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SAMMANFATTNING   

Bakgrund: Att arbeta i en miljö där hälsofarlig rök och risk för smitta förekommer innebär en risk 

för operationssjuksköterskans hälsa. På universitetssjukhuset finns riktlinjer om när mun- och 

andningsskydd ska användas.  

Syfte: Att undersöka om operationssjuksköterskorna på universitetssjukhuset har fullgoda kunskaper 

om sjukhusets riktlinjer angående mun- och andningsskydd. Att undersöka förutsättningarna för 

operationssjuksköterskorna att kunna följa riktlinjerna, deras upplevelse av riktlinjernas 

tillgänglighet samt vilka faktorer som avgör operationssjuksköterskornas val av mun- och 

andningsskydd.  

Metod: Studien är en deskriptiv enkätstudie med tvärsnittsdesign och kvantitativ ansats. Enkäter 

delades ut till operationssjuksköterskor på universitetssjukhuset vilka är verksamma på operationssal. 

För att bli godkänd i sin kunskap krävdes att respondenten hade 100 % rätta svar på 

kunskapsfrågorna. Data från enkäterna hanterades deskriptivt och analyserades med Mann Whitney 

u-test och Chi-två-test.  

Resultat: Hos 62 % fanns inte fullständiga kunskaper om universitetssjukhuset riktlinjer angående 

mun- och andningsskydd. Vidare upplevde 60 % att riktlinjerna inte är lättillgängliga. Resultatet 

visade att 24 % ansåg sig alltid kunna följa riktlinjerna.  

Slutsats: Resultatet visar att kunskapen gällande riktlinjerna är ofullständig vilket innebär att en stor 

del av operationssjuksköterskorna i studien riskerar sin hälsa i sitt arbete. För att 

operationssjuksköterskorna ska kunna uppdatera sina kunskaper bör universitetssjukhuset utforma 

tydligare riktlinjer angående mun- och andningsskydd i ett samlat dokument. 
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ABSTRACT     
Background: OR nurses work in a place where there is hazardous smoke and contagion. This 

represents a risk to their health. The teaching hospital has guidelines for when to use facial protective 

devices.  

Aim: To see if the OR nurses at the teaching hospital have complete knowledge about the hospital 

guidelines regarding facial protective devices, and to study the OR nurses’ ability to follow the 

guidelines.  The study will also determine the nurses’ perception of the availability of the guidelines 

and which factors determine the OR nurses’ choice of facial protective devices.  

Method: This is a descriptive questionnaire study with a cross-sectional design and a quantitative 

approach. The questionnaires were distributed to OR nurses who work in the operating room. In 

order to pass the test about the guidelines the respondent had to get 100 % correct answers. Data 

from the questionnaire were described and analyzed using Mann Whitney U test and Chi-square test.  

Result: Of the OR nurses, 62 % were lacking complete knowledge about the guidelines regarding 

facial protective devices. Furthermore, 60 % perceived the guidelines as not easily accessible. The 

result showed that 24 % always considered themselves to be able to follow the guidelines.   

Conclusion: The result shows a lack of knowledge regarding the guidelines. This means that a big 

part of the OR nurses in this study risk their health at work. To enable the OR nurses to update their 

knowledge, the teaching hospital should develop clearer guidelines on facial protective devices in 

one single document.  
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1. BAKGRUND 

1.1. Arbetsmiljö 

1.1.1. Ansvar för säker arbetsmiljö 
I Svensk författningssamling, SFS, har Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) i § 

2e fastställt att "där det bedrivs hälso- och sjukvård skall det finnas den personal, de lokaler 

och den utrustning som behövs för att god vård skall kunna ges". Enligt Arbetsmiljöverket 

(AFS 2001:03) är arbetsgivaren ansvarig att bedöma vilka risker som finns i arbetsmiljön. 

Därefter ska arbetsgivaren ta ställning till vilken skyddsutrustning som behövs. Det är även 

arbetsgivarens uppgift att informera arbetstagarna om vilka risker utrustningen skyddar mot 

samt ansvara för att kunskap finns hos dem så att utrustningen används på korrekt sätt. Det 

ska även finnas skriftlig information om skyddsutrustningen tillgänglig för arbetstagarna. Det 

är arbetstagarnas skyldighet att följa anvisningarna för hur utrustningen används korrekt. Det 

finns krav på att skyddsutrustningen ska vara bekväm för arbetstagarna och om detta inte är 

fallet ska arbetsgivaren pröva de produkter som finns på marknaden avseende komfort och 

säkerhet. Arbetsgivaren har ansvar för att arbetsmiljön är säker och ska jobba förebyggande 

mot ohälsa och olycksfall. Ansvaret delas av arbetsgivare och arbetstagare där arbetsgivaren 

har ansvar för att informationen har uppfattats korrekt medan arbetstagaren ansvarar för att ha 

kunskap om skyddsutrustningen (AFS 2001:03).  

 

1.1.2. Arbetsmiljö med smittorisk 
Arbetet ska utövas så att bakterier, virus och andra mikrobiologiska ämnen inte kan leda till 

ohälsa, detta bland annat genom användning av skyddsutrustning. Arbetsgivaren ska ansvara 

för att arbetstagarna har ett tillräckligt kunnande om de smittoämnen som de kan utsättas för 

under arbetet. Arbetsgivaren ska även säkerställa att informationen uppfattas rätt och att den 

följs. Om det finns ett behov ska informationen granskas under medverkan av både 

arbetstagare och arbetsgivare.  Om det då framkommer att nya instruktioner behövs ska dessa 

utformas alternativt ska kunskaperna aktualiseras (AFS 2005:01).  
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1.2. Smitta i vården 

1.2.1. Bestämmelser om smitta 
Smittvägarna, på vilka sätt patienter kan smitta personal, är kontaktsmitta, droppsmitta, fekal-

oral smitta, luftburen smitta och blodsmitta (Ransjö & Åneman, 2006). Ämnen som kan 

medföra smitta graderas i fyra olika klasser (riskgrupp 1-4) med stigande risk för ohälsa vid 

exponering. Smitta i riskgrupp 3 kan leda till sjukdomar som kan vara svåra eller omöjliga att 

bota eller är mycket smittsamma, bland annat tuberkulos (TBC), humant immunbristvirus 

(HIV) och hepatit B, C och D (AV, AFS 2005:01).  Hepatit A-E, TBC och HIV räknas enligt 

Smittskyddslagen till allmänfarliga sjukdomar. Dessa sjukdomar kan innebära fara för liv 

eller leda till allvarliga följder för den smittade. Enligt Smittskyddslagen ska hälso- och 

sjukvårdspersonal arbeta för att förhindra och avgränsa smittspridning av dessa sjukdomar 

(SFS, 2004:168). Enligt universitetssjukhuset ska de anställda ta del av och följa de riktlinjer 

som finns tillgängliga på sjukhusets intranät för att förhindra smittspridning och för att skydda 

den egna hälsan. Riktlinjerna gällande mun- och andningsskydd finns utspridda i dokumenten 

Influensa handlingsprogram Uppsala län (Landstinget i Uppsala län [LUL], 2012), 

Hygienregler för operationsavdelning (Akademiska sjukhuset, 2012) och Smittsam 

lungtuberkulos (LUL, 2012).  

 

1.2.2. Smittsamma sjukdomar 

1.2.2.1. Influensa  
Influensa är en sjukdom orsakad av virus som infekterar andningsorganen. Det är en av 

världens mest vanliga dödsorsaker. Influensa kan spridas genom droppsmitta och genom 

luftburen smitta, det senast nämnda mest effektivt (Folkhälsomyndigheten, 2014). En studie 

på influensainfekterade patienter visade att hos 33 % av patienterna fanns influensavirus i 

utandningsluften och 87 % av de utandade partiklarna var i mikrostorlek (Fabian et al., 2008). 

Detta visar att influensavirus kan smitta luftburet via aerosoler lika väl som det smittar genom 

droppsmitta vid hostning eller nysning. (Fabian et al., 2008; Folkhälsomyndigheten, 2014). 

Influensaviruset sprids lättast i kall och torr luft. Det finns två typer av viruset, typ A och B 

och de ger båda upphov till karakteristisk influensa (Folkhälsomyndigheten, 2014). 

Allmänheten erbjuds att vaccinera sig mot influensa, men viruset ändrar ofta karaktärsdrag 

från säsong till säsong och det är många som saknar skydd mot viruset. Influensaviruset är 

orsaken till pandemier som spritts på olika ställen i världen, som Spanska sjukan och Asiaten. 
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Viruset sprids oftast då patienter inte är konstaterat smittade med influensa (Jörbeck & Torell, 

2006).  

 

1.2.2.2. Tuberkulos 
Sjukdomen TBC orsakas av bakterierna Mycobacterium tuberculosis och Mycobacterium 

bovis. Dessa bakterier har en enastående överlevnadsförmåga och kan överleva både i kyla 

och torrt klimat under flera år utanför kroppen och ligga latent hos en smittad person. TBC 

smittar luftburet om patienten är infekterad med bakterien i andningsorganen. Vid diagnos tas 

upphostningsprov på patienten och detta PCR-analyseras samt odlas för att finna 

tuberkelbakterier. Vid fynd anses patienten ha en aktiv tuberkulos och vara mycket smittsam 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). Enligt World Health Organization, WHO, uppskattades 8,6 

miljoner människor världen över ha smittats med TBC under 2012 (WHO, 2014).  Risken att 

som personal smittas av en patient med TBC ökar om patienten har hosta eftersom 

tuberkelbakterier finns i upphostningssekret. Smittorisken beror också på hur mycket 

personalen varit i kontakt med patienten och personalens egen benägenhet att bli smittad. För 

att förebygga att personal smittas erbjuds BCG-vaccination till personal som anses utföra 

arbete där risk för smitta finns (Jörbeck & Torell, 2006). 

