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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Djup ventrombos (DVT) är en allvarlig komplikation efter kirurgiska och 

ortopediska ingrepp. Detta leder till ökat lidande för patienten, längre vårdtider och därav 

ökade kostnader för samhället. För att förebygga DVT krävs kunskap om vilka preventiva 

omvårdnadsåtgärder som har effekt och hur de ska användas. 

Syfte: Syftet med studien var att genom en systematisk litteraturstudie se vad kunskapsläget 

säger om preventiva omvårdnadsåtgärder mot DVT samt vad som ser mest effektivt ut. Syftet 

var också att genom en enkät ta reda på hur sjuksköterskor arbetar kliniskt för att förebygga 

DVT.  

Metod: Litteraturstudie som baserades på tio orginalartiklar. Som komplement till 

litteraturstudien gjordes även en enkätstudie som inkluderade tio sjuksköterskor. 

Resultat: Tidig mobilisering tillsammans med mekanisk profylax ses som effektivt för att 

förebygga DVT. I många av studierna som granskats gavs patienterna lågmolekylärt heparin 

(LMH). Det var dock ingen lägre frekvens av DVT hos dessa patienter jämfört med de som ej 

fick LMH. Det var vid införandet av profylaktiska omvårdnadsåtgärder som tidig 

mobilisering, kompressionsstrumpor och kompressionspumpar som frekvensen av DVT 

sjönk. Sjuksköterskorna arbetar aktivt med förebyggande omvårdnadsåtgärder men det finns 

dock inga specifika riktlinjer för dessa omvårdnadsåtgärder i den kliniska verksamheten. 

Slutsats:  Studien visar att ett behov finns för utvecklandet av att arbeta med individanpassad 

profylax då patienterna utifrån olika riskgrupper har olika behov av profylaxtyper. Stor vikt 

bör läggas på att utveckla och implementera riktlinjer för tidig mobilisering då detta utifrån 

denna studies resultat har god effekt för att förebygga uppkomsten av DVT. 
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ABSTRACT 

Background: Deep vein thrombosis is a serious complication during surgical and orthopaedic 

procedures. This leads to increased patient suffering, longer hospital stays and thereby also 

higher cost for society. To prevent DVT requires knowledge about preventive care measures 

that are effective, and how they will be used. 

Aim: The aim of this study was to examine the current state of knowledge about preventive 

care measures against DVT and how effective they are. The aim was also, by conducting a 

survey, to find out how nurses work clinically for the prevention of DVT.  

Study design: A literature study was conducted. The study was based on ten original articles. 

As a complement to the literature study a questionnaire was created and handed out to ten 

surgical and orthopaedic nurses.  

Results: Early mobilization in combination with mechanical prophylactics is seen as effective 

for preventing DVT. In many of the included studies patients were given low molecular 

weight heparin (LMH). However the frequency of DVT in these patients was not lower 

compared to those who did not get LMH. Instead it was at the introduction of prophylactic 

care measures such as early mobilization, compression stockings and compression pumps as 

the frequency of DVT fell. The questionnaires showed that clinical nurses worked actively 

with care measures. However, there were no specific guidelines for the measures in the 

organisation.  

Conclusion: The study shows that there is a need for developing methods for individual 

prophylactic care as patients from different risk groups have different needs. There should 

also be focus on developing and implementing guidelines for early mobilization as this study 

has shown it is effective in preventing DVT. 
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BAKGRUND 

Djup ventrombos 

Blodets unika förmåga att levra sig och därmed stoppa en blödning och påbörja en läkning av 

ett sår är en avgörande process för vår överlevnad. I blod och vävnader finns ett 50-tal olika 

substanser som samverkar. Vissa stimulerar till koagulation när vi skadat oss och andra 

förhindrar att blodet koagulerar inne i kärlen samt löser upp redan levrat blod (SBU, 2002). 

Om det råder obalans i koagulationssystemet så att de substanser som bidrar till koagulation 

tar över kan det leda till svåra konsekvenser så som Djup Ventrombos (DVT). Det innebär att 

levrat blod bildar en propp, trombos, i ett kärl och då delvis eller helt stänger av blodflödet i 

kärlet. DVT förekommer oftast i vaden eller låret där blodet går långsammare upp tillbaka 

mot hjärtat. Skulle trombosen släppa från kärlväggen bildas en emboli, vilket är en trombos 

som följer med blodbanan och då kan orsaka stopp längre fram i kretsloppet. Det man fruktar 

vid DVT är att trombosen ska lossna och följa med blodet för att sedan fastna i 

lungkretsloppet, detta kallas för Lungemboli (LE) och kan få dödlig utgång (SBU, 2002). 

 

Enligt SBU (2002) drabbas cirka 8000 personer årligen i Sverige av DVT och ca 4000 

personer av LE. Av dem som drabbas under redan pågående behandling/vård på sjukhuset 

leder detta till längre sjukhusvistelse, ökat lidande för patienten samt stora kostnader för 

samhället. Symtomen vid DVT är värk och svullnad i vaden samt ibland även lindrig feber. 

Symtombilden kan dock i många fall vara väldigt svårtolkad och det händer till och med att 

patienter, utan några som helst symtom på DVT, drabbas av allvarlig LE. Det är därför av 

största vikt att man jobbar med att tidigt upptäcka tecken på DVT samt arbetar förebyggande 

med hjälp av olika trombosprofylax (Järhult & Melle- Hannah, 2008). 

Riskgrupper 

De faktorer som ökar risken för att drabbas av DVT är bland annat trauma och kirurgiska 

ingrepp samt längre imobilisering till följd av dessa eller på grund av annan sjukdom som till 

exempel stroke (SBU, 2002). Tidigare studier visar även att kön, ålder, vilken typ av 

operation samt operationslängd kan påverka. Har patienten flera av dessa faktorer ökar risken 

ytterligare (Sakon, Maehara, Yoshikawa, Akaza, 2006). För de patienter som drabbas av DVT 

uppstår ett onödigt lidande som med profylax till stor del går att undvika. Förutom lidande så 

http://h/
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Maehara%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16460440
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Yoshikawa%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16460440
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Akaza%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16460440
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förlängs vårdtiden för den drabbade med ökat antal vårddygn och därmed ökar kostnaderna 

för landstingen (Kahn, 2007). 

Trombosprofylax 

I de situationer där man redan innan vet att det föreligger en risk för att patienten kan drabbas 

av DVT ska alltid adekvat trombosprofylax användas. Om patienten inte får adekvat profylax 

kan risken vara så hög som 70 % att drabbas av DVT (Grefberg & Johansson, 2007). 

Omvårdnadsprofylax 

Tidig Mobilisering 

Med tidig mobilisering menas att patienten så snart det är möjligt ska komma upp ur sängen, 

helst redan på operationsdagen om inte några kontraindikationer föreligger. Mobiliseringen 

ska planeras så att patienten är redo när hen ska ställa sig upp och verkligen kan stå på benen 

och använda sina benmuskler. I och med att patienten använder sina ben vid förflyttningen så 

jobbar muskel-ven pumpen och cirkulationen i benen ökar (Berntzen, 2011). 

Aktiva rörelser i sängen 

Patienten bör uppmuntras att utföra övningar även när hen är sängliggande. Enkla rörelser 

som aktiverar de stora musklerna, speciellt vaderna är bra för att förhindra venstas (Berntzen, 

2011). Övningen innefattar plantar- och dorsalflexion i ankeln och är en basal naturlig metod 

för att öka det venösa återflödet. Det kräver ingen utrustning utan endast patientens samarbete 

och vilja  att genomföra övningen. För de patienter som av någon anledning inte själva har 

förmågan att genomföra rörelserna kan sjuksköterskan eller undersköterskan hjälpa till att 

genomföra passiva rörelser (Kehl-Pruett, 2006).  

Kompressionsstrumpor 

Kompressionsstrumpor är elastiska strumpor som skapar ett jämnt tryck över hela vaden och 

eventuellt även upp över låret. Det ökade vävnadstrycket minskar ödembildning genom att 

kapillärläckage förhindras. Trycket gör även att blodgenomströmningen ökar i de djupa 

venerna och ansamlingen av blod i de nedre extremiteterna minskar då effekten av 

muskelvenpumpen ökar och klaffarbetet förbättras. Ska strumpor användas som profylax så 

tas de på redan innan operationen och ska sedan sitta på tills patienten är helt mobil igen 

(Berntzen, 2011). 
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Kompressionspumpar  

Kompressionspumpar är ett elektriskt kontrollerat hjälpmedel som kan användas utöver 

stödstrumpor vid behov. Dessa är som tryckmanschetter som fästs på benen och ger ett 

växlande tryck över benen genom att blåsa in luft i manschetten. Ett tryck på ungefär 45 mm 

Hg skapas vilket ökar det venösa återflödet (Berntzen, 2011). Det finns flera olika typer av 

manschetter, sekventiell och longitudiell, som har samma funktion men olika utseende (Kehl-

Pruett, 2006). 

 

Farmakologisk profylax 

Heparin och lågmolekylärt heparin (LMH) är läkemedel som hämmar blodets förmåga att 

koagulera och på så vis minska risken för DVT. Detta gör det genom att binda till antitrombin 

III vilket är ett ämne som hjälper till att motverka koagulationen. Läkemedlet ges antingen 

intravenöst, vilket innebär direkt i blodet eller som en injektion i den subkutana vävnaden 

(Lindström, 2014). LMH är den dominerande profylaxmetoden och ges till patienterna under 

7-10 dagar postoperativt beroende på ingrepp. Förlängd profylax kan ges om patienten 

genomgått ett ingrepp som är förenat med hög risk för DVT eller om patienten tillhör en 

högriskgrupp. (Gottsäter, Johansson, Mattiasson, 2009). Warfarin är en annan typ av 

farmakologisk profylax som hämmas vitamin K. Det gör att koagulationsfaktorerna minskar 

och risken att bilda tromboser blir minder. Heparin ger en snabbare verkan än Warfarin och 

går fortare ur kroppen, det är därmed bättre lämpat för tillfällig behandling i samband med 

kirurgiska ingrepp (Lindström, 2014).  

 

Diagnostik 

D-dimer 

När en trombos bildats och brutits ner genom fibrinolys finns nedbrytningsprodukten fibrin, 

ett proteinfragment kvar i blodet. Genom ett blodprov kan man avgöra nivån av fibrin i blodet 

vilket heter D-dimer. Gränsvärdet för provet är < 0,25g/L. Värden över detta indikerar att 

patienten har eller har haft en trombos. Värden under utesluter trombos (Grefberg & 

Johansson, 2007).  
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Flebografi 

Vid flebografi injiceras kontrastvätska i en ven på fotryggen. Man bedömer sedan benets 

vensystem och tittar efter bristande kontrastutfyllnad i något blodkärl, detta genom en 

röntgenundersökning (Ericson & Ericson, 2012). 
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Ultraljud  

Ultraljud är den undersökning man i första hand väljer att göra vid misstanke om DVT. Detta 

då det är ett icke-invasivt ingrepp som kan upprepas vid behov utan obehag för patienten. En 

nackdel är dock att underbenets och bäckenets vener kan vara svåra att bedöma (Grefberg & 

Johansson, 2013).  

