 

riskerna. 

 
En litteraturgenomgång (Swenne, 2006) visar att de sex vanligaste riskfaktorerna som 
identifierats är: 
 

Riskfaktor Antal studier 

Diabetes 13 

Manligt kön 3 

Kvinnligt kön 6 

BMI/Fetma 7 

Ålder 4 

Tid i hjärtlungmaskin 4 

 

Ovanstående genomgång av litteraturen visar att diabetes har en viktig roll som riskfaktor vid 

kirurgi, och det är därför av intresse att studera denna faktor särskilt noggrant, speciellt då många 

av de patienter som genomgår CABG-kirurgi också har komorbiditet med diabetes (Lazar, 

2012).  

 

Att diabetes är en riskfaktor vid kirurgi har påvisats i flertalet studier (Bryan & Yarbrough, 2013; 

Korol et al., 2013). Det är dock oklart om det är sjukdomen i sig med påföljande kärlpåverkan, 

eller hyperglykemi (i vår studie definierat som blodglukos över 8 mmol/l; Diabetesgruppen, 

2011) som är den största faktorn för komplikationer vid CABG-kirurgi (Swenne, 2006). Patienter 

som är diagnostiserade med diabetes har högre mortalitet efter CABG-kirurgi jämfört med i 

övrigt friska patienter (Luciani et al., 2003). Studier visar också att patienter med 

insulinbehandlad diabetes typ 2 lider en extra stor risk för postoperativa komplikationer såsom 

njurproblem, djup mediastinit och förlängd sjukhusvistelse (Cohn, 2012). 
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Det finns dock ett stort mörkertal då många patienter med odiagnostiserad typ-2 diabetes 

upplever symptom av sin hyperglykemi först sent i sjukdomens förlopp när 

diabeteskomplikationer uppstår (Lilja et al., 2013). En svensk studie visade att i en grupp 

patienter som remitterats för kranskärlskirurgi uppvisade enbart 21 % normalvärden vid ett 

glukostoleranstest (Anderson et al., 2007). Sedan januari 2014 har därför diagnoskriterierna för 

att ställa diagnosen diabetes uppdaterats med ett prov för HbA1c, för att lättare identifiera dessa 

symtomfria diabetespatienter med störd glukosmetabolism. Enkelheten i testet innebär att många 

patienter kan undersökas utan stora ekonomiska kostnader eller, för patienten, tidskrävande och 

omständiga undersökningar såsom glukosbelastning eller upprepade mätningar av fasteglukos. 

Diagnoskriterierna för vuxna är som följer (Lilja et al., 2013): 

● Faste-P-glukos ≥ 7,0 mmol/l (konfirmerande prov vid annat tillfälle fordras) eller 
● Tvåtimmars-P-glukos ≥ 12,2 (kapillärt) eller 11,1 (venöst) mmol/l (konfirmerande prov 

vid annat tillfälle fordras) eller 
● Slumpmässigt P-glukos ≥ 12,2 (kapillärt) eller 11,1 (venöst) mmol/l vid samtidiga 

hyperglykemisymptom eller 
● HbA1c ≥ 48 mmol/mol (konfirmerande prov vid annat tillfälle fordras) eller 
● HbA1c ≥ 48 mmol/mol med samtidigt faste-P-glukos ≥ 7,0 mmol/l eller tvåtimmars-P-

glukos/slumpmässigt P-glukos ≥ 12,2 (kapillärt) eller 11,1 (venöst) mmol/l. 
 

Ett förhöjt HbA1c-värde innebär också att kroppen utsatts för hyperglykemi under en längre tid 

vilket orsakar mikrovaskulära skador och detta värde har i sig visat sig vara en god markör för 

ökad risk vid CABG-kirurgi (Alserius, Anderson, Hammar, Nordqvist & Ivert, 2008). 

 

Oavsett om patienten är drabbad av diabetes eller inte, uppstår i samband med större trauman 

som till exempel kirurgi, ett diabetesliknande tillstånd kallat traumatisk diabetes (JAMA, 1939). 

En studie visade att patienter som genomgick CABG-kirurgi fick ett perioperativt 

blodglukosvärde som uppgick till, eller till och med översteg, 15 mmol/l. (Carvalho, Moore, 

Qizilbash, Lachapelle & Schricker, 2004). Detta tillstånd grundar sig i att stressen vid kirurgi 

aktiverar det neuroendokrina systemet och orsakar en adrenerg respons samt stimulerar 

hypotalamus, vilket resulterar i en utsöndring av glukokortikoider. Det är framförallt den 

adrenerga svaret med utsöndring av noradrenalin och adrenalin som orsakar de höjda 
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glukosnivåerna i blodet genom sin påverkan på den hepatiska glukoneogenesen, även om 

minskat glukosupptag i cellerna på grund av insulinresistens också är en bidragande faktor. Den 

hyperglykemi som uppstår kan iakttas både hos i övrigt friska personen samt diabetespatienter, 

även om effekten blir större hos diabetessjuka på grund av den redan störda glukoskontrollen 

(Shilling & Raphael, 2008). 

 

Både diabetes och hyperglykemi har visat negativa effekter på immunförsvaret. Bland 

förändringarna finns försämrad funktion hos leukocyter, förändrad mikrovaskulär respons samt 

störningar i det system som av proteiner som kallas komplementkaskaden (Shilling & Raphael, 

2008). In vitro-försök under hyperglykemiska förhållanden har visat att leukocyternas funktion 

påverkas på flera olika sätt av den höga glukosnivån, såsom minskad kemotaxi, fagocytos, 

adherens och bakteriedödande effekt. Det har också bevisats att graden av funktion hos 

leukocyter är indirekt proportionell till graden av hyperglykemi hos diabetespatienter (McManus 

et al., 2001). Hyperglykemi har också en direkt påverkan på vävnaden genom att den 

endotelberoende vasodilationen blir försämrad. Detta kan resultera i att fagocyter inte kan nå 

patogenerna, och dessa gynnas i sin tur av höga blodsockervärden med ökad virulens som följd. 

Som exempel kan nämnas att Candida albicans uppvisar, i hyperglykemisk miljö, kompetetiv 

bindning till de fagocyter som aktiveras av komplementsystemen (Hostetter, 1990). 

 

Strikt peri- och postoperativ kontroll av blodglukos har på senare år visat sig vara ett effektivt 

sätt att minska risken för postoperativa komplikationer vid CABG-kirurgi (Luciani, 2003; Lazar, 

2012). På vårdenheten varifrån data till studien insamlats finns därför riktlinjer för hur B-glukos 

ska övervakas och hur svängningar ska motverkas peri- och postoperativt (Diabetesgruppen, 

2011). Målet för B-glukosvärdet är enligt detta PM 6-8 mmol/l under hela vårdtiden på 

thoraxintensivvårdsavdelningen (TIVA). Insulininfusion sätts peri- eller postoperativt vid behov 

och ska fortgå under 1-2 dygn, eller tills dess att patienten lämnar TIVA. Så länge 

insulininfusion pågår sker B-glukosmätning 6 gånger/dygn och därefter 3 gånger/dygn vid stabilt 

värde. 
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Omvårdnadsteoretiskt ramverk 

Florence Nightingale fastslog redan i sin skrift Notes on Nursing (Nightingale, 1859) 

sjuksköterskans inriktning att främja hälsa och förbygga ohälsa, och dessa mål har genom åren 

sedermera återkommit i såväl omvårdnadsteoretiska sammanhang som att det beskrivits som en 

metaparadigm för omvårdnadsvetenskaplig forskning och sjuksköterskans kliniska 

yrkesutövning (Meleis, 2007). Nightingale definierar också omvårdnad som att ta över den 

personliga hälsan och att försätta individen i bästa möjliga tillstånd för att naturen ska kunna läka 

skadan eller tillståndet som uppstått. 

