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Nyckelord: Postoperativa komplikationer, riskfaktorer, sårinfektioner 

 

SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

Postoperativa sårinfektioner ger ett ökat lidande för patienten och kostar samhället pengar då 

det leder till längre vårdtider. Tidigare forskning visar att patientrelaterade riskfaktorer som 

rökning, diabetes, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), hög ålder (>65år) ett lågt 

preoperativt hemoglobinvärde (<140g/L) och ett högt BMI (>30) ökar risken för att drabbas 

av postoperativ sårinfektion. 

Syfte 

Att undersöka huruvida patienter som operatats med Coronary Artery Bypass Graft (CABG) 

på ett universitetssjukhus i Mellansverige under 2013 och hade någon av dessa riskfaktorer 

och om de i högre utsträckning drabbas av postoperativ sårinfektion. 

Metod 

Studien har en deskriptiv design och utgår från en fortgående infektionsregistrering på 

verksamhetsområdet. I studien ingick 148 patienter av 255 (58%) som genomgått CABG 

under 2013. Eventuella riskfaktorer samlades in genom journalgranskning.  

Resultat 

Det fanns inget samband mellan postoperativ sårinfektion och patientrelaterade riskfaktorer 

som rökning (ej slutat röka fyra veckor innan operation), diabetes, KOL, hög ålder (>65 år), 

lågt preoperativt hemoglobinvärde (<140 g/L) eller ett högt BMI (>30) och att drabbats av en 

postoperativ sårinfektion.  

Slutsats 

Mer forskning och större urval behövs inom området för att ett tillförlitligt resultat ska kunna 

presenteras. 
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ABSTRACT 

Introduction 

Postoperative wound infections leads to increased patient suffering and cost society money 

because it leads to longer hospital stays. Previous research shows that patient related risk 

factors such as smoking, diabetes, Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD), 

advanced age (>65 years) a low preoperative hemoglobin level (<140g/L) and a high BMI (> 

30) increases the risk of suffering a postoperative wound infection. 

Aim 

To investigate whether patients that underwent surgery with Coronary artery Bypass Graft 

(CABG) in a university hospital in central Sweden in 2013 and had any of these risk factors 

more often suffer from post-operative wound infection. 

Method 

The study has a descriptive design and is based on an ongoing infection registration area of 

operations. The study included 148 patients out of 255 (58%) undergoing CABG in 2013. 

Possible risk factors were collected through medical record review. 

Results 

There was no significant correlation between surgical wound infection and patient-related risk 

factors such as smoking (not quit smoking four weeks before surgery), diabetes, COPD, 

advanced age (>65 years), low preoperative hemoglobin (<140g/L) or a high BMI (>30) and 

suffered a postoperative wound infection. 

Conclusion 

More research and a larger sample is needed in the field to produce a reliable result could be 

presented. 
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BAKGRUND 

Inledning 

Hjärt- & kärlsjukdom är en av de största anledningarna till vård på sjukhus och dödsfall i 

Sverige (Socialstyrelsen, 2012). De huvudsakliga anledningarna till koronarskleros är inte 

känd men riskfaktorer som hereditet, hypertoni, rökning och övervikt anses vara bidragande 

faktorer hos de som drabbas. Angina pectoris är ett vanligt symtom vid ateroskleros i 

kranskärlen. Många av de som drabbas beskriver bröstsmärtan vid angina pectoris som 

tryckande, brännande eller sammandragande och domningar i armar och fingrar kan upplevas 

till följd av detta. Angina pectoris uppstår på grund av att hjärtmuskeln får för lite blod eller 

att efterfrågan på syresatt blod överstiger tillgången. Diagnosen ställs på patientens anamnes 

(Henze, Olin & Björk, 1985). 

Coronary Artery Bypass Graft  

Coronary Artery Bypass Graft (CABG) är en operation som utförs på indikationen angina 

pectoris då läkemedel visat sig ha otillräcklig effekt. Syftet med ingreppet är att minska eller 

helt bota kärlkrampen samt att i många fall förbättra prognosen för patienterna och därmed 

minska risken för dödsfall. Ingreppet innebär att blodflödet i kranskärlet kopplas förbi 

förträngningar eller ocklusioner i kranskärlen. Vengraftet som används är ofta en del av v. 

saphena magna från underbenet. Patienternas prognos förbättras med kirurgi jämfört med 

konservativ behandling framförallt för patienter med trekärlssjukdom (Ståhle, 2013). 

Sårläkning  

Sårläkning delas in i tre faser: inflammation, vävnadsnybildning och vävnadsremodellering. I 

inflammationsfasen startar koagulationskaskaden till följd av att blod läcker ut i vävnaden. En 

tromb bestående av fibrin och trombocyter bildas och stoppar blödningen samtidigt som den 

bidrar till att starta vävnadsreparationen. Leukocyter dras till området och den 

inflammatoriska processen påbörjas. I vävnadsnybildningsfasen återskapas epitel genom 

epitelnybildning (Holmdahl, 2008).  

När ett sår uppkommer, som vid kirurgi, strävar kroppen efter att så snabbt som möjligt läka 

skadan. Det finns två principer för läkning: regeneration och reparation. Regeneration ämnar 

till att återskapa vävnad eller ett organ för att återställa funktionen. Människan kan bara 

regenerera epitel. Vid reparation ersätts skadad eller förlorad vävnad med bindväv. Denna 
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utgör ärrvävnaden. I denna förloras den ursprungliga funktionen med undantag för ärrvävnad i 

ben, brosk och senor där ärrvävnaden liknar den förlorade vävnaden. 

