
	   1	  

 	  
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

Riskfaktorer för postoperativa sårinfektioner efter 

Coronary Artery Bypass Graft	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

Författare:       Handledare:	  

Gabriella Johnsson      Christine Leo Swenne  	  

Nils Pettersson      	  

        Examinator: 	  

Ewa Billing	  

 

 

 

Examensarbete 15hp, VT14 
	  



	  
	  
2	  

SAMMANFATTNING	  

Bakgrund: Postoperativa sårinfektioner [PSI] är en allvarlig komplikation och ett 

hälsoproblem som orsakar lidande för patienten. Såsom vid alla operativa ingrepp 

förekommer en risk att få PSI i operationssåret/-såren efter Coronary Artery Bypass Graft 

[CABG], men det finns redan en rad kända riskfaktorer som ökar risken för PSI.  

Syfte och metod: Syftet med rapporten var att undersöka om kombinationen av ett antal 

sedan tidigare kända riskfaktorer ökade risken för PSI efter CABG på ett mellansvenskt 

sjukhus åren 2009-2012. En retrospektiv journalgranskningsstudie med totalt 228 patienter 

genomfördes. 

 Resultat: Av 228 undersökta hade totalt 50 patienter rapporterat sårinfektion och 73 

patienter hade ≥ 3 riskfaktorer. Bland de som hade ≥ 3 riskfaktorer rapporterade 32,9% PSI 

och bland de som hade < 3 riskfaktorer rapporterade 16,8% PSI. Risken att få PSI efter 

CABG-kirurgi är nästan dubbelt så stor (RR=1,960) hos patienter med ≥ 3 riskfaktorer 

jämfört med patienter med < 3 riskfaktorer (X2=7,516 df=1 p=0,006).  

Slutsats: Det finns en signifikant högre risk för PSI efter CABG vid förekomst av tre eller 

fler än tre patientrelaterade riskfaktorer jämfört med färre än tre riskfaktorer. Fler, större 

studier av detta slag efterfrågas då denna rapport kan ge en fingervisning om hur situationen 

föreligger på ett mellansvenskt sjukhus.	  

	  

Nyckelord: CABG, riskfaktorer, postoperativ, infektion	  
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ABSTRACT	  
Objective: Postoperative surgery site infections [SSI] is not only a severe complication but a 

health problem which often cause suffering and prolonged hospitalization among afflicted 

patients. As with all surgical procedures, a coronary artery bypass graft [CABG] always 

implicates a risk for SSI and a number of risk factors have to be taken into account when 

dealing with it. The objective of this report is to investigate if a combination of several 

patient-related risk factors implicates greater risk of getting SSI after CABG.  

Method: A quantitative retrospective journal review of 228 patients who completed a CABG 

between 2009-2012 was performed on a university hospital in central Sweden.  

Result: Among 228 patients a total of 50 reported SSI and 73 patients had ≥ 3 patient-related 

risk factors. Among those who had ≥ 3 risk factors 32.9% reported SSI and among those who 

had < 3 risk factors 16.8% reported SSI. The risk of getting SSI after CABG is almost twice 

as high (RR = 1.960) in patients with ≥ 3 risk factors compared to patients with < 3 risk 

factors (X2 = 7.516 df = 1 p = 0.006).  

Conclusion: There is a significantly higher risk of getting SSI after CABG in the presence of 

three or more than three patient-related risk factors, compared with fewer than three risk 

factors. More, larger studies of this kind are in demand since this report provides an 

indication of how the situation may prevail on a central Swedish university hospital.	  

	  

Keywords: CABG, Risk Factors, Postoperative, Infections	  
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BAKGRUND 
Introduktion 

Coronary Artery Bypass Graft [CABG] innebär att transplantera en eller flera vener för att 

skapa nya vägar för arteriellt blod att strömma från aorta till hjärtats muskler, och kringgå 

blockerade delar av kranskärlen. Transplantaten är vanligtvis ytliga vener tagna från vena 

saphena magna i ett eller båda av patientens ben (Encyclopaedia Britannica, 2013). Man kan 

även avleda strålbensartären, arteria radialis (Brodman et al., 1996) eller en inre bröstartär, 

arteria mammaria interna (som vanligtvis levererar blod till bröstkorgen) till hjärtats 

kranskärl (Encyclopaedia Britannica, 2013).	  

 

Postoperativa sårinfektioner [PSI] är en allvarlig komplikation och ett hälsoproblem som 

orsakar både ytterligare lidande för patienten och kostnader för sjukvården (Swenne, 

Lindholm, Borowiec, & Carlsson, 2004). Enligt Swenne och medarbetare (2004) är risken att 

det skall inträffa en PSI i operationssåret/n 2-20% och risken för djup sternuminfektion 

(mediastinit) 0,5-5% hos patienter som genomgår CABG.	  

	  

PSI delas in i tre subkategorier enligt en modifikation av CDCs (Centers for Disease Control 

and Prevention) kriterier för att definiera en infektion vid ett operationsområde - ytlig PSI, 

djup PSI och organdrabbad PSI. Grunddefinitionen är likartad mellan kategorierna där man 

inom 30 dagar efter ett ingrepp ska ha utvecklat en misstänkt ingreppsrelaterad infektion i 

operationsområdet, eller inom ett år om ett implantat har satts på plats under ingreppet (gäller 

ej ytlig PSI). Infektionen gäller hud och subcutan fettvävnad vid ytlig PSI, hud och subcutan 

fettvävnad och/eller muskelvävnad vid djup PSI och organ eller omkringliggande tomrum vid 

organdrabbad PSI. Förutom grunddefinitionen finns kriterier som måste uppfyllas. Dessa 

skiljer sig mellan subkategorierna, men i huvudsak rör det sig om synligt pus/var från 

operationssåret, värmeökning, rodnad, svullnad och positivt svar från sårodling. (Mangram, 

Horan, Pearson, Silver, & Jarvis, 1999). 	  