 

The American Nurses Association [ANA] definierar omvårdnad som  

“The practical, promotion and optimization of health and abilities, prevention of illness 

and injury, alleviation of suffering through the diagnosis and treatment of human 

response, and advocacy in the care of individuals, families, communities and 

populations.” (ANA, 2010).  

 

Utifrån denna definition kan man också anta att ANA menar att omvårdnadsforskning ska syfta 

till att skapa förutsättningar och kunskap för att främja hälsa och förbygga ohälsa, sjukdom och 

lidande.  

 

Lidande är en subjektiv upplevelse människan förnimmer då hon möter något ont, som till 

exempel fysisk smärta eller sjukdom, och kan anta olika former och upplevas som fysiskt, 

emotionellt eller en existentiell upplevelse med ångest, smärta eller oro. Med lidandets 

subjektiva natur kan det ha sitt ursprung i ett oändligt antal orsaker, däribland allvarlig sjukdom 

som hotar ens liv (Wiklund Gustin & Bergbom, 2012). Liksom cancer hos många människor 

upplevs som ett möte med döden (Wiklund et al., 2012), är det tänkbart att hjärtkärlsjukdom kan 

upplevas på ett liknande sätt i och med hjärtats symboliska betydelse som en källa för livet och 

insikten att “när hjärtat slutar slå, då är jag död”. Då hjärt-kärlsjukdom upplevs som, och är ett 

potentiellt livshotande tillstånd där operationen kan upplevas som en livräddande åtgärd, är det 

därför också rimligt att tro att lidandet till följd av en komplikation efter operationen kan 

upplevas som mer påfrestande än det lidande som sjukdomen i sig framkallat.  
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Inom omvårdnadsforskning delas lidande in i fyra former: 1) det avstängda och outhärdliga 

lidandet, 2) vändpunkter eller övergångar i lidandets kamp, 3) lidandets känslomässiga 

utkämpande och 4) försoning och förnyelse genom lidandet. Omvårdnadsteoretikern Katie 

Eriksson benämner detta som “lidandets drama” och menar att de olika formerna manifesterar 

sig som 1) tyst lidande eller oförmåga att lida, 2) tillåtelse att lida, 3) lidandets kamp och att lida 

i tid och rum, och slutligen att 4) försonas med lidandet och integrera det som en del i det nya 

livet (Eriksson, 2001).  

 

Eriksson menar vidare att den sista akten i lidandets drama utgörs av försoning och integration 

av lidandet i livet, det vill säga att lidandet alltid finns kvar inom individen även efter 

sjukdomsepisodens slut och patienten tillfrisknat, men att detta är ett lidande som människan i 

sinom tid lär sig att hantera och leva med (Wiklund et al., 2012). Denna försonande fas markerar 

tillfrisknandet, och det faktum att patienten aldrig glömmer det genomgångna lidandet kan anses 

stärka människan i det fortsatta livet, förutsatt att hon når fram till denna försoning och 

integration i livet.  

 

Mot bakgrund av Erikssons beskrivning av lidandets drama går det också att dra paralleller 

mellan denna teoretiska modell för lidande och patientens upplevelser av hjärtsjukdom, operation 

och rehabilitering. Utifrån detta går det således också att anta att patienten inte kommer att nå 

den sista och försonande fasen förrän patienten uppnått den aktivitetsgrad han eller hon hade 

förväntat sig efter operationen och att postoperativa komplikationer, såsom en sårinfektion, kan 

komma att fördröja en sådan återhämtning och således leda till att patienten lider under längre 

tid, och att försoningen och integrationen med lidandet då kan komma att ta ännu längre tid än 

om komplikationen inte inträffat.  

 

Jämte ANA:s och Nightingales definitioner av omvårdnad och Erikssons teorier om lidande, går 

det därför att dra slutsatsen att ett av syftena med omvårdnadsforskning ska vara att hjälpa 

patienten att kunna nå fram till försoningen med lidandet. Med denna teoretiska referensram går 

det också att argumentera för att denna studie faller inom vårdvetenskapens ramverk, då det 

underliggande syftet är att klargöra hur vårdens professioner kan minska lidandet hos dessa svårt 
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sjuka patienter genom att minska risken för komplikationer efter operation såsom postoperativ 

sårinfektion.  

 
Problemformulering 

Det är ett välkänt faktum att såväl diabetes som hyperglykemi utgör riskfaktorer för försämrad 

sårläkning och postoperativa sårinfektioner. Det finns dock begränsad evidens för i vilken 

utsträckning dessa var för sig utgör en riskfaktor, eller om de tillsammans utgör en ytterligare 

ökad risk för att utveckla postoperativa sårinfektioner. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan diabetes, postoperativ hyperglykemi 

och postoperativa sårinfektioner vid CABG-kirurgi. 

 

Frågeställningar 

1. Hur stor är frekvensen av postoperativ sårinfektion bland patienter med diabetes och 

hyperglykemi postoperativt?  

 

2. Hur stor är frekvensen av postoperativ sårinfektion bland patienter utan diabetes men 

med hyperglykemi postoperativt? 

 

3. Hur stor är frekvensen av postoperativ sårinfektion bland patienter med diabetes men 

utan hyperglykemi postoperativt? 

 

4. Hur stor är frekvensen av postoperativ sårinfektion bland patienter utan diabetes och utan 

hyperglykemi postoperativt? 

 

5. Finns det någon skillnad i medelvärdet för HbA1c mellan den patientgrupp som drabbats 

av postoperativ sårinfektion, jämfört med den grupp som inte drabbats? 

 

6. Finns det någon skillnad mellan patienter med diabetes och postoperativ hyperglykemi, 

patienter utan diabetes med postoperativ hyperglykemi, patienter med diabetes utan 
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hyperglykemi och patienter utan diabetes och utan hyperglykemi avseende risken att 

drabbas av postoperativ sårinfektion efter CABG-operation? 

 

METOD 
 

Design 

Studien designades som en randomiserad retrospektiv kvantitativ studie med deskriptiv ansats. 

Denna studiedesign lämpar sig väl till denna typ av studier där syftet är att kartlägga riskfaktorer 

för ett fenomen (Polit & Beck, 2009). Data till studien samlades in genom journalgranskning där 

möjliga riskfaktorer kartlades, samt genom de patientenkäter som samlats in av vårdenheten. 

 

Definition av diabetes 

I denna studie definieras diabetes enligt den nya definitionen som används i svensk sjukvård 

sedan januari 2014 (se sida 3). Av praktiska skäl godtas dock ett enda preoperativt HbA1c-

mätvärde för att inkluderas i gruppen “diabetiker enligt ny definition”. I denna studie definieras 

diabetes således som tidigare diagnostiserad diabetes enligt journalen eller preoperativt HbA1c 

över eller lika med 48 mmol/mol. 

 

Definition av postoperativ sårinfektion 

En postoperativ sårinfektion definieras i denna studie utifrån en modifierad variant av den 

definition som framtagits av amerikanska Centers for Disease Control and Infection (CDC) 

(Mangram, Horan, Pearson, Silver & Jarvis, 1999). Denna modifierade definition inkluderar 

enbart infektionstecken som är möjliga att se med ögat, som till exempel förekomst av var, 

rodnad, svullnad etcetera, för att patienten själv skulle kunna rapportera infektionen. 