 

1.2.2.3. Blodsmitta 
De allmänfarliga sjukdomarna som smittar via blodet är hepatit B-D och HIV (Jörbeck & 

Samuelson, 2006). Enligt WHO fanns det 2012 omkring 35 miljoner människor i världen som 

var smittade med HIV (WHO, 2014). Blodinfusioner anges vara den största risken för smitta 

till patienter. För vårdpersonal är den största smittorisken stickskador, blodstänk på 

slemhinnor och blod på skadad hud. Risken att smittas av blodsmitta vid stänk på slemhinna 

eller skadad hud är störst vid hepatit B. Det behövs endast 0,00004 ml för att smittas, denna 

mängd blod är inte synlig för ögat. Risken sjunker sedan i fallande skala till hepatit D. Vid 

stänk av HIV-smittat blod på slemhinnor uppskattas risken att smittas vara en hundradel 

jämfört med hepatit B, dvs. smittorisken är mindre för HIV. Sjukvårdspersonal erbjuds vaccin 

mot hepatit B, det finns idag inget vaccin mot varken HIV, hepatit C eller D (Melhus, 2013).  
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1.3. Arbetsmiljö på operation 

1.3.1. Risk för blodstänk 
Det har gjorts ett flertal studier om förekomst av blodstänk i operationspersonalens ansikte 

under operation. I en studie av Sharma, Gupta, Malhotra och Arora (2003) undersöktes hur 

ofta operationspersonalen hade blodstänk i ansiktet postoperativt vid gynekologiska 

operationer. Studien visade att kirurgen i 49,2 % av fallen hade blodstänk på sitt munskydd. 

För förste assistent var siffran 35,2 % och för andre assistent 22,1 %. I en annan studie 

undersöktes frekvensen av blodstänk i ansiktet vid kejsarsnitt. Kirurgen hade blodstänk på 

munskyddet i 62,5 % av fallen, för förste assistenten och operationssjuksköterskan var 

siffrorna 38,9 % respektive 11,1 % (Aisien & Ujah, 2006). Collins, Rice, Nicholson och Barry 

(2000) undersökte risken att ortopedkirurger utsätts för blodstänk i ansiktet. Alla kirurger 

hade munskydd med visir som undersöktes efter operation. Det fanns blod på 86 % av 

munskydden men bara i 15 % av fallen hade kirurgen själv upptäckt stänket under 

operationen. Majoriteten (80 %) av blodstänket hade en diameter under 0,6mm. Detta, 

menade forskarna, visar att operationspersonalen inte alltid upptäcker att de utsatts för 

potentiell smitta och forskarna underströk vikten av rutin gällande användning av personlig 

skyddsutrustning som munskydd och visir (Collins, Rice, Nicholson & Barry, 2000). Det 

finns forskning som visar att risken för blodstänk i personalens ansikte är stor även då det inte 

rör sig om stor öppen kirurgi, utan också vid endoskopiska ingrepp. Frekvens av blodstänk på 

munskydd har undersökts vid urologiska endoskopier. Munskydden granskades postoperativt 

i mikroskop och testades även kemiskt för att upptäcka blodstänk. Resultatet visade att både 

synligt och icke-synligt stänk av blod fanns på maskerna. I 48,5 % av fallen fanns blod på 

kirurgens mask. Frekvensen för assistentens mask var 29,5 % och operationssjuksköterskans 

mask 31,5 % (Wines et al., 2008).  

 

1.3.2. Medicinteknisk apparatur 
Användandet av medicinteknisk utrustning innebär alltid en risk för både personal och patient. 

God kunskap om utrustningen är av stor vikt. Till den medicintekniska produkten ska det 

alltid finnas produktinformation om hur produkten används på ett säkert sätt. Det är 

arbetsgivaren som tilldelar ansvaret för den medicintekniska produkten på de olika 

personalprofessionerna. I och med denna ansvarsfördelning måste arbetsgivaren säkerställa att 

kompetensen att ansvara för produkten finns hos personalen. Näst efter arbetsgivaren är det en 

läkare som utses till ansvarig för den medicintekniska produktens säkerhet. Läkaren är 
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ansvarig för att väl fungerande rutiner finns vid användandet av produkten. Anställda inom 

hälso- och sjukvården har ett eget ansvar för kunnande om tillämpning av produkten, risker, 

användande och åtgärder då fel uppstår. Det är både arbetsgivarens och arbetstagarens ansvar 

att arbetsmiljön når upp till en god nivå. Då det föreligger risk för skada vid användning av 

medicintekniska produkter är det betydelsefullt att arbeta säkert med dessa (Vårdhandboken, 

2013). Enligt Lagen om medicintekniska produkter (SFS, 1993:584) ska en riskbedömning 

göras och utifrån denna ska prevention mot olyckshändelser och åtgärder för att förebygga 

ohälsa utformas.  Dessa åtgärder ska kontrolleras för att säkerställa att riskerna minimeras och 

vid behov ska arbetsutrustning användas för att förebygga ohälsa. Arbetstagaren ska inte 

utsättas för hälsorisker på sitt arbete och arbetsmiljön ska utformas så den är säker för 

arbetstagaren. 

 

1.3.2.1. Diatermi 
Under många operationer används kirurgisk diatermi, som är en medicinteknisk produkt 

framställd för att skära i vävnad och koagulera blodkärl. Ström i hög frekvens går från spetsen 

av apparaten till patientens vävnad där den skär och/eller koagulerar genom upphettning.  

Diatermi har fördelar gentemot skalpell då blödningen i operationsområdet minskar eftersom 

blodkärl i kontakt med diatermin koaguleras (Jacobson & Öberg, 2003). En nackdel som finns 

vid användning av diatermi är att det bildas rök som är skadlig att inandas (Schults, 2014). 

Om punktutsug är placerat 1 cm från diatermins spets kommer 98 % av röken att transporteras 

bort. Ökas avståndet till 2 cm transporteras endast 48 % av röken bort via utsuget (Johnsen & 

Hege Eide, 2012). 

 

1.3.2.2. Laser 
Laser används inom sjukvården för att behandla vävnader termiskt, fotokemiskt och via 

fotodissociation. Via termisk effekt destrueras vävnad genom upphettning och kirurgen kan 

skära igenom vävnad på detta sätt. Fotokemisk effekt används för att behandla till exempelvis 

tumörvävnad. Ett ämne injiceras, ansamlas i vävnaden och drar till sig laserljuset som leder 

till en effekt. Fotodissociation går ut på att använda UV-ljus för att förstöra bindningar i 

vävnader. Exempel på användningsområden för laserkirurgi är tumörer och behandling av 

Humant papillomvirus, HPV, som t.ex. genital kondylom.  Användning av laser leder till gas 

som ska transporteras bort från operationssalen med sug. (Jacobson & Öberg, 2003). 
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1.3.2.3  Risker med kirurgisk rök 
Den rök som bildas vid användning av diatermi och laser, s.k. kirurgisk rök, innehåller både 

hälsofarliga ämnen och kan utgöra en smittväg från patient till personal (Schults, 2014).  

En studie gjord på kalvar visade att papillomvirus smittade via röken från koldioxidlaser. 

Röken som bildades vid användande av laser på papillom sögs upp och undersöktes. I röken 

fann forskarna papillomvirus, dessa samlades in och exponerades därefter på frisk vävnad på 

kalvarnas hud. På huden som exponerats för smittan utvecklades nya papillom vilket visar att 

smittan kan överleva värmen i laserbehandlingen och sedan överfördes via röken (Garden, 

O´Banion, Bakus & Olson, 2002). Fletcher, Mew & DesCôteaux (1999) visade i en studie att 

melanomceller återfanns i den kirurgiska röken. Majoriteten av cancercellerna var 

destruerade, men några livskraftiga celler fanns som kunde bilda kolonier. Resultatet visade 

att ju högre ström som användes på diatermin desto färre livsdugliga celler.  

 

Röken som bildas vid användning av diatermi på patient som inte bär på någon smitta eller 

har cancer innebär även den en hälsorisk för personalen. Röken innehåller hälsofarliga ämnen 

och upptill 80 % är nanopartiklar om 20-80nm. Dessa små partiklar fagocyteras inte i 

lungalveolerna utan passerar över till blod- och lymfbanorna hos den som andas in röken. 

Inandning av röken innebär för individen en ökad risk att utveckla Parkinson, Alzheimer, 

hjärtsjukdomar, lung-, bröst- samt prostatacancer (Schults, 2014). 

 

1.4. Skyddsutrustning i sjukvården 

1.4.1 Kvalitetssäkring 
För att kunna säkerställa en produkts kvalitet och för att användaren av en produkt skall kunna 

lita på kvaliteten finns standarder framtagna. Den Europeiska standarden förkortas EN och 

den Svenska standarden förkortas SS (3M Svenska AB, 2009). Munskydd testas och 

godkänns enligt en Europeisk och Svensk standard som heter SS-EN 14683:2005 och 

andningsskydd enligt SS-EN 149+A1: 2009 (Swedish Standards Institute [SIS], 2005: SIS, 

2009). Samtliga mun-och andningsskydd som används i den svenska sjukvården ska vara CE-

märkta (Melhus, 2013). Denna märkning innebär att tillverkaren försäkrar att produkten är 

tillverkad enligt den Europeiska standard som finns för den specifika produkten 

(Konsumentverket, 2014).  
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1.4.2. Mun- och andningsskydd 
Munskydd delas in i tre klasser: I, II och IIR. Klass II och IIR är godkända för att användas på 

operation. Båda har en bakteriefiltrerande förmåga men IIR är även motståndskraftigt mot 

vätska (Akademiska Sjukhuset, 2012). Ur personalskyddssynpunkt ger klass IIR ett säkert 

skydd mot risken att stänk i ansiktet kommer i kontakt med slemhinna i näsa och mun (3M 

Svenska AB, 2009) och skall användas om en patient har blodsmitta (Vårdhandboken, 2013). 

Det skall även användas som förstahandsval vid risk för droppsmitta, som vid vård av patient 

med influensa typ-1 (LUL, 2012). Munskyddens förmåga att filtrera luften syftar främst till att 

skydda patienten från munskyddsbärarens utandningsluft och salivstänk. Munskydden ger 

alltså inte bäraren tillräckligt skydd mot luftburen smitta och andra ämnen. De små partiklarna 

i diatermiröken passerar de vanliga kirurgiska munskydden och ventilationen på 

operationssalen är inte tillräcklig för att avlägsna röken (Johnsen & Hege Eide, 2012). För att 

munskyddsbäraren ska skyddas från att inandas smittsamma och ohälsosamma partiklar från 

omgivningen skall denne bära andningsskydd istället för munskydd (3M Svenska AB, 2009).  