	  

Riskfaktorer	  

Det finns vissa riskfaktorer för postoperativa infektioner som spelar in i samband med 

CABG, där de mest kända och övergripande är övervikt och diabetes mellitus. Ytterligare 

preoperativa patientrelaterade riskfaktorer är kvinnligt kön, rökning de senaste 2 månaderna, 

KOL, förhöjda kreatininvärden, låg ejektionsfraktion (Bryan & Yarbrough, 2013), 
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behandling av kortikosteroider, förhöjda HbA1c-värden (Mangram, Horan, Pearson, Silver, 

& Jarvis, 1999) och lågt hemoglobinvärde [Hb] (Lewalter & Lemmen, 2012).	  

	  

Under själva operationen kan faktorer som förlängd tid på hjärt- lungmaskin, hur länge aorta 

är klampad, dvs. avstängd (tångtiden), användandet av en eller flera bröstartärer som grafter, 

antalet anastomoser samt förekomsten av blodtransfusion bidra till ökad risk för 

postoperativa sårinfektioner. Postoperativa riskfaktorer är framförallt reoperationer som 

oftast beror på blödning (Bryan & Yarbrough, 2013).	  

	  

Kvinnor löper större risk att drabbas av postoperativ sårinfektion efter CABG-kirurgi. Detta 

kan bero på att deras artärer är mindre vilket kan leda till förträngningar och flödeshinder i 

grafterna. I vissa fall fungerar därför inte hjärtat optimalt trots ett kirurgiskt ingrepp med 

ökad risk för infektioner som följd (Bundy, Gonzales, Barnard, Hardy & DuPont, 2006).	  

	  

Enligt World Health Organization [WHO] är Body Mass Index [BMI] ett acceptabelt sätt att 

grovt mäta vikt i förhållande till längd för att få en uppfattning om huruvida personen har en 

ökad risk att utsättas för olika typer av sjukdomar eller inte. För att underlätta förståelsen av 

BMI delas resultaten in i olika kategorier, där bland annat 18,5-24,9 klassas som 

normalviktig, 25,0-29,9 klassas som övervikt och 30,0 och uppåt klassas som fetma (WHO, 

n.d.). Det som forskats mest på och som anses ha högst evidens för att vara en postoperativ 

sårinfektionsriskfaktor vad gäller vikt i förhållande till längd är BMI över 30,0 - fetma (Bryan 

& Yarbrough, 2013).	  

	  

Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom [KOL] är en progressiv lungsjukdom som kännetecknas av 

en kombination av tecken och symtom på emfysem och bronkit som slembildning och hosta 

(Encyclopaedia Britannica, 2009). KOL misstänks bidra till ökad risk genom att patienter 

med denna sjukdom tenderar att hosta mycket och på så sätt störa och förlänga sårläkningen i 

bröstkorgen. Detta leder till att bakterier får längre tid på sig att kolonisera och skapa 

problem. Rökning, som ofta hör ihop med och är största orsaken till KOL, kan även förstöra 

den naturliga bakteriefloran i svalget vilket i värsta fall medför att patienten smittar 

operationsstället med patogener när denne hostar. Detta gäller dock endast om patienten 

nyligen rökt regelbundet. (Wouters et al., 1994) 
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Termen diabetes mellitus beskriver en metabol störning av olika ursprung vilken 

kännetecknas av kronisk hyperglykemi med störningar av kolhydrat-, fett- och 

proteinmetabolism till följd av defekter i insulinsekretion och/eller insulinaktivitet (WHO, 

1999). Insulinets effekt är att sänka blodglukosnivåerna. Utan insulin, eller om insulinet inte 

har effekt så sker inte detta och man riskerar att få diverse komplikationer som till exempel 

övervikt och hjärt-kärlsjukdomar (Agardh & Malmquist, 2013). Huvudkriteriet för diagnosen 

är två separata venösa plasmaglukos >7,0 mmol/l om fastande (ej ätit något på 8-14 timmar 

över en period där sömn har varit huvudaktiviteten, vatten får intas sparsamt) eller venöst 

plasmaglukos >11,1 mmol/l 120 minuter efter en 75g glukosbelastning som även den sker 

efter fasta. Blodprov som fastställer nivå av HbA1c i kroppen bör ej ensamt användas för 

diagnostisering av diabetes mellitus (WHO, 1999; WHO & IDF, 2006; WHO, 2011). 

Välbehandlad diabetes misstänks inte ha direkt koppling till ökad risk för PSI utan största 

evidensen ligger vid ökad risk om ökade halter av HbA1c preoperativt (≥ 53,3 mmol/mol), 

och/eller ökade glukosnivåer (> 11,1mmol/l) inom 48 timmar postoperativt. (Lamloum et al., 

2009; Mangram et al., 1999).	  

	  

I en mycket omfattande studie av Ismael och medarbetare (2011) nämns att medicinering 

med prednisolon (eller andra kortikosteroider) preoperativt medför ökad risk för 

postoperativa infektioner på grund av läkemedlets immunsupprimerande effekt och för att det 

fördröjer sårläkning. Studien visar på att risken fördubblas om patienten kontinuerligt 

medicinerats med kortikosteroider under en period inom 30 dagar innan operation.	  

	  

Ejektionsfraktion är den procentuella andel av vänsterkammarens diastoliska volym som 

pumpas ut vid varje hjärtslag (Encyclopaedia Britannica, 2011). Enligt en stor retrospektiv 

studie av Fowler och medarbetare (2005) innebär en ejektionsfraktion lika med eller under 

35% signifikant högre risk för postoperativa infektioner än en ejektionsfraktion över 50%.	  

	  

Lågt hemoglobinvärde preoperativt medför en ökad risk för postoperativa infektioner vilket 

delvis kan bero på försämrad sårläkning i och med otillräcklig syretillförsel till vävnaderna. 