Sjuksköterskans ansvar 

Sjuksköterskan ansvarar för att tillvarata det friska och tillgodose patientens basala och 

specifika omvårdnadsbehov både fysiskt och psykiskt samt socialt och kulturellt 

(Socialstyrelsen, 2005). I sjuksköterskans arbete ingår även att kunna informera och utbilda 

patienten. Vid sjukdom eller ohälsa har patienten rätt att ta del av den information som kan 

vara av betydelse för dennes fortsatta vård. Sjuksköterskans uppgift blir då att informera och 

eventuellt undervisa i hur patienten ska handla för att uppnå eller bibehålla hälsa utifrån den 

evidens som finns inom området. Det är också sjuksköterskans ansvar att säkerställa att 

patienten har förstått informationen och eventuellt informera och utbilda anhöriga vid behov 

(Tingström, 2010). En annan viktig uppgift som sjuksköterskan har är att motverka 

komplikationer i samband med sjukdom, vård och behandling (Socialstyrelsen, 2005). 

För att kunna ge patienterna en vård med hög kvalitet krävs att den är evidensbaserad. Detta 

innebär att man utgår från den aktuella vetenskapliga forskning som finns inom området i 

vården av patienten. Sjuksköterskan ska också använda sig av vårdens resurser på ett så 

effektivt sätt som möjligt (Svensk sjuksköterskeförening, 2011).  

Orems egenvårdsteori 

Egenvårdsteorin som Dorothea Orem skapade har haft stort inflytande på hur sjuksköterskor 

arbetat med omvårdnad. Hon menar att målet med omvårdnaden är att hjälpa patienten med 

att bibehålla normala funktioner, utveckling, hälsa och välbefinnande. Ett delmål är därför att 

tillgodose människans behov av egenvård efter till exempel operationer vilket kan utföras av 

patienten själv under vägledning och stöttning av vårdpersonal, eller genom att 

vårdpersonalen hjälper till med de områden som patienten inte klarar av själv i nuläget (Orem, 

2001). 

Orem delar in sin omvårdnadsteori i tre delar, vilka är egenvård, egenvårdsbrist och 

omvårdnadssystemet.  Egenvård är det som människan utför på eget initiativ för att främja 

god hälsa och välbefinnande (Orem, 2001).  Egenvårdsbrist menar Orem (2001) att patienten 

lider av när den egna förmågan inte räcker till för att tillgodose sin egenvård och en obalans 
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uppstår. Här kommer den tredje delen av Orems teori in vilken är omvårdnadssystemet där 

vårdpersonalens uppgift blir att kompensera för de brister som råder i patientens egenvård 

(Kristoffersen, 2006). I den brist som uppstår efter en operation är det vårdpersonalens uppgift 

att hjälpa patienten tillbaka till att åter klara sin egenvård själv. Sjuksköterskor är utbildade 

för att hjälpa till när detta uppstår och behöver en förmåga att identifiera patientens behov av 

hjälp och tidigt upptäcka eventuella komplikationer som DVT. I tillägg till den hjälpen som 

patienten får rent praktiskt med hygien och påklädning så hjälper sjuksköterskan till med olika 

typer av profylax som till exempel mobilisering, LMH och stödstrumpor vilket också är ett 

sätt att hjälpa patienten att få tillbaka sig egenvårdskapacitet (Kristoffersen, 2006). 

Situationen är dock ofta komplicerad då känslan av att inte kunna klara sig själv kan vara svår 

för patienten att hantera. Förutom att hjälpa patienten ska sjuksköterskan även ge psykiskt 

stöd för att minska det lidandet som uppstår i och med avsaknaden av egenvårdskapacitet och 

det tillstånd som råder samt undervisa och främja en miljö som får patienten att utvecklas till 

att åter klara sin egenvård själv (Orem, 2001). 

Problemformulering 

Av alla människor som någon gång vårdas på sjukhus är det mer än 50 % som riskerar att 

drabbas av tromboembolism. Om patienten behandlas kirurgiskt är risken som störst och 

uppgår till hela 70% (Järhult & Melle-Hannah, 2008). Här representerar lungemboli 5-10% av 

dödsfallen i sjukhusmiljö vilket gör det till det vanligaste förebyggbara orsaken till 

inneliggande död. DVT och komplikationerna som följer bidrar till att patientens sjuklighet 

blir svårare, vårdtiden längre och vårdkostnaderna för samhället ökar (Gudipati et al., 2014). 

Syfte 

Syftet är att genom litteraturstudie studera vad forskningen säger om vilka 

omvårdnadsåtgärder som används preventivt mot DVT samt vilka som är mest effektiva.  

Syftet är även att med hjälp av en enkät undersöka hur sjuksköterskor på kirurg- och 

ortopedavdelningar arbetar kliniskt med att förebygga DVT och se om de följer den evidens 

som litteraturstudien visar. 

  

http://h/
http://h/
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Frågeställningar 

● Vad säger den evidens som finns idag om prevention för att minska risken för att 

patienter drabbas av DVT efter kirurgi? 

● Vilka omvårdnadsåtgärder utförs av sjuksköterskor på vårdavdelningarna för att 

minska risken att patienterna drabbas av DVT? 

● Finns det skillnader i evidens och praktik, skulle sjuksköterskorna kunna arbeta 

annorlunda och i så fall hur? 
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METOD  

Först presenteras metoden för litteraturstudien och därefter presenteras enkätmetoden. 

Design 

Litteraturstudie valdes som metod då det är ett effektivt sätt att skapa en översikt av hur 

kunskapsläget inom ett visst ämne ser ut. Litteraturstudier utgör en bra grund inför framtida 

forskning (Polit & Beck, 2014). Utöver litteraturstudien genomfördes även en mindre 

enkätstudie för att få en bild av hur kirurgi- och ortopedavdelningar kan arbetar praktiskt för 

att förebygga DVT. Enkät valdes som kompletterande metod då information från flera enheter 

kan samlas in samtidigt (Eliasson, 2010). 

Litteraturstudie 

Sökstrategi 

Datainsamlingen genomfördes med hjälp av sökningar på databaserna Pubmed och Cinahl. 

Dessa två databaser valdes då de har ett stort utbud av omvårdnadsrelaterade artiklar. 

Sökningar av artiklar till arbetet gjordes under januari och februari 2016. Vid första urvalet 

bedömdes 12 artiklar lämpliga att ingå i studien (se tabell 1). Efter att noggrant läst igenom de 

utvalda artiklarna exkluderades två som inte uppfyllde kraven på kvalitet för att ingå i studien.  

 

Sökord som användes: DVT, thromboembolism, prevention, mobilization, ambulation, deep 

vein thrombosis, care action och surgery. Filter som användes i sökningarna var: publicerad 

senast 2002, full text och abstract.  

 

Inklusionskriterier upprättades för att underlätta sökningen av relevanta artiklar. 

Inklusionskriterier: 

● Studierna ska vara publicerade efter januari 2002 

● Skrivna på svenska eller engelska 

● Abstract ska finnas  

● Full text tillgänglig 
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Tabell 1. Tabellen visar databas och sökord som använts i litteratursökningen. 

Databas Datum Sökord/Limits Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 

Urval 

1 

Urval 

2 

Cinahl 21/1-

16 

Deep vein thrombosis AND Care 

action /2002, abstract 

14 3 2 1 

Pubmed 24/2-

16 

Mobilization AND vein 

thrombosis AND surgery /2002, 

full text, abstract 

47 12 2 1 

Pubmed 25/2-

16 

Early ambulation and 

thromboembolism/ 

2002, abstract 

95 15 4 4 

Pubmed 29/2-

16 

Early ambulation AND 

prevention AND DVT/ full text, 

abstract 

34 9 4 4 
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Bearbetning och Analys 

Kvantitativa artiklar har använts i studien. Artiklarna har granskats och värderats för att 

säkerställa kvaliteten på innehållet. Granskningen har gjorts med hjälp av ett protokoll för 

kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod, se bilaga 1  (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2011). I checklistan fanns ett antal frågor som besvaras med JA eller NEJ, fler 

antal JA visar på högre kvalitet av artikeln (se tabell 2). Artiklar som bedömdes vara av låg 

kvalité exkluderades. 

 

Tabell 2. Visar hur antalet Ja fördelats i bedömningen av inkluderade artiklar. 

0-3 Ja Låg (III) 

4-6 Ja Medel (II) 

7-9 Ja Hög (I) 

 

Av de granskade artiklarna i urval 2 bedömdes 25 % vara av hög kvalitet, 58,33 % medel och 

16.66 % låg kvalitet. De artiklar som bedömdes vara av låg kvalitet uteslöts ur studien. I 

analysen har de inkluderade artiklarnas resultat granskats. Det författarna har ansett vara 

relevant för studiens syfte och frågeställningar har noggrant lästs igenom. Resultatet har sedan 

sammanfattats och jämförts. För att kunna få en bra översikt och förenkla jämförelsen har en 

analystabell använts (se bilaga 2) (Forsberg & Wengström, 2013).  

 

Enkätstudie 

Urval 

Urvalet till studien gjordes genom strategiskt urval då dessa avdelningar vårdar patienter som 

genomgått operationer och därmed löper stor risk att utveckla DVT. 

Inklusionskriterier för studien var att de deltagande avdelningarna vårdar patienter som 

genomgår kirurgiska och ortopediska ingrepp. Vidare skulle respondenterna vara utbildade 

sjuksköterskor. Vi vände oss till sjuksköterskor då det är sjuksköterskorna som har det 

övergripande ansvaret för omvårdnaden av patienten. Vilka som svarade på enkäten var 

slumpmässigt utvalt av respektive avdelningschef. Exkluderade blev de som inte arbetade det 

passet som avdelningschefen delade ut enkäten och de som var upptagna med andra 

arbetsuppgifter. 
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Datainsamlingsmetod 

Den kvantitativa datan samlades in med hjälp av en enkät som skapats med utgångspunkt från 

undersökningens syfte och frågeställningar. Enkäten (bilaga 3) bestod av nio frågor varav åtta 

var slutna och en var öppen. Svaret på frågorna ett, fyra och sex-åtta var nominalvariabler där 

ja och nej utgjorde svarsalternativen. Svaret på fråga två och fem syftade till på vilket sätt 

patienterna får information och utgörs även de av nominalvariabler. För fråga tre som visar 

hur långt innan operationen som patienterna får information utgörs svaret av intervallvariabel 

(Eliasson, 2010).  Fråga nio som är den sista frågan är en öppen fråga och gäller vilka 

riktlinjer som finns idag för tidig mobilisering efter operation. Målet var att dela ut tolv 

enkäter fördelade på sex olika avdelningar, två enkäter på varje avdelning, för att få med olika 

typer av patienter och ingrepp. Då en avdelning valde att inte medverka blev det slutligen tio 

enkäter på fem avdelningar. Enkäten testades på tre sjuksköterskor, alla oberoende av studien, 

innan den delades ut.   