 

Andningsskydden delas in i tre olika klasser. De har benämningen FFP1, FFP2 och FFP3 

(Melhus, 2013). FF står för filtering facepiece (filtrerande halvmask), P står för particles 

(partiklar) och siffran 1-3 står för graden av skydd. FFP3 har högst skyddsgrad (3M Svenska 

AB, 2009). Personalen på operationsavdelning på universitetssjukhuset ska använda FFP3 vid 

risk för luftburen smitta (LUL, 2012). Personal på operation skall även använda FFP3 vid 

laserbehandling som skydd mot laserröken och vid andra elektrokirurgiska ingrepp där rök 

bildas och utsug för röken saknas (3M Svenska AB, 2009: Akademiska Sjukhuset, 2012: 

Vårdhandboken, 2013).  

 

1.5. Arbeta evidensbaserat i praktiken 

1.5.1. Kompetensbeskrivning för operationssjuksköterskor 
Enligt kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterskor med inriktning mot 

operationssjukvård ska operationssjuksköterskan ha god kunskap om att arbeta evidensbaserat 

och enligt beprövad erfarenhet samt ha kunskap om de kvalitetssystem som finns. Att delta i 

förbättringsarbeten är av stor vikt då operationssjuksköterskan ska arbeta evidensbaserat och 

arbetsmetoderna kan komma att ändras under arbetslivets gång. Att vara medveten om 

personligt behov att uppdatera sin kunskap är essentiellt för den egna kompetensen. 

Operationssjuksköterskan har ett stort hygieniskt ansvar, dels för att tillgodose aseptiken men 
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även att avgränsa spridning av smitta. Ytterligare ansvar ligger på operationssjuksköterskan 

att registrera eventuella arbetsmiljömässiga risker som kirurgisk rök samt laserröken. För att 

kunna förebygga dessa risker måste de först uppmärksammas (Riksföreningen för 

operationssjukvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2011).  

  

Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska ska sjuksköterskan ta del i 

arbetet att utforma en god arbetsmiljö. Det innebär att sjuksköterskan ska kunna identifiera 

risker i sin arbetsmiljö och delta i det förebyggande arbetet mot dessa risker.  Sjuksköterskan 

är skyldig att följa de riktlinjer och författningar som gäller i arbetet (SoS, 2005). "Termen 

smittskydd kan sägas beteckna alla åtgärder som vidtas för att förhindra och handlägga 

spridning av sjukdomsframkallande mikroorganismer" (SoS, 2006, s. 14). En vårdrelaterad 

sjukdom är en sjukdom som drabbar antingen patienten vid undersökning eller behandling hos 

en vårdgivare men även om personalen drabbas. Verksamhetschefen har det yttersta ansvaret 

att förhindra vårdrelaterad sjukdom. Detta ska göras genom åtgärder på lokalnivå, genom att 

tillgodose rätt utrustning och utbilda personalen. Ett av målen för arbetet med rutiner gällande 

vårdhygien är att förhindra att sjukdomar sprids mellan patient till personal och vice versa. 

Utöver att följa de basala hygienrutinerna ska personalen vid behov ta till ytterligare åtgärder, 

såsom vätskeavvisande munskydd och visir vid risk för blodstänk (SoS, 2006). 

 

1.5.2. Följsamhet till riktlinjer 
I en studie gjord av Jeong, Cho och Park (2008) visades att operationssjuksköterskors egen 

uppskattning av deras följsamhet till riktlinjer gällande användande av dubbla 

operationshandskar endast efterföljdes fullständigt av 12 % av operationssjuksköterskorna. 

Endast 2 % av operationssjuksköterskorna uppgav att de alltid bar ögonskydd och endast 10 

% praktiserade att aldrig återanvända nålar under operation. I en studie utformad för att 

observera följsamheten till de riktlinjer som fanns på ett sjukhus i USA, gjordes observationer 

under 76 operationer. Dubbla handskar användes endast av 28 % av operationspersonalen 

trots att riktlinjerna var tydliga i att dubbla handskar skulle användas under operation 

(Akduman et al., 1999).  

 

I en studie ombads kirurger, operationssjuksköterskor och barnmorskor att själva skatta i hur 

stor utsträckning de följde sjukhusets riktlinjer. Riktlinjerna var bl.a. att under operation 

använda dubbla handskar, mun- och ögonskydd och rock med vätskestärkt front samt att 
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undvika stickade och skärande föremål då detta är möjligt, exempelvis att undvika att ge 

skalpell från hand till hand. Endast 1,5 % av de 200 tillfrågade personalen uppgav att de alltid 

följde hygienriktlinjerna som fanns på sjukhuset. Vid misstanke om att en patient hade en 

blodsmitta steg denna siffra till 40,0 %. Vid konstaterad blodsmitta uppgav 44,5% av 

tillfrågad personal att de skulle följa alla sjukhusets riktlinjer för skyddsutrustning på 

operation. Personalen uppgav att något som avgjorde valet av vilka riktlinjer de följde var den 

egna uppskattningen av troligheten att patienten hade en blodsmitta. De övervägde även hur 

mycket spill av blod de trodde operationen skulle medföra. Över 50 % av de tillfrågade 

uppgav att tillgängligheten av skyddsutrustningen avgjorde om den användes. Även tidsbrist 

uppgavs som orsak varför skyddsutrustning inte används adekvat. Personalen uppgav att 

under de incidenter de fått blodstänk på slemhinna hade skyddsutrustning inte använts (Cutter 

& Jordan, 2004).  

 

I en studie av Nichol et al. (2013) studerades sjuksköterskors följsamhet till riktlinjer 

angående användning av andningsskydd. Mindre är hälften (44 %) av de drygt 1000 

sjuksköterskor som tillfrågades uppgav tillfredställande följsamhet till riktlinjerna för 

andningsskydd. Studien bestod också av 100 observationer som visade att i 44 % av fallen 

användes andningsskydd korrekt. Forskarna menade att kunskap är en förutsättning för att 

kunna följa riktlinjerna, men det fanns många andra faktorer som påverkade den faktiska 

följsamheten. Forskarna identifierade bland annat tillgänglighet av skyddsutrustning, stress, 

rutin och support från arbetsgivaren som avgörande faktorer. Det finns även forskning som 

visar att bristande komfort gällande andningsskydd skulle kunna vara en anledning till att 

riktlinjer inte följs (Rebmann, Carrico & Wang, 2013). 

 

1.6. Problemformulering 

Att arbeta i en miljö där hälsofarlig rök och risk för smitta förekommer innebär en risk för 

operationssjuksköterskans hälsa. Det finns mun- och andningsskydd som är testade och 

godkända för att skydda mot dessa olika hälsorisker. För att operationssjuksköterskan i varje 

arbetssituation ska kunna arbeta utan att riskera sin hälsa krävs att denne har rätt kunskap i 

ämnet. På universitetssjukhuset finns riktlinjer om när mun- och andningsskydd ska användas. 

Det ligger på arbetsgivarens ansvar att informationen om och att skyddsutrustningen i sig är 

lättillgänglig för personalen och det är operationssjuksköterskornas skyldighet att följa 

riktlinjerna. Det finns studier som visar att sjuksköterskor, trots rätt kunskap om smitta och 
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skydd, inte använder adekvat skyddsutrustning. Faktorer som påverkar detta kan vara 

bristande komfort, rutin, stress eller tillgänglighet. Vi vill undersöka om 

operationssjuksköterskorna på universitetssjukhuset kan riktlinjerna gällande mun- och 

andningsskydd och om förutsättningarna finns för operationssjuksköterskorna att följa 

riktlinjerna.  

 

1.7. Syfte 

Att undersöka om operationssjuksköterskorna på universitetssjukhuset har fullgoda kunskaper 

om sjukhusets riktlinjer angående mun- och andningsskydd. Att undersöka förutsättningarna 

för operationssjuksköterskorna att kunna följa riktlinjerna, deras upplevelse av riktlinjernas 

tillgänglighet samt vilka faktorer som avgör operationssjuksköterskornas val av mun- och 

andningsskydd. 

 

1.7.1. Frågeställningar  
1. Vet operationssjuksköterskorna vilket mun- eller andningsskydd som enligt 

universitetssjukhusets riktlinjer  

a)skyddar mot kirurgisk rök?  

b)skyddar mot luftburen smitta? 

c)är vätskeavvisande och skyddar mot stänk/droppsmitta? 

 

2. Hur stor andel av operationssjuksköterskorna på universitetssjukhuset har alla rätt på 

kunskapsfrågorna rörande riktlinjerna om mun- och andningsskydd? 

 

3. Upplever operationssjuksköterskorna riktlinjerna som lättillgängliga och anser de sig kunna 

följa dessa i sitt arbete? 

 

4. Vilka faktorer spelar störst roll i operationssjuksköterskornas val av mun- och 

andningsskydd? 

 

5. Finns någon skillnad mellan grupperna godkänt respektive icke-godkänt avseende:  

a)antal arbetade år i yrket?  

b)uppfattningen om riktlinjernas lättillgänglighet? 
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2. METOD 

2.1. Design 

Studien är en deskriptiv enkätstudie med tvärsnittsdesign och kvantitativ ansats.  

 

2.2. Urval 

Urvalet till studien var konsekutivt, vilket betyder att alla individer som vid en viss tidpunkt 

är tillgängliga och uppfyller kriterierna för urvalet blir inkluderade (Polit & Beck, 2014).  

Inklusionskriterierna för studien var operationssjuksköterskor på universitetssjukhuset som 

var tjänstgörande och verksamma på operationssal under insamlingsperioden, oavsett ålder, 

kön eller antal år i yrket. De operationssjuksköterskor som arbetar inom annan verksamhet på 

universitetssjukhuset exkluderades, även anställda operationssjuksköterskor som var på 

semester eller tjänstlediga under insamlingsperioden exkluderades. Insamlingsperioden 

varade mellan vecka 10 och vecka 15 år 2014. På universitetssjukhuset finns tio 

operationsavdelningar och under denna period tjänstgjorde 101 operationssjuksköterskor som 

uppfyllde kriterierna för urvalet. Totalt deltog 68 operationssjuksköterskor i studien vilket 

innebar ett bortfall om 33 operationssjuksköterskor. Median för antal arbetade år i yrket var 

12 år (1-42 år). Eventuellt internt bortfall redovisas vid respektive fråga i tabellerna. 