Högt preoperativt hemoglobinvärde är viktigt eftersom blodet kommer att spädas ut av all 

vätsketillförsel, även under okomplicerade CABG-operationer. Värden redan under 140 g/l 

medför signifikant ökad risk jämfört med Hb över 140 g/l (Swenne et al., 2004).	  
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I Swenne och medarbetares (2004) studie visade det sig även att kreatininvärden över 100 

µmol/l kan öka risken för postoperativa infektioner jämfört med kreatininvärden under 100 

µmol/l. Orsaken till detta är dock inte känt.	  

	  

Problemformulering	  

Faye G Abdellah har med sin omvårdnadsteori strukturerat upp 21 sjuksköterskeområden där 

personcentrerad vård ligger i fokus. Sjuksköterskans yrkesroll innebär att göra något för 

patienten eller ge denne information i syfte att tillfredställa behov, stärka patientens autonomi 

och lindra funktionsnedsättningar. Alla patienter skall bland annat behålla god hygien och 

fysiskt välmående. Man ska uppmuntra till aktivitet och träning likväl vila och sömn. 

Prevention är nyckeln till ett lyckat omvårdnadsarbete och man skall med hjälp av sina 

fysiologiska och medicinska kunskaper kunna förebygga olyckor, skador och infektioner. 

Vidare poängterar hon vikten av att kontinuerligt utveckla arbetet genom utvärdering och 

forskning för att förbättra vården och bättre tillfredställa patienternas vårdbehov. (Abdellah, 

Beland, Martin, & Matheney, 1960; Abdellah, 1994; Alligood, 2014)	  

	  

Stoodley och medarbetare (2012) menar att kunskapen om alla riskfaktorer är nödvändig hos 

sjuksköterskor och annan vårdpersonal som jobbar på postoperativa avdelningar för att kunna 

ge god och säker vård. De kom bland annat fram till att genom att erbjuda sjuksköterskor 

kurser i optimalt omhändertagande av postoperativa sår kunde man öka säkerheten för 

patienterna. Dessutom kunde man även sänka onödiga kostnader för sjukhuset och förbättra 

och förmildra vårdtiden för patienter och anhöriga.	  

	  

Med härledning till ovanstående bakgrund kan det anses relevant att undersöka om ett större 

antal riskfaktorer hos en patient medför högre risk för postoperativa sårinfektioner efter 

CABG. Detta för att öka kunskapen hos sjuksköterskor och övrig vårdpersonal så att vård av 

dessa patienter kan optimeras i syfte att minska incidensen av dessa infektioner. 	  

	  

Syfte	  

Syftet med denna rapport var att undersöka prevalensen av postoperativa sårinfektioner hos 

patienter som genomgått CABG samt om risken för postoperativa sårinfektioner ökade om 

patienten hade ≥ 3 riskfaktorer. Detta för att i enlighet med Abdellahs teori kunna lägga en 

grund för vidare utveckling inom den postoperativa vården.	  
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Frågeställningar	  

• Hur många patienter har ≥ 3 riskfaktorer?	  

• Hur många patienter har < 3 riskfaktorer?	  

• Hur många patienter med ≥ 3 riskfaktorer rapporterade PSI?	  

• Hur många patienter med < 3 riskfaktorer rapporterade PSI?	  

• Har patienter med ≥ 3 riskfaktorer större risk att få PSI än patienter med < 3 riskfaktorer?	  

	  

METOD	  
Design	  

Kvantitativ retrospektiv journalgranskningsstudie (Polit & Beck, 2014). 	  

	  

Urval	  

Till rapporten användes ett slumpmässigt urval av deltagare (Polit & Beck, 2012). 

Urvalsgruppen bestod av samtliga patienter som genomgått CABG åren 2009-2012 (n=767) 

och besvarat enkäten om PSI (n=686, svarsfrekvens 89 %). Matrisen som svaren registreras i 

fylls på allt eftersom enkätsvaren kommer in och är alltså varken strikt kronologiskt eller 

efter personnummer ordnat. För att slumpa detta ytterligare valdes endast en tredjedel 

(33,3%) av de 686 patienterna ut (n=228) genom att i matrisen ta var tredje patient av de som 

svarat på enkäten.	  

	  

Inklutionskriterier	  

Patienter som mellan åren 2009-2012 genomgått en CABG på ett mellansvenskt 

universitetssjukhus.	  

	  

Exklutionskriterier	  

Patienter som ej besvarat infektionsenkäten som skickas ut 30 dagar efter operationen.	  

	  

Datainsamlingsmetod	  

Information om patienterna angående huruvida de drabbats av postoperativa sårinfektioner 

eller inte, hämtades från en sammanfattande matris som innehåller information från patienter 

som frivilligt fått svara på en enkät gällande sårinfektioner. Enkäten, som rutinmässigt 

skickats ut till CABG-patienter sedan 2006, är en del i en större pågående studie med 
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infektionsregistrering vid Thoraxkirurgen på ett universitetssjukhus i mellansverige. Trettio 

dagar efter operation skickas enkäten ut till alla patienter som genomgått en CABG vid 

aktuell verksamhet. I enkäten finns tio frågor om huruvida sårinfektion uppkommit eller ej i 

tagbenet, bröstkorgen, dränagehålen, på armen och/eller i ljumsken efter utskrivning från 

avdelningen. Patienterna besvarar de frågor som är aktuella för dem och det kirurgiska 

ingrepp de gjort. Definitionen av sårinfektion är modifierad ur CDCs kriterier, ned till “för 

ögat synligt pus/var” (Swenne et al., 2004). Vidare svarar patienter som fått en sårinfektion 

på frågor som berör om de vårdats på hemsjukhuset på grund av sin postoperativa 

sårinfektion, om sårodlingar har tagits, om de antibiotikabehandlats samt eventuellt namn på 

antibiotikan. Alla sårinfektioner som registreras i studien samt i föreliggande rapport är 

således självrapporterade av patienterna. Enkäten är en modifierad enkät från tidigare studier 

(se bilaga 1)(Swenne et al, 2004) och svarsfrekvensen var hög, ca 90 % vid första utskicket 

(Christine Leo Swenne, 17 oktober, 2013). 	  