Postoperativ sårinfektion 

Då postoperativa sårinfektioner kan uppkomma efter vårdtiden på sjukhus är det viktigt att 

följa upp hurvida patienterna drabbats av komplikationer i form av sårinfektion. Tecken på en 

sårinfektion är feber samt svullnad, rodnad och ömhet kring såret. Pus/var och vätska kan 

komma från såret (Järhult & Offenbartl, 2013). Vid postoperativ sårinfektion kan pus/var ses 

med blotta ögat eller utan bakteriologisk odling och för att klassas som postoperativ 

sårinfektion  ska den ha uppstått inom 30 dagar efter operationen. Infektionen kan antingen 

klassificeras som infektion i själva operationssåret eller som en djupare infektion med 

påverkan på anatomin, exempelvis organ. De postoperativa sårinfektionerna delas in i tre 

kategorier, infektion i enbart huden eller subcutan vävnad, djupare infektion som involverar 

djupare mjukdelar i snittet eller infektion som istället involverar anatomin exempelvis organ 

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

Metaparadigmbegrepp 

Enligt Hall (2012) utgår omvårdnad från metaparadigmbegrepp som inkluderar människa, 

miljö, hälsa och omvårdnad. Omvårdnaden kan även beskrivas utifrån konsensusbegrepp som 

handlar om patientenperspektiv, lidande, välbefinnande, omsorgsrelation, livsvärld, subjektiv 

kropp samt omgivning. Det vårdvetenskapliga begreppet lidande/vårdlidande kan sättas i 

relation till patientens lidande i samband med en eventuell postoperativ sårinfektion (Hall, 

2012). Lidande är en mer komplex term och involverar förutom kroppen och sjukdomen 

människan som helhet (Hedelin, Jormfeldt & Svedberg, 2011). Eftersom lidande är 

individuellt går det inte säga hur varje individ upplever en postoperativ komplikation som en 

sårinfektion men det kan tänkas att lidandet ökar eftersom att fokusen inte enbart ligger på 

den bakomliggande sjukdomen utan mer på kroppen och sårprocessen. Livsstilsförändringar 

kan uppmuntras för att förbättra hälsa och därmed minska risken för en postoperativ 

sårinfektion, samt att som patient men även som personal arbeta pre- och postoperativt 

förebyggande mot ohälsa. När en sårinfektion uppstår leder det till längre vårdtider och 

indirekt en mer komplex rehabilitering för patienten (Hedelin, Jormfeldt & Svedberg, 2011).  
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Sjuksköterskans ansvar 

Enligt socialstyrelsens kompetensbeskrivning som bygger på ICNs etiska kod (2005) har 

sjuksköterskan fyra grundläggande ansvarsområden: att främja hälsa, förebygga ohälsa, att 

återställa hälsa samt att lindra lidande. Detta kan innebära att sjuksköterskan motiverar 

patienten till livsstilsförändringar i syfte till att förebygga ohälsa. Utifrån socialstyrelsens 

kompetensbeskrivning (2005) kan det antas att sjuksköterskan ska ge patienten och dess 

anhöriga adekvat information inför såväl undersökningar och behandling som operation. 

Sjuksköterskan ska även motivera och stödja patienten i nödvändiga livsstilsförändringar som 

exempelvis att sluta röka, motionera mer och äta mer hälsosamt. Detta med förhoppningen att 

förebygga ohälsa och lidande som exempelvis komplikationer kan leda till. Genom att arbeta 

förebyggande och undervisa patienten i främjande livsstilsförändringar kan komplikationer 

förebyggas. Att förebygga komplikationer som kan uppstå efter vård är sjuksköterskans 

ansvar. Det finns två olika sortens komplikationer, patientrelaterade som livsstilsfaktorer samt 

vårdrelaterade som beror på den vård som utförts (Socialstyrelsen, 2005). 

De valda riskfaktorerna i denna studie är patientrelaterade vilket ger sjuksköterskan en viktig 

roll preoperativt. Sjuksköterskan ska dels ge patienten information om de livsstilsfaktorer 

patienten lever med och vilka riskfaktorer de medför samt hjälpa och motivera patienten till 

en förbättrad hälsa innan operationen.  

Tidigare forskning 

Rökning 

Rökning är en känd riskfaktor för postoperativa sårinfektioner och det är därför viktigt att 

tillämpa rökstopp inför omfattande kirurgi (Ståhle, 2013). Enligt Sorensen (2012) medför 

rökningen toxiska effekter och bidrar till en oxidativ stress som påverkar mikromiljön i 

vävnaden. Dessa faktorer leder till påverkan av samtliga faser i sårläkningen. Rökning 

påverkar sårläkningen genom främst tre mekanismer.  

1) Bidrar till en tillfällig minskad vävnadsgenomblödning och syresättning.  

2) Leder till en försämrad effekt av de inflammatioriska cellfunktionerna och den 

bakteriedödande förmågan inklusive syntes och deponering av kollagen.  

3) Rökning leder till att cellerna har försämrad förmåga till att repareras (Sorensen, 2012).  
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Att sluta röka inför en operation bidrar till förbättring i mikromiljöns vävnad (Sorensen, 

Karlsmark & Gottrup, 2003). Det tar fyra veckor för en rökare, som rökt 20 cigaretter om 

dagen under minst två år, att återfå den normala syresättningen i blodet och därmed återfå 

normal cirkulation i vävnaden vilket förutsätter optimal sårläkning (Sorensen, Karlsmark & 

Gottrup, 2003). I en tjeckisk studie visade det sig att de rökare som väljer att sluta röka inför 

operation också i hög utsträckning väljer att fortsätta vara rökfria efter operation (Zajak, 

Králíková, Pafko & B    íč  , 2013). Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) som är en 

komplikation till rökning ökar enligt Heilmann et al. (2013) risken för postoperativ 

sårinfektion. Trots att patienter blir informerade och uppmanade att sluta röka i tid innan 

operation har studier visat att det finns en andel patienter som väljer att röka trots att de står 

inför en operation (Theadome & Cropley, 2006). Om patienten inte är införstådd av allvaret 

med att fortsätta röka innan operationen eller om det är ett aktivt val baserat på kunskap från 

patienten, är inte studerat. 