 

2.3. Kontext och rutiner 

Samtliga operationsavdelningar har minst ett morgonmöte i veckan, en del har varje morgon. 

Morgonmötena kan vara allt från 5-30 minuter, beroende på avdelning och hur många möten 

per vecka de har. Då samlas personalen och diskuterar sitt arbete. Agendan på morgonmötena 

är ofta fullbokad eftersom det är den enda tiden som större delen av personalen är samlad.  

Dessa morgonmöten var det tillfälle som fanns att få träffa operationssjuksköterskorna 

eftersom de, större delen av arbetsdagen, står sterilklädda på operationssal.  

 

2.4. Datainsamlingsmetod 

För att besvara studiens syfte utformades en studiespecifik enkät med slutna frågor (bilaga 3). 

Inledningsvis fick respondenterna svara på tre demografiska frågor som bestod av hur många 

år de varit examinerade sjuksköterskor respektive operationssjuksköterskor samt vilken 
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operationsavdelning de arbetar på. Enkäten innehöll fem slutna kunskapsfrågor där 

respondenterna skulle kryssa i rätt alternativ. Frågorna baserades på de riktlinjer som finns på 

universitetssjukhuset om mun- och andningsskydd. Frågorna konstruerades som flervalsfrågor 

med endast ett rätt svar per fråga. Vid utformningen av enkäten placerades frågorna och 

svarsalternativen i en slumpmässig ordning. Frågorna hade samma ordningsföljd och 

svarsalternativ på varje enkät. På enkäten fanns bilder på de tre olika mun- och 

andningsskydden med beteckningen för respektive skydd. Därefter följde tre slutna frågor där 

operationssjuksköterskorna svarade utifrån egen uppfattning. Dessa frågor hade jämna antal 

svarsalternativ. Som avslutning gavs utrymme att skriva egna kommentarer. En pilotstudie 

med enkäten genomfördes inte (Ejlertsson, 2005).  

 

2.5. Tillvägagångssätt 

Verksamhetscheferna på operationsavdelningarna på universitetssjukhuset kontaktades via 

mail med information om studien och ansökan om tillstånd för att genomföra studien 

bifogades mailet. Samtliga tio verksamhetschefer gav sitt godkännande och de påskrivna 

ansökningsblanketterna samlades in. Avdelningscheferna på respektive operationsavdelning 

kontaktades via mail eller telefon för att fråga om avdelningens intresse att delta i studien och 

för att insamla information om antal anställda. Alla avdelningschefer godkände studiens 

genomförande. Med varje avdelning bokades en träff på ett morgonmöte som inföll under 

perioden vecka 10 till 15.  

 

Avdelningscheferna kontaktades ännu en gång och fick skriftlig information om studien inför 

mötet (bilaga 1). Information om studiens syfte, frivilligt deltagande och anonymitet gavs till 

operationssjuksköterskorna i muntlig form på mötet innan utdelning av enkät och även i 

brevform som försättsblad till enkäten (bilaga 2). Enkäterna delades ut och besvarades enskilt 

av de operationssjuksköterskor som var närvarande vid morgonmötena och uppfyllde 

inklusionkriterierna. De besvarade enkäterna samlades in i ett kuvert som förslöts på plats, så 

ingen enkät förlorades. Antal som besvarat enkäten på respektive avdelning antecknades för 

att kunna följa svarsfrekvensen under insamlingsperioden. När antalet enkäter från respektive 

avdelning registrerats avkodades alla enkäter, genom att den översta frågan på enkäten om 

hemavdelning klipptes bort. 
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När mötena var genomförda, med de nio operationsavdelningar på universitetssjukhuset som 

slutligen kom att delta, hade 45 antal besvarade enkäter samlats in. Önskvärd svarsfrekvens 

för studien var satt till 70 % vilket innebar 71 enkäter (Henricson, 2012). Beslut togs att 

kontakta avdelningscheferna igen för att dela ut enkäterna en andra gång, denna gång i 

operationssjuksköterskornas personliga postfack, se tabell 1. Anledningen till att denna 

insamlingsmetod inte användes från början var för att minimera risken att resultatet skulle bli 

missvisande p.g.a. att operationssjuksköterskorna hämtat sina svar från universitetssjukhusets 

riktlinjer på hemsidan. Bedömning av läget var dock att majoriteten av 

operationssjuksköterskorna inte skulle anse sig ha tid att göra det, men enkäterna som delades 

ut i postfacken analyserades inledningsvis separat. Resultatet av analysen visade att inga 

skillnader i antal rätta svar fanns (p = 0,734) oavsett insamlingsmetod. 
 

Tabell 1. Insamlingsmetod och deltagande   

 n (%) 

Utdelat i personligt postfack 23 (34) 

Utdelat på personalmöte1 45 (66) 

Totalt  68 (100) 
1 enkät besvarad under observation av forskarna  

 

2.6. Forskningsetiska överväganden 

Godkännande av samtliga verksamhetschefer på alla kliniker erhölls innan studien påbörjades. 

Informerat samtycke från operationssjuksköterskorna erhölls innan enkäterna samlades in och 

inkluderades i studiens resultat. Granskning av kunskap gällande yrkesrollen kan vara 

känsligt. Fullständig anonymitet säkerställdes genom att enkäterna inte innehöll frågor om 

namn, ålder eller kön samt att svaren från de olika klinikerna inte redovisades avdelningsvis. 

Det fanns möjlighet att uttala sina egna åsikter angående ämnet genom att enkäten gav 

utrymme för egna kommentarer (Ejlertsson, 2005). Respondenterna informerades om att 

resultatet inte skulle komma att användas mot dem. Syftet var bl.a. att undersöka 

kunskapsläget och förutsättningen för operationssjuksköterskorna att följa riktlinjerna för att 

utifrån det kunna reflektera över möjliga orsaker och vid behov eventuella åtgärder som ett 

led i ett framtida utvecklings- och förbättringsarbete.    
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2.7. Bearbetning och analys 

Samtliga enkäter avidentifierades avseende hemavdelning och numrerades med en 

enkätspecifik kod. Enkäterna kodades först med en bokstav F eller U, där F stod för 

insamlingsmetod postfack och P för insamlingsmetod personalmöte. Därefter fick varje enkät 

ett nummer, F 1-23 eller U 1-45. Enkäter rättades och antal år i yrket fastställdes för 

respektive enkät. Operationssjuksköterskornas kunskap om mun- och andningsskydd 

graderades i godkänt och icke godkänt. För att bli godkänd i sin kunskap krävdes att 

respondenten hade fem av fem (100 %) rätta svar på kunskapsfrågorna. Ofullständigt ifyllda 

enkäter togs med i studien och hanterades som följer; uteblivet svar på en kunskapsfråga 

registrerades som fel, uteblivet svar på övriga frågor registrerades som internt bortfall på 

respektive fråga (Ejlertsson, 2005).  

Datan från enkäterna matades in i statistikprogrammet Statistical Packages for the Social 

Sciences (SPSS) version 20. Frågeställningarna 1 a-c, 2, 3 och 4 besvarades deskriptivt genom 

att de bearbetade resultaten från SPSS redovisades i tabeller och löpande text. Bearbetningen 

av resultatet började med att skillnaden i antal rätta svar analyserades mellan den grupp som 

fått enkäten i sitt postfack och gruppen som besvarade enkäten på morgonmötet. Detta för att 

kunna utesluta att insamlingsmetoden påverkande mätningen av kunskap. Som analysmetod 

användes Mann Whitney u-test då grupperna var olika stora. Frågeställning 5a-b analyserades 

med icke-parametrisk metod i SPSS. För att besvara frågeställning 5a användes Mann 

Whitney U test som analysmetod av samma anledning som tidigare. Till frågeställning 5b 

valdes chi-två-test som analysmetod eftersom skillnaden mellan olika grupper och flera olika 

kategorier skulle jämföras (Björk, 2011). Gränsen för signifikant p-värde sattes till < 0,05 

(Henricson, 2012). De respondenter som skrev under egna kommentarer sorterades ut och 

redovisades.  

 

3. RESULTAT 

3.1. Kunskaper om andningsskydd som skyddar mot kirurgisk rök 

Resultatet visade att 76 % av operationssjuksköterskorna (n=52) visste att andningsskyddet 

FFP3 ska användas som skydd mot laserrök enligt universitetssjukhusets riktlinjer. Av 

operationssjuksköterskorna visste 69 % (n=47) att FFP3 även ska användas vid utveckling av 

kirurgisk rök då punktutsug saknas, se tabell 2.  
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Tabell 2. Operationssjuksköterskornas kunskaper om mun- och andningsskyddens användningsområde utifrån 

universitetssjukhuset riktlinjer 

1fråga med internt bortfall som registrerats som fel svar, d.v.s. 1 bortfall på respektive fråga 

 

3.2. Kunskaper om andningsskydd som skyddar mot luftburen smitta  

Totalt 76 % (n=52) av operationssjuksköterskorna visste att FFP3 ska användas som skydd 

mot luftburensmitta, se tabell 2.  

 

3.3. Kunskaper om munskydd som är vätskeavisande och skyddar mot stänk och 
droppsmitta  

Av operationssjuksköterskorna svarade 79 % (n=54) rätt på frågan om vilket munskydd som 

inte är vätskeavvisande. Vidare hade 85 % (n=58) rätt på frågan om vilket munskydd som i 

första hand skall användas mot stänk, se tabell 2.  

 

3.4. Andel operationssjuksköterskor med alla rätt  

Enligt resultatet, som redovisas i tabell 3, hade 38 % (n=26) alla rätt på kunskapsfrågorna om 

universitetssjukhusets riktlinjer om mun- och andningsskydd och blev därmed godkända. 

Vidare hade 62 % (n=42) färre än 5 rätt och blev icke-godkända.  