 

Population och undersökningsgrupp 

Populationen bestod av 890 patienter som genomgått CABG-kirurgi vid ett universitetssjukhus i 

Mellansverige under perioden 2006-2008 och som svarat på den enkät de fått hemskickad via 

post som handlade om postoperativa sårinfektioner inom 30 dagar efter operationen. De patienter 

vars journaler sedan granskades valdes ut med ett systematiskt urval genom att välja var tredje 

patient i den ordning de skickat in sin besvarade enkät till vårdenheten. Inklusionskriterier i 
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studien var således att (1) patienten genomgått en CABG-operation vid den aktuella vårdenheten 

(2) under perioden 1 januari 2006 - 31 december 2008 samt (3) att patienten besvarat enkäten för 

infektionsregistrering.  

 

Populationen bestod av totalt 890 patienter som genomgått en CABG-operation på vårdenheten. 

Av dessa var 721 män och 160 kvinnor med en medelålder på 66,9 år (SD ± 8,8 år, min-max: 38 

- 84). Av dessa hade 831 (93,4 %) besvarat enkäten för infektionsregistrering och enligt denna 

hade 240 patienter (28,9 %) drabbats av en postoperativ sårinfektion.  

 

Den systematiska urvalsmetoden gav ett urval på 277 patienter av de 831 som opererats under 

perioden och besvarat enkäten för infektionsregistrering. Detta innebar att 31,1 % av patienterna 

i populationen och 33,3 % av dem som uppfyllde samtliga inklusionskriterier var med i studien. 

Efter urvalet bestod undersökningsgruppen av 222 män och 55 kvinnor med en medelålder på 

66,6 år (SD ± 8,8 år, min-max: 39 - 84). Av dessa självrapporterade 80 (28,9 %) via postenkäten 

att de utvecklat en postoperativ sårinfektion. 

 

Datainsamlingsmetod 

Data till studien insamlades genom granskning av de journaler vårdenheten hade för respektive 

patient. Journalen granskades utifrån det nedan beskrivna journalgranskningsinstrumentet (bilaga 

1) där data infördes samtidigt som journalen granskades. De delar av journalen som granskades 

för att extrahera den nödvändiga datan var inskrivningsanteckning av läkare, 

inskrivningsanteckning av sjuksköterska, anestesibedömning och lablista samt inskannade kopior 

av patientens autoanamnes angående sin omvårdnadsstatus, den perioperativa anestesijournalen, 

perfusionistjournalen, Euroscore-blankett (Nashef et al., 1999), operationsberättelse, samt 

övervakningsjournal från den postoperativa vården på intensivvårds- eller thoraxkirurgisk 

avdelning. 

 

Kodning av journalgranskningsinstrument 

De utvalda patienterna erhöll ett kodnummer utifrån i vilken ordning de fanns i den ursprungliga 

datafilen, och därmed i den ordning deras journaler granskades. Kodnumren var av seriell art och 

löpte från 001-277.  
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Vidare kodades journalgranskningsinstrumentets olika frågor och svarsalternativ utifrån behov, 

inför införandet av datan till statistikanalysprogrammet IBM Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS). Data på nominalskalenivå kodades till exempel som ja = 1, nej = 0, medan data 

på intervall- eller kvotskalenivå infördes i absoluta tal (exempelvis HbA1c, S-kreatinin etcetera).  

 

Saknad data 

I de fall specifika data om patienten saknades i de undersökta delarna av journalen markerades 

detta i journalgranskningsinstrumentet. Dessa kodades sedan som värdet “999” i datamatrisen då 

detta är ett värde som inte rimligtvis kan föreligga för någon av de insamlade variablerna. 

 

Journalgranskningsinstrument 

Informationsinsamlingen ur journalen skedde enligt bifogat datainsamlingsinstrument (bil. 1).  

Datainsamlingsinstrumentet samlar in data beträffande avsevärt fler variabler än de som ingår i 

denna studie, då den insamlade datan också ska användas i andra studier där andra variabler är 

relevanta.  

 

Information insamlades eller fanns tillgänglig i vårdenhetens egen statistik om följande variabler 

(kodning i datamatrisen samt skalnivå i kursiverad t.ex.): 

 

1) Patientuppgifter: 

a) Personnummer 

b) Kön (man - 1, kvinna - 0) 

 

2) Patientrelaterade riskfaktorer:  

a) ålder vid operation (kvotskala) 

b) längd (kvotskala) 

c) vikt (kvotskala) 

d) BMI (kvotskala) 

e) diagnostiserad diabetes (nominalskala, ja - 1, nej - 0) 
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f) eventuell diabetesbehandling (nominalskala, tablettbehandling - 1, 

insulinbehandling - 2, båda behandlingarna - 3) 

g) preoperativt HbA1c (IFCC) (kvotskala) 

h) Sårinfektion (nominalskala, ja – 1, nej – 0) 

 

3) Postoperativa blodglukosvärden: samtliga mätningar av blodglukosvärden hos 

patienterna under operation samt postoperativt dag 0, 1 och 2 samlades in, liksom antalet 

mätningar (kvotskala). 

 

Uträkning av medelblodsocker 

Utifrån de insamlade blodglukosvärdena beräknades ett medelvärde för varje dygn. 

Vårdenhetens dokumentation avseende detta är baserad på att dygnet bryts klockan 06.00, varför 

detta också använts i denna studie. Postoperativt dygn 1 börjar således klockan 06.00 dagen efter 

operation. 

 

Enkät om  postoperativ infektionsregistrering 

Vårdenheten genomförde en egen registrering av postoperativa sårinfektioner genom att 

brevledes be patienten besvara en enkät (bil. 2) om huruvida de drabbats av en postoperativ 

sårinfektion enligt modifierad CDC-definition. Detta skedde genom att enkäten skickades hem 

till patienten där patienten ombads svara på om han eller hon upplevt de beskrivna symptomen 

inom 30 dagar efter operationen, samt vilken eventuell behandling som givits. Denna metod för 

infektionsregistrering har använts på vårdenheten sedan 2006 och formuläret har också använts 

vid telefonintervjuer i tidigare studie om postoperativa sårinfektioner (Swenne et al., 2004). 

 

Databehandling 

Då datan insamlats till journalgranskningsinstrumenten överfördes den manuellt till respektive 

patientrad i datamatrisen i SPSS där övriga data från enkätundersökningen redan införts av 

vårdenheten. 

 

Då all data som samlats in från journalgranskningen införts till SPSS extraherades de i urvalet 

ingående patienterna till en separat datafil där nedan beskrivna analyser sedan utfördes.  
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Internt bortfall 

Då enstaka dubbletter fanns i datafilen rensades dessa bort manuellt efter att datan samlats in, i 

samband med att datan fördes in i datafilen. Detta fick dock konsekvensen att en patient 

granskats två gånger. Då de två datainsamlingsinstrumenten var identiska plockades det ena bort 

ur urvalet, vilket ledde till att det slutliga urvalet bestod av 276 patienter.  