Hemoglobin  

Ett normalt hemoglobinvärde bör ligga inom referensvärdena 120-160 g/l (Socialstyrelsen, 

2004). Ett lågt preoperativt hemoglobinvärde ger en ökad risk för att drabbas av postoperativ 

sårinfektion och leder även till en ökad risk för dödlighet. Enligt en studie visade det sig att ett 

preoperativt hemoglobinvärde under 140 g/l är förenat med en ökad risk för ytlig sårinfektion 

i sternum efter CABG (Swenne, Lindholm, Borowiec & Carlsson 2004). 

Body Mass Index (BMI) 

Ett högt BMI är relaterat till ökad risk för djupare infektion i operationssnittet efter en CABG 

          (B y   & Y  b   g , 2013). E   BM  >30           m    m          BM  ≥40   m 

sjuklig fetma. Den patientgrupp med fetma eller sjuklig fetma löper en större risk att drabbas 

av postoperativa komplikationer så som sårinfektion (Yap, Mohajeri & Yii, 2007). Fetma 

(BMI >30) är ett ökande hälsoproblem som leder till en ökad risk för att drabbas av hjärt-

kärlsjukdom och kan leda till följdsjukdomar som diabetes och hypertoni. Genom att 

förebygga fetma med bra kost och motion kan risken för att drabbas av dessa sjukdomar 

minskas (Jahangir, Shutter & Lavie, 2014). 

Diabetes  

Diabetes medför större risk för postoperativa sårinfektioner i sternum och ytliga 

stårinfektioner där vengraftet tagits efter CABG-operation (Brandt et al., 2004). 

Diabetespatienter är generellt lättare att drabbas av infektioner och sår vilket medfört att 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Sorensen%20LT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12832959
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Karlsmark%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12832959
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Karlsmark%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12832959
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Gottrup%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12832959
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Zajak%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24283740
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Kr%C3%A1l%C3%ADkov%C3%A1%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24283740
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Kr%C3%A1l%C3%ADkov%C3%A1%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24283740
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Pafko%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24283740
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Bortl%C3%AD%C4%8Dek%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24283740
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diabetes numera är en riskfaktor i operationssamband. Om en patient under operation har högt 

blodsocker kan detta påverka de immunologiska försvaret. Granulocyternas förmåga samt 

fagocytos och den bakteriedödande funktionen i kroppen försämras. Dessa faktorer leder till 

ökad risk för postoperativa sårinfektioner (Hosseinrezaei, Rafiei & Amiri, 2012). Samband 

mellan högt blodsocker och postoperativa sårinfektioner har beskrivits i flera studier (Yavuz 

et al., 2006 ). 

Ett högt blodsocker hos en diabetiker definieras som över 12mmol/l (Toft, 2010). 

Äldre 

Enligt Romoren (2008) räknas personer över 65 år som äldre. Enligt Sveriges kommuner och 

landsting (2013) blir den svenska befolkningen allt äldre och hjärt-kärlsjukdom och cancer är 

de största dödsorsakerna bland äldre (>65 år). Stigande ålder är en annan riskfaktor som ökar 

risken för att drabbas av postoperativa komplikationer som sårinfektion (Kubota et al, 2013). 

Äldre patienter som är i behov av en kranskärlsoperation har ofta riskfaktorer för att drabbas 

av en postoperativ sårinfektion på grund av den stigande åldern. Många äldre patienter har ett 

lågt immunförsvar och andra faktorer som påverkar sårläkningens process som exempelvis 

malnutrition och diabetes (Hosseinrezaei, Rafiei & Amiri, 2012). Stigande ålder innebär olika 

kroppsliga förändringar exempelvis förlorar huden sin elasticitet och fettpolstring, vilket 

innebär att huden blir skörare och tunnare med en ökad risk att få blåmärken och blödningar i 

huden (Mensen, 2008). Åldrandeprocessen innebär förändringar i blodcirkulationen och i 

hudens elasticitet. Förmågan till vasokonstriktion och vasodilation i de blodkärlen som finns i 

huden minskar och detta innebär svårigheter med att reglera temperaturen perifert och centralt 

i huden (Rida, Ghaddar, Ghali & Hoballah, 2014). Postoperativ sårinfektion är en 

komplikation som leder till ökat lidande för patienten samt förlänger vårdtider vilket leder till 

ökade kostnader för sjukvården (Graf et al, 2011). 

Problemformulering 

Tidigare forskning visar att postoperativa sårinfektioner dels leder till längre vårdtider och fler 

kirurgiska interventioner (Colombier, Kessler, von Segesser & Berdajs, 2013) vilket ger 

patienten ett ökat lidande. Enligt Wiklund (2012) kan en postoperativ sårinfektion leda till 

psykiskt och fysiskt lidande för patienten. Komplikationer är kostsamma för vårdgivaren 

vilket gör det viktigt att förebygga dem (Graf et al, 2011).Genom att förebygga eventuella 

riskfaktorer för postoperativa sårinfektioner kan även den fysiska och psykiska 
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återhämtningen förkortas efter operationen, vilket i sin tur minskar samhällets kostnader för 

fler läkarbesök, förlängda sjukskrivningar och långa vårdtider. 

Forskningsproblemet är att det finns för lite forskning där patientrelaterade riskfaktorer 

journalgranskats postoperativt för att se om det finns kopplingar mellan riskfaktorer och 

postoperativ sårinfektion.  

Syfte 

Att studera om patienter som har patientrelaterade riskfaktorer såsom högt BMI (>30), lågt 

hemoglobinvärde (<140 g/l) preoperativt, har diabetes, är rökare, har kronisk obstruktiv 

lungsjukdom (KOL) eller är äldre (>65) lättare får postoperativa sårinfektioner. 