 
Tabell 3. Antal operationssjuksköterskor som är godkända respektive icke-godkända beträffande kunskap om 

riktlinjerna gällande mun- och andningsskydd. 

 Totalt, 

n (%) 

Rätt svar 

n (%) 

Fel svar 

n (%) 

Skydd mot laserrök 68 (100) 52 (76) 16 (24) 

Skydd mot luftburensmitta   68 (100) 52 (76) 15 + 1 (24)1 

Skyddar inte mot stänk 68 (100) 54 (79) 13 + 1 (21)1 

Förstahands val vid skydd mot stänk 68 (100) 58 (85) 10 (15) 

Skydd mot kirurgisk rök då punktutsug 

saknas 

68 (100) 47 (69) 21 (31) 

 n (%) 

Godkänd1 26 (38) 

 15 



 

 

3.5. Riktlinjernas lättillgänglighet 

Av de 65 operationssjuksköterskor som svarade på frågan om de anser att riktlinjerna är 

lättillgängliga uppgav 60 % (n=41) att de inte är det, se tabell 4.  

 
Tabell 4. Operationssjuksköterskornas upplevelse av riktlinjernas lättillgänglighet och förutsättningen att följa 

dessa i praktiken.  

 

 

3.6. Förutsättning att följa riktlinjerna i praktiken  

På frågan om förutsättningen att kunna följa riktlinjerna i sitt dagliga arbete svarade 63 % 

(n=43) att de oftast kunde följa dem. Vidare uppgav 24 % (n=16) att de alltid kunde följa 

riktlinjerna, se tabell 4.  

 

3.7. Faktorer som avgör val av mun- och andningsskydd  

Av de tillfrågade operationssjuksköterskorna svarade 66 % (n=45) att komfort till stor del/helt 

avgör deras val av mun- och andningsskydd. För faktorerna tillgänglighet, rutin och 

Icke-godkänd2 42 (62) 

Totalt 68 (100) 
1 = 5 rätt, 2 = 1-4 rätt  

 n (%) 

Lättillgängliga 24 (35) 

Icke lättillgängliga 41 (60) 

Intern bortfall 3 (4) 

Totalt 68 (100) 

  

Följer aldrig 3 (4) 

Följer sällan 6 (9) 

Följer oftast 43 (63) 

Följer alltid 16 (24) 

Totalt 68 (100) 
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personskydd var motsvarande siffror 68 % (n=46), 81 % (n=55) respektive 85 % (n=56), se 

tabell 5.  

 
Tabell 5. Faktorer som påverkar val av mun- och andningsskydd 

 Komfort 

n (%) 

Tillgänglighet 

n (%) 

Rutin 

n (%) 

Personskydd 

n (%) 

Inte alls 3 (4) 5 (7) 4 (6) 1 (2) 

Till viss del 20 (29) 17 (25) 9 (13) 9 (13) 

Till stor del 39 (57) 33 (49) 46 (68) 30 (44) 

Helt avgörande 6 (9) 13 (19) 9 (13) 26 (38) 

Internt bortfall    2 (3) 

Totalt 68 (100) 68 (100) 68 (100) 68 (100) 

     

Inte alls –  

till viss del 

23 (34) 22 (32) 13 (19) 10 (15) 

Till stor del –  

 helt avgörande 

45 (66) 46 (68) 55 (81) 56 (82) 

Internt bortfall    2 (3) 

 68 (100) 68 (100) 68 (100) 68 (100) 

 

3.8. Skillnad mellan grupperna godkänd respektive icke-godkänd  

Resultatet visade att det inte fanns någon skillnad mellan grupperna avseende antal år i yrket 

(p = 0,553) eller uppfattningen om riktlinjerna är lättillgängliga eller inte (p = 0,516).  

 

3.9. Resultatet av lämnade kommentarer på enkäten 

Under ”egna kommentarer” inkom data på nio enkäter. Svaren berörde olika områden, ibland 

flera, och delades upp enligt följande kategorier; mun- och andningsskyddens tillgänglighet 

(n=2), önskan om mer tillgängliga riktlinjer (n=1), okunskap om riktlinjerna (n=1), 

kompatibilitet med glasögon (n=1), brist på utbud relaterat till allergiska skäl (n=1), komfort 

avgör (n=1), brist på kunskap om utbud (n=1), brist på vätskeavvisande munskydd (n=1), låg 

följsamhet (n=1) och låg kunskap (n=2).  
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4. DISKUSSION 

Av de deltagande operationssjuksköterskorna hade 62 % inte fullgoda kunskaper om 

universitetssjukhusets riktlinjer angående mun- och andningsskydd. Vidare upplevde 60 % att 

riktlinjerna inte är lättillgängliga. Resultatet visade att 24 % ansåg sig alltid kunna följa 

riktlinjerna. Av operationssjuksköterskorna uppgav 38 % att personskydd var helt avgörande 

för deras val av mun- och andningsskydd. För övriga faktorer var siffrorna; komfort 9 %, 

tillgänglighet 19 % och rutin 13 %. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna 

godkänt och icke-godkänt avseende antal år som operationssjuksköterska eller uppfattningen 

om riktlinjerna är lättillgängliga eller inte. 

 

4.1. Resultatdiskussion 

4.1.1. Kunskaper om andningsskydd som skyddar mot kirurgisk rök 
Att majoriteten svarade rätt på frågorna om kirurgisk rök talar för att denna kunskap finns 

vilket kan tyda på att de kan riktlinjerna. Flera studier har visat på de skadliga effekter 

kirurgisk rök har då den kan leda till ökad risk att utveckla Parkinson, Alzheimer, 

hjärtsjukdomar och vissa cancerformer (Schults, 2014) samt att det i röken kan finnas 

levnadsdugliga papillomvirus (Garden et al., 2002) och cancerceller (Fletcher, Mew & 

DesCôteaux, 1999). Denna evidens kan vara en bidragande orsak till att 

operationssjuksköterskorna tycker det är viktigt med kunskap om detta vilket leder till att 

många kan riktlinjerna gällande detta. Resultatet visade samtidigt att 24 % respektive 31 % 

inte visste att andningsskydd FFP3 ska användas mot kirurgisk rök vilket tyder på okunskap 

om riktlinjerna. Att inte ha kunskap om och inte följa dessa riktlinjer kan leda till allvarlig 

ohälsa på lång sikt.  

  

4.1.2. Kunskaper om andningsskydd som skyddar mot luftburen smitta  
Personalen på operationsavdelning på universitetssjukhuset ska använda FFP3 vid risk för 

luftburen smitta (LUL, 2012). Majoriteten av operationssjuksköterskorna i studiegruppen vet 

hur de skyddar sig mot luftburen smitta enligt riktlinjerna. Motivationen till att kunna detta 

antas ligga delvis i ett egenintresse av att inte bli sjuk då eventuell smitta får tydliga 

konsekvenser för individen och delvis i att det står i kompetensbeskrivningen för 

operationssjuksköterskan att denne har ett stort ansvar att avgränsa spridning av smitta 

(Riksföreningen för operationssjukvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2011). Resultatet 
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visar samtidigt att 22 % av respondenterna inte vet vilket skydd de ska använda för att 

förhindra risken att drabbas av luftburen smitta och därmed inte kan riktlinjerna. Vilket 

innebär att 15 (22 %) operationssjuksköterskor på universitetssjukhuset riskerar att utsätta sig 

själva för risken att smittas av TBC eller influensa typ A och sedan sprida den vidare.  

 

4.1.3. Kunskaper om munskydd som är vätskeavisande och skyddar mot stänk och 
droppsmitta  
Resultatet tyder på att huvudparten av deltagarna i studien kan riktlinjerna om munskydd vid 

stänk och droppsmitta och därför kan skydda sig adekvat. Flertalet studier visar att det är 

vanligt att operationspersonalen som befinner sig i operationsområdet får stänk på sitt 

munskydd (Sharma et al., 2003; Aisien & Ujah, 2006; Wines et al., 2008). Detta, i 

kombination med vetskapen om att blodsmitta förekommer, kan vara en bidragande faktor till 

att flertalet kan riktlinjerna gällande detta. Resultatet visade samtidigt att tio 

operationssjuksköterskor (15 %) inte visste att munskydd klass IIR ska användas vid risk för 

stänk mot ansiktet. Vilket leder till att de inte kan skydda sig adekvat mot risk för stänk i mun 

och näsa. 

 

4.1.4. Andel operationssjuksköterskor med alla rätt  
Majoriteten av operationssjuksköterskorna i studien hade inte fullgoda kunskaper om alla 

riktlinjerna som infattar mun- och andningsskydd och kan därmed inte skydda sig adekvat i 

alla situationer. Vidare uppgav två operationssjuksköterskor under egna kommentarer att de 

saknade kunskap om riktlinjerna. Eftersom kunskap om mun- och andningsskydd är en viktig 

del av operationssjuksköterskans arbete så var den höga andelen icke-godkända lite 

överraskande men kan samtidigt förklaras med att riktlinjerna är svåra att hitta. Riktlinjernas 

svåråtkomlighet var även något som uppmärksammades vid utformningen av enkätens 

kunskapsfrågor.  

 

4.1.5. Riktlinjernas lättillgänglighet 
Majoriteten uppgav att riktlinjerna inte var lättillgängliga. Enligt Arbetsmiljöverket (AFS 

2001:03) skall det finnas skriftlig information om skyddsutrustningen, i detta fall mun- och 

andningsskydd, tillgänglig för personalen. Riktlinjerna finns på sjukhusets intranät men att ta 

del av all information kräver sökningar i flera olika dokument vilket kan vara en bidragande 

faktor till att de uppfattas som icke lättillgängliga. En respondent skrev under egna 
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kommentarer att denne önskade mer tillgängliga och tydliga riktlinjer angående mun- och 

andningsskydd. Sannolikt kan flera i studiegruppen ha samma önskemål då mer än hälften 

ansåg att de inte var lättillgängliga.  