	  

För datainsamlingen avändes ett datainsamlingsinstrument (se bilaga 2) som är konstruerat 

utefter nedan nämnda variabler som avsågs undersökas (se tabell 1). Alla variabler stod 

listade i instrumentet och varje variabel som hittades under journalgranskningen bockades av 

eller fick ett värde där detta var aktuellt. Från den elektroniska patientjournalen (Cosmic) 

inhämtades information om huruvida patienterna hade någon av de kända patientrelaterade 

riskfaktorerna för postoperativa sårinfektioner. De variabler som då eftersöktes var: Kön, 

BMI, rökning, KOL, diabetes, prednisolonbehandling, ejektionsfraktion, HbA1c, Hb samt 

kreatininvärde. Värden för när variablerna klassificerats som riskfaktorer presenteras i tabell 

1. Då denna rapport är en del av en större studie inhämtades, för den större studiens räkning, 

uppgifter om både patientrelaterade och operationsrelaterade riskfaktorer. För denna rapport 

användes dock endast uppgifter om patientrelaterade riskfaktorer.	  
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Tabell 1. Riskfaktorer som undersöks.	  

Riskfaktor	   Riskvärdea	   Definition	  

Kön	   Kvinna	   Biologiskt kön	  

BMI	   ≥ 30 kg/m2	   Vid inskrivningb	  

Rökning	   Ja	   Självrapporterat. Kontinuerligt 

inom 2 månader preoperativt	  

KOL	   Ja	   Om diagnostiserad av läkare	  

Diabetes	   Ja	   Om diagnostiserad av läkare	  

Prednisolonbehandling	   Ja	   Kontinuerligt under minst en period 

inom 30 dagar preoperativt	  

Ejektionsfraktion	   ≤ 35%	   Vid inskrivningb	  

HbA1c (IFCC)	   ≥ 53 mmol/mol	   Vid inskrivningb	  

B-Hemoglobin	   ≤ 140 g/l	   Preoperativtc	  

S-Kreatinin	   ≥ 100 µmol/l	   Preoperativtc	  

a Om ett värde för aktuell riskfaktor uppnås har patienten sagd risk. 
b Eller senast inom 2 veckor före operation, svar från andra sjukhus inkluderat. 
c Eller senast inom 3 dagar före operation, svar från andra sjukhus inkluderat.	  
	  

Tillvägagångssätt	  

Tidigare nämnd enkät skickas rutinmässigt ut till patienter 30 dagar efter genomgången 

CABG-kirurgi av en undersköterska på thoraxintensiven. En undersköterska på 

thoraxoperation lägger in data från svarsenkäterna i statistikprogrammet Statistical Package 

for Social Sciences (SPSS) alltefter de kommer in. Ur matrisen i SPSS hämtades 

patientuppgifter i form av personnummer samt om patienten drabbats av en PSI eller ej. 	  

	  

I den elektoniska patientjournalen (Cosmic) fanns läkarens inskrivningsanteckning, 

anestesiologens bedömning samt laboratorielista med blodprovssvar. Där hämtades data 

avseende patienternas eventuella riskfaktorer. Ur läkarens inskrivningsanteckning och/eller 

anestesiologens bedömning hämtades uppgifter om BMI, diabetes, rökning, KOL, 

prednisolonbehandling samt ejektionsfraktion. Från listan med provresultat hämtades 
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provsvar avseende kreatinin, HbA1c och Hb. Ifall efterfrågade variabler ej fanns i Cosmic, 

söktes dessa i inscannade journalanteckningar (KOVIS). Om en specifik variabel ej infanns i 

varken Cosmic eller KOVIS eller om variabeln ej uppnådde eventuella inklusionskrav 

gällande tidsspann, markerades variabeln som internt bortfall. 	  

	  

Patienterna delades in i kategorier utefter frågeställningarna och bearbetades med 

avidentifierade uppgifter enligt beskrivning nedan. 

	  

Forskningsetiska överväganden	  

Rapporten var ett arbete inom ramen för högskoleutbildningar på grundnivå och omfattades 

inte av “Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor”. Detta arbete 

låg även inom ramen för kvalitetsarbete som skall och måste utföras enligt SOSFS 2011:9. 

Allt eftersom det är viktigt att finna riskfaktorer och att se om fler riskfaktorer ger en ökad 

risk för PSI. Kunskap om detta är viktigt för att vården av dessa patienter ska kunna ske på 

bästa sätt. Tillstånd för genomförande av datainsamling inhämtades från aktuell 

verksamhetschef.  	  

	  

Patienterna fick via den tidigare skickade enkäten information om att deras svar kommer att 

ligga till grund för ett kontinuerligt kvalitetsarbete vid aktuell vårdavdelning samt att 

personuppgifter behandlas konfidentiellt och enligt personuppgiftslagen. Personuppgifterna 

behandlades i enlighet med Personuppgiftslag (1998:204) 9 och 10 §§. Personuppgifterna 

behandlades konfidentiellt och varken i analysunderlaget eller den slutgiltiga rapporten 

framkommer några uppgifter som möjliggör identifiering. Trots detta måste man ta i 

beaktning hur patienterna kan ha upplevt att ha journalgranskats i och med denna rapport. Det 

kan ha uppfattas som negativt och integritetskränkande att någon okänd person läst i ens 

journal. Det som kan upplevas som positivt är att man har bidragit till viktigt forskning som 

kan underlätta för andra patienter som är i samma situation. Den etiska vinsten med rapporten 

bör ändå ses som att resultatet förhoppningsvis kan komma att förbättra vården, både 

ekonomiskt och ur ett patientperspektiv.	  
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Bearbetning och analys	  

Data som togs fram bearbetades och analyserades med hjälp av statistikprogrammet SPSS. 	  