Frågeställningar 

1.      Hur många patienter som är rökare drabbas av postoperativa sårinfektioner efter CABG? 

2.      Drabbas rökare i större utsträckning av postoperativa sårinfektioner än icke-rökare efter 

CABG? 

3.      Hur många patienter som opererats med CABG har tidigare kända riskfaktorer såsom ett lågt 

hemoglobinvärde (<140 g/l), diabetes, högt BMI (>30) eller KOL ? 

4.      Drabbas patienter som har patientrelaterade riskfaktorer såsom lågt hemoglobinvärde (<140 

g/l), diabetes, högt BMI (>30) eller KOL  av fler postoperativa sårinfektion efter CABG än de 

patienter som ej har någon potentiell riskfaktor? 

5.      Drabbas äldre patienter (>65 år) i större utsträckning av postoperativ sårinfektion efter 

CABG än yngre patienter? 

 

METOD 

Design 

Studien är kvantitativ med deskriptiv design. En retrospektiv journalgranskning har utförts. 
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Urval 

Totalt genomfördes 255 CABG-operationer på aktuellt sjukhus under 2013. 

Inklusionskriterierna var samtliga patienter som genomgått CABG på ett universitetssjukhus i 

Mellansverige under år 2013 och tackat ja till att delta i en infektionsuppföljning 

postoperativt. detta inkluderade 148 patienter. Bortfallet var de patienter som valt att inte delta 

i den postoperativa uppföljningen av sårinfektioner eller som av annan anledning inte deltagit 

vilket exkluderar 107 patienter. Befintlig infektionsregistrering har genomförts på samtliga 

patienter som genomgått CABG operation på ett universitetssjukhus i Mellansverige under år 

2013. Svarsfrekvensen av enkäten postoperativt var under 2013 58 %. 

Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingsinstrumenten som användes var en enkät (bifogad som bilaga 1) som 

skickades hem till patienterna 30 dagar efter operation, där man frågade om förekomst av 

postoperativa sårinfektioner. Den befintliga enkäten var en modifierad enkät som tidigare 

använts i studier av Swenne et al (2004). Infektionsregistreringen fortlöper sedan 2006. 

Sårinfektionerna som definieras utifrån enkäten var självrapporterade av patienten. 

I enkäten klargjordes det att ett operationssår postoperativt kan normalt ge ifrån sig vätska 

som upphör efter en tid, men att det vid en infektion fortsätter det att rinna från såret och 

vätskan kan ändras i utseendet, bli illaluktande samt få en gulaktig färg. En sårinfektion i 

enkäten definieras som var/pus som kan ses med ögat. 

Om patienten i fråga hade haft en infektion användes följdfrågor, om patienten blev inlagd på 

sjukhuset och isåfall vilket sjukhus, om det tagits någon sårodling samt om behandling med 

antibiotika blivit insatt samt namnet på läkemedlet. Svarsalternativen var i dikotomskala med 

ja eller nej som svarsalternativ. Enstaka frågor inkluderde även svarsalternativet vet inte. 

Tillvägagångssätt 

Enkäten började med ett informationsstycke som förklarar vad studien går ut på samt att 

medverkande i studien är frivilligt och att alla svar behandlas konfidentiellt. Enkäten 

skickades till alla patienter som genomgått en hjärtoperation eller lungoperation 30 dagar efter 

operation. Enkäten innehöll frågor till patienten rörande eventuell förekomst av en 

sårinfektion i operationssåret postoperativt. Efter hjärtoperation tillfrågades patienten om 
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förekomst av infektion i bröstkorgen/vid dränget eller benet/armen/ljumsken, beroende på 

operationen, under eller efter vårdtiden.  

De riskfaktorer som journalgranskades var ålder, BMI, hemoglobinvärde, diabetes - 

kostbehandlad, insulinbehandlad och eller tablettbehandlad, rökning och kronisk obstruktiv 

lungsjukdom (KOL). Dessa faktorer studerades då de påverkar blodcirkulationen negativt. 

Journalgranskningen genomfördes i den berörda elektroniska patientjournalen, Cosmic. 

I första hand valdes data som fanns att tillgå i läkarens anteckningar från inskrivning och 

anestesibedömning. Här fanns information om patientens tobaksvanor. En rökare har i studien 

definierats som en person som rökt upp till fyra veckor före operationen (Sorensen et al, 

2003). Då patientens tobaksvanor inte fanns antecknade av läkare togs denna information från 

det omvårdnadsformulär om självupplevd hälsa som patienten själv fått fylla i vid inskrivning. 

I läkaranteckningarna fanns även informationen om patienten var diabetiker eller hade en 

kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Information kring patientens preoperativa 

hemoglobinvärde inhämtades under laboratoriesvar. Patientens längd och vikt inhämtades i 

den inskannade anestesijournalen för den aktuella operationen. Utifrån patientens längd och 

vikt räknades body mass index (BMI) med formeln, vikten i kg delat på längden (mätt i 

meter) i kvadrat (Socialstyrelsen). 

Rutiner i den kliniska verksamheten 

Patienter som ska opereras på föreliggande universitetssjukhus i Mellansverige får i samband 

med sin kallelse         g      m           m        b     y   ,           “           b     

  mb    m            ” (S                        , 2010),                    m      m 

fördelarna med ett rökstopp inför en operation. Rekommendationen är att sluta röka 6-8 

veckor före operation samt att hålla sig rökfri minst sex veckor efter operationen för att få ett 

bättre resultat av operationen och en snabbare återhämtning postoperativt. Den andra 

b     y    “T      g   m        j           ” (A    m      j       , 2013)       

informationsfolder som tar upp preoperativa förberedelser som patienten skall observera och 

åtgärda innan ankomst till sjukhuset för sin operation. Broschyren tar även upp postoperativt 

blodsockervärde hos diabetes som normalt kan vara högt. Detta korrigeras eventuellt efter 

operation. 
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Forskningsetiska överväganden 

I den redan utformade enkäten finns ett informationsstycke bifogat. Detta stycke belyser att 

enkätens uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och att patienterna som svarat inte 

kommer att kunna identifieras i den senare rapporteringen.  