 

Tillvägagångssätt 

De avdelningar som kontaktades valdes ut då de vårdar kirurgiska och ortopediska patienter, 

vilket är två grupper som löper stor risk att drabbas av DVT (Johnson & Kumar, 2015). 

Verksamhetscheferna informerades om den tilltänkta studien och dess syfte samt tillfrågades 

om medverkan genom kontakt via mail i ett första skede. När intresse för deltagande i studien 

givits avvaktade författarna med fortsatt kontakt tills projektplanen blivit godkänd av 

examinator. Efter godkänd projektplan kontaktaktades verksamhetscheferna igen för ett 

slutgiltigt medgivande för deltagandet. Författarna besökte respektive avdelning och lämnade 

där enkäterna, vilka avdelningscheferna sedan delade ut vid passande tillfälle.   

Respondenterna fick innan deltagandet läsa följebrevet (bilaga 4) som gav information om 

informerat samtycke (CODEX, 2015). Enkäterna delades ut tillsammans med ett kuvert i 

vilket respondenten kunde lägga den ifyllda enkäten för att säkerställa anonymitet. Enkäterna 

samlades sedan in för sammanställning. 

Analys 

Data från de insamlade enkäterna har sammanställts i Excel. Kodningen av enkätfrågorna 

bestod av att svaren tilldelades siffror så som ett, två och tre. En deskriptiv analys har gjorts 

för att få en kartläggning över hur sjuksköterskorna har svarat på de olika nominalskalorna. 

Den deskriptiva analysen används för att presentera ett resultat i procent eller antal och 

används ofta vid tillexempel kartläggning av patientgruppers symtom (Forsberg & 
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Wengström, 2013). Någon vidare analys gjordes inte då endast antalet svar på respektive 

svarsalternativ var intressant för studiens syfte. Resultatet har sedan jämförts med aktuell 

forskning inom området. Svaren från den sista frågan, som var en öppen fråga, presenteras 

under resultatet i löpande text. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Enkätstudien har genomförts i enlighet med CODEX (2015) riktlinjer om informerat 

samtycke. Sjuksköterskorna som tillfrågades om deltagande i enkätstudien informerades 

genom enkätens följebrev om undersökningens syfte och vilka som genomför studien. De fick 

även information om att deltagandet var frivilligt och anonymt samt att de när som helst 

kunde välja att avbryta sitt deltagande. Det som skulle kunna uppfattats som negativt med 

enkäten och dess frågor skulle kunna vara att personen kände sig granskad genom att svara på 

frågor om sitt arbete, särskilt om personen kanske var medveten om att hen inte arbetar enligt 

evidens. Genom en enkät kan man och andra sidan få en bra överblick över hur arbetet 

fungerar och samtidigt göra detta på ett sätt där ingen part utlämnas, genom anonymitet 

(Codex, 2015). 
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RESULTAT 

 

Underlaget för resultatet från litteraturstudien var tio artiklar som tillsammans omfattade 4932 

patienter. Två av artiklarna bedömdes vara av hög kvalité och åtta bedömdes vara av 

medelkvalité. Av de inkluderade studierna hade fyra genomförts inom ortopedi, tre inom 

kirurgi och tre inom kärlkirurgi. För studiedetaljer så som bortfall och inklusionskriterier i 

studierna hänvisas till bilaga 2. Först kommer resultatet att presentera vilka åtgärder som de 

inkluderade studierna har använt sig av och sedan presenteras vad som enligt studierna har 

varit mest effektivt för att minska antalet patienter som drabbas av DVT. 

Prevention som används idag för att minska risken för att patienter drabbas av DVT 

Kirurgi 

I flera av de studerade artiklarna har två grupper jämförts där en av dem har tilldelats LHM i 

kombination med mekanisk profylax och den andra enbart fått mekanisk profylax ( Benyo, 

Harsfalvi, Pfliegler, Molnar, Muranyi, Jozsa, Flasko; 2003, San Noberto Garciá, Merino, 

Taylor, Vizcaíno, Vaquero; 2013, Ayatollahzade-Isfahani, Pashang, Omran, Saadat, Shirani, 

Fathollahi; 2013,  Frantzides, Welle, Ruff, Frantzides; 2012).  Den mekaniska profylaxen 

bestod i Ayatollahzade-Isfahani et al., (2013) och Frantzides et al., (2012) av intermittent 

kompression medan San Noberto Garcìa (2013) använde sig av stödstrumpor och tidig 

mobilisering till den patientgrupp som fick LMH postoperativt.  

Patienterna i studien av Ayatollahzade-Isfahani et al., (2013) genomgick kranskärlskirurgi och 

blev ordinerade planläge i sängen eller fotändan höjd 30 grader från operationsstart och fram 

till 24 timmar efter operation. Alla patienter fick Acetylsalicylsyra och LMH  under 

operationen då hjärt- och lungmaskin användes under operationen men inget LMH 

postoperativt. Då patienterna inte fick mobiliseras gjordes passiva och aktiva rörelser i sängen 

tillsammans med intermittent kompression. Benyo et al., (2003) samlade i sin studie in 

information från flera enheter som genomför radikal prostektomi och resultatet visar att 

majoriteten av alla patienter får LMH och mobiliseras inom 24 timmar. Knappt 40% av 

patienterna får stödstrumpor enligt denna studie.  

 

Den mekaniska profylaxen såg lite olika ut i olika studier för de grupper som inte mottog 

LMH. Gemensamt var att Clements, Yellumanhathi, Ballem, Wesley, Bland 

(2009),  Frantzides et al., (2012) och San Noberto García et al., (2013) hade tidig mobilisering 

http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S0890509613002318
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och någon typ av kompressionsanordning. Utöver det så hyper hydrerade Frantzides et al., 

(2012) denna grupp och tillskillnad från San Noberto García et al., (2013) och Clements et al., 

(2009) som mobiliserade patienterna inom 24 timmar så mobiliserades patienterna redan inom 

två timmar efter ankomsten till avdelningen i Frantzides et al.s, (2012) studie.   

Kompressionsprofylaxen i studien av Clements et al., (2009) och Frantzides et al., (2012) 

bestod av halvhöga kompressionspumpar. Ayatollahzade-Isfahani et al., (2013) hade också 

med kompressionspumpar men i den studien framgår inte hur höga pumparna var. I studien av 

San Noberto García et al., (2013) fick både LMH och Icke LMH gruppen 

kompressionsstrumpor. I den gruppen som inte fick LMH så började de med 

kompressionsbandage i sju dagar innan kompressionsstrumpor användes. Benyo et al.´s, 

(2003) studie hade även de med kompressionsstrumpor.  

 

Cassidy, Rosenkranz, McAnecy (2014) skapade ett datorprogram för ordinering av profylax 

och ett mobiliseringsprotokoll för tidig mobilisering och ville genom sin studie visa att det 

gick att minska frekvensen av VTE. Efter interventionen som ägde rum på allmän- och 

kärlkirurgisk avdelning kunde de se att ordinationerna på profylax från läkarna följdes bättre 

och patienterna mobiliserades mer frekvent och tidigare vilket resulterade i att frekvensen av 

DVT minskade med 85%. 

 

I de sex artiklarna som handlar om kirurgpatienter så har alla patienter utom de som 

medverkade i studien av Cassidy et al., (2014) fått kompressionsprofylax av något slag 

oberoende av om de ordinerats LMH eller ej. Tidig mobilisering, inom 24 timmar, gällde i 

alla studier utom den av  Ayatollahzade-Isfahani et al., (2013) som hade sängläge i 24 timmar 

och därefter började mobilisering samt den grupp i Frantzides et al., (2012) som fick LMH.  

Ortopedi 

Perarse, Caldwell, Lockwood, Hollard, (2007) och Nakao, Takata, Uemura, Naknao, Egawa, 

Kawasaki, Kashihara, Yasui (2010) tittade båda på effekten av tidig mobilisering efter 

ortopedi. Perarse et al., (2007) gjorde detta genom att införa ett protokoll för mobilisering som 

de använde sig av postoperativt. De lade också stor vikt vid information till patienterna pre-

operativt angående smärta och mobilisering, detta gjorde de vid upprepade tillfällen. Både 

Perarse et al., (2007) och Nakao et al., (2010) använde sig av farmakologiskt profylax i form 

av LMH respektive heparin, de använde sig också av kompressionsstrumpor. Nakao et al., 

(2010) använde sig även av kompressionspumpar.  
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Maezawa, Nozawa, Aritomi, Kubota, Shitoto, Kurosawa  (2008) och Stannard, Lopez-Ben, 

Voglas, Andersson, Busbee, Karr, McGwin Jr, Alonso (2006) har liksom flera av de 

inkluderade artiklarna jämfört två grupper där en grupp erhållit farmakologisk profylax medan 

den andra gruppen endast fått mekanisk profylax. I studien av Maezawa et al., (2008) fick 

dock båda grupperna mekanisk profylax bestående av knähöga kompressionsstrumpor och 

halvhöga kompressionspumpar. Stannard et al., (2006) använde sig endast av 

kompressionspumpar. LMH sattes dock in hos kontrollgruppen efter fem dagar. 

 

Aktiva och passiva ankel- och fotrörelser var något som togs upp i studierna av Stannard et 

al., (2006), Nakao et al., (2010) och Maezawa et al., (2008). Maezawa et al,. (2008) 

genomförde aktiva fot- och ankelrörelser så fort muskelfunktionen återfåtts efter 

epiduralbedövning. Stannard et al. (2006) la stor vikt vid informationen till patienterna kring 

just passiva och aktiva fot- och ankelrörelser samt tidig mobilisering, medan patienterna i 

Nakao et al., (2010) genomförde passiva rörelser från dag två postoperativt.  