	  

Första och andra frågeställningen avser hur många patienter av dem som undersökts hade fler 

än eller lika med tre riskfaktorer respektive färre än tre riskfaktorer. Tredje och fjärde 

frågeställningen tar upp hur många av de med ≥ 3 riskfaktorer respektive < 3 riskfaktorer som 

rapporterat att PSI förekommit. Data analyserades med Chi2-test och signifikansknivå sattes 

till < 0,05 som accepterat p-värde.	  

	  

Femte frågeställningen tar upp skillnaden mellan två grupper - Har patienter med ≥ 3 

riskfaktorer större risk för infektioner än patienter med < 3 riskfaktorer. Data som rörde 

denna frågeställning bearbetades via en icke- parametrisk (nominal) analys - Chi2-test. 

Signifikansnivå valdes så accepterat p-värde < 0,05.	  

	  

RESULTAT 
Översikt 

Undersökningsgruppen bestod av 228 patienter i åldrarna 41 till 83 år där 16,7% var kvinnor 

(n=38) och 83,3% var män (n=190). Medelålder bland kvinnor var 68 år respektive 67 år 

bland män. Medelåldern inom hela undersökningsgruppen var 67 år. Inom 

undersökningsgruppen fanns 17 patienter med ofullständiga journalanteckningar vilket 

medförde totalt 22 interna bortfall av 2280 gällande riskfaktorer (0,96 % interna bortfall).	  

	  

Signifikansnivån på de individuella riskfaktorerna skiljer sig åt med p-värden som varierar 

från 0,015 till 0,758. Riskfaktorerna kön och BMI är statistiskt signifikanta gällande värden 

hos patienter med respektive utan postoperativ sårinfektion. Hos resterande riskfaktorer kan 

nollhypotesen ej förkastas. 
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Tabell 2. Översikt över undersökningsgruppen med avseende på riskfaktorer.	  
Patientrelaterade riskfaktorer	   Totalt antal 

patienter	  
(n=228)	  

Patienter utan 
sårinfektion 	  

78,1% (n=178)	  

Patienter med 
sårinfektion 	  
21,9% (n=50)	  

p-värde	  

Kön   Kvinna%/Man% 	  
(K=n/M=n)	  

16,7/83,3 
(38/190)	  

63,2/81,1 
(24/154)	  

36,8/18,9 
(14/36)	  

0,015a	  

BMI       kg/m2 

(n)	  
28,1±4,4	  
(n=228)	  

27,7±4,1	  
(n=178)	  

29,4±4,9	  
(n=50)	  

0,015b	  

Rökning            Ja%/Nej% 
(J=n/N=n)	  

11,8/8,2 
(27/201)	  

81,5/77,6	  
(22/156)	  

18,5/22,4	  
(5/45)	  

0,648a	  

Kol             Ja%/Nej% 
(J=n/N=n)	  

1,3/98,7 
(3/225)	  

33,3/78,7	  
(1/177)	  

66,7/21,3 
(2/48)	  

0,059a	  

Diabetes            Ja%/Nej% 
(J=n/N=n)	  

33,8/66,2 
(77/151)	  

74,0/80,1 
(57/121)	  

26,0/19,9	  
(20/30)	  

0,292a	  

Prednisolonbeh.           Ja%/Nej% 
(J=n/N=n)	  

4,8/95,2 
(11/217)	  

81,8/77,9	  
(9/169)	  

18,2/22,1 
(2/48)	  

0,758a	  

Ejektionsfraktion      EF% 
(n)	  

48,6±8,2	  
(n=218)	  

48,8±8,1	  
(n=170)	  

47,9±8,7 
(n=48)	  

0,699b	  

HbA1c IFCC            mmol/mol	  
(n)	  

45,7±12,2	  
(n=218)	  

44,6±10,4	  
(n=170)	  

49,7±16,9 
(n=48)	  

0,089b	  

B-Hemoglobin           g/l 
(n)	  

140,2±13,7 
(n=227)	  

140,4±14,2	  
(n=177)	  

139,4±11,7	  
(n=50)	  

0,512b	  

S-Kreatinin     µmol/l	  
(n)	  

87,9±34,3	  
(n=227)	  

89,1±36,4 
(n=178)	  

83,6±24,9	  
(n=49)	  

0,071b	  

a Chi2-Test  	  
b Mann-Whitney-U Test 
	  
Hur många patienter hade mer- respektive mindre än tre riskfaktorer?	  

Av 228 patienter var det 32,0% som hade ≥ 3 riskfaktorer (n=73) och 68,0% som hade < 3 

riskfaktorer (n=155), se tabell 3. Mer än hälften av samtliga patienter hade en eller två 

riskfaktorer (51,75%, n= 118). De dominerande riskfaktorerna bland patienterna i hela 

undersökningsgruppen var förekomsten av B-hemoglobin ≤140 (48,9%, n=111), diabetes 

(33,8%, n=77) samt BMI ≥30 (31,6%, n=72). Bland de patienter som hade ≥ 3 riskfaktorer 

var de dominerande riskfaktorerna desamma som för hela gruppen. Dock var förekomsten av 

de dominerande riskfaktorerna högre; B-hemoglobin ≤140 (79,5%, n=58), diabetes (74,0%, 

n=54) samt BMI ≥30 (56,2%, n=41).	  
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Hur många patienter med fler- respektive färre än tre riskfaktorer uppgav infektion?	  