Det kan anses vara etiskt dilemma att inte tillfråga varje patienten om godkännande att ta del 

av deras vårdjournal innan denna studien påbörjas. Att trots detta genomföra en 

journalgranskning kan motiveras genom det faktum att denna studie syftar till en förbättring 

av vården. Alla personuppgifter som finns i patientjournalerna har behandlats konfidentiellt. 

Enligt Codex (2013) skall godkännande alltid inhämtas från deltagarna vid forskning och 

dessa deltagare skall informeras och ge samtycke innan en studie kan starta. Denna studie kan 

enligt Codex (2013) stödjas med att uppgifter kring en patient får lämnas ut om det tydligt 

framgår att sekretessen kan brytas utan att patienten eller dess närstående får men av detta. 

Författarna i denna studie har hanterat sekretessen enligt lag. Deltagande i den tidigare 

infektionsstudien var frivilligt. Nyttan med denna studie var att klargöra rökningen och andra 

riskfaktorers eventuella inverkan på postoperativa sårinfektioner samt att genom detta kunna 

ge patienten adekvat information och genom det ge möjligheten till att patienten själv kan ta 

ett aktivt val angående att sluta röka inför sin operation. 

Ett examensarbete på grundnivå inom högskoleutbildning definieras enligt §2 i SFS 2003:460 

inte som forskning varför denna studie inte behövt genomgå prövning i etisk nämnd. Ett 

godkännande inhämtades från verksamhetschefen inför genomförandet av denna studien. 

Journalgranskningen genomfördes via en dator på den berörda vårdavdelningen som var 

kopplad till den operationsavdelning som utför CABG på ett universitetssjukhus i 

Mellansverige. 

För att få genomföra en journalgranskning behövdes en ansökan angående pre-screening. 

Ansökan blev godkänd av verksamhetschefen forsknings- utbildningsdirektören på sjukhuset 

där studien genomfördes.    

Bearbetning och analys 

De statistiska analyserna är gjorda i statistiskprogrammet IBM, Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) statistics version 20. P-värdet för denna studie har satts till 0,05.  
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Genom att använda Mann Whitney U-test på de kontinuerliga variablerna kunde ett p-värde 

tas fram. För att se skillnader mellan olika patientgrupper användes Chi 2-test, därefter 

räknades procentsatsen ut för respektive variabel. 

Genom att använda deskriptiv statistik kunde medelvärde, standaravvikelse samt frekvens 

sammanställas för de kvantitativa variablerna ålder, BMI och hemoglobinvärde.   

1. Hur många patienter som är rökare drabbades av postoperativa sårinfektioner efter CABG? 

Denna frågeställning besvarades genom deskriptiv statistik. 

2. Drabbades rökare i större utsträckning av postoperativa sårinfektioner än icke-rökare efter 

CABG? 

Den statistiska analysen som genomfördes var ett Chi2-test. 

3. Hur många patienter som opererats med CABG hade tidigare kända riskfaktorer såsom lågt 

hemoglobinvärde (<140 g/l), diabetes och KOL? 

Denna frågeställning besvarades med deskriptiv statistik. 

4. Drabbades patienter som har tidigare riskfaktorer som lågt hemoglobinvärde (<140 g/l), 

diabetes, högt BMI (>30) eller KOL i högre utsträckning av postoperativ sårinfektion efter 

CABG än de patienter som ej hade någon riskfaktor? 

Den statistiska analys som genomfördes var ett Chi2-test. 

5. Drabbas äldre personer (>65 år) i större utsträckning av postoperativ sårinfektion efter 

CABG än yngre patienter? 

Den statistiska analys som genomförts är ett Chi2-test. 

RESULTAT 

Den undersökta gruppen bestod av 148 patienter, 124 män och 24 kvinnor. Antal patienter 

som drabbades av en postoperativ sårinfektion var 24 patienter. Medelåldern i gruppen var 68 

år och standardavvikelsen (SD) var 8,40. Antalet patienter över 65 år var n = 97 och antalet 

patienter under 65 var  n = 51. Antalet rökare i gruppen var 15 patienter (se tabell 1). 
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Tabell 1. Sammanfattning av samtliga undersökta riskfaktorer. Tabellen visar medelvärde 

(M), standaravvikelse (SD) och procentsats (%). 

Patientrelaterade 

infektioner   
Ej infektion 

n= 124 

(M±SD)   

Infektion 

n= 24 

 (M±SD)  

P-värde 

Ålder (år)   68 ± 8,38     70 ± 8,44 0,375             

Kön 

(Man/kvinna)                       

106/18 

85%/15%                       

18/6 

75%/25% 

0,202 

BMI (kg/m2 ) 26,20 ± 4,16  27,17 ± 3,19  0,557            

Preoperativt Hb (g/L) 140,68 

±14,07                       

140,17 ± 15,16 0,956 

Diabetes (ja/nej) 38/86 

31%/69% 

10/14 

42%/58%                       

0,291      

Rökt (ja/nej)  15 / 108 

12%/87%                   

0/23 

0% / 96%  

 0,077            

KOL (ja/nej) 

                                           

2/122 

2% / 98%  

1/23 

1% / 96%  

 0,416          

 

I gruppen patienter som var aktiva rökare fram till operation eller slutade röka tidigare än fyra 

veckor innan operation (n=15) drabbades ingen (n=0) av postoperativ sårinfektion. I gruppen 

icke-rökare (n=131) fick 23 patienter (18%) sårinfektion efter operation. Det fanns ingen 

signifikant skillnad mellan rökare och icke-rökare. 