 

Etiska överväganden 

International Council of Nurses (ICN) konstaterar i sin Etiska kod att sjuksköterskor i 

forskningsarbete har en skyldighet att forska för att på så sätt främja utvecklingen av 

sjuksköterskeprofessionen (Svensk Sjuksköterskeförening, 2002). Liknande skrivningar återfinns 

dessutom i “the Nightingale Pledge” från så tidigt som 1893 (Martha, D.M., 2008). 

 

Jämte Helsingforsdeklarationen, som syftar till att vägleda läkare och andra som bedriver 

medicinsk forskning, skall särskild hänsyn alltid tas till den som är föremål för forskningen, så 

att dennes liv, hälsa, privatliv eller värdighet inte på något sätt kränks (World Medical 

Association, 2002).  

 

Journalgranskning som datainsamlingsmetod kan anses innebära en kränkning av patientens 

integritet, då granskaren inte deltar i vården och därför normalt heller inte skulle få kännedom 

om journalens innehåll. Emellertid används strukturerad journalgranskning inom vårdens 

löpande arbete för kvalitetsförbättringsarbete och systematisk utvärdering, och SKL (2012) 

menar att patienten därför inte kan motsätta sig en sådan granskning enligt Patientdatalagen 

(SFS, 2008:355). Datainsamlingen för denna studie har genomförts inom ramen för enhetens 

ordinarie fortlöpande kvalitetsutvecklingsarbete, varför patienternas samtycke ej behövt 

inhämtas för att genomföra journalgranskningen. 

 

Det skall också noga påpekas att patienter inom det landsting där studien utfördes har möjlighet 

att via internet få loggrapporter som visar vilka personer som läst deras journal. I och med att de 

variabler som samlats in från journalsystemet varit av mycket klinisk karaktär och granskarna 
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inte hade någon personlig anknytning till någon patient i urvalet får det också anses att risken att 

någon av patienterna skulle motsätta sig denna granskning är liten.  

 

Tillstånd för journalgranskning från FOU-chef och berörd verksamhetschef inhämtades, och 

journalgranskning och datainsamling genomfördes på plats på vårdenheten. Tillstånd från FOU-

chef och verksamhetschef med inloggningsuppgifter till journalsystemet diariefördes hos 

sjukhusförvaltningen.  

 

I övrigt har inga forskningsetiska problem identifierats. 

 

Dataanalys 

Dataanalysen inleddes med deskriptiva analyser på den insamlade datan. Först utfördes ett 

Kolmogorov-Smirnovtest för att säkerställa huruvida datan var normalfördelad eller ej, och 

därefter utfördes Mann-Whitney U-test på de variabler som inte var normalfördelade (HbA1c, S-

Kreatinin, medelblodglukosvärde dag 2, antal blodglukosmätningar dag 0, 1 och 2) med 

sårinfektion som beroende variabel. Därefter gjordes T-tester på de variabler som var på intervall 

eller kvotskalenivå och var normalfördelade (ålder, BMI, P-hemoglobin, maskintid, tångtid, 

medelblodglukosvärde dag 0, och 1). För att beskriva de variabler som var på nominalskalenivå 

gjordes Chi-2-test med sårinfektion som beroende variabel.  

 

Datamatrisen innehöll ett större antal patienter där antalet blodglukosmätningar under ett eller 

flera av dygnen var lågt. För att undvika att analysen skulle påverkas för mycket av tillfälligt 

höga eller låga värden sattes en nedre gräns till tre mätningar per dygn. Patienter med två eller 

färre blodglukosmätningar på ett dygn exkluderades från beräkningarna. 

 

Frågeställning 1 - 4 

Dessa frågeställningar besvarades utifrån deskriptiv statistik där patienterna delades in i grupper 

enligt var och en av de fyra frågeställningarna. 

 

Inom varje grupp granskades deskriptiv statistik över antalet patienter i varje grupp och hur 

många av dessa som drabbats av en postoperativ sårinfektion.  
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Frågeställning 5 

Besvarades utifrån den bivariata analys som redovisas i tabell 2.  

 

Frågeställning 6 

Besvarades med hjälp av en logistisk regressionsanalys. Utifrån klinisk erfarenhet och tidigare 

evidens inom området byggdes en modell av de för studien intressanta variablerna; preoperativt 

HbA1c, diabetes enligt ny definition (diagnostiserad diabetes eller preoperativt HbA1c över eller 

lika med 48 mmol/mol) (Alserius, et al. 2008), hyperglykemi dag 0, hyperglykemi dag 1 och 

hyperglykemi dag 2 samt variabeln preoperativt B-hemoglobin. Detta då B-hemoglobin var den 

enda variabeln som visat något statistisk signifikant skillnad mellan grupperna i de tidigare 

analyserna. 

 
 
RESULTAT 
 

I tabellerna nedan ses att urvalsgruppen bestod av 221 män och 55 kvinnor (n = 276), med en 

medelålder på 66,6 år (SD: 8,8, min: 39, max: 84). Av dessa drabbades 61 män (27,6 %) och 19 

(34,5 %) av en postoperativ sårinfektion. Av hela urvalsgruppen drabbades 80 (29,0 %) av en 

postoperativ sårinfektion.  

 

BMI för de patienter som drabbades av postoperativ sårinfektion var i genomsnitt 27,8 kg/m2 

(SD: 4,3) medan motsvarande värde för de patienter som inte drabbades av postoperativ 

sårinfektion var 27,4 kg/m2 (p = 0,393).  

 

I urvalsgruppen fanns 63 (22,8 %) patienter med sedan tidigare diagnostiserad diabetes. Av dessa 

drabbades 24 patienter av en postoperativ sårinfektion (38,1 %) (p = 0,07). Med den nya 

definitionen av diabetes (diagnostiserad diabetes eller HbA1c över eller lika med 48 mmol/mol) 

fanns 87 diabetiker (31,5 %) i urvalsgruppen, av vilka 26 (29,9 %) drabbades av en postoperativ 

sårinfektion (p = 0,823).  
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Av de 276 patienterna fanns preoperativa värden för HbA1c för 267 av patienterna med ett 

medelvärde på 46,1 (SD: 11,6, min: 30, max: 94). Av dessa 267 patienter drabbades 76 (28,6 %) 

av en postoperativ sårinfektion, och dessa hade ett HbA1c-värde på i genomsnitt 48,6 mmol/mol 

(SD: 13,99), jämfört med 45,13 mmol/mol (SD: 10,427) hos de patienter som inte drabbades av 

en postoperativ sårinfektion. 

 

Bland patienterna som drabbades av sårinfektion låg medelblodglukosvärdet under dag 0 till 2 

mellan 7,7 och 8,8 mmol/l, jämfört med 7,5 och 8,9 mmol/l hos de patienter som inte drabbades 

av en postoperativ sårinfektion. 

 
Tabell 1: Fördelning av riskfaktorer i urvalsgruppen (n = 276). 