 

4.1.6. Möjligheten att följa riktlinjerna i praktiken 
Att endast en fjärdedel av operationssjuksköterskorna ansåg sig alltid kunna följa riktlinjerna 

kan tolkas som att resterande operationssjuksköterskorna anser att förutsättningarna på arbetet 

inte gör det möjligt för dem att följa dem. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att 

förutsättning för följsamhet finns (AFS 2001:03). Tolkningen av resultatet styrks av forskning 

som visar att låg följsamhet hos sjuksköterskor till riktlinjer om andningsskydd påverkas av 

faktorer som stress, otillgänglighet av skyddsutrustning, rutin och stöd från arbetsgivaren 

(Nichol et al., 2013). Det framkom vidare i egna kommentarer från två enkäter att val av mun- 

och andningsskydd berodde på tillgänglighet. En respondent skrev även att utbudet av 

vätskeavvisande munskydd, klass IIR, är dåligt på universitetssjukhuset.  

Ytterligare en tolkning av resultatet kan vara att resterande operationssjuksköterskor medvetet 

inte följer riktlinjerna. Enligt Arbetsmiljöverket är arbetstagarens ansvar att följa riktlinjer på 

arbetsplatsen (AFS 2001:03). Tendens till låg följsamhet hos vårdpersonal gällande riktlinjer 

om personskyddsutrustning har visats i forskning (Nichol et al., 2013; Cutter & Jordan, 2004; 

Jeong, Cho & Park, 2008). En respondent uppgav även låg följsamhet till riktlinjerna i egna 

kommentarer.  

 

4.1.7. Faktorer som avgör val av mun- och andningsskydd 
Majoriteten av operationssjuksköterskorna ansåg att samtliga faktorer (komfort, tillgänglighet, 

rutin och personskydd) till stor del påverkade deras val av mun- och andningsskydd eller var 

helt avgörande. Komfortens betydelse bekräftades ytterligare på två enkäter där egna 

kommentarer handlade om att välja det som är bekvämt och att det bara fanns ett munskydd 

som ansågs fungera med glasögon. Det finns forskning som visar att 

intensivvårdssjuksköterskor upplevde andningsskydd, motsvarande FFP3, obekväma att 

arbeta i. Resultatet visade att 22 % tog av sig andningsskyddet relaterat till känslan av att inte 

kunna andas och att andningsskyddet satt obekvämt (Rebmann, Carrico & Wang, 2013). 

Sterilklädd personal kan under operation inte justera mun- och andningsskydd utan att detta 

tar koncentration, fokus och tid från arbetet. Att ha ett skydd som är svårt att andas i är även 

det besvärande. Detta skulle kunna vara en förklaring till varför operationssjuksköterskorna i 
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denna studie i så låg grad alltid ansåg sig kunna följa riktlinjerna. Arbetsgivaren har 

skyldighet att tillhandahålla bekväm skyddsutrustning (AFS 2001:03). Tillverkarna av 

andningsskyddet FFP3 som köps in till universitetssjukhuset, Svenska 3M AB, uppger att 

andningsskyddet är konstruerat för att ha ett så lågt andningsmotstånd som möjligt och att 

mätvärdena i motståndet ligger långt under de krav som EU-standarden satt för 

andningsskydd. Andningsskyddet är även konstruerat så att majoriteten skall kunna anpassa 

skyddet bekvämt efter ansiktsformen (3M Svenska AB, 2014). 

 

Tillgängligheten var helt avgörande eller påverkade till stor del valet av mun- och 

andningsskydd för majoriteten av operationssjuksköterskorna. Arbetsgivaren har ansvar att se 

till att adekvat skyddsutrustning finns tillgänglig (AFS 2001:03). Flera studier har identifierat 

ett samband mellan följsamhet till riktlinjer om skyddsutrustning och utrustningens 

tillgänglighet och placering på arbetsplatsen (Nichol et al., 2013; Gershon et al., 2000). För att 

skyddsutrustningen ska vara tillgänglig bör den därför finnas synlig och nära tillhands. Två 

respondenter uppgav även under egna kommentarer att tillgängligheten hade betydelse och en 

ansåg att det var ett dåligt utbud av vätskeavvisande munskydd. En kommentar berörde även 

att informationen rörande vilka mun- och andningsskydd som finns på marknaden ansågs 

bristfällig. Detta skulle kunna förklara varför operationssjuksköterskorna i studien i så låg 

grad alltid ansåg sig kunna följa riktlinjerna. 

 

Att över 80 % av de tillfrågade operationssjuksköterskorna uppgav att faktorerna rutin och 

personskydd till stor del påverkade eller var helt avgörande för deras val av mun- och 

andningsskydd talar för att dessa faktorer är viktiga. Det finns forskning som visar att även 

om vårdpersonal har kunskap och vet hur de ska skydda sig med mun- och andningsskydd så 

är glömska en stor bidragande faktor till att riktlinjerna ändå inte följs (Martel et al., 2013). 

För att det inte ska bero på den egna individen som kan glömma är det viktigt med fungerande 

rutiner på avdelningen, vilket styrks av forskning (Collins, Rice, Nicholson & Barry, 2000). 

 

Personskydd var den faktorn som spelade störst roll då hela 38 % uppgav att den var helt 

avgörande för deras val av mun- och andningsskydd. Motsvarande siffror för övriga faktorer 

var 9 % för komfort, 19 % för tillgänglighet och 13 % för rutin. Detta talar för att en stor del 

av operationssjuksköterskorna anser att den egna hälsan är viktig och vill skydda sig själva.  
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Att värdesätta personskydd och hälsa borde motivera till att uppdatera sin kunskap enligt 

riktlinjerna, men eftersom majoriteten av operationssjuksköterskorna inte hade fullgod 

kunskap om riktlinjerna skulle även detta kunna peka på att riktlinjerna inte är lättillgängliga.  

 

4.1.8. Analyser av skillnader 
Analyserna som gjordes på resultatet visade ingen signifikant skillnad mellan den grupp 

operationssjuksköterskor som blev godkänd på kunskapsfrågorna och den grupp som inte blev 

godkänd avseende antal år i yrket. Detta kan tolkas som att det inte spelar någon roll hur länge 

operationssjuksköterskan har varit utexaminerad utan behovet av fullständig kunskap är lika 

stort oavsett antal år i yrket. För att komma tillrätta med detta skulle internutbildning på 

arbetsplatsen kunna vara en alternativ lösning. Det fanns vidare ingen signifikant skillnad 

mellan den grupp operationssjuksköterskor som blev godkända på kunskapsfrågorna och den 

grupp som inte blev godkänd avseende uppfattningen om riktlinjerna var lättillgängliga. Detta 

innebär att det inte spelade någon roll om kunskapen fanns eller inte, 

operationssjuksköterskorna verkar ändå ha ett behov av mer tillgängliga riktlinjer. Det åligger 

arbetsgivaren att arbetstagaren har uppfattat information om skyddsutrustning korrekt (AFS 

2001:03) och vid behov ska nya instruktioner utformas (AFS 2005:01). Därför bör 

universitetssjukhuset utforma tydligare riktlinjer angående mun- och andningsskydd i ett 

samlat dokument.  

 

Att analyserna inte visade på några signifikanta skillnader mellan ovan nämnda grupper kan 

även ha berott på svagheter i enkätens utformning eller att deltagandet var för lågt. 

 

4.2. Metoddiskussion 

Eftersom riktlinjerna är mest angelägna för operationssjuksköterskor som arbetar på 

operationssal var detta en av inklusionskriterierna. Av praktiska skäl valdes även de 

operationssjuksköterskor bort som var tjänstlediga eller hade semester under 

insamlingsperioden. Risken ansågs vara liten att denna grupp skulle vara överrepresenterad i 

fullgod kunskap om riktlinjerna och att gruppen därmed, vid deltagande, skulle ha påverkat 

resultatet i stor utsträckning. Ålder, kön och antal år i yrket ansågs inte vara relevanta skäl för 

exkludering då samtliga verksamma operationssjuksköterskor skulle studeras som grupp.  
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Datainsamlingsperiodens tidsbegränsning kan ha påverkat resultatet då en längre period 

kunde ha innefattat fler påminnelser och därmed eventuellt ett större deltagande. Ingen 

uppgift har hittats angående hur länge de som inte deltog i studien varit utexaminerade 

operationssjuksköterskor. Oklarheterna kring det externa bortfallet ger en osäkerhet kring i 

vilken utsträckning studieresultatet blir representativt för operationssjuksköterskorna på 

universitetssjukhuset. I ett tidigt skede under datainsamlingsperioden skedde ett bortfall om 

två operationssjuksköterskor, och i och med det en hel operationsavdelning, på grund av att 

bokning av möte med avdelningschefen inte gick att få igenom trots godkännande av studien 

och upprepade försök till kontakt. Detta resulterade i att studien omfattade nio av tio 

operationsavdelningar men eftersom bortfallet innefattade endast två operationssjuksköterskor 

anses inte resultatet ha påverkats.  

 

Bortfallet som följde efter insamlingen på morgonmötena, om 59 operationssjuksköterskor, 

berodde antingen på frånvaro på morgonmöte eller avböjt deltagande. Det är oklart om de 

som inte närvarat hade velat delta i studien. Under morgonmötena deltar flera yrkeskategorier 

vilket ger osäkerhet i om det var några operationssjuksköterskor på mötet som avböjde att 

delta och i så fall hur många de var. Efter datainsamlingen i postfacken minskade bortfallet 

till totalt 33 operationssjuksköterskor. Detta bortfall berodde antingen på avböjt deltagande 

eller att operationssjuksköterskorna inte tagit del av enkäten i postfacket. Då enkäter lades i 

samtliga operationssjuksköterskor fack finns även en risk att deltagare svarat två gånger. Det 

går heller inte att säkerställa vem som fyller i en enkät som delas ut i ett fack (Ejlertsson, 

2005). Eftersom kunskapsfrågornas svar på enkäten finns tillgängliga på 

universitetssjukhusets intranät fanns risken att de som fick enkäten i sitt postfack sökte upp 

svaren innan de besvarade enkäten. Då analysen inte visade någon signifikant skillnad i 

kunskap mellan grupperna med olika insamlingsmetod tyder det på att den risken är liten. 