Antal patienter som opererats med CABG och tidigare hade kända riskfaktorer såsom ett lågt 

hemoglobinvärde (<140g/l), diabetes, högt BMI (>30) eller KOL redovisas i tabell 2. 
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Tabell 2. Antal patienter som har en eller flera riskfaktorer preoperativt. 

Patientrelaterade riskfaktorer Har riskfaktor Har ej riskfaktor 

BMI (kg/m2 )  >30 

n= 26 

<30 

n= 122            

Diabetes Ja 

n= 48            

Nej 

n= 100     

Preoperativt Hb (g/l) >140 

n= 69            

 <140 

n= 79      

KOL Ja               

n= 3             

Nej              

n= 145 

 

Det finns i denna undersökningsgrupp ingen signifikant skillnad mellan de patienter som hade 

någon av ovanstående riskfaktorer för att drabbas av postoperativ sårinfektion och de 

patienter som inte hade någon riskfaktor. (se tabell 3). 

Tabell 3. Patienter med eventuell riskfaktor för att drabbas av postoperativ sårinfektion. 

Patientrelaterade riskfaktorer Ej infektion 

n = 124 

Infektion 

n = 24 

P-värde 

Diabetes 38/124 10/24 0,291 

BMI (kg/m2) >30 19/124 2/24 0,419 

KOL 2/124 1/24 0,416 

Hemoglobinvärde <140g/l. 57/124 12/24 0,717 
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Andelen patienter som var över 65 år (n=97) och drabbades av en postoperativ sårinfektion 

var 15 stycken (15%). Av andelen patienter som var under 65 år (n=51) drabbades 9 patienter 

(18%) av en postoperativ sårinfektion. P-värdet blev 0,732 vilket betyder att det inte fanns 

någon signifikant skillnad mellan den äldre patientgruppen och den yngre av att drabbas av en 

postoperativ sårinfektion. 

 

DISKUSSION 

Ingen skillnad kunde tydas i att drabbas av en postoperativ sårinfektion mellan de patienter 

som hade en patientrelaterad riskfaktor såsom preoperativt rökning, diabetes, KOL, hög ålder 

(>65 år), lågt preoperativt hemoglobinvärde (<140 g/L) eller ett högt BMI (>30), jämfört med 

de patienter som ej hade någon riskfaktor. 

Resultatdiskussion 

Lidande 

Postoperativ sårinfektion är en av de vanligaste förekommande vårdrelaterade infektionerna. 

En sårinfektion kan leda till komplikationer i grundsjukdomen, ökat obehag för patienten och 

ökad ångest. I värsta fall kan sårinfektion leda till att patienten avlider (Hosseinrezaei, Rafiei 

& Amiri, 2012). Varje patient har erfarenheter och upplevelser av sin sjukdom och av vården 

som utformar och avgör om patienten är lidande. Ett lidande är alltså inte beroende av 

objektiva kriterier (Wiklund, 2012). När en patient möter lidande är det sjuksköterskans 

uppgift att lindra det. Ett lidande är inte endast begränsat till själva sjukdomen utan berör 

andra delar som andliga, själsliga och kroppsliga lidanden. Ett lidande kan för patienten 

innebära förnekande, nedstämdhet, ångest eller ilska. Ett lidande brukar delas in i tre olika 

typer: sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. En postoperativ sårinfektion kan bidra 

till ett vårdlidande vilket kan innebära att patienten känner hopplöshet, oro, isolering och så 

vidare. Sjuksköterskans roll är då att förstå hur patienten upplever situationen och respektera 

sättet patienten uttrycker sitt lidande på (Wiklund, 2012). Denna studie visar ingen signifikant 

skillnad mellan att leva eller inte leva med en patientrelaterad riskfaktor och risken att drabbas 

av en postoperativ sårinfektion. Detta medför att den patientgrupp som lever med en 

patientrelaterad riskfaktor utifrån det tidigare presenterade resultatet inte har en större lidande 

än de patienter som inte har någon av de undersökta riskfaktorerna.  
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Tobaksrökning 

Rökning är en känd riskfaktor för att drabbas av en postoperativ sårinfektion. Därför 

rekommenderas rökare att sluta minst sex veckor innan operation (Ståhle, 2013). En patient 

som har angina pectoris och är rökare har generellt ökad hjärtfrekvens, ökat blodtryck och har 

en ökad nivå av kolmonoxid i blodet (Haugland, Hansen & Areklett, 2004).  Resultatet visade 

ingen skillnad mellan de som klassificerades som rökare och de som inte inte rökt innan sin 

operation. Av de 24 patienter som drabbades av en postoperativ sårinfektion visade det sig att 

ingen av de drabbade patienterna rökte. Detta resultat talar emot de tidigare litteratur som 

skrivits på området (Ståhle, 2013; Sorensen, 2012). Det kan antas att det ligger flera 

bidragande faktorer bakom resultatet och en anledning till detta kan vara att andelen 

postoperativa sårinfektioner och antalet patienter som klassades som  rökare var få. 