I gruppen med ≥ 3 riskfaktorer rapporterade 32,9% förekomst av infektion (n=24) och i 

gruppen med < 3 riskfaktorer var det 16,8% som rapporterade förekomst av infektion (n=26), 

se tabell 3. De dominerande riskfaktorerna bland samtliga patienter som rapporterade 

infektion var förekomsten av B-hemoglobin ≤140 (50,0%, n=25), BMI ≥30 (44,0%, n=22) 

samt diabetes (40,0%, n=20).	  

	  
Tabell 3. Gruppfördelning	  

Antal kombinerade 
riskfaktorera	  

Totalt antal 
patienter	  

100,0% (n=228)	  

Patienter utan 
sårinfektion 	  

78,1% (n=178)	  

Patienter med 
sårinfektion 	  
21,9% (n=50)	  

p-värde	  

Antal     ≥3%/<3%	  
(≥3=n/<3=n)	  

32,0/68,0 
(73/155)	  

67,1/83,2	  
(49/129)	  

32,9/16,8	  
(24/26)	  

0,006b	  

a Samtliga patienter togs med i beräkningen, interna bortfall vid enskilda variabler räknades som “ej riskfaktor”. 
b Chi2-Test	  
	  
Infektionsrisk korrelerat med antal riskfaktorer	  

Räknat på resultaten som presenterats i tabell 3 är det signifikant nästan dubbelt så stor risk 

(RR=1,960) att få en postoperativ infektion om man har tre eller fler än tre riskfaktorer 

jämfört med om man har färre än tre riskfaktorer (X2=7,516 df=1 p=0,006).	  

	  

DISKUSSION	  
Sammanfattning	  

Av 228 undersökta hade totalt 50 patienter rapporterat sårinfektion och 73 patienter hade ≥ 3 

riskfaktorer. Bland de som hade ≥ 3 riskfaktorer rapporterade 32,9% PSI och bland de som 

hade < 3 riskfaktorer rapporterade 16,8% PSI. Risken att få PSI efter CABG-kirurgi är nästan 

dubbelt så stor (RR=1,960) hos patienter med ≥ 3 riskfaktorer jämfört med patienter med < 3 

riskfaktorer (X2=7,516 df=1 p=0,006).	  

	  

Resultatdiskussion	  

Som kan utläsas ur Tabell 2 är enbart de enskilda faktorerna kön och BMI signifikanta i 

rapporten. Faktorn kön pekar på att kvinnor har större risk än män att få en PSI, vilket även 

stämmer överens med valet av att bestämma könet kvinna som riskfaktor (Bundy, Gonzales, 

Barnard, Hardy & DuPont, 2006). Vad gäller BMI kan man utifrån resultatet se att 
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gränsvärdet skulle ha kunnat sättas till 28,6* för vidare uträkningar vad gäller riskfaktor/ej 

riskfaktor. Ändå valdes ett värde på 30,0 som gräns då andra, större studier visat signifikant 

större risk för PSI hos patienter med fetma, alltså BMI över 30,0. (Bryan & Yarbrough, 

2013). Samma gäller för resterande värden vars noll-hypotes ej kan förkastas.	  

	  

De tre dominerade riskfaktorerna oavsett gruppering var högt BMI, diabetes och lågt Hb. Just 

högt BMI och diabetes har länge varit kopplade med hjärt-/kärlsjukdomar överlag och kan 

inte bara ge indikation på riskfaktor för postoperativa sårinfektioner, utan även delvis förklara 

många patienters orsak till den problematik som tillslut ledde till operation (Socialstyrelsen, 

2009). Bland dessa tre enskilda riskfaktorer var endast signifikansnivån på BMI högt. Det 

kan finnas många olika förklaringar till detta. Bland annat skiljdes varken olika sorters 

diabetes eller typ av behandling åt - i stället togs även variabeln HbA1c med som dels är en 

god markör på hur bra behandlingen fungerar, dels kan väcka misstankar om dold, ännu icke 

upptäckt diabetes (Cerami, 2012; WHO, 2011). Varför hemoglobinvärden lika med eller 

under 140 inte nådde upp till signifikant nivå kan antingen bero på att urvalsgruppen var för 

liten, eller för att det helt enkelt inte finns någon relevant signifikans vad gäller lågt Hb och 

risk för PSI efter CABG. Med tanke på Swenne och medarbetares (2004) studie kan man 

dock anta att det är urvalsgruppens storlek som orsakat detta då deras resultat visat 

signifikans.	  

	  

Värt att nämna i detta sammanhang är att mer än hälften (51,75 %) i urvalsgruppen hade en 

eller två riskfaktorer vilket delvis kan förklara den ojämna fördelningen. Det är helt enkelt 

vanligare att inte ha så många riskfaktorer. Av de 17 patienter med interna borfall som 

förekom var det endast sex patienter som hade kunnat påverka grupperna, det vill säga 

patienter som hade kunnat få tre eller fler än tre riskfaktorer om journalanteckningarna varit 

kompletta. Denna låga siffra ansågs försumbar och därför räknades alla patienter ändå med.	  

	  

Av totala undersökningsgruppen rapporterade 21,9% förekomst av PSI. Denna siffra ligger 

lägre än vad Swenne och medarbetare (2004) hade i deras undersökningsgrupp (patienter som 

genomgick en CABG mellan 1998 och 2002, på samma sjukhus) i vilken 30,5% rapporterat 

PSI. En klar förbättring kan alltså ses gällande infektionsprevalensen. Man kan dock 

diskutera huruvida andra påverkande faktorer (såsom eventuella intraoperativa faktorer) 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
*	  Ungefärligt	  medelvärde	  av	  BMI	  mellan	  medelvärdet	  hos	  patienter	  som	  fick	  infektion	  och	  medelvärdet	  
hos	  patienter	  som	  inte	  fick	  infektion.	  Se	  tabell	  2.	  
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spelat in, eller om det enbart är vårdkedjans pre- och postoperativa omhändertagande av 

patienten som förbättrats.	  