 

I tre av de fyra artiklarna som handlar om ortopedipatienter har man använt sig av 

kontrollgrupper för att studera resultatet. I samtliga artiklar har alla eller en del av 

studiegruppen erhållit farmakologisk profylax ensamt eller i kombination med mekanisk 

profylax. I tre av artiklarna (Maezawa et al., 2008; Stannard et al., 2006; Nakao et al., 2010) 

användes kompressionspumpar. Lika många använde sig av kompressionsstrumpor (Maezawa 

et al., 2008;  Nakao et al., 2010; Perarse et al., 2007). I tabell 3 nedan ges en överblick av 

vilka preventiva åtgärder som används i respektive artikel. Kompressionsstrumpor och 

kompressionsbandage har slagits ihop då de anses ha samma verkan.  
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Tabell 3. Profylaktiska omvårdnadsåtgärder som främst används i studierna samt 

farmakologisk profylax 
 

Profylaktisk metod Tidig 
mobilisering 
 

aktiva-/ 
passiva 

ankelrörelser 
 

Kompressions-

strumpor/ 
Kompressions-

bandage 

Kompressions-

pumpar 
Patient- 
information 

Farmakologisk 

profylax 

Cassidy 
et al., 2014 

    X      

Benyo  
et al., 2003 

    X       X         X 

Clements et al., 

2009 
    X      X   

Perarse  
et al., 2007 

   X     X      X      X      X 

Stannard 
et al., 2006 

         X       X 

San Norberto 

García  
et al., 2013 

    X      X       X 

Ayatollahzade-

Isfahani et al., 

2013 

     X     X      X 

Nakao 
et al., 2010 

     X     X     X      X 

Frantzides et al. 

2012 
    X       X      X 

Maezawa, K.  
et al 2008 

   X  X   X    X      X 

 
 

Prevention som enligt studierna haft bäst verkan 

Av de inkluderade artiklarna så var det endast studien av Clements et al., (2009) som inte 

använde sig av LMH till sina patienter. Dessa patienter fick istället mekanisk profylax i form 

av halvhöga kompressionspumpar samt mobiliseringsstart på operationsdagen. Studien 

gjordes på patienter som genomgick laparoskopisk gastric bypass och av de 957 patienter som 

inkluderades var det endast tre stycken som utvecklade DVT. 

Av de övriga nio så var det tre studier som mätte D-dimmer värdet på patienterna för att 

utvärdera förekomst av DVT eller inte ( Nakao et al., 2010; Maezawa et al., 2008; San 

Noberto Garcίa et al., 2013). I studien av Nakao et al., (2010) så genomgick patienterna total 

knäartoplastik och samtliga patienter fick samma profylax som bestod av Warfarin, 

http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S0890509613002318
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S0890509613002318
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S106203031200091X
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S106203031200091X
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Frantzides%20CT%5Bauth%5D
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kompressionspumpar och stödstrumpor dag ett postoperativt och passiva rörelser från dag 2 

postoperativt. Efter en vecka togs ett D-dimmer prov som visade att de patienter som 

mobiliserats tidigast hade lägst D-dimmervärden. Patienterna i studien av Maezawa et al., 

(2008) genomgick total höftledsartoplastik och delades in i två grupper varav en fick heparin 

intraoperativt och den andra inte. Patienterna hade efter operationen knähöga stödstrumpor 

och halvhöga kompressionspumpar. Aktiva ankel och fotrörelser startades så fort 

epiduralbedövningen släppt. Resultatet visade att de som fick heparin intraoperativt hade ett 

lägre D-dimmervärde under 14 dagar. San Noberto Garcίa et al., (2013) studerade 

åderbråckskirurgi och där visade  resultatet att den patientgrupp som fått LMH i kombination 

med kompressionsstrumpor och tidig mobilisering hade ett större antal ytliga tromboser än 

den grupp som endast fått mekanisk profylax. D-dimmervärdet visade dock ingen skillnad i 

de två grupperna. 

 

I studierna av Perarse et al., (2007) och Cassidy et al., (2014) introducerades ett 

mobiliseringsprotokoll vilket visade sig ha god effekt på antalet patienter som drabbades av 

DVT. Cassidy et al., (2014) införde även patientanpassad farmakologisk profylax och 

tillsammans med mobiliseringsprotokollet fick de ner DVT antalet med 85% hos sina 

kärlpatienter. Frantzides et al., (2012) som studerade patienter som genomgick laparoskopisk 

gastric bypass mobiliserade en av sina patientgrupper inom 2 timmar efter återkomst till 

avdelningen vilket tillsammans med halvhöga kompressionspumpar och god hydrering visade 

sig ha bättre effekt än bara kompressionspumpar och LMH.  

 

Skillnaden för de olika patientgrupperna i studien av Ayatollahzade-Isfahani et al., (2013) var 

lägeshöjden på fötterna i sängen efter kranskärlsoperation. Där visade sig en höjd fotända ha 

effekt för att minska förekomsten av DVT.  

Stannard et al., (2006) studerade om tidpunkten för introducerandet av LMH gjorde någon 

skillnad för traumapatienter och studiens resultat visar att den grupp som initialt fick 

kompressionspumpar och LMH först efter fem dagar när blödningar var åtgärdade fick färre 

och mindre tromboser samt att de utvecklades senare i förloppet.  

 

Den enkätstudie som Benyo et al., (2003) gjorde visar att majoriteten av de patienter som 

genomgick radikal prostatektomi i Ungern får LMH , ungefär 70% av patienterna mobiliseras 

dag ett postoperativt och ungefär 40% av patienterna får stödstrumpor. Av de sju patienter 

som utvecklade DVT så var sex patienter under behandling med LMH.   
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Sammantaget så visar studierna att mobilisering, strumpor och benpumpar har god effekt för 

att minska DVT. I flera av studierna så har den gruppen som fått LMH utvecklat flera DVT än 

de som inte har fått LMH. 

Omvårdnadsåtgärder som utförs av sjuksköterskor på vårdavdelningar för att minska 

risken för att drabbas av DVT 

Resultatet av enkäten visar att samtliga sjuksköterskor ger sina patienter information om att 

det är viktigt med tidig mobilisering. Majoriteten svarade att de gav informationen muntligt 

till patienterna och att det gjordes inom två veckor innan den planerade operationen. 

Postoperativt så var det nio av tio (90%) som svarade att de använde stödstrumpor och då 

särskilt till patienter med hjärtsvikt, svullna underben eller patienter som genomgått större 

operationer och därmed var svåra att mobilisera. Frågan om riktlinjer och frekvens angående 

mobilisering vad öppen. Där fanns ett bortfall på två vilket resulterade i att endast åtta 

sjuksköterskor (80%) svarade. Samtliga uppgav att mobilisering påbörjades så fort som 

möjligt efter återkomst till avdelningen. På en avdelning hade de som mål att patienten skulle 

sitta på sängkanten och sedan stå bredvid sängen inom 12 timmar efter återkomst till 

avdelningen. Sex sjuksköterskor (75%) svarade att de påbörjade mobiliseringen inom det 

första dygnet efter operationen och en svarade att mobilisering påbörjades så snart som 

möjligt efter att stabil cirkulation uppnåtts om strikt sängläge på grund av blödningsrisk inte 

förelåg. I enkäten frågades det även efter om man på avdelningen observerar och palperar 

vaderna på patienterna under vårdtiden. Av de tillfrågade sjuksköterskorna så var det endast 

två stycken (20%) som svarade att det gjordes regelbundet. Som ett komplement till 

informationen om att tidig mobilisering är viktig så brukade 90 % av sjuksköterskorna ge 

information till patienterna om att de ska trampa med fötterna vid sängläge. Informationen 

gavs till största delen muntligt men två (20%) svarade att patienterna fick informationen både 

skriftligt och muntligt.  

Medicinsk profylax för att minska risken att drabbas av DVT 

Avseende den medicinska profylaxen så var det endast en (10%) som svarade att alla patienter 

på avdelningen fick läkemedlet medan åtta (80%)  svarade att så inte var fallet. Av dessa åtta 

var det fyra stycken som svarade att patienter som genomgår kortare och mindre operationer 

inte ges LMH. Kortare sövningar, konservativt behandlade patienter och unga patienter 
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angavs också som anledning till att inte få LMH. Inte heller de som var lätta att mobilisera 

efter små och korta operationer fick.  

 

Skillnader i evidens och praktik 

I de flesta av artiklarna som ingick i litteraturstudien jämfördes två grupper med olika 

profylax mot varandra ( Maezawa et al., 2008; San Noberto Garcίa et al., 2013; Stannard et 

al., 2006; Perarse et al., 2007; Frantzides et al., 2012; Ayatollahzade-Isfahani et al. 2013). Tre 

av studierna jämförde en grupp som fick LMH med en grupp som inte fick LMH utan endast 

tidig mobilisering med stödstrumpor och eller intermittent kompression (San Noberto Garcίa 

et al., 2013; Frantzides et al., 2012; Maezawa et al., 2008). I studierna av San Noberto Garcίa 

et al., (2013) och Frantzides et al., (2012) visar resultatet att gruppen som inte fått LMH hade 

mindre frekvens av DVT. LMH förskrevs enligt enkätstudien till de som var svårmobiliserade 

eller sövdes under längre tid på grund av stora operationer. Till yngre patienter och till de som 

genomgick kortare och små operationer gavs inte LMH.   Enkätstudiens resultat visar att 

sjuksköterskorna ger information om tidig mobilisering, mestadels muntligt, innan 

operationen. I litteraturstudien var det endast Perarse et al., (2007) som använde sig av 

löpande patientinformation. I de övriga artiklarna är information till patienterna inget som tas 

upp. Mobiliseringen påbörjades inom 24 timmar på alla avdelningar om inte patienten led av 

cirkulationssvikt eller var ordinerad strikt sängläge på grund av blödningsrisk. Majoriteten av 

de inkluderade studierna (Cassidy et al., 2014: Benyo et al., 2003; Clements et al., 2009; 

Perarse et al., 2007; San Noberto Garcίa et al., 2013; Frantziden et al., 2012) använde sig av 

tidig mobilisering. Kompressionsstrumpor användes på 90% av de svarande 

sjuksköterskornas avdelningar till de patienterna som var i behov av det. I litteraturstudien var 

det 50 % av studierna som använde sig av halvhöga kompressionsstrumpor (Benyo et al., 

2003; Perarse et al., 2007; San Noberto Garcίa et al., 2013; Nakao et al., 2010; Maezawa et 

al., 2008) samtliga patienter ingick i medelrisk gruppen för att utveckla DVT. Aktiva och 

passiva ankelrörelser genomfördes på 90% av sjuksköterskornas avdelningar medan det 

endast var 30 % av studierna som hade ankelrörelseser som profylax (Ayatollahzade-Isfahani 

et al., 2013; Nakao et al., 2010; Maezawa et al., 2008). Bland artiklarna i litteraturstudien var 

det 60% som använde sig av kompressionspumpar (Clements et al., 2009; Stannard et al., 

2006; Ayatollahzade-Isfahani et al., 2013; Nakao et al., 2010; Frantzides et al., 2012; 

Maezawa et al., 2008). Enkätstudien frågade inte om kompressionspumpar, därför finns inget 

att jämföra med. 