Det fanns flera patienter som levde med fler riskfaktorer inför sin operation, dock oklart hur 

många dessa patienter var. Det är även oklart om hurvida dessa patienter som levde med fler 

än en riskfaktor i högre utsträckning drabbades av en postoperativ sårinfektion än de som 

enbart hade en riskfaktor samt om de patienter som tidigare varit rökare drabbades i större 

utsträckning än de patienter som aldrig rökt. På grund av hög ålder vid operation och 

indikationen angina pectoris kan det antas att flera patienter redan har valt att sluta röka 

eftersom de har drabbats av kranskärlssjukdom. Vid insjuknandet uppmanas alla patienter till 

att förändra sina levnadsvanor för att förebygga ohälsa och försämring i sin sjukdom. Detta 

handlar om förändringar i bland annat kosthållning och fysisk aktivitet med främst ett 

definitivt rökstopp. Patienten får delta i program för avvänjning om patienten inte klarar att 

sluta på egen hand. Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för en legitimerad 

sjuksköterska (2005) ska sjuksköterskan motivera stödja samt hjälp patienten att förebygga 

ohälsa. När en patient drabbas av en sjukdom är det sjuksköterskans uppgift att ge information 

om hälsoförbyggande åtgärder som exempelvis kan beröra olika negativa levnadsvanor. 

Övriga patientrelaterade riskfaktorer 

Som tidigare forskning visar kan ett lågt prepoerativt hemoglobinvärde (<140g/l) (Sorensen et 

al, 2004), patienter med diabetes (Brandt et al, 2004), ett högt BMI (>30) (Bryan & 

Yarbrough, 2013) eller KOL (Heilmann et al, 2013) utgöra en ökad risk för att drabbas av 

postoperativ sårinfektion. Oavsett om dessa patienter faktiskt drabbas av postoperativ 

sårinfektion eller inte är det viktigt att vara medveten om den utökade risken med att genomgå 

kirurgi då och att i ett tidigt skede jobba för livsstilsförändringar. Detta är något 

sjuksköterskan kan hjälpa patienten med (Socialstyrelsen, 2005). Genom att hjälpa patienten 
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med livsstilsförändringar kan fetma, KOL och i viss utstäckning diabetes undvikas. Genom att 

förebygga patientrelaterade riskfaktorer kan inte bara postoperativa sårinfektioner undvikas 

utan också hjärt-kärlsjukdomar förebyggas (Essien, Andy, Ansa, Otu, & Udoh, 2014). Att det 

i många fall är dessa patienter med riskfaktorer som behöver CABG relaterat till 

kranskärlssjukdom och angina pectoris gör det till ett folkhälsoproblem som i första hand 

behöver förebygga. 

Ingen skillnad i att drabbas av en postoperativ sårinfektion kunde ses mellan den grupp 

patienter som hade en patientrelaterad riskfaktor och de patienter som inte hade någon. Enligt 

tidigare forskning som gjorts inom området för postoperativa sårinfektioner och riskfaktorer 

som diabetes (Brandt et al, 2004), äldre (över 65år) (Kubota et al, 2013) KOL (Heilmann et 

al, 2013), BMI över 30 (Bryan & Yarbrough, 2013) samt ett preoperativt hemoglobinvärde 

under 140g/L (Sorensen et al, 2004), utgör dessa en ökad risk för att drabbas av en 

postoperativ sårinfektion.  

Äldre patienter 

Enligt resultatet framkom det att förekomsten av postoperativ sårinfektion efter CABG inte 

var signifikant högre i gruppen patienter som var äldre än 65 år. Detta kan tyda på att den 

kronologiska åldern inte är den huvudsakliga riskfaktorn utan att de sjukdomar och 

cirkulatoriska nedsättningar som kommer med hög ålder är större riskfaktorer. Den äldre 

personen har oftare hypertoni, nedsatt njurfunktion, diabetes, nedsatt cirkulation och ett sämre 

immunförsvar än yngre personer (Dehlin & Rundgren, 2007). 

Det var svårt att hitta studier kring äldre patienter och postoperativa sårinfektioner, trots att 

det är ett viktigt område då stigande ålder är en riskfaktor (Kubota et al, 2013). Det går inte att 

säga att människan vid en viss ålder blir gammal (Dehlin & Rundgren, 2007). Åldrandet är en 

kontinuerlig process och kroppens funktioner degenereras från 20-30 års ålder. De sjukdomar 

och nedsättningar människan drabbas av är individuella och påverkas av dietära faktorer, 

miljö, personliga vanor och ärftlighet. Sårläkningsprocessen förändras med åldern - 

förnyelsen av celler i epidermis är hälften så snabb vid 70 år jämfört med hos personer runt 20 

år. Åldrandet medför även ett försämrat immunförsvar vilket medför en större risk för 

sårinfektion. Även om det i resultatet inte framkommer någon ökad risk att drabbas av 

sårinfektion efter 65 års ålder är urvalet för litet för att kunna dra några slutsatser om 

resultatet i denna studie (Dehlin & Rundgren, 2007). 
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Metoddikussion 

På ett universitetssjukhus i Mellansverige utfördes totalt 255 CABG operationer under år 

2013. Dock valde endast 148 patienter att delta i infektionsstudien. Detta betyder att endast 

58% av de som genomgått CABG valt att delta i infektionsstudien. Totalt 24 av de patienter 

som deltagit rapporterade att de drabbats av en postoperativ sårinfektion efter CABG 

operationen. Den låga svarsfrekvensen och att det var få patienter som drabbades av 

postoperativ sårinfektion gör det svårt att nå ett tillförlitligt resultat och det gör det svårt att 

dra några riktiga slutsatser . 

Styrkan med denna studie är att den berör ett aktuellt och viktigt område inom omvårdnad och 

att studien undersöker viktiga faktorer som bidrar till postoperativ sårinfektion. Till denna 

studie valdes journalgranskning som datainsamlingsmetod. Detta är en styrka eftersom 

författarna i denna studie anser att patientjournaler är en säker källa baserad på information 

från patient såväl som legitimerad vårdpersonal. Metoden för denna studie var i sin helhet bra, 

men förändringar som hade lett till förbättring har upptäckts i efterhand. En eventuell 

förbättring hade varit att studera en större grupp samt under ett längre tidsspann. Det hade 

även varit intressant att studerat de patienter som hade mer än en riskfaktor. Vidare hade 

andra viktiga faktorer som är av betydelse i sårläkningen som hypertoni varit ett bra 

komplement till studien. Vid journalgranskningen av de patientelektroniska journalerna 

framgick det att ett flertal patienter hade hypertoni vid operationstillfället (Essien et al, 2014). 