	  

Som väntat var det större andel patienter med tre eller fler än tre patientrelaterade riskfaktorer 

som rapporterade PSI jämfört med patienter som hade färre än tre riskfaktorer. Något 

förvånande var dock den påtagliga skillnaden. Patienter med tre eller fler än tre riskfaktorer 

hade nästan dubbelt så stor risk att få en PSI jämfört med patienter med färre än tre 

riskfaktorer.	  

	  

Metoddiskussion	  

Som studiedesign till denna rapport valdes en kvantitativ retrospektiv 

journalgranskningsstudie, vilket kan anses vara en lämplig design med tanke på studiens 

syfte. 	  

	  

Sveriges Kommuner och Landsting [SKL] har studerat vårdrelaterade infektioner [VRI] och 

vanliga riskfaktorer för dessa i allmänhet. De har kommit fram till att risken för att utveckla 

VRI är tre gånger så stor om man har två riskfaktorer jämfört med en. När det kommer till 

PSI efter CABG är riskfaktorerna något annorlunda än de som gällde för VRI i allmänhet. 

Här är riskfaktorerna i större del patient- eller operationsrelaterade. Patienter med hjärt-

kärlsjukdomar har ofta redan två riskfaktorer: högt BMI och diabetes (Socialstyrelsen, 2009). 

För denna rapport valdes därför en gräns på tre riskfaktorer då det ansågs vara en bra nivå att 

utgå från med tanke på att inga tidigare studier med denna inriktning har hittats.	  

	  

Urvalsgruppens storlek (n=228) kan anses tilläckligt stor för studiens syfte. Detta eftersom de 

båda grupperna (≥ 3 och < 3 riskfaktorer) blev tillräckligt stora för att signifikant visa att det 

är större risk att få infektion om man har tre eller fler riskfaktorer. Däremot hade en större 

urvalsgrupp kunnat ge säkrare resultat på de enskilda riskfaktorerna, med tanke på att det i 

vissa riskfaktorsgrupper endast fanns ett fåtal patienter. Större urvalsgrupp hade alltså kunnat 

ge fler patienter till varje riskfaktor. Dessutom hade det varit fördelaktigt att ha med patienter 

från fler sjukhus eftersom karekteristika och homogenitet i populationen kan se olika ut 

beroende på var i landet man befinner sig (Polit & Beck, 2012). 	  
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Valet att endast analysera patientrelaterade riskfaktorer kan anses bra med tanke på att det är 

dessa som sjuksköterskan lättast kan ta hänsyn och ställning till när denne ska vårda patienten 

postoperativt. Dessa riskfaktorer är redan kända sedan inskrivningen vilket gör att den 

postoperativa vården kan planeras i förväg. Dock hade intraoperativa riskfaktorer kunnat ge 

rapporten en extra dimension eftersom även dessa visat sig spela en stor roll vid PSI (Bryan 

& Yarbrough, 2013). Då det inte tagits hänsyn till intraoperativa riskfaktorer i denna rapport 

finns det alltså en möjlighet att detta kan ha påverkat resultatet eftersom omfattningen av 

dessa riskfaktorer är okänd i urvalsgruppen.  	  

	  

Förekomst av andra riskfaktorer än de i bakgrunden nämnda kan finnas i urvalsgruppen. 

Detta skulle kunna påverka resultatet, men då de valda riskfaktorerna är de mest kända och 

förekommande så kan resultatpåverkan i detta fall anses liten. Dessutom skulle det kunna 

vara så att vissa riskfaktorer enskilt ger en större risk för infektion än andra. Att 

riskfaktorerna inte är rangordnade på detta sätt kan ses som en svaghet i rapporten, men 

eftersom ingen hänsyn tagits till detta, varken gällande patienter som fått infektion eller 

patienter som inte fått infektion, kan denna bias i rapporten anses försumbar.	  

	  

Vad gäller de interna bortfallen (22 av 2280 variabler) anses det inte påverka resultaten. 

Några få uppgifter om ett mycket litet antal patienter kunde inte hittas efter flera försök och 

lång tids efterforskning och granskning i journalerna. Dessa uppgifter har visserligen minskat 

en del enskilda variablers omfattning men hade sedan mycket liten effekt på resterande 

analyser med antal under/över eller lika med 3 som gräns. Bortfallen räknades med, men som 

“icke riskfaktor” då man i de flesta fall skulle kunna anta att det inte stod med i journalen 

eftersom det inte var något problem (Björvell, 2014).	  

	  

SLUTSATS	  
Det finns en signifikant högre risk för PSI efter CABG vid förekomst av tre eller fler än tre 

patientrelaterade riskfaktorer jämfört med färre än tre riskfaktorer. Det är dock värt att nämna 

att intraoperativa faktorer inte studerats, liksom att bara de mest kända faktorerna togs med i 

beräkningen. Dessutom var riskfaktorerna inte individuellt rangordnade utifrån någon 

förutbestämd högre eller lägre påverkan avseende PSI och undersökningsgruppen var relativt 

liten. Fler, större studier av detta slag efterfrågas då denna rapport enbart kan ge en 

fingervisning om hur situationen föreligger på ett mellansvenskt sjukhus.	  
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Kliniska implikationer	  

Förberedelser för den postoperativa vården kan göras redan preoperativt med hjälp av de 

patientrelaterade riskfaktorerna, eller kännedomen om antalet riskfaktorer patienten har. 

Detta går inte med de intraoperativa faktorerna, då man på förhand inte vet hur ingreppet 

kommer att fortgå. Som Faye G Abdellah menar är prevention en viktig del för att uppnå ett 

lyckat omvårdnadsarbete. Sjuksköterskan ska alltså med sina fysiologiska och medicinska 

kunskaper kunna förebygga olyckor, skador och infektioner (Abdellah, 1994). 