24 
 

DISKUSSION 

Vid granskning av artiklarna fanns sex olika omvårdnadsåtgärder som användes i studierna 

för att förebygga DVT. Dessa var kompressionspumpar, kompressionsstrumpor, 

kompressionsbandage, tidig mobilisering, aktiva/passiva fot och ankelrörelser samt 

information/utbildning till patienten. De profylaktiska omvårdnadsåtgärderna kombineras 

med farmakologiskt profylax, LMH, i flera av de inkluderade studierna. Den minskade 

frekvensen av DVT sågs då patienterna erhöll någon form av mekaniskt/omvårdnadsprofylax. 

I den kliniska verksamheten framgår att sjuksköterskorna aktivt jobbar med förebyggande 

omvårdnadsåtgärder. Det finns dock ingen gemensam struktur i omvårdnadsarbetet och när 

det gäller den medicinska behandlingen eftersom det inte finns några riktlinjer för att 

förebygga DVT.  

Resultatdiskussion 

Resultatet av litteraturstudien kan diskuteras utifrån att artiklarna haft både olika ingrepp och 

olika patientgrupper med i sina studier. Om olika profylaktiska åtgärder använts i olika 

kombinationer men på en patientgrupp som genomgått samma kirurgiska ingrepp hade 

resultatet antagligen blivit tydligare och varit lättare att följa. I nuläget är sammansättningen 

av olika metoder och tillvägagångssätt spretigt vilket inte har gett ett tydligt svar på vilken 

kombination av profylax som är mest effektiv. Artiklarna kommer även från olika delar av 

världen vilket kan ha påverkat resultatet genom att länderna har olika rehabiliteringsrutiner 

postoperativt. Valet av profylax ser ändå inte ut att påverkas nämnvärt av var de genomförts 

då alla har använt sig utav mobilisering, kompression av något slag och LMH. Det som ändå 

noteras är att USA (Clements et al., 2009; Stannard et al., 2006; Frantzides et al., 2008) och 

Japan  (Nakao et al., 2010; Marzawa et al. 2008) i större utsträckning använder sig av 

kompressionspumpar än de övriga länderna. Studierna från  Japan (ibid.) kombinerade även 

kompressionsstrumpor och kompressionspumpar med aktiva ankelrörelser vilket var de enda 

studierna som gjorde. 

 

Tidig mobilisering och olika typer av kompressionsanordningar är omvårdnadsprofylax som 

enligt majoriteten av de inkluderade artiklarna är effektivt för att förebygga DVT. Detta 

används många gånger tillsammans med LMH. Resultatet av denna studie tyder dock på att 

LMH har liten eller ingen effekt alls tillsammans med mekaniskt profylax. Enligt Orem 

(2001) bör all vård individanpassas så långt det går. Att ge individanpassad profylax för att 

minska risken att en patient drabbas av DVT bör vara prioriterat då det minskar risken för 
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ökat lidande för patienten, vårdtiderna blir kortare och kostnaden för samhället blir mindre. 

Utifrån ett kostnadsperspektiv bör det också vara angeläget att minska användningen av 

LMH, som i denna studie inte har setts ha någon större effekt. Vårdpersonalen bör i stället 

fokusera på preoperativ information, tidig mobilisering i kombination med 

kompressionsstrumpor, kompressionsbandage eller kompressionspumpar.  

 

Cassidy et al., (2014) studerade individanpassad profylax och kunde med hjälp av ett 

datorprogram, som hjälpte läkarna att ordinera profylax, minska frekvensen av DVT. Olika 

faktorer som ökar risken att drabbas av DVT är enligt Sakon et al., (2006) om patienten är 

kvinna, ålder över 60, operationens storlek, samt operationslängd. Har patienten fler av dessa 

faktorer samt tidigare sjukdomar eller malignitet ökar risken att drabbas av DVT ytterligare. 

I flera av artiklarna som granskats har patienterna delats upp i riskgrupper med hjälp av ett 

bedömningsformulär. Därefter har forskarna valt att exkludera de patienter som legat i 

högriskgruppen (San Noberto García et al., 2013; Frantzides et al., 2012; Cassidy et al., 

2014). Detta skulle kunna vara en förklaring till varför LMH inte ser ut att ha någon påverkan 

på antalet DVT i denna undersökning. För att individanpassa profylax mot DVT behövs 

strukturerade bedömningsformulär som man utgår från vid valet av profylax. 

 

Resultatet av litteraturstudien visar att endast en av studierna (Perarse et al., 2007) hade med 

information till patienten som en omvårdnadsåtgärd. Den löpande informationen om vikten av 

att mobiliseras sågs ha en stor effekt i antalet patienter som mobiliserades inom de första 24 

timmarna. Att informera patienten och göra dem delaktig i omvårdnaden är en viktig del i det 

profylaktiska arbetet och en förutsättning för att patienten åter ska uppnå förmågan att 

genomföra egenvård (Orem, 2001). Det är förvånansvärt att inte fler studier valt att inkludera 

patientinformation som en omvårdnadsåtgärd. Det skulle kunna vara så att patienterna fått 

information vid en inskrivning innan operationen men att forskarna inte specifikt valt att titta 

på effekten av informationen och därmed inte haft med det som en profylaktisk metod.   

 

I enlighet med Orem´s (2001) egenvårdsteori där hon lyfter fram egenvård, visar enkätstudien 

att sjuksköterskorna ger patienterna information om vikten av tidig mobilisering. De utför och 

informerar även patienten om aktiva ankelrörelse efter operationen för att de ska återfå sin 

egenvårdskapacitet så fort som möjligt och därmed undvika komplikationer som annars kan 

uppstå vid imobilisering. Majoriteten av sjuksköterskorna ger information endast muntligt 

trots att studier visar att information som ges både muntligt och skriftligt ger patienten bättre 
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förståelse för den information som ges (von Vogelsang, Wengström, Forsberg, 2004). Av den 

anledningen vore det bra om patienterna fick en skriftlig information i handen i samband med 

inskrivningen på avdelningen innan det operativa ingreppet. Vilken information patienterna 

får postoperativt framkom inte i enkätstudien då denna fråga inte var med. Postoperativt har 

den kliniska verksamheten tidig mobilisering som mål och följer de rekommendationer som 

finns angående detta trots att det inte förekommer några skriftliga riktlinjer på hur ofta och när 

en patient ska mobiliseras. Sjuksköterskorna svarade att de i mån av tid försöker mobilisera 

patienterna en gång per pass men att det inte alltid hinner med. Sjuksköterskan uppgift är 

enligt Socialstyrelsen (2005) att motverka komplikationer och tillgodose patientens basala och 

specifika omvårdnadsbehov. För att alla patienter ska få samma förebyggande åtgärder skulle 

det vara bra om sjukhuset införde riktlinjer för mobilisering som personalen ska föjla. I 

dagsläget finns inga riktlinjer i sjukhusets kvalitetshandbok för preventiva insatser mot DVT 

vilket är förvånande då DVT räknas som en vanlig komplikation till följd av operativa ingrepp 

(SBU,2002). Om riktlinjerna kunde få antalet DVT att minska skulle det minska lidandet för 

de patienter som drabbas samt minska samhällets kostnader för de extra vårddagar som 

patienten kräver av rehabilitering.  

 

Utifrån ett samhällsperspektiv borde palpation och observation av patienters vader vara ett 

enkelt och kostnadseffektivt sätt att tidigt upptäcka DVT. Palpation och observation av 

patienternas vader under vårdtiden visade sig dock vara något som inte sker på alla 

avdelningar, endast två sjuksköterskor svarade att det genomfördes. Anledningen till att så få 

genomför denna omvårdnadsåtgärd skulle kunna bero på att avdelningarna genomför olika 

stora operationer och att de patienter som genomgår större ingrepp löper större risk att 

drabbas av DVT och därmed kontrolleras noggrannare. Vilken avdelning de två 

sjuksköterskorna arbetar på är dock oklart. Anledningen till att det är relevant att kontrollera 

vaderna på patienterna är att tecken på DVT kan vara diffusa och svåra att upptäcka (Järhult 

& Melle Hanna, 2008). Patienten behöver även här få information både muntligt under 

vårdtiden och skriftligt innan hemgång på symtom som kan tyda på DVT så som 

värmeökning, svullnad, rodnad och smärta (Järhult & Melle-Hannah, 2008). Informationen 

bör ses som ett viktigt stöd till patienten och är en del av sjuksköterskans arbete för att hjälpa 

patienten att återfå och bibehålla sin hälsa (Orem, 2001).  

 

Kompressionsstrumpor används av många avdelningar speciellt till patienter med riskfaktorer 

för att drabbas av DVT. Bland annat var operationsingreppets typ och längden på ingreppet 
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avgörande för om patienten fick kompressionsstrumpor eller ej med motiveringen att dessa 

patienter var svårare att mobilisera. När kompressionsstrumpor används som prevention ska 

de enligt Almås et al., (2011) tas på innan operationen och tas av först när patienten är fullt 

mobil. Då den kliniska undersökningen ej tittade på hur kompressionsstrumporna användes 

utan endast om de används är det svårt att diskutera hurvida kompressionsstrumporna används 

på rätt sätt och till rätt patienter på avdelningarna. Återigen framkommer att vikten av adekvat 

individuell riskbedömning och riktlinjer för tidig mobilisering postoperativt är viktigt för att 

patienten ska få den profylax som behövs för att undvika att utveckla DVT. Man kan tro att 

den sjuksköterska som uppgav att kompressionsstrumpor inte användes jobbar på en 

avdelning med mindre operationer där patienterna är lättmobiliserade och risken att drabbas 

av DVT inte är så stor. Alternativt att de patienter som opereras inte bedöms vara 

riskpatienter.  

 

Farmakologisk profylax används på alla de inkluderade avdelningarna. Majoriteten av 

sjuksköterskorna svarade att LMH inte ges till de patienter som löper liten risk att utveckla 

DVT medan en svarade att alla patienter får LMH. Eftersom enkäten delades ut på olika 

avdelningar skulle det kunna vara så att den som svarat avvikande arbetar på en avdelning där 

stora operationer genomförs och patienterna har hög risk att utveckla DVT.  

 

Att informera patienterna om vikten av mobilisering har setts ha god effekt för att minska 

frekvensen av DVT postoperativt. Det var dock endast en av artiklarna som avhandlade detta 

medan alla de tillfrågade sjuksköterskorna i den kliniska undersökningen uppgav att detta 

gjordes. Då detta ses ha en god effekt som prevention är det förvånansvärt att inte fler har haft 

med informationen som en profylaktisk metod. I Sverige har vi skyldighet att enligt 

Patientlagen  (SFS 2014: 821) göra patienten delaktig i sin egen vård samt arbeta 

förebyggande vilket görs lättast genom information och undervisning till patienten. Att 

skillnaden är så stor mellan litteraturstudien och den kliniska verksamheten skulle kunna bero 

på kulturella skillnader och olika bestämmelser för vad vårdpersonalen har för skyldigheter 

enligt lagstiftningen i det landet där studien är utförd.  