Riskfaktor: n (%): Medelvärde ± SD: Min-max: 

Män (antal): 221 (80,1) - - 

Kvinnor (antal): 55 (19,9) - - 

Ålder (år): 276 (100,0) 66,59 ± 8,83 39 - 84 

BMI (kg/m2): 276 (100,0) 27,507 ± 3,94 18,8 - 40,4 

Diagnostiserad diabetes (antal): 63 (22,8) - - 

Diabetes enligt ny definition (antal)1: 87 (31,5) - - 

Tablettbehandlad diabetes (antal): 35 (12,7) - - 

Insulinbehandlad diabetes (antal): 17 (6,2) - - 

Insulin- och tablettbehandlad diabetes (antal): 11 (4,0) - - 

Preoperativt HbA1c (IFCC, mmol/mol): 267 (96,7) 46,11 ± 11,63 30 - 94 

Medelblodsocker dag 0 (mmol/l)2: 274 (99,3) 7,47 ± 1,16 4,0 - 13,2 

Medelblodsocker dag 1 (mmol/l)2: 256 (92,8) 8,11 ± 1,35 5,1 - 13,7 

Medelblodsocker dag 2 (mmol/l)2: 167 (60,5) 8,91 ± 2,06 5,2 - 19,2 

Antal blodglukosmätningar dag 0: 275 (99,6) 7,49 ± 1,65 2 - 13 

Antal blodglukosmätningar dag 1: 274 (99,3) 6,29 ± 2,18 1 - 13 

Antal blodglukosmätningar dag 2: 227 (82,2) 4,38 ± 2,72 1 - 12 
1 Diagnostiserad diabetes eller preoperativt HbA1c ≥ 48 mmol/mol. 
2 Exklusive de patienter med färre än 3 mätningar under dygnet. 
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I nedanstående tabell redovisas fördelningen av de olika riskfaktorerna, uppdelat på de patienter 

som drabbats av postoperativ sårinfektion (n = 80) och de som inte drabbats av postoperativ 

sårinfektion (n = 196): 

 
Tabell 2: Fördelning av postoperativ sårinfektion bland patienter med riskfaktorer. 

  Sårinfektion:  Ej sårinfektion:   

Riskfaktor: n: Antal patienter 
(%): 

Medelvärde ± 
SD: 

Antal patienter 
(%): 

Medelvärde ± 
SD: 

p: 

Patientrelaterade riskfaktorer:       

Män (antal): 221 61 (27,6) - 160 (72,4) - 0,310 

Kvinnor (antal): 55 19 (34,5) - 36 (65,5) -  

Ålder (antal): 276 80 (29,0) 65,79 ± 9,19 196 (71,0) 66,91 ± 8,68 0,338 

BMI (antal): 276 80 (29,0) 27,82 ± 4,32 196 (71,0) 27,38 ± 3,78 0,393 

Diagnostiserad diabetes (antal): 63 24 (38,1) - 39 (61,9) - 0,07 

Diabetes enligt ny definition 
(antal)1: 

87 26 (29,9) - 61 (70,1) - 0,823 

Tablettbehandlad diabetes (antal): 35 12 (34,3) - 23 (65,71) - 0,239 

Insulinbehandlad diabetes (antal): 17 8 (47,1) - 9 (52,9) -  

Insulin- och tablettbehandlad 
diabetes (antal): 

11 4 (36,4) - 7 (63,6) -  

Preoperativt HbA1c (IFCC, 
mmol/mol): 

267 76 (28,5) 48,57 ± 13,99 191 (71,5) 45,13 ± 10,43 0,103 

Postoperativa blodglukosfaktorer:       

Medelblodsocker dag 0 (mmol/l)2: 274 80 (29,2) 7,44 ± 1,07 194 (70,8) 7,49 ± 1,19 0,727 

Medelblodsocker dag 1 (mmol/l)2: 256 75 (29,3) 8,03 ± 1,47 181 (70,7) 8,15 ± 1,30 0,518 

Medelblodsocker dag 2 (mmol/l)2: 167 52 (31,1) 8,84 ± 1,99 115 (68,9) 8,94 ± 2,10 0,758 

Antal pat. m. hyperglykemi, dag 0 
(antal)2: 

85 24 (28,2) - 61 (71,8) - 0,814 

Antal pat. m. hyperglykemi, dag 1 
(antal)2: 

128 36 (28,1) - 92 (71,9) - 0,680 

Antal pat. m. hyperglykemi, dag 2 
(antal)2: 

101 31 (30,7) - 70 (69,3) - 0,878 

Antal blodglukosmätningar dag 0 
(antal): 

275 80 (29,1) 7,39 ± 1,642 195 (70,9) 7,53 ± 1,650 0,557 

Antal blodglukosmätningar dag 1 
(antal): 

274 80 (29,2) 8,059 ± 1,434 194 (70,8) 8,139 ± 1,332 0,052 

Antal blodglukosmätningar dag 2 
(antal): 

227 68 (30,0) 4,66 ± 2,778 159 (70,0) 4,27 ± 2,691 0,294 

1 Diagnostiserad diabetes eller preoperativt HbA1c ≥ 48 mmol/mol. 
2 Exklusive de patienter med färre än 3 mätningar under dygnet. 
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Hur stor är frekvensen av postoperativ sårinfektion bland patienter med diabetes och 

hyperglykemi postoperativt?  

 

I tabellen nedan ses att av de totalt 22 patienter som hade diabetes enligt den modifierade 

definitionen, i kombination med ett medelblodglukosvärde över eller lika med 8,1 mmol/l under 

dag 0 drabbades 6 patienter, eller 27,3 % av en postoperativ sårinfektion. 

 

Tabell 3 Förekomst av postoperativ sårinfektion bland patienter med diabetes och hyperglykemi:  

Sårinfektion: Antal patienter med 
hyperglykemi (%) 

dag 0 

Antal patienter med 
hyperglykemi (%) 

dag 1 

Antal patienter med 
hyperglykemi (%)  

dag 2 

Ja: 6 (27,3) 15 (26,8) 14 (28,6) 

Nej: 16 (72,7) 41 (73,2) 35 (71,4) 

Totalt: 22 (100,0) 56 (100,0) 49 (100,0) 

 

 

Hur stor är frekvensen av postoperativ sårinfektion bland patienter utan diabetes men med 

hyperglykemi postoperativt? 

 

I tabellen nedan ses att av de totalt 52 patienter som hade diabetes enligt den modifierade 

definitionen, i kombination men ett medelblodglukosvärde under 8,0 mmol/l under dag 2 

drabbades 17 patienter, eller 32,7 % av en postoperativ sårinfektion. 
 
Tabell 4 Förekomst av postoperativ sårinfektion bland patienter utan diabetes med 
hyperglykemi: 

Sårinfektion: Antal patienter med 
hyperglykemi (%) 

dag 0 

Antal patienter med 
hyperglykemi (%) 

dag 1 

Antal patienter med 
hyperglykemi (%)  

dag 2 

Ja: 18 (28,6) 21 (29,2) 17 (32,7) 

Nej: 45 (71,4) 51 (70,8) 35 (67,3) 

Totalt: 63 (100,0) 72 (100,0) 52 (100,0) 
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Hur stor är frekvensen av postoperativ sårinfektion bland patienter med diabetes men utan 

hyperglykemi postoperativt? 

 

I tabellen nedan ses att av de totalt 30 patienter som hade diabetes enligt den modifierade 

definitionen, men ett medelblodglukosvärde under eller lika med 8,0 mmol/l under dag 1 

drabbades 11 patienter, eller 36,7 % av en postoperativ sårinfektion. 

 

Tabell 5 Förekomst av postoperativ sårinfektion bland patienter med diabetes och utan 

hyperglykemi: 

Sårinfektion: Antal patienter med 
hyperglykemi (%)  

dag 0 

Antal patienter med 
hyperglykemi (%)  

dag 1 

Antal patienter med 
hyperglykemi (%)  

dag 2 

Ja: 20 (31,7) 11 (36,7) 6 (33,3) 

Nej: 43 (68,3) 19 (63,3) 12 (66,7) 

Totalt: 63 (100,0) 30 (100,0) 18 (100,0) 

 

 

Hur stor är frekvensen av postoperativ sårinfektion bland patienter utan diabetes och utan 
hyperglykemi postoperativt? 
 