Kunskapsunderlaget som detta arbete har frambringat skulle kunna användas till att undervisa 

sjukvårdspersonal. Detta för att öka förståelsen och uppmärksamheten i vården av patienter 

som genomgått en CABG. Därav kan man sedan optimera och eventuellt förebygga dessa 

risker redan preoperativt. Vidare kan detta leda till kortare vårdtider för patienterna, en 

minskning av onödiga kostnader för sjukvården och framförallt minskat lidande hos patienter 

och anhöriga.	  
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BILAGA 1 - INFEKTIONSENKÄT 

 

Personnummer __________-_______ 
 
Infektionsregistrering efter thoraxkirurgi vid 
Thoraxkirurgen, Akademiska sjukhuset i Uppsala 
 
På Thoraxkirurgen bedrivs en fortlöpande uppföljning angående eventuella 
sårinfektioner efter kirurgi som en del i vårt kvalitetsarbete. Såret kan 
normalt ge ifrån sig en klar vätska som upphör efter en tid. Vid en 
infektion fortsätter det att rinna vätska från såret. Sårvätskan kan också 
ändra utseende och bli gulaktig i färgen och ibland lukta illa. Definitionen 
på sårinfektion är var man kan se för ögat.  

Resultatet av uppföljningen ligger sedan till grund för översyn av 
våra rutiner i samband med operation. Genom att besvara enkäten 
medverkar Du till att vi skall kunna bedriva en så bra vård som möjligt. 
Dina uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och dina svar kommer 
inte att kunna identifieras i vår rapportering av sårinfektioner. 
Uppföljningen följer de bestämmelser som är föreskrivna i 
Personuppgiftslagen. 
 
Frågor att besvara för dig som är hjärtopererad 
 
Har Du under vårdtiden/efter utskrivningen från Thoraxkirurgen haft en 
infektion i såret på bröstkorgen?  
 �  ja �  nej 
 
Har Du under vårdtiden/efter utskrivningen från Thoraxkirurgen haft en 
infektion där dränagen suttit?  
 �  ja �  nej 
 
Nedanstående fråga besvaras av patienter som är opererade med 
Kranskärlskirurgi där man tagit kärl från benet 
 
Har Du under vårdtiden/efter utskrivningen från Thoraxkirurgen haft en 
infektion i såret på benet?  
 �  ja �  nej 
 
Nedanstående fråga besvaras av patienter där man tagit kärl från 
armen 
 

Har Du under vårdtiden/efter utskrivningen från Thoraxkirurgen haft en 
infektion i såret på armen?  
 �  ja �  nej 
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 2

Nedanstående fråga besvaras av patienter som är opererade i 
ljumsken 
 
Har Du under vårdtiden/efter utskrivningen från Thoraxkirurgen haft en 
infektion i såret i ljumsken? 
 �  ja �  nej 
 
 
 
Frågor att besvara för Dig som är lungopererad 
 
Har Du under vårdtiden/efter utskrivningen från Thoraxkirurgen haft en 
infektion i operationssåret? 
 �  ja �  nej 
 
Har Du under vårdtiden/efter utskrivningen från Thoraxkirurgen haft en 
infektion där dränagen suttit? 
 �  ja �  nej 
 
 
 
Om Du har haft en infektion och svarat ja på någon av 
ovanstående frågor vill vi veta vilken vård Du fått. 
 
Blev Du inlagd på sjukhuset på grund av Din infektion? 
 �  ja Vilket sjukhus? _____________________________ �  nej 
 
 
 
Har man tagit en sårodling? 
 �  ja �  nej �  vet ej 
 
Behandlades Du med antibiotika? 
 �  ja Namnet på antibotikan? ______________________ �  nej 
 
 
 
 
Datum ____________ Namn ________________________________________  

 
 
 
Om Du har frågor kontakta Christine Leo Swenne, Vårdutvecklare Onkologi-, thorax- och medicin divisionen, 
Tel. 018/611 39 94, e-post christine.leo.swenne@akademiska  
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BILAGA 2 – DATAINSAMLINGSINSTRUMENT 

 

  Registreringsunderlag  för  journalgranskning  av  postoperativ  

sårinfektion  efter  CABG-kirurgi:  

Personnummer:  _________________________  

Man  ⬜ Kvinna  ⬜   

Patientrelaterade  riskfaktorer:  

Ålder  (vid  primär  operation): _____  år   

Längd: _____  cm   

Vikt: _____  kg   

BMI: _____  kg/m^2  

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

KOL:   Ja  ⬜ Nej  ⬜  

Diabetes  (diagnostiserad): Ja  ⬜ Nej  ⬜  

Behandling: Tablett  ⬜ Insulin  ⬜ Nej  ⬜  

Prednisolonbehandling Ja  ⬜ Nej  ⬜  

Ejektionsfraktion: _____  %  

Preoperativt  HbA1c  (IFCC): _____  mmol/mol    

Preoperativt  B-hemoglobin: _____  g/L    

Preoperativt  S-kreatinin: _____  µmol/l  

Euroscore: _____ Finns  ej  ⬜  

  

Intraoperativa  riskfaktorer:  

Anastomoser  (antal): _____  

Mammaria: dx  ⬜   sin  ⬜  

Maskintid: _____  min  

Tångtid: _____  min  

Blodtransfusion  postop  dygn: 0  ⬜ 1  ⬜ 2  ⬜ Nej  ⬜  

  

Övriga  observationer:  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

Gabriella  Johnsson  &  Nils  Pettersson  

Sjuksköterskestudenter  T6  vid  Uppsala  universitet  VT  2014  

Off Pump [ ]

B-glucose (dygn): 
Antal mätningar:

____     ____     ____
____     ____     ____

Både T/I [ ]