 

Palpation och observation är inte någon vedertagen profylax för DVT och risken att drabbas 

minskar inte för att kontrollen genomförs vilket är anledningen till att det inte tas upp i 

artiklarna. Däremot kan det hjälpa till att upptäcka DVT. Sjuksköterskorna som genomför 

kontroller regelbundet kan tänkas arbeta på en avdelning där patienterna löper stor risk att 
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utveckla DVT. För patientens skull är det viktigt att på ett tidigt stadium upptäcka avvikelser 

så att diagnosen DVT kan ställas snabbast möjligt och därefter behandlas.  

 

Ingen fråga ställdes  om kompressionspumpar i enkäten. Detta är dock en profylaktisk metod 

som förekommer i flera av artiklarna (Clements et al., 2009; Stannard et al., 2006; 

Ayatollahzade-Isfahani et al., 2013; Nakao et al., 2010; Frantzides et al., 2012; Maezawa et 

al., 2008).  Om detta gjorts skulle författarna kunnat jämföra resultatet i den kliniska 

verksamheten med litteraturstudiens resultat.   

 

Majoriteten av artiklarna i litteraturstudien gav patienterna farmakologiskt profylax av något 

slag. I den kliniska verksamheten uppgav endast en respondent att LMH gavs till alla 

patienter. Av resultatet i litteraturstudien ser man att den sjunkande frekvensen av DVT inte 

har något samband med användandet av LMH. I den kliniska verksamheten är man redan 

restriktiv med farmakologiskt profylax, det framkommer dock inte hur man bedömer vilka 

patienter som bör tilldelas detta och vilka som klarar sig utan. Vad som gör att man på en 

avdelning ger LMH till alla patienter är svårt att säga då det ej går att avgöra vilken typ av 

avdelning detta var. För att avgöra när det är indikerat att ge LMH bör ett protokoll eller 

liknande finnas tillgängligt. 

 

Studiens resultat är kliniskt relevant då det handlar om sjuksköterskans ansvar för patienten. 

Att arbeta enligt den evidens som finns är sjuksköterskans skyldighet (Hälso- och 

sjukvårdslagen 1982:763) och i detta sammanhang handlar det om att förebygga 

komplikationer när en patient redan är i en utsatt situation där egenvårdskapaciteten är 

nedsatt. Utifrån Orems teori (2001) ska vårdpersonalen stötta och hjälpa patienten så att hen 

kan göra vad som går för att minska risken för att drabbas av DVT. Åtgärderna ska göras 

utifrån de förutsättningar patienten har vilket kan variera från dag till dag. Sjuksköterskan är 

utbildad till att se patientens behov och tidigt upptäcka avvikelse i det normala. Av den 

anledningen är det av stor vikt att lokala riktlinjer utvecklas så att alla patienter har samma 

förutsättningar för att få en god vård oavsett vilken avdelning som hen vårdas på. De 

omvårdnadsåtgärder som enligt denna studie har bäst effekt och som patienterna med låg och 

medelhög risk att drabbas av DVT har mest nytta av är tidig mobilisering, 

kompressionsstrumpor och fortlöpande information. 
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Metoddiskussion 

En litteraturstudie  genomfördes för att få ett bra underlag om den evidens som finns 

angående förebyggande omvårdnadsåtgärder för att minska risken att drabbas av DVT i 

samband med kirurgiska och ortopediska ingrepp. Litteraturstudien kompletterades av en 

enkätstudie som då gav information om hur arbetet med att förebygga DVT postoperativt ser 

ut i den kliniska verksamheten på ett antal avdelningar.   

 

I litteraturstudien kan antalet inkluderade artiklar diskuteras. För att få ett studieresultat med 

högre evidens skulle ett större antal artiklar behöva granskas. DVT är en komplikation som 

räknas som vanlig. Författarna är därför förvånade över att det inte fanns ett större utbud av 

studier som utvärderar effekten av olika typer av profylax för att minska risken att patienterna 

drabbas av DVT.  

 

Artiklarna som  använts i studien skulle som lägst vara av medelhög kvalitet. Detta var 80% 

av artiklarna, endast två (20%) bedömdes vara av hög kvalitet. En anledning till detta var 

bland annat svårigheten att hitta artiklar med ett väl beskrivet genomförande samt att få 

artiklar var etiskt granskad av kommitté. Att artikeln skulle vara granskad av etisk kommitté 

var till en början ett inklusionskriterie som författarna under studiens gång valde att ta bort 

just på grund av svårigheten att hitta relevanta artiklar.  Detta ser författarna som en svaghet 

med studien.   

 

Inklusionskriterier som användes ansågs vara relevanta för studien. Exempel på 

inklusionskriterier som användes är att de skulle vara skrivna på svenska eller engelska, 

fulltext tillgänglig samt publicerade efter år 2002. Det sistnämnda inklusionskriteriet 

upptäcktes vid genomgång av studien  fallit bort i två av sökningarna. Detta anser inte 

författarna  har någon betydelse för studiens resultat. De inkluderade artiklarna är publicerade 

efter år 2002. Inga exklusionskriterier uppfördes. För att bedöma artiklarnas kvalitet användes 

en mall baserad på Willman et al., (2011) bedömningsmall för kvantitativa artiklar. Då många 

av de inkluderade artiklarna är retrospektiva journalgranskningar var vissa av frågorna svåra 

att svara på till exempel frågan om bortfall och medgivande till att delta i studien. 

 

Enkäten utformades med utgångspunkt från studiens syfte och frågeställningar. Den bestod av 

nio frågor utformade för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. 
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Även i denna metod kan man diskutera studiens omfattning. På grund av begränsad tid valde 

författarna att endast vända sig till sex vårdavdelningar. Av dessa var det ett bortfall vilket 

innebär att det endast var fem deltagande avdelningar i undersökningen. Det delades ut två 

enkäter på varje avdelning vilket blev tio totalt. Antal enkäter gör att det ej går att generalisera 

det slutliga resultatet. Det ger endast en bild av hur man på en avdelning kan arbeta 

förebyggande med DVT.  

 

Enkäten testades på tre sjuksköterskor, alla oberoende av studien, innan den delades ut. Detta 

ses som en kvalitetssäkring av författarna då frågorna bekräftades som rätt formulerade för att 

få ett riktigt svar. Det gjordes ett strategiskt urval genom att välja avdelningar som vårdar 

patienter som löper en hög risk att drabbas av DVT. Vilka som svarade på enkäten var 

slumpmässigt utvalt av avdelningschefen. Detta kan dock författarna inte säkerställa då de 

lämnade ut enkäterna till avdelningschefen som i sin tur delade ut dem till sjuksköterskor. 

Hen kan alltså ha påverkat vilka som fick svara på enkäten och detta skulle då ha kunnat 

påverka studiens resultat.  

 

Deltagarna i studien informerades genom ett följebrev om informerat samtycke (Codex, 

2015). För att säkerställa anonymitet delades enkäterna ut tillsammans med ett kuvert vilket 

respondenten kunde lägga den besvarade enkäten i. Författarna samlade sedan in enkäterna på 

respektive avdelning. Detta ses som en styrka med studien.  

 

Att göra två mindre studier, en litteraturstudie samt en enkätstudie, ser författarna som en 

fördel då de fått en bild av den evidens som finns samtidigt som de fått en inblick i hur 

verksamheten arbetar med prevention. Detta kan sedan ställas emot varandra och 

jämföras.  Studiens svaghet är att båda studierna var för sig blir väldigt begränsade, detta på 

grund av dess begränsade storlek och det tidsintervallet författarna hade att disponera. Därför 

behöver vidare studier göras för att studera vilka kombinationer av omvårdnadsåtgärder som 

patienten skulle ha bäst effekt av. 

Reliabilitet och validitet 

Studiens reliabilitet är begränsad då omfattningen av studier i litteraturgranskningen och 

antalet enkäter är för litet för att kunna säga att resultatet gäller generellt inom vården. 

Resultatet av litteraturgranskningen visar ändå att det ser ut som att olika verksamheter 

arbetar med samma typ av profylax. Enkätstudiens resultat tyder på att även sjuksköterskorna 
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som arbetar kliniskt använder sig av samma typer av profylax, dock är sammansättningen av 

profylaxen oklar i enkätresultatet.  

Studiens validitet hade varit högre om enkätfrågorna hade utformats efter att litteraturstudiens 

resultat hade sammanställts. Då hade frågorna kunnat utformas utifrån resultatet och därmed 

hade resultatet av studien blivit mindre spretigt. Tidsfristen för studien gjorde att detta inte var 

möjligt utan de båda studierna genomfördes samtidigt vilket i efterhand kan ses som en 

nackdel.  

Enkätens reliabilitet stärks genom att den testats innan utdelning men samtidigt är den inte 

använd innan i någon annan studie så resultatet var svårt att förutse. Hade enkäten använts 

tidigare skulle de brister vi sett idag kunnat undvikas och då hade reliabiliteten och validiteten 

varit starkare.  

Författarna anser att det behövs mer studier inom ämnet som både kan beskriva kunskapsläget 

som är samt undersöka hur sjuksköterskor faktiskt arbetar kliniskt med denna fråga. 

Slutsats 

Denna studie visar att det finns sex olika omvårdnadsåtgärder som används för att förebygga 

DVT. Dessa är kompressionsstrumpor, kompressionsbandage, tidig mobilisering, 

kompressionspumpar, aktiva/passiva fot och ankelrörelser och tydlig information/utbildning 

till patienten.  Fokus bör ligga på information och utbildning till patienten samt att i ett så 

tidigt skede som möjligt efter operationen mobilisera patienten. Användningen av LMH bör 

övervägas för att undvika onödig administrering till patienter där omvårdnadsprofylax ger 

tillfredställande resultat.  För att kunna bedöma den enskilde patientens risk för DVT 

finns  behov av ett instrument att använda sig av. Det finns även ett behov av riktlinjer för 

tidig mobilisering i den kliniska verksamheten för att säkerställa god och lika vård till alla 

patienter. 
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BILAGA 2. ANALYSTABELL 

                  (1/10) 

Författare 
År 

Land 

Syfte Metod Deltagare 
(Bortfall) 

Inklusions- 

(exklusions-) 

kriterier 

Resultat Typ / 
Kvalitet 

Kommentar 

Cassidy, M., 

Rosenkranz, 

P., McAnecy, 

D. 
USA, 2014 

Genom att utveckla ett 

dataprogram hjälpa kirurger 

att ordinera adekvat VTE 

profylax samt utveckla ett 

standardprotokoll för 

mobilisering. Visa att detta 

kan leda till minskad 

förekomst av VTE. 