I tabellen nedan ses att av de totalt 126 patienter som varken hade diabetes enligt den 

modifierade definitionen, eller ett medelblodglukosvärde under eller lika med 8,0 mmol/l under 

dag 1 drabbades 36 patienter, eller 28,6 % av en postoperativ sårinfektion. 

 

Tabell 6 Förekomst av postoperativ sårinfektion bland patienter utan varken diabetes eller 

hyperglykemi: 

Sårinfektion: Antal patienter med 
hyperglykemi (%) 

dag 0 

Antal patienter med 
hyperglykemi (%)  

dag 1 

Antal patienter med 
hyperglykemi (%)  

dag 2 

Ja: 36 (28,6) 28 (28,6) 15 (31,3) 

Nej: 90 (71,4) 70 (71,4) 33 (68,8) 

Totalt: 126 (100,0) 98 (100,0) 48 (100,0) 
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Finns det någon skillnad i medelvärdet för HbA1c mellan den patientgrupp som drabbats 

av postoperativ sårinfektion, jämfört med den grupp som inte drabbats? 

 

I tabell 2 ses att av de totalt 267 patienter som deltog i studien hade de 76 som drabbades av 

sårinfektion ett medelvärde på HbA1 på 48,6 ± 14,0 och de som inte drabbades av sårinfektion 

hade ett medelvärde på 45,1 ± 10,4. Resultatet är dock inte statistiskt signifikant (p = 0,103). 

 

Finns det någon skillnad mellan patienter med diabetes och postoperativ hyperglykemi, 

patienter utan diabetes med postoperativ hyperglykemi, patienter med diabetes utan 

hyperglykemi och patienter utan diabetes och utan hyperglykemi avseende risken att 

drabbas av postoperativ sårinfektion efter CABG-operation? 

 

För att svara på frågan gjordes en logistisk regression. En modell byggdes upp med den beroende 

dikotoma variabeln sårinfektion och de oberoende preoperativt HbA1c-värde, preoperativt Hb-

värde (båda på kvotskalan) samt de dikotoma variablerna diabetes (enligt nya definitionen), 

hyperglykemi dag 0, hyperglykemi dag 1 och hyperglykemi dag 2. 

 

Tabell 7: Resultat av multivariat regressionsanalys. 

Variabel: OR: 95 % CI: p: 

Preoperativt HbA1c 1,042 1,001 - 1,085 0,046* 

Diabetes enligt ny definition 1 2,263 0,751 - 6,814 0,147 

Preoperativt Hb-värde 0,977 0,951 - 1,004 0,098 

Hyperglykemi dag 0 2 0,878 0,364 - 2,117 0,772 

Hyperglykemi dag 1 2 1,474 0,677 - 3,211 0,328 

Hyperglykemi dag 2 2 1,005 0,475 - 2,127 0,989 
1 Diagnostiserad diabetes eller preoperativt HbA1c ≥ 48 mmol/mol. 
2 Exklusive de patienter med färre än 3 mätningar under dygnet. 

 

I tabellen ovan ses att det enda statistiskt säkerställda sambandet finns hos HbA1c (p=0,046) 

med ett odds ratio-värde på 1,042 och 95 % konfidensintervall på 1,001–1,085. 
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DISKUSSION 
 

Den genomförda studien kan inte påvisa något statistiskt signifikant samband mellan 

riskfaktorerna diabetes, förhöjda preoperativa värden av HbA1c, postoperativ hyperglykemi och 

postoperativ sårinfektion med hjälp av bivariat analys. Emellertid visar en multivariat logistisk 

regressionsanalys att det starkaste sambandet finns mellan ett förhöjt preoperativt värde för 

HbA1c och postoperativ sårinfektion. 

 

Resultatdiskussion 

Tidigare studier har bland annat visat att diabetes är en stor riskfaktor för att drabbas av 

postoperativ sårinfektion (Bryan & Yarbrough, 2013; Korol et al., 2013; Swenne, 2006). I denna 

studie ses i tabell 3 - 6 att frekvensen av sårinfektion är ungefär likvärdig för de olika 

frågeställningarna 1 - 4. Resultatet skulle möjligen kunna förklaras av att vårdpersonalen på 

vårdenheten bedriver ett mer proaktivt arbete med att förebygga postoperativa sårinfektioner hos 

patienter med kända riskfaktorer så som diabetes (Diabetesgruppen, 2011). Detta arbete innebär 

tätare mätningar av blodglukos och tidigare insättning av insulinbehandling hos patienter med 

diabetes sedan tidigare. Det kan också förklaras av att vårdenheten strävar efter att i högre 

utsträckning tillse att dessa patienter är väl optimerade och att deras diabetes är välkontrollerad 

inför operationen (Diabetesgruppen, 2011). Det kan också finnas en fysiologisk förklaring i att 

gruppen diabetiker inkluderar såväl välbehandlade diabetespatienter som möjligen inte har några 

långtgående vaskulära effekter av sin diabetes, som patienter med svårbehandlad diabetes och 

HbA1c-värden långt över det normala. På motsvarande sätt innehåller sannolikt gruppen 

ickediabetiker en stor andel patienter med pre-diabetes, som befinner sig i gränslandet mot 

diabetes med HbA1c-värden som är mycket nära gränsvärdet 48 mmol/mol. Detta ger då en 

annan fördelning i grupperna än vad som vore önskvärt, vilket således kan tänkas leda till icke-

signifikanta resultat.  

 

Studien visar att de som drabbades av postoperativ sårinfektion hade ett HbA1c på i genomsnitt 

48,6 mmol/mol (SD: 14,0) jämfört med 45,1 mmol/mol (SD: 10,4) hos de patienter som inte 

drabbades av sårinfektion. Detta går i linje med tidigare genomförda studier på området (Alserius 
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et al., 2008), men i denna studie ses inget statistiskt signifikant samband (p = 0,103) enligt den 

biavariata analysen.  

 

En svaghet i denna studie och värdet HbA1c i allmänhet är att det enbart är ett mått på förhöjda 

blodglukosvärden under den senaste tremånadersperioden (Lilja, 2013). Denna begränsning 

innebär att patienter med diabetes men som relativt nyligen blivit välinställda i sin 

diabetesbehandling kan ha ett normalt HbA1c, medan de mikrovaskulära skador som bidrar till 

försämrad sårläkning kvarstår. Å andra sidan kan HbA1c vara förhöjt hos patienter med nyligen 

debuterad diabetes, medan de ännu inte drabbats av de mikrovaskulära skador som är en 

bidragande orsak till försämrad sårläkning och därmed till postoperativa sårinfektioner (Stratton 

et al., 2000). 

 

Den regressionsanalys som genomfördes för att besvara frågeställning 6 visade inga samband 

mellan förekomsten av sårinfektion och de oberoende variablerna preoperativt Hb-värde, 

diabetes (enligt ny definition) och medelblodglukosvärde under postoperativ dag 0, 1 och 2. 

Emellertid påvisade analysen ett statistiskt säkerställt samband mellan sårinfektion och variabeln 

HbA1c. Det är dock viktigt att notera att odds ratio för detta samband är 1,042, vilket påvisar att 

HbA1c har mycket liten påverkan på förekomsten av postoperativ sårinfektion. Detta är 

kongruent med det erhållna resultatet för frågeställning 5, för vilken den statistiska analysen 

påvisade ett icke statistiskt signifikant samband mellan variablerna HbA1c och postoperativ 

sårinfektion.  