Vidare hade en inkludering av tidigare rökare kunnat studeras för att studera om ett samband 

föreligger mellan tidigare rökning och postoperativa sårinfektioner. Ett lågt hemoglobinvärde 

påverkar den postoperativa sårläkningsprocessen (Swenne et al, 2004) och det värdet som 

valdes som lägsta värdet för att inte riskera att drabbas av en postoperativ sårinfektion var 140 

g/l (Swenne et al, 2004). Det kan diskuteras hurvida detta värde är rimligt i förehållande till 

risken för ökad postoperativ sårinfektion eftersom att referensvärdet för hemoglobinvärde är 

för kvinna: högre än 120 g/L och för man: högre än 130 g/L (UNCF, UNU & WHO, 2001). 

Det var totalt 148 patienter i denna studie. Detta är således ett relativt litet urval och det är 

svårt att dra en generell slutsats på en sådan liten grupp patienter. Vidare var andelen patienter 

som hade de utvalda riskfaktorerna rökning, diabetes, KOL, lågt hemoglobinvärde och högt 

BMI få vilket gjorde att ingen skillnad kunde ses mellan de två olika patientgrupperna.  

Om en patient väljer att sluta röka minst fyra veckor inför sin operation finns goda chanser att 

få tillbaka syresättningen i blodet vilket är en förutsättning för optimal sårläkning (Sorensen, 
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Karlsmark & Gottrup, 2003). Alla patienter som slutat röka mer än fyra veckor innan 

operationen sållades bort och räknades i denna studie inte som rökare. När variabeln rökning 

journalgranskades i de elektroniska patientjournalerna var det endast 15 patienter som var 

aktiva rökare inför sin operation, dock kunde ett betydligt högre antal patienter som faktiskt 

varit rökare under ett flertal år i vuxen ålder, hittas i journalerna. Endast de patienter som rökt 

fyra veckor innan operation inkluderades som rökare i denna studie, detta efter att ha studerat 

tidigare forskning om syresättning i blodet och om optimal sårläkning (Ståhle, 2013).  

Genom att använda journalgranskning så kunde den information som var avsedd för detta 

arbete tas fram. Elektroniska patientjournaler har en hög reliabilitet eftersom den är baserad 

på tillförlitlig information (Polit & Beck, 2012) som är insamlad från patienten själv samt från 

legitimerad sjukvårdspersonal som arbetar under patientdatalagen. Enligt patientdatalagen 

(SFS, 2008:355) är all sjukvårdspersonal som har tillgång till den elektroniska 

patientjournalen skyldiga att hantera informationen med sekretess samt att skriva journal för 

allt som berör patientens hälsa och sjukdom. Detta medför att om denna studie skulle göras 

om av en annan forskare skulle samma resultat som tidigare presenterats. 

Validiteten för denna studie anses vara hög för att det som avsetts att mätas har mätts . Den 

interna validiteten är inte tillförlitlig i denna studie, resultatets slutsats är att de tidigare 

nämnda riskfaktorerna inte är betydande för att drabbas av en postoperativ sårinfektion. I 

tidigare forskning har de riskfaktorer som valts till denna studie studerats och rapporterats 

som betydande i hämning av sårläkning och ökad frekvens av postoperativa sårinfektioner. 

Denna studie kunde ej presentera liknande resultat och därgenom kan inte heller någonslutsats 

kring att postoperativa sårinfektioner skulle öka ett lidande för denna patientgrupp som 

genomgår en CABG operation (Polit & Beck, 2012). 

Etiska överväganden 

Under studien har sekretess prioriterats noggrant eftersom det dels är ett krav för att 

genomföra en journalgranskning enligt Codex (2013) och även för att hantering av en 

elektronisk patientjournal går under patientdatalagen (SFS: 2008:355). Att inte underrätta 

varje patient om att deras individuella elektroniska patientjournal granskades i denna studie, 

kan utifrån ett etiskt perspektiv anses som fel. Dock syftade denna studie till 

kvalitetsförbättring och kvalitetutveckling, vilket eventuellt kan stödjas med att studien gör 

mer nytta än skada för patienten. Att därför inte informera patienterna om deras anonyma 

deltagande i denna studie görs i syfte att göra gott och bidra till bättre vård. Att utföra en 
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studie som syftar till förbättring av omvårdnaden pre- och postoperativt, är något som gynnar 

samtliga patienter som kommer att vara i behov av vård och eventuellt en operation. 

Patienterna i denna studie går inte att spåra eftersom informationen kring dem hanterats 

konfidentiellt. 

Nyttan med denna studie var som tidigare nämnts att studera rökningen och andra 

riskfaktorers eventuella inverkan på postoperativa sårinfektioner samt att genom detta kunna 

ge patienten adekvat information och genom det ge möjligheten till att patienten själv kan ta 

ett aktivt val angående att förändra sina levnadsvanor inför sin operation. 

Vidare forskning 

För att kunna redovisa ett tillförlitligt resultat krävs mer forskning om patientrelaterade 

riskfaktorer ökar risken för postoperativa sårinfektioner. Det har redan genomfört ett flertal 

studier som berör liknande ämnen som denna studie gör, dock finns inte tillräcklig mycket 

konkret forskning som talar för att det finns ett samband mellan riskfaktorer och postoperativa 

sårinfektioner.  

Slutsats 

I denna studie har ingen signifikant skillnad mellan patienter med riskfaktorer som återfinns i 

litteraturen och i vetenskapliga studier och patienter utan dessa riskfaktorer återfunnits. 

Vidare forskning med större urval behövs. 
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