Granskning av 

registreringar i 

National Surgical 

Quality 

Improvement 

Program (NSQIP) 
samt kliniskt 

insamlad data 

under 30 dagar 

efter genomgången 

kirurgi. 

n = 848 

patienter 

delades in i tre 

grupper 

beroende på 

risken att 

drabbas av 

VTE. 
(Inget bortfall 

angivet.) 

Att patienten 

fanns med i 

NSQIP 

databasen. 
(Inte angivet.) 

I resultatet kan man se att 

följsamheten till ordinerad 

profylax ökade efter införseln av 

datorprogrammet. 2009 hade 

enheten en förekomst av DVT 

på 1,9% av 1569 patienter men 

efter interventionen var 

incidensen 0,3% av 1323 

patienter.  

Retro- och 

prospektiv 

studie. / 
(II)Medelhög 
Svårtolkad 

 
  



 
 

 
 (2/10) 

Författare 

År 
Land 

Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Inklusions- 

(exklusions-) 
kriterier 

Resultat Typ/ 

Kvalitet 
Kommentar 

Benyo, M., 

Harsfalvi, J., 

Pfliegler, G., 

Molnar, Z., 

Muranyi, M., 

Jozsa, T., 

Flasko, T. 
Ungern, 2003 

Utvärdera nuvarande 

rutiner för 

trombosprofylax samt 

betydelsen av olika 

förebyggande åtgärder 

och förhållandet 

mellan trombotiska 

händelser i Ungern 

och nationellt. 

En enkät skickades ut  till de 

enheter som  genomförde 

radikalprostektomi.(RP) 

Enkäterna sammanställdes 

sedan i programmet 

Microsoft Exel. 

n = 27 

enheter med 

sammanlagt 

506 

genomförda 

RP 
( Åtta enheter 

då de svarat 

på enkäten 

men inte 

genomförde 

PR.) 

Urologi kliniker som 

genomför radikal 

prostektomi. Alla 

patienter som genom 

gått RP under senaste 

året. 
( Inga 

exklusionskriterier 

angivna.) 

Majoriteten av 

patienterna fick LMH 

dagen innan op och 

vidare till 28 dagar 

post.op. 69,8% 

mobiliserades första 

postop dagen och 37% 

fick stödstrumpor. Fyra 

patienter utvecklade 

DVT och tre PE. Sex 

av dessa behandlades 

med LMH vid 

inträffandet. 

Kvantitativ 

Retrospektiv 

studie. / 
(II)Medelhög. 
Detta på grund 

av metoden av 

att samla in 

data på. 

 
  



 
 

 (3/10) 

Författare 

År 
Land 

Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Inklusions-  

(exklusions-) 
kriterier 

Resultat Typ/ 

Kvalitet 
Kommentar 

Clements, R.H., 

Yellumanhathi, 

K., Ballem, N., 

Wesley, M., 

Bland, K.L. 
USA, 2009 

Att redovisa 

förekomsten  av VTE och 

blödningskomplikationer 

utan användning av 

farmakologisk profylax 

bland patienter som 

genomgår laparoskopisk 
Roux-en-Y gastric bypass. 

Patienterna följdes 

under 30 dagar. 

Materialet i databasen 

granskades sedan 

retrospektivt i 

programmet 

SAS.  Profylaxen 

bestod av halvhöga 

benpumpar som togs 

på innan 

operationsstart samt 

mobilisering med start 

på operationsdagen. 

n = 957 
( Ett bortfall 

pga dödsfall 

(icke relaterat 

till DVT eller 

blödning) ). 

>18 år, planerad gastric 

bypass relaterat till 

dödlig fetma, utförd av 

en viss kirurg. 
(Koagulationsrubbningar

, hög förekomst av VTE 

inom familjen, 
pågående behandling 

med antikoagulantia 

eller vena cava filter. ) 

30 dagar 

efter  operationen 

hade tre patienter 

utvecklat kliniskt 

bevisade DVT och 1 

patient hade 

utvecklat en icke 

dödlig PE.. 

Prospektiv 

kohortstudie / 
(II)Medelhög 

 
  



 
 

 (4/10) 

Författare 

År 
Land 

Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Inklusions- 

(exklusions-) 
kriterier 

Resultat Typ/ 

Kvalitet 
Kommentar 

Perarse, E.O., 

Caldwell, 

B.F., 

Lockwood, 

R.J., Hollard, 

J. 
Australien, 

2007 

Hypotesen var att 

möjliggöra tidig 

mobilisering efter 

konventionell 

knäledsplastik. Detta 

med hjälp av ett 

adekvat utformat 

protokoll. Det skulle i 

sin tur minska antalet 

DVT post operativt. 

Alla patienter 

(grupp A och B) 

fick LMH och 

stödstrumpor samt 

information om 

vikten av aktiva och 

passiva fot/ankel 

rörelser under första 

dagen. 
Grupp B fick 

löpande information 

om tidig 

mobilisering medan 

Grupp A fick vanlig 

information. 

n = 195 

fördelade 

på två 

grupper. 
( Inget 

bortfall ) 

Alla patienter som 

genomgick en 

konventionell 

knäledsplastik mellan 

1997 och 2004 på 

Toronto Private 

Hospital och som 

opererades av en och 

samma kirurg. 

I grupp B började 90,8% av 

patienterna att gå inom 24 timmar. 

I grupp A endast 20,4 %. 

Skillnaden var 

signifikant.  Andelen patienter 

som på grund av någon 

komplikation backade i sin 

mobilisering var markant större i 

grupp A. DVT drabbade en i 

grupp B och 27 i grupp A. 

Prospektiv och 

retrospektiv 

fall-

kontrollstudie. 
/  
(II) Medelhög 
Inget tydligt 

syfte, endast en 

hypotes de ville 

pröva. 

 
  



 
 

 (5/10) 

Författare 

År 
Land 

Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Inklusions- 

(exklusions-) 
kriterier 

Resultat Typ/ 

Kvalitet 
Kommentar 

Stannard, J.P., 

Lopez-Ben, R. 

P., Voglas, D. 

A., Andersson, 

E. R., Busbee, 

M., Karr, D.K., 

McGwin Jr, G. 

R., Alonso, J. 

E. 
USA, 2006 

Att jämföra effekten av 

endast tidig 

antikoagulantia med ett 

program som 

kombinerade omedelbar 

mekanisk profylax med 

fördröjd 

antikoagulantiastart till 

efter att blödningarna 

avstannat. 

Randomiseringen 

gjordes med en dator. 
Grupp A fick 30mg 

Enoxaparin (LMH) *2 

s.c 24-48 timmar efter 

inträffandet av trauma. 
Grupp B fick mekanisk 

profylax i form av 

fotpumpar så snart det 

gick efter inläggning. 

Enoxaparin *2 sattes in 

fem dagar efter 

inläggning då alla 

blödningar från traumat 

var åtgärdade. 

n = 224 

patienter. 
( 24 patienter 

beskrivs som 

bortfall.) 
De 

återstående 

200 

fördelades på 

två grupper 

A 97 och B 

103 

patienter. 

Genomgånget trauma med 

trubbigt våld tillsammans 

med något av följande: 

Skadepoäng på 3 eller mer, 

enkel eller multipel 

rörbensfraktur, ålder över 

55år och rörbensfraktur. 

Över 18 år, ej 

kontraindikation mot 

antikoagulantia, kommit till 

sjukhuset inom 72 timmar 

efter olyckan eller negativ 

magnetröntgen. 
( Njurinsufficiens, skall- 

eller ryggmärgsskada, 

behandlad med 

antikoagulantia, aktiv 

blödning, graviditet, 

tidigare VTE, 

kontraindikation till MR, 

vena cava filter, skador på 

ögon och skalle som kan 

resultera i ökat intrakraniellt 

tryck eller Ökat tryck i 

ögonen. ) 

I grupp A 

utvecklades 13 

DVT och 2 PE 

medan det i grupp B 

var 9 DVT och 0 

PE. 
Det visade sig att 

grupp A hade större 

tromboser och de 

utvecklades i 

genomsnitt efter 7,6 

dagar medan  grupp 

B hade mindre 

tromboser som 

utvecklades efter i 

genomsnitt 16,4 

dagar. 

Prospektiv 

randomiserad 

blindad studie. 

/ 
(I) Hög 
Väl beskrivet 

förfarande. 

 
  



 
 

                  (6/10) 

Författare 

År 
Land 

Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Inklusions- 

(exklusions-) 
kriterier 

Resultat Typ/ 

Kvalitet 
Kommentar 

San Norberto 

García, 

E.M.,  Merino, 

B.,  Taylor, 

J.H,. Vizcaíno, 

I., Vaquero, C. 
Spanien. 2013 

Att jämföra förekomsten av 

VTE hos två grupper med 

patienter som löper medelhög 

risk att drabbas av VTE. En 

grupp får trombosprofylax 

bestående av lågmolekylärt 

heparin (LMH) plus 

mekaniskt profylax 

(kompressionsstrumpor, 

kompressionsbandage och 

tidig mobilisering), den andra 

gruppen får endast mekaniskt 

profylax. 

Författarna jämför 

förekomsten av DVT i två 

grupper. En grupp får 

mekansikt profylax plus 

LMH dagligen i 10 dagar 

med start sex timmar efter 

sårsuturation. Den andra 

gruppen får endast mekanisk 

profylax.. De använde sig av 

en riskbedömningsmodell där 

varje patient fick en 

riskbedömningspoäng. Detta 

för att kunna kategorisera 

dem i fyra olika riskgrupper 

(låg, medel, hög och högsta). 

För diagnostik användes D-

dimer. 

n = 262 
( 2 patienter 

räknades som 

bortfall på 

grund av 

ovilja att 

medverka vid 

återbesöken. ) 

Patienter över 18 år 

som var inskriven för 

en elektiv kirurgi. 
(Patienter med 

blödning eller stor risk 

för blödning liksom 

tillstånd som hindrade 

användning av LMH 

eller krävde 

dosjustering av LMH. 

Patienter med 

njursvikt, leversvikt, 

behov av 

antikoagulantia, 

graviditet/amning och 

HIV exkluderades 

också liksom personer 

>80.) 

Ytliga 

proppar 

noterades hos 

16 patienter 

(12 
i LMH 

gruppen, 4 i 

gruppen som 

inte fick 

LMH). 
Ingen patient 
fick 

diagnosen 

DVT under 

den 

postoperativa 
perioden. 

Ingen patient 

drabbades 

heller av PE. 

Prospektive 

icke blindad 

randomiserad 

kontrollerad 

studie/ 
(I) Hög 
Väl beskrivet 

förförande. 