 

Hyperglykemi har i tidigare studier visat leda till ökad oxidativ stress, inflammation och 

vasokonstriktion, vilket leder till en försämrad sårläkning, liksom hämmande effekter på 

immunförsvaret, samt skapar en mer attraktiv miljö för patogener och öka virulensen (Lazar, 

2012; Hostetter, 1990), som i sin tur leder till ökad risk för postoperativa sårinfektioner hos 

patienter med postoperativ hyperglykemi. En anledning till att denna studie inte pekar i den 

riktningen kan vara ett resultat av att definitionen av hyperglykemi varit B-glukos över 8 mmol/l. 

Lazar (2012) menar att det idealiska intervallet för en postoperativ patient ligger mellan 6,7 - 

10,0 mmol/l (120 - 180 mg/dl). Många patienter som i denna studie betraktas ha haft 



22 

postoperativ hyperglykemi under något av de studerade dygnen, kan därför ha befunnit sig inom 

det idealiska intervallet förutsatt att denna skärningspunkt ligger högre än tidigare antagits. 

 

Metoddiskussion 

Att använda journalgranskning som datainsamlingsmetod är en välbeprövad metod som ger 

tillgång till en stor mängd data om undersökningsgruppen (Polit & Beck, 2009). I detta fall 

bedömdes också tillförlitligheten som hög då de flesta granskade riskfaktorer var väl 

dokumenterade i journalerna. Enstaka faktorer, främst blodglukosvärden dag 2 har saknats men 

detta har då främst berott på att patienterna varit så välmående att de överflyttats till en lägre 

vårdnivå under de första timmarna dag 2. På denna avdelning kontrollerades inte 

blodglukosnivåerna hos patienter utan tidigare diagnostiserad diabetes lika systematiskt som på 

intensivvårdsavdelningen.  

 

Emellertid finns också vissa svagheter med journalgranskning som datainsamlingsmetod, främst 

i och med att det är svårt av att avgöra eventuell bias hos den som ursprungligen förde in datan i 

journalen (Polit & Beck, 2009). I vissa fall medför också journalgranskning ett behov av 

subjektiva bedömningar av granskaren, och i vissa individfall har också den planerade 

journalgranskningsmallen frångåtts. Detta då data saknats i den del av journalen där de 

egentligen “borde dokumenterats”, men granskaren istället funnit dessa värden i andra delar av 

journalen. Detta kan handla om att till exempel preoperativa provsvar från hemsjukhuset 

dokumenterats av inskrivande läkare i löpande text.  

 

Att exkludera de patienter med färre än 3 blodsockermätningar på ett dygn gjordes för att minska 

risken för påverkan av resultatet på grund av tillfälligt höga eller låga mätvärden. En bedömning 

gjordes att det skulle innebära en större påverkan på studiens validitet att behålla dessa personer 

gentemot den lägre statistiska säkerhet som uppkommer genom att de exkluderas och 

undersökningsgruppen minskar. Målet med denna studie är inte primärt att undersöka betydelsen 

av tillfälliga toppar eller dalar, utan inriktar sig på höga blodsockernivåer över en längre 

tidsrymd. 
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Definitionen av hyperglykemi som medelblodglukosvärden över 8 mmol/l baseras på de 

medicinska riktlinjer som tillämpades på vårdenheten (Diabetesgruppen, 2011). Emellertid visar 

andra studier att postoperativ hyperglykemi istället borde definieras som värden över 10 mmol/l 

(Lazar, 2012). Detta är sannolikt en faktor som bidragit till det erhållna resultatet och påverkat 

graden av signifikans i negativ riktning.  

 

Diabetes har i studien definierats som tidigare diagnostiserad diabetes eller ett preoperativt 

HbA1c-värde över eller lika med 48 mmol/mol enlighet med den definition som 

implementerades i Sverige 2014 (Lilja, et. al, 2013). Anledningen till att använda denna nya 

definition var att tidigare studier på motsvarande patienter vid andra sjukhus visat en kraftig 

underdiagnostisering av diabetes hos dessa patienter (Anderson et al., 2007), och bedömningen 

gjordes att användningen av denna nya definition på ett mer korrekt sätt skulle avspegla 

verkligheten genom att också inkludera de patienter som vid operationen hade diabetes, men som 

ännu inte blivit diagnostiserade med sjukdomen.  

 

Emellertid krävs i denna studie enbart ett preoperativt värde för HbA1c, medan det normalt sett 

krävs två av varandra oberoende provtagningar som visar på nivåer över eller lika med 48 

mmol/mol. Denna förenklade definition har använts av praktiska skäl då enbart ett preoperativt 

värde fanns tillgängligt i de flesta fall, men detta gör också att metoden är avsevärt mycket mer 

känslig för mät- och handhavandefel i provtagnings- och analysprocessen.  

 

I denna studie användes vårdenhetens egen infektionsregistrering som källa för huruvida de 

studerade patienterna drabbats av en postoperativ sårinfektion eller inte. Denna enkät (bilaga 2) 

har testats och använts i ett flertal tidigare studier (Swenne et al., 2004), men metoden med 

enkätundersökning kan också ha påverkat det erhållna resultatet. Detta då den förklaring av 

begreppet “sårinfektion” som finns i enkätundersökningen endast inbegriper sår som vätskar 

under lång tid samt där vätskan luktar illa och blir gulaktig till färgen. Trots att denna förklaring i 

allt väsentligt är korrekt riskerar enkäten som datainsamlingsmetod att göra den till synes enkla 

frågan “har du under vårdtiden/efter utskrivningen från Thoraxkirurgen haft en infektion i såret 

på bröstkorgen?” till en subjektiv bedömning som utförs av en patient utan vana av att arbeta 

inom hälso- och sjukvården och som kanske inte ens vet vad en infektion faktiskt innebär. Detta 
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kan leda till en såväl under- som överrapportering av antalet sårinfektioner. En alternativ och 

sannolikt mer precis metod för datainsamling gällande förekomsten av sårinfektion vore 

telefonintervjuer utifrån samma enkätformulär, men där bedömningen om huruvida en 

sårinfektion föreligger istället görs av hälso- och sjukvårdspersonal utifrån patientens 

beskrivning av såret. Den mest idealiska insamlingsmetoden vore emellertid att kalla patienterna 

till återbesök på vårdenheten en tid efter operation, men detta vore sannolikt praktiskt och 

ekonomiskt ogenomförbart.  

 

Kliniska implikationer 

Att kartlägga riskfaktorerna för postoperativa sårinfektioner kan potentiellt ha stor klinisk 

betydelse då kännedom om dessa förenklar det preventiva arbetet. Kännedom om riskfaktorer 

kan således innebära att nya rutiner införs pre- och postoperativt för att på så sätt öka den 

preventiva effekten då insatser kan riktas specifikt för att minska eller eliminera den aktuella 

riskfaktorn.  

 

Denna studie har enbart funnit ett samband mellan ett preoperativt förhöjt värde för HbA1c 

genom multivariat regressionsanalys, vilket kan komma att ha begränsade kliniska implikationer 

då det kan medföra att vårdpersonal blir mer uppmärksam på förhöjda preoperativa HbA1c-

värden. Det är också möjligt att tänka sig att den insamlade datan från denna studie kan användas 

i större studier samt utgöra en språngbräda för fortsatt forskning på området.  