Studiens kvalitet hade möjligen stigit om det externa bortfallet hade kunnat beskrivas med 

större säkerhet. Orsakerna till varför 33 operationssjuksköterskor inte deltog kan, utöver ovilja 

att delta, vara glömska hos de som fått enkäten i sitt fack eller pressat schema på arbetsplatsen 

med tidsbrist. Optimalt hade varit ytterligare en påminnelse, eventuellt via mail, då detta kan 

öka svarsfrekvensen (Henricson, 2012). Ovilja att delta i en enkätundersökning kan bero på 

att ämnet uppfattas som svårt och de känner att de saknar kunskap. Denna risk minskades 

troligen av att enkäten var anonym.   
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Enkät valdes som insamlingsmetod eftersom undersökningsgruppen bestod av 101 individer 

och vid studier med ett stort urval är enkät att föredra (Ejlertsson, 2005). Frågorna i enkäten 

utformades för att besvara studiens syfte. Vid utformningen valdes strukturerade frågor med 

samma frågor, ordningsföljd och svarsalternativ på varje enkät. Stor vikt lades vid att 

konstruera tydliga frågor för att minska risken att respondenterna skulle missförstå frågan 

(Ejlertsson, 2005). Eftersom enkäten utformades för att ge information om 

operationssjuksköterskors kunskap gavs respondenterna en god möjlighet att genom svaren 

visa sin kunskap (Polit & Beck, 2014). Enligt riktlinjerna finns bara ett mun- eller 

andningsskydd som är rätt att använda vid en specifik situation, därför konstruerades 

kunskapsfrågorna som flervalsfrågor med endast ett rätt svar per fråga. För att ytterligare 

förtydliga, då det inte kan tas för självklart att alla operationssjuksköterskor vet 

betäckningarna på mun- och andningsskydd, medföljde bilder på hur de ser ut. Vid slutna 

frågor med flera alternativ finns risken att respondenten gissar rätt. För att minska risken att 

svarsalternativen gav en ledande information, till exempel om de placerats i turordning med 

minst skyddande munskydd först till mest skyddande andningsskydd, placerades frågorna och 

svarsalternativen i slumpmässig ordning (Polit & Beck, 2014). Risken att respondenterna 

gissade rätt kan inte uteslutas och kan därför ha påverkat resultatet. Övriga frågor hade jämna 

antal svarsalternativ, detta för att respondenterna skulle ta ställning i frågan (Björk, 2011). 

Frågorna var även slutna för att få specifika svar på våra frågeställningar. Hade de varit öppna 

hade de kunnat ge ett större djup rörande operationssjuksköterskornas uppfattningar om 

riktlinjerna och vad som påverkar deras val av mun- och andningsskydd. Istället valdes att i 

slutet av enkäten ge utrymme för egna kommentarer, för att ge respondenterna möjlighet att 

tycka till och lyfta egna åsikter som inte rymdes i svarsalternativen. Det interna bortfallet på 

vissa av frågorna skulle kunna tyda på att frågorna inte var tillräckligt tydliga. Alla deltagare 

gavs möjlighet att fråga vid oklarheter, antingen personligen vid morgonmöten eller via de 

kontaktuppgifter som fanns på informationsbladet på enkäten (bilaga 2). På hälften av 

frågorna förekom internt bortfall men som mest var det tre (4 %) interna bortfall på en fråga. 

Detta hade eventuellt kunnat undvikas om en provundersökning utförts där enkäten testats och 

vid behov korrigerats (Ejlertsson, 2005).  

 

Innehållsvaliditeten i kunskapsfrågorna anses hög då frågorna är formulerade baserat på 

riktlinjerna och samma vokabulär användes i kunskapsfrågorna. Frågan där 

operationssjuksköterskorna själva uppgav förutsättningen att följa riktlinjerna ansågs ha hög 

validitet på så sätt att syftet med frågan var att få operationssjuksköterskornas egen åsikt och 
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inte hur de faktiskt gör. Risken finns att de har misstolkat frågan och svarat på hur de gör i sitt 

arbete och om så är fallet har enkätfrågan låg validitet.  Validiteten i frågan om riktlinjerna är 

lättillgängliga kan anses vara låg då ordet ”lättillgänglig” kan tolkas olika och det finns ingen 

säkerhet att respondenterna tolkat ordet som det var tänkt i studien. Ordet ”lättillgänglig” 

valdes trots detta för att ”tillgänglighet” hade kunnat tolkas som att frågan gällde om det fanns 

riktlinjer eller inte. Det leder till att resultatet av denna fråga kan ifrågasättas. Enkätfrågan där 

respondenterna fått uppge i vilken utsträckning de givna faktorerna påverkar deras val av 

mun- och andningsskydd anses ha hög validitet. Detta för att hög begreppsvaliditet bekräftas 

av att begreppen komfort, tillgänglighet och rutin framkommit som påverkande faktorer i 

tidigare studier. Delen av frågan som handlar om personskydd bidrar till hög validitet 

eftersom fokus i studien, med riktlinjerna som grund, är personskydd. Enkätens reliabilitet 

anses vara hög då samtliga enkäter bestod av samma frågor, ordningsföljd och svarsalternativ 

(Ejlertsson, 2005). Valet av enkätstudie som metod fungerade väl för att besvara syftet. 

Kunskapsfrågor är en bra metod för att undersöka kunskap. En pilotstudie kunde med fördel 

ha gjorts och hade därmed kunnat ge mätinstrumentet högre validitet och därmed högre 

tillförlitlighet i resultatet.   

 

För att kunna jämföra skillnader mellan gruppen som kan och de som inte kan riktlinjerna 

graderades kunskapen i godkänt och icke-godkänt. För godkänt sattes kravet på 100 % rätta 

svar på kunskapsfrågorna, dvs. fem rätt. Eftersom konsekvensen av att inte kunna skydda sig 

adekvat i alla lägen kan påverka hälsan allvarligt är det därför rimligt med kravet på 100 % 

rätta svar för godkänt. För att analysera enkätsvaren valdes statistikprogrammet SPSS 

(Henricson, 2012). Frågeställningar 1-4 gav deskriptiv data och besvarades därför deskriptivt i 

tabeller och löpande text. Uteblivet svar på en kunskapsfråga registrerades som fel svar då 

detta tolkades som okunskap. Vilket innebar att om en respondent gav fyra rätta och ett 

uteblivet svar registrerades denne som icke-godkänd. Totalt gällde detta på två enkäter (3 %), 

där en kunskapsfråga per enkät var obesvarad och redovisades som internt bortfall på 

respektive kunskapsfråga. Uteblivet svar kan, förutom okunskap, ha berott på att 

respondenten missat frågan eller inte förstått den. Uteblivet svar på övriga enkätfrågor 

registrerades som internt bortfall eftersom frågorna baserades på respondentens egen 

uppfattning. Den låga andelen interna bortfall talar dock för att detta inte påverkat resultatet i 

någon större utsträckning. De egna kommentarerna delades upp i teman efter olika områden 

de ansågs beröra. Det var totalt nio kommentarer och resultatet av dessa användes endast som 

understöd till huvudresultatet.  
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Icke-parametrisk metod valdes som analysmetod då skillnaden mellan två grupper skulle 

analyseras där utfallet i grupperna var ojämnt fördelat och gruppernas storlek var okänd. 

Bearbetningen av resultatet började med att skillnaden i antal rätta svar analyserades mellan 

den grupp som fått enkäten i sitt postfack och gruppen som besvarade enkäten på 

morgonmötet med Mann Whitney U-test eftersom grupperna var olika stora. Frågeställning 5a 

analyserades med Mann Whitney U-test av samma orsak. Till frågeställning 5b valdes chi-

två-test som analysmetod eftersom skillnaden mellan olika grupper och flera olika kategorier 

skulle jämföras (Björk, 2011).  

 

Nollhypoteserna för frågeställningarna 5a-b var att det inte fanns någon skillnad mellan 

grupperna (Eliasson, 2010). Arbetshypoteserna var för respektive fråga att det fanns en 

skillnad mellan grupperna godkänd respektive icke-godkänd avseende antal år i yrket (5a) och 

uppfattningen om riktlinjerna är lättillgängliga eller inte (5b). Förförståelsen var att de 

godkända operationssjuksköterskorna skulle vara nyligen utbildade och uppfatta riktlinjerna 

som lättillgängliga. Detta eftersom nyutbildade kan ha lättare för att hitta riktlinjerna på 

intranätet p.g.a. bättre datakunskaper samt vara mer insatta i forskning som visar på riskerna 

med inadekvat skyddsutrustning. Om kunskap angående riktlinjerna finns kan det antas att 

operationssjuksköterskorna någon gång har tagit del av riktlinjerna och därmed anser att de är 

lättillgängliga i högre utsträckning än de som inte har fullgod kunskap. Samtliga analyser 

resulterade i p-värden som inte var signifikanta varför nollhypotesen inte kunde förkastas. 

Resultatet tolkades därför som att det inte fanns någon skillnad mellan grupperna, d.v.s. 

ofullständig kunskap var jämnt fördelad inom hela gruppen liksom uppfattningen om att 

riktlinjerna inte är lättillgängliga. Det finns här en risk för typ-två fel, d.v.s. att resultatet inte 

överensstämmer med verkligheten och att skillnader som egentligen fanns inte framkom i 

resultatet (Henricson, 2012).  

 

Önskvärt var en svarsfrekvens på över 70 % då det skulle gett resultatet en högre 

tillförlitlighet (Henricson, 2012). Deltagandet på 67 % (n=68) kan därför anses vara för lågt 

för att kunna dra slutsatser och generalisera resultatet på alla operationssalsverksamma 

operationssjuksköterskor på universitetssjukhuset samt att endast nio av tio 

operationsavdelningar deltog. Osäkerheten angående det externa bortfallet bidrar även det till 

att generalisering av resultatet anses svårt. Därför har resultatet redovisats som gällande för 

endast studiegruppen. Däremot anses risken vara liten för att det externa bortfallet till störst 
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del skulle bestå av operationssjuksköterskor med fullgod kunskap om riktlinjerna angående 

mun- och andningsskydd. Ett deltagande på 67 % av en hel studiepopulation bedöms därför 

som tillfredsställande och den externa validiteten för studien anses vara god.   