 
  

http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S0890509613002318
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S0890509613002318
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S0890509613002318
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S0890509613002318
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S0890509613002318
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S0890509613002318
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S0890509613002318
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S0890509613002318
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S0890509613002318
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S0890509613002318
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S0890509613002318


 
 

                  (7/10) 

Författare 

År 
Land 

Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Inklusions- 

(exklusions-) 
kriterier 

Resultat Typ/ 

Kvalitet 
Kommentar 

Ayatollahzade-

Isfahani, F., 

Pashang, 

M.,  Omran, A.S., 

Saadat, S., Shirani, 

S., Fathollahi, M.S. 
Iran, 2013. 

Målet med 

studien var att 

jämföra 

förekomsten av 

DVT hos 

patienter som 

genomgått 

käranskärls- 
kirurgi. 

Deltagarna delades in i två 

grupper. 92 patienter 

tilldelades plant ryggläge 

och 93 patienter skulle ha 

benen höjda i 30 grader från 

operationsstart fram till 

mobilisering efter 24 

timmar. 
Alla fick Acetylsalisylsyra, 

LMH perioperativt, gjorde 

aktiva och passiva rörelser i 

sängen och hade 

benpumpar. 
Resultatet analyserades i 

SPSS. 

n = 185   
( 2 på grund 

av dödsfall.) 
Deltagarna 

delades in i 

två grupper 

Patienter  mellan 30 

och 70 år. 
(Historia av VTE, 

åderbråck, nyligen 

genomgången 

hjärtinfarkt (före 

föregående månad), 

cerebral vaskulär 

sjukdom. 
Patienter som visade 

tecken på DVT efter 

undersökning med 

doppler- ultraljud 

innan det kirurgiska 

ingreppet. )  

Totalt 25 

patienter 

drabbades av 

DVT. 17 (18,4%) 

patienter i 

gruppen med 

ryggläge och 8 

(8,6%) patienter i 

gruppen med 

benen höjda. 

Randomiserad 

kontrollerad 

studie/ (II) 

Medel. 
Kort beskrivning 

av 

genomförande. 

 
  

http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S106203031200091X
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S106203031200091X
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S106203031200091X
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S106203031200091X
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S106203031200091X
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S106203031200091X
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S106203031200091X
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S106203031200091X
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S106203031200091X
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S106203031200091X
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S106203031200091X
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S106203031200091X
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S106203031200091X
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Författare 

År 
Land 

Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Inklusions-

(exklusions-) 
kriterier 

Resultat Typ/ 

Kvalitet 
Kommentar 

Nakao, S., 

Takata, S., 

Uemura, H., 

Naknao, S., 

Egawa, H., 

Kawasaki, Y., 

Kashihara, M., 

Yasui, N. 
Japan, 2010 

Studera de preventiva 

effekterna av fysisk 

aktivitet, särskilt tidig 

mobilisering, för att 

minska DVT hos 

patienter med Osteoartrit 

och Reumatisk artrit efter 

total knäartroplastik. 

Alla patienter fick warfarin, 

fotpumpar och stödstrumpor 

dag 1 samt genomförde 

passiva rörelser från dag 2. En 

D-dimer undersökning 

gjordes dag 7 för att se hur 

många som fått DVT. Flera 

analyser gjordes, bland annat 

mellan D-dimervärde och när 

mobiliserings startade. 

n = 37 
(Inget 

bortfall 

registrerat.) 

Alla patienter som 

genom gick total 

knäartroplastik mellan 

2006-2007 (Inga 

exklusionskriterier 

angivna.) 

25 av patienterna 

hade ett D-dimer 

värde över 

gränsvärdet dag 

sju. 
De som 

mobiliserats 

tidigast hade lägst 

resultat på D-dimer 

provet och 

bedömdes därmed 

ha mindre risk att 

drabbas av DVT. 

Prospektiv 

studie / 
(II) Medel. 
Kort 

beskrivning 

av 

förfarandet. 

 
  



 
 

                  (9/10) 

Författare 

År 
Land 

Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Inklusions- 

(exklusions-) 
kriterier 

Resultat Typ/ 

Kvalitet 
Kommentar 

Frantzides,C. 

T., 
Welle,S.N., 

Ruff,T.M,. 
Frantzides, 

A.T. 
USA, 2012 

Att jämföra förekomsten 

av VTE genom 

användning av LMH 

tillsammans 

med  halvhöga 

kompressionspumpar 

(SCDS) postoperativt 

kontra tidig 

förflyttningar, SCDS, 

hydrering, och selektiv 

profylaktisk 

farmakologisk 

antikoagulantia. 

Patienter opererade mellan 

oktober 2001 och januari 

2003 (Grupp A) fick LMH 

och SCDS. Grupp B, 

opererade efter januari 2003, 

fick SCDS. De hydrerades 

ordentligt och skulle 

mobiliseras inom två timmar 

efter ankomst till 

avdelningen. De patienter i 

gruppen som själva eller 

inom familjen hade 

koagulationsrubbning 

eller  VTE fick LMH 

postoperativt.  

n = 1712 

fördelade på 

två grupper. 
( Grupp A 

(n=438) hade 

ett bortfall 

på  fem. Tre 

patienter 

bedömdes ha 

hög risk att 

drabbas av 

DVT och två 

icke-VTE 

relaterade 

dödsfall 

uppstod. I 

grupp B 

(n=1274) blev 

bortfallet 17 

patienter, av 

samma 

anledning. ) 

Alla patienter 

som genomgått 

laparoskopisk 

gastric bypass 

mellan oktober 

2001 och 

oktober 

2008  av en och 

samma kirurg  
(De patienter 

som ansågs ha 

en hög risk att 

drabbas av 

DVT.) 

I grupp A 

utvecklade sju 

(1,6%) patienter 

DVT och fem 

(1,1%) utvecklade 

PE, ingen var 

dödlig. I grupp B 

utvecklade sex 

(0,47%) 

patienter  DVT 

och ingen 
patient 

utvecklade  PE. 

Prospektiv 

journalgranskning. 
(II)Medel. 

Kortfattad 

beskrivning av 

förförandet samt 

otydligt syfte. 

 
  

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Frantzides%20CT%5Bauth%5D
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Welle%20SN%5Bauth%5D
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Ruff%20TM%5Bauth%5D
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Ruff%20TM%5Bauth%5D
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Ruff%20TM%5Bauth%5D
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Frantzides%20AT%5Bauth%5D
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Författare 

År 
Land 

Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Inklusions- 

(exklusions-) 

kriterier 

Resultat Typ/ 

Kvalitet 
Kommentar 

Maezawa, 

K., 

Nozawa, 

M., 

Aritomi, K., 

Kubota, M., 

Shitoto, K., 
Kurosawa, 

H. 
Japan, 2008 

Syftet var att utvärdera hur 

intraoperativt heparin påverkade 

D-dimer värdet efter totalprotes i 

höften. Syftet var även att 

utvärdera effekt och säkerhet i 

administration av heparin i 

förhållande till förekomst av 

symtomatisk och 

asymtomatisk  lungemboli efter 

total höft artroplastik. 

Halva studiegruppen 

fick heparin 

intraoperativt. 

Postoperativt hade alla 

patienter knähöga 

stödstrumpor och 

halvhöga benpumpar 

som applicerades på 

uppvaket.  Aktiva fot 

och ankel rörelser 

startades så fort muskel 

funktionen återfåtts. 

Mobilisering gjordes 

från dag 7 och framåt. 

n = 48 
(Inget 

bortfall 

registrerat) 

Osteoartrit till följd av 

acetabular dysplasi  

(Reumatisk artrit, aseptisk 

nekros av höftkulan, 

inflammatoriska sjukdomar, 

koagulationsrubbning, 

metastaserande cancer, 

nyligen genomgått 

antikoagulationsterapi eller 

andra operativa ingrep.) 

Resultatet visar 

att de som fick 

heparin 

intraoperativt 

hade lägre D-

dimer värden 

fram till dag 14. 

Störst skillnad 

mellan grupperna 

var det dag ett 

postoperativt. 

Prospektiv 

Fall-

kontrollstudie 

/ 
(I) Hög 
Förloppet 

tydligt 

beskrivet. 

 



 
 

BILAGA 3. ENKÄT 

  

1. Brukar du ge patienten information om vikten av tidig mobilisering? 

   

   Ja                      Nej 

   

 

2. Om du svarade Ja på fråga ett. Hur ger du den informationen? 
                

  Skriftligt 

        

  Muntligt     

   

  Skriftligt och muntligt 

 

 

3.  Vid planerade operationer, när ges som regel information om vikten av 

tidig mobilisering? 

 

              Mindre än 1 vecka innan operation    

       

              En till 2 veckor innan operation    

         

              Mer än 2 veckor innan operation 

 

 

4. Brukar du ge patienten information om vikten av att trampa med 

fötterna vid sängläge? 
             

 Ja                             Nej 

      

 

5. Om du svarade Ja på fråga fyra. Hur ges den informationen?  
 

  Skriftligt     

 

  Muntligt      

 

  Skriftligt och muntligt 

  



 
 

6. Används kompressionstrumpor på din avdelning? 

 

 Ja                   Nej 

 

Om ja, till vilka patienter?______________________________ 

 

 

7.  Får alla patienter lågmolekylärt heparin? 
 

 Ja                   Nej 

 

Om nej. Vilka får inte? ________________________________ 

 

 

8. Observeras och palperas vaderna regelbundet under vårdtiden?  

      

 Ja                  Nej 

 

 

9. Vilka riktlinjer finns på hur snabbt (vilken postop dag) patienten ska 

stå/vara uppe samt hur många gånger per dag patienten bör vara uppe? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

  



 
 

BILAGA 4. FÖLJEBREV. 

Hej. 

Du tillfrågas härmed om att besvara en enkät gällande förebyggande av djup ventrombos. 

Vi är två sjuksköterskestudenter som skriver vår C-uppsats om Djup ventrombos (DVT). I 

vårt arbete kommer vi göra en mindre litteraturstudie där vi granskar befintlig forskning 

gällande förebyggande åtgärder för att undvika DVT som komplikation efter kirurgiska och 

ortopediska ingrepp. Vidare görs en mindre enkätstudie där en enkät kommer att delas ut på 

sex avdelningar till två sjuksköterskor på varje avdelning. Syftet med enkäten är att ta reda på 

hur sjuksköterskor ute i den kliniska verksamheten arbetar med att förebygga DVT. Vi 

kommer sedan att titta på resultatet och jämföra det med den vetenskapliga forskningen inom 

området. 

Om du väljer att delta ber vi dig fylla i bifogad enkät! 

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta din medverkan. Materialet 

kommer att behandlas så att din anonymitet bevaras. 

Om du har några frågor om studien kan du kontakta någon av oss: 

                                                              

Jenny Domberg Asplund       Våran handledare är 

0708-821982         Christine Leo Swenne 

jenny.domberg@gmail.com       Klinisk lektor 

Institutionen  för folkhälso-  och vårdvetenskap 

Stina Isaxon 

0730-756257 

Stina.isaxon@gmail.com 