 

Slutsats 

Denna studie har inte funnit något samband mellan varken diabetes, hyperglykemi och 

postoperativa sårinfektioner efter CABG-kirurgi. Detta trots att tidigare forskning inom området 

har funnit statistiskt signifikanta samband mellan dessa faktorer. En regressionsanalys mellan en 

rad olika faktorer tyder dock på ett samband mellan ett förhöjt värde för preoperativt HbA1c och 

risken att drabbas av postoperativ sårinfektion.  

 

Då postoperativa sårinfektioner är ett stort problem inom vården, med stora ekonomiska 

kostnader och lidande för patienten som följd är det angeläget att bedriva mer forskning på 

området. Det samband som påvisades av den genomförda regressionsanalysen pekar emellertid 
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mot att förhöjda värden av HbA1c bör undvikas inför genomförandet av en CABG-operation, 

varför dessa patienter bör undersökas i god tid inför operationen för att ge tid och möjlighet att 

sänka HbA1c-värdet inför operationen.  
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BILAGOR 
 

Bilaga 1: 

Registreringsunderlag för journalgranskning av postoperativ sårinfektion efter 
CABG-kirurgi: 
 

Personnummer: _________________________  Man ☐  Kvinna ☐  

 

Patientrelaterade riskfaktorer: 

 Ålder (vid primär operation): ______ år  

 Längd:    ______ cm    

Vikt:    ______ kg  

BMI:    ______   

  

Rökning (sista 2 månaderna)   Ja ☐  Nej ☐  Aldrig rökt ☐ 

 KOL:      Ja ☐  Nej ☐ 

Diabetes (diagnostiserad):  Ja ☐  Nej ☐ 

  Behandling:   Tablett ☐ Insulin ☐ 

  

Prednisolonbehandling   Ja ☐  Nej ☐ 

 Ejektionsfraktion:   _____ % 

Preoperativt HbA1c (IFCC):  _____ mmol/mol  

Preoperativt B-hemoglobin:  _____ g/L  

 Preoperativt S-kreatinin :  _____ µmol/l 

 Euroscore:    _____  Finns ej ☐ 

 

 

Sårinfektion: 

På bröstkorgen ☐  På benet ☐   Ingen infektion ☐ 

VAC-behandling:  Ja ☐   Nej ☐ 



 

Sårodling: ___________________________________________________ 

 

Intraoperativa riskfaktorer: 

 Anastomoser (antal)   _____ 

Mammaria     dx ☐  sin ☐   Ingen ☐  

Maskintid    _____ min 

Tångtid     _____ min 

Blodtransfusion postop dygn  0 ☐  1 ☐  2 ☐ 

 

 

  



 

B-glukos (intraoperativt) 

Blodsocker inställning intraoperativt (fortsättning):  

Tid: _______ Blodsockerinställning: _______mmol/L >8 mmol/ml ☐ 

Tid: _______ Blodsockerinställning: _______mmol/L >8 mmol/ml ☐ 

  Tid: _______ Blodsockerinställning: _______mmol/L >8 mmol/ml ☐ 

  Tid: _______ Blodsockerinställning: _______mmol/L >8 mmol/ml ☐ 

  Tid: _______ Blodsockerinställning: _______mmol/L >8 mmol/ml ☐ 

  Tid: _______ Blodsockerinställning: _______mmol/L >8 mmol/ml ☐ 

  Tid: _______ Blodsockerinställning: _______mmol/L >8 mmol/ml ☐ 

  Tid: _______ Blodsockerinställning: _______mmol/L >8 mmol/ml ☐ 

  Tid: _______ Blodsockerinställning: _______mmol/L >8 mmol/ml ☐ 

  Tid: _______ Blodsockerinställning: _______mmol/L >8 mmol/ml ☐ 

 

Medelvärde: ________ mmol/ml 

 Antal mätningar: _____       

 

 

  



 

B-glukos (postop dag 0) 

Blodsocker inställning intraoperativt (fortsättning):  

Tid: _______ Blodsockerinställning: _______mmol/L >8 mmol/ml ☐ 

Tid: _______ Blodsockerinställning: _______mmol/L >8 mmol/ml ☐ 

  Tid: _______ Blodsockerinställning: _______mmol/L >8 mmol/ml ☐ 

  Tid: _______ Blodsockerinställning: _______mmol/L >8 mmol/ml ☐ 

  Tid: _______ Blodsockerinställning: _______mmol/L >8 mmol/ml ☐ 

  Tid: _______ Blodsockerinställning: _______mmol/L >8 mmol/ml ☐ 

  Tid: _______ Blodsockerinställning: _______mmol/L >8 mmol/ml ☐ 

  Tid: _______ Blodsockerinställning: _______mmol/L >8 mmol/ml ☐ 

  Tid: _______ Blodsockerinställning: _______mmol/L >8 mmol/ml ☐ 

  Tid: _______ Blodsockerinställning: _______mmol/L >8 mmol/ml ☐ 

   

Medelvärde: ________ mmol/ml 

 Antal mätningar: _____ 

 

 

  



 

B-glukos (postop dag 1) 

Tid: _______ Blodsockerinställning: _______mmol/L >8 mmol/ml ☐ 

Tid: _______ Blodsockerinställning: _______mmol/L >8 mmol/ml ☐ 

  Tid: _______ Blodsockerinställning: _______mmol/L >8 mmol/ml ☐ 

  Tid: _______ Blodsockerinställning: _______mmol/L >8 mmol/ml ☐ 

  Tid: _______ Blodsockerinställning: _______mmol/L >8 mmol/ml ☐ 

  Tid: _______ Blodsockerinställning: _______mmol/L >8 mmol/ml ☐ 

  Tid: _______ Blodsockerinställning: _______mmol/L >8 mmol/ml ☐ 

  Tid: _______ Blodsockerinställning: _______mmol/L >8 mmol/ml ☐ 

  Tid: _______ Blodsockerinställning: _______mmol/L >8 mmol/ml ☐ 

  Tid: _______ Blodsockerinställning: _______mmol/L >8 mmol/ml ☐ 

 

Medelvärde: ________ mmol/ml 

 Antal mätningar: _____    

  



 

B-glukos (postop dag 2) 

Tid: _______ Blodsockerinställning: _______mmol/L >8 mmol/ml ☐ 

Tid: _______ Blodsockerinställning: _______mmol/L >8 mmol/ml ☐ 

  Tid: _______ Blodsockerinställning: _______mmol/L >8 mmol/ml ☐ 

  Tid: _______ Blodsockerinställning: _______mmol/L >8 mmol/ml ☐ 

  Tid: _______ Blodsockerinställning: _______mmol/L >8 mmol/ml ☐ 

  Tid: _______ Blodsockerinställning: _______mmol/L >8 mmol/ml ☐ 

  Tid: _______ Blodsockerinställning: _______mmol/L >8 mmol/ml ☐ 

  Tid: _______ Blodsockerinställning: _______mmol/L >8 mmol/ml ☐ 

  Tid: _______ Blodsockerinställning: _______mmol/L >8 mmol/ml ☐ 

  Tid: _______ Blodsockerinställning: _______mmol/L >8 mmol/ml ☐ 

 

Medelvärde: ________ mmol/ml 

  Antal mätningar: _____    

 

 

Övriga observationer: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

  



 

Bilaga 2:  



 

  



 

Bilaga 3: 

 

 

 

  



 

  



 

 