 

4.2.1. Forskningsetiska överväganden 
Godkännande erhölls av verksamhetschefer och avdelningschefer innan datainsamlingen 

påbörjades. Deltagandet var frivilligt. Informerat samtycke mottogs från 

operationssjuksköterskorna som deltog efter att de fått information om studiens syfte genom 

att de valt att delta och lämnat in ifylld enkät. Enkäten besvarades anonymt för att detta ofta 

ger en högre svarsfrekvens då känslig information undersöks (Polit & Beck, 2012), 

exempelvis kunskap. Anonymiteten riskerades möjligen för de som fått enkäten i sitt postfack 

och lämnade besvarad enkät i ett kuvert hos sin grupp- eller avdelningschef. Detta hade 

kunnat undvikas genom att dela ut svarskuvert tillsammans med enkäten i postfacket. 

Anonymiteten upprätthölls dock i studien då resultatet inte kopplades till 

operationsavdelningarna. Uppgiften om hemavdelning fylldes i på enkäten enbart för att det i 

insamlingsskedet skulle vara möjligt att följa svarsfrekvensen från avdelningarna och inte för 

att använda som grund i resultatet därför avidentifierades enkäterna avseende hemavdelning 

innan bearbetning av materialet påbörjades.  

 

4.2.2. Klinisk implikation 
Resultatet kan komma att bli användbart i klinisk verksamhet och vid utarbetning av mer 

lättillgängliga riktlinjer vilket kan bli ett led i ett arbete mot en säkrare arbetsmiljö för 

operationssjuksköterskor på universitetssjukhuset. De brister som uppmärksammats i denna 

studie är att riktlinjerna finns i flera olika dokument vilket kan ha bidragit till att majoriteten 

inte har fullgoda kunskaper och uppger att riktlinjerna inte är lättillgängliga. För att 

operationssjuksköterskorna ska kunna uppdatera sina kunskaper bör sjukhuset utforma 

tydligare riktlinjer angående mun- och andningsskydd i ett samlat dokument. Som ett tillägg 

till detta kan internutbildning vara lämplig för att öka kunskapen.  

 

Studien har gett resultat genom att ha startat en diskussion och väckt intresse hos 

operationssjuksköterskorna kring avdelningarnas utbud av mun- och andningsskydd. Efter 

datainsamlingsperioden utvidgade en av avdelningarna sitt utbud av munskydd. 
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4.2.3. Förslag till vidare forskning  
På en operationssal befinner sig fler yrkeskategorier som behöver skydda sig med mun- och 

andningsskydd. Det kan vara av intresse att utvidga studiepopulationen till ytterligare 

operationspersonal.  

 

4.3. Slutsats  

Resultatet visar att kunskapen gällande riktlinjerna är ofullständig vilket innebär att en stor del 

av operationssjuksköterskorna i studien riskerar sin hälsa i sitt arbete. De 

operationssjuksköterskor som inte har korrekt kunskap om riktlinjerna behöver uppdatera sin 

kunskap, både för att kunna skydda sin egen hälsa men även för att kunna arbeta efter de 

föreskrifter och lagar som berör operationssjuksköterskor. För att operationssjuksköterskorna 

ska kunna uppdatera sina kunskaper bör sjukhuset utforma tydligare riktlinjer angående mun- 

och andningsskydd i ett samlat dokument. 
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6. BILAGOR 

6.1. Bilaga 1. Informationsbrev till avdelningscheferna 

 
Hej!  
Vi heter Lisa och Loise och studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning 
operationssjukvård på Uppsala Universitet. Vi ska i vår skriva vårt examensarbete och göra en 
studie och skulle vilja be Er om hjälp.  
 
Syfte 
Att undersöka om operationssjuksköterskorna på Akademiska sjukhuset i Uppsala har rätt 
kunskaper om riktlinjerna kring mun- och andningsskydd samt operationssjuksköterskornas 
förutsättning att följa riktlinjerna i sitt arbete och vilka faktorer som avgör deras val av 
munskydd.  
 
Förfrågan om deltagande 
Vi har tidigare kontaktat Er för att få uppgift om hur många operationssjuksköterskor som 
arbetar på Er avd. Vi har även tillfrågat Er verksamhetschef som gett sitt godkännande. Vi 
kommer att kontakta er för att boka in ett möte då vi kan informera 
operationssjuksköterskorna om studien och erbjuda dem att delta. OBS! Vi ber er att tills dess 
inte delge dem syftet med studien då vi önskar att de inte förbereder sig inför undersökningen.  
 
Frivilligt 
Deltagande är helt frivillig och kan avbrytas fram till att besvarad enkät är inlämnad. 
 
Hur går studien till? 
Vi kommer att dela ut en enkät och operationssjuksköterskorna svarar genom att kryssa i 
alternativ. Detta kommer med all säkerhet att gå relativt snabbt.  
 
Hantering av data och sekretess 
Enkäterna kommer att läggas i ett kuvert som försluts. Resultatet kommer inte att behandlas 
avdelningsvis utan studien går ut på att undersöka operationssjuksköterskorna på Akademiska 
Sjukhuset som en grupp. Fullständig anonymitet, både för enskild individ och avdelning, 
försäkras genom att inga personuppgifter registreras samt att uppgifter om hemavdelning inte 
kommer kopplas till resultatet. 
 
Hur får jag info om studien resultat? 
Om Er avdelning är intresserad av resultatet av studien kontakta oss på mail, se nedan.  
 
Ansvariga 
Lisa Kinbom lisa.kinbom.1942@student.uu.se 
Loise Olofsson loise.olofsson.3224@student.uu.se 

 

mailto:lisa.kinbom.1942@student.uu.se
mailto:loise.olofsson.3224@student.uu.se


 

6.2. Bilaga 2. Informationsbrev till operationssjuksköterskorna  

 
Hej!  
Vi heter Lisa och Loise och studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning 
operationssjukvård vid Uppsala Universitet. Vi ska i vår skriva vårt examensarbete och göra 
en studie och skulle vilja be Er om hjälp.  
 
Syfte 
Vi vill undersöka kunskapen hos operationssjuksköterskorna på Akademiska Sjukhuset 
gällande munskydd, -andningsskydd och dess användningsområden, vad ni anser om 
riktlinjernas tillgänglighet och möjlighet att följa dessa i ert arbete samt undersöka vilka 
faktorer som påverkar ert val av mun- och andningsskydd. 
 
Förfrågan om deltagande 
Er verksamhetschef och avdelningschef har gett sitt godkännande till studien. I och med att vi 
delar ut denna enkät frågar vi Dig om Du vill delta. 
 
Frivilligt 
Deltagande är helt frivillig och kan avbrytas fram till att besvarad enkät är inlämnad. 
 
Hur går studien till? 
Enkäten består av fem frågor om mun- och andningsskydd och frågorna är utformade efter de 
riktlinjer som Akademiska Sjukhuset har skrivit. Du ska svara på frågorna på första sidan 
baserat på de riktlinjer Akademiska sjukhuset angett. På varje fråga får du tre alternativ och 
det finns bara ett rätt svar per fråga. Frågorna på sida två svarar du på enligt dina egna åsikter. 
 
Hantering av data och sekretess 
Enkäterna kommer att läggas i ett kuvert som försluts. Resultatet kommer inte att behandlas 
avdelningsvis utan studien går ut på att undersöka operationssjuksköterskorna på Akademiska 
Sjukhuset som en grupp. Fullständig anonymitet, både för enskild individ och avdelning, 
försäkras genom att inga personuppgifter registreras samt att uppgifter om hemavdelning inte 
kommer kopplas till resultatet.  
 
Hur får jag info om studien resultat? 
Om Du är intresserad av resultatet av studien kontakta oss på mail, se nedan.  
 
Ansvariga 
Lisa Kinbom,  lisa.kinbom.1942@student.uu.se.  
Loise Olofsson, loise.olofsson.3224@student.uu.se 
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6.3. Bilaga 3. Enkäten 

 
Vilken operationsavdelning arbetar du på? _______________________ 
Vilket år tog du sjuksköterskeexamen?__________________________ 
Vilket år tog du operationssjuksköterskeexamen?__________________ 
 
Svara på följande frågor i enlighet med de riktlinjer som finns på Akademiska sjukhuset 
(kryssa i ditt svar, endast ett svar per fråga) 
 
                          

 
 
 
 
 

 
             II                                                 FFP3                                                 IIR 
 
Vilket mun- eller andningsskydd... 
 
                                                                           II                FFP3              IIR 
1. ...ska användas vid  
laserbehandling med utveckling    

av laserrök ? 
 

 
2. ...ska användas vid operation  

av patient med luftburen smitta,   
t.ex. TBC eller influensa typ A? 
 

 
 

3. …är inte vätskerepellent*? 
 

  
4. ...är vätskerepellent* och  
bör i första hand användas  
vid risk för stänk? 
 
 
5. ...ska användas vid operation  

där kirurgisk rök bildas och  
punktutsug saknas?                                                                         
  

 
*vätske-ogenomträngligt  

 



 

 
6. I vilken utsträckning anser du dig kunna följa riktlinjerna i ditt dagliga arbete? 
 

Aldrig                 Sällan                Oftast               Alltid 
 
 

 
7. Är riktlinjerna lättillgängliga?  
 

Ja                               Nej 
 
 

 
8. I vilken utsträckning påverkar följande faktorer ditt val av mun- och andningsskydd?  
 

                       inte alls             till viss del           till stor del           helt avgörande 
   

 
Komfort 
 

 
 
Tillgänglighet 
 

 
 

Rutin 
 

 
 
Personligt skydd  
 

 
 
Egna kommentarer_______________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
           

Stort tack för Din medverkan! 

 



 

 

6. 4. Ansökningar om godkännande 

6.4.1. Bilaga 4. Barnoperation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.4.2. Bilaga 5. Neurooperation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.4.3. Bilaga 6. Centraloperation dagkirurgi 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

6.4.4. Bilaga 7. Centraloperation hand-ortopedi 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.4.5. Bilaga 8. Centraloperation kirurgi-ortopedi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

6.4.6. Bilaga 9. Plastik- och käkoperation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

6.4.7. Bilaga 10. Gynoperation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

6.4.8. Bilaga 11. Ögonoperation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.4.9. Bilaga 12. Thoraxoperation 
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