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Sammanfattning 
Bakgrund: Preoperativ helkroppstvätt syftar till att förhindra postoperativa 
infektioner. Forskningen kan idag inte uttala sig om att klorhexidintvål är ett bättre 
alternativ än vanlig tvål att använda vid den preoperativa helkroppstvätten för att 
förhindra uppkomsten av postoperativa infektioner. Det ställs krav på att vården ska 
bedrivas evidensbaserat för att kunna ge en säker vård till patienterna. För att den 
evidensbaserade vården ska kunna implementeras kliniskt krävs väl utformade 
riktlinjer. Riktlinjerna kan ge stöd och klara direktiv för vårdandet av patienten. 
Syfte: Att systematiskt bedöma och jämföra kvaliteten i kliniska riktlinjer som 
innefattar preoperativ helkroppstvätt utifrån AGREE II.  
Metod: En empirisk studie med kvantitativ forskningsansats av icke-experimentell 
design. Urvalet utgjordes av en region i Mellansverige där 46 riktlinjer inkluderades 
som beskrev den preoperativa helkroppstvätten. Bedömningen av kvaliteteten i 
riktlinjerna genomfördes med hjälp av AGREE II och en jämförelse mellan de fyra 
olika verksamhetsområdena utfördes med analytisk statistik i form av Kruskal-
Wallis test.  
Resultat: Huvudfynden i studien visar på att det inte fanns någon tydlig information 
och syfte i riktlinjerna om preoperativ helkroppstvätt samt att det varierade 
avseende vilket medel som används till duschen. Det fanns en tydlig brist i vad 
informationen i riktlinjerna baserades på.  
Slutsats: Det påvisas tydligt att det som stod i riktlinjerna inte var grundade i 
evidens. Sverige bör på nationell nivå ta ställning till hur den preoperativa 
helkroppstvätten ska utföras. Vidare bör forskning bedrivas om preoperativ 
helkroppstvätt är en del av det preventiva arbetet mot postoperativa infektioner. 

Nyckelord 
Preoperativ helkroppstvätt, Evidensbaserad vård, Kliniska riktlinjer, Lidande, 
Vårdande. 

Tack 
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Maria Henricson och vår 
handledningsgrupp för betydelsefull handledning under skrivandet av vår 
magisteruppsats.    



 
 

Abstract 
Background: Preoperative bodywash aims to prevent surgical site infections. 
However, there is no evidence supporting that chlorhexidine soap is a better 
alternative for preoperative bodywash than plain soap in the prevention of surgical 
site infections. The requirement is that the care must be conducted evidence-based 
in order to provide a safe patient care. Well-designed guidelines are required so that 
the evidence-based care can be implemented clinically.  
Aim: To systematically evaluate and compare the quality of clinical guidelines for 
preoperative bodywash using the AGREE II instrument.  
Method: A quantitative empirical study with non-experimental design. The sample 
was made of a province in Central Sweden. 46 guidelines describing the 
preoperative bodywash were included. Using the AGREE II instrument the 
assessment of the guidelines where obtained and presented with descriptive 
statistics. The comparison between the sections within the province was carried out 
by using the Kruskal-Wallis test.  
Results: The main finding in the study shows that there was no clear scope and 
purpose in the guidelines on preoperative bodywash and it varied in terms of which 
agent was used for the shower. The development of the guidelines where inadequate 
in its rigour for development.  
Conclusion: The gap between what research concludes and what is performed still 
exists in the guidelines. A national board should take action to developing 
nationwide guidelines regarding preoperative bodywash. Further research should be 
conducted if preoperative bodywash is part of the prevention against surgical site 
infections.  
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1 Inledning 
För att minska riskerna för infektion i operationssåret skall du vid tre tillfällen 
tvätta hela kroppen och håret före operation (dubbelbehandling) med det 
antiseptiska hudrengöringsmedlet Descutan (Fresenius Kabi, u.å., s. 1).  

Sjukvårdspersonal brukar instruera patienten utifrån ovanstående citat inför den 
preoperativa helkroppstvätten innan operation, men reflekterar de över vad 
instruktionerna baseras på, det vill säga är informationen evidensbaserad? För att 
kunna säkerställa patientsäkerheten har krav ställts på att sjukvården ska bedrivas 
evidensbaserat (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Drabbas patienten av en 
postoperativ infektion innebär det en vårdskada som kan ge ett ökat lidande för 
patienten vilket i sin tur äventyrar patientsäkerheten (World Health Organization 
[WHO], 2011). Den preoperativa helkroppstvätten har som syfte att förhindra att 
patienten drabbas av en postoperativ infektion (Allegranzi et al., 2016). Vår 
erfarenhet är att de kliniska riktlinjerna skiljer sig åt kring preoperativ 
helkroppstvätt. De skillnader som ses är i antalet duschar, inom vilket tidsspann de 
ska utföras och vilket medel som används. Det skiljer sig även åt inom samma 
sjukhus och vid olika typer av kirurgiska ingrepp. Hur kommer det sig att de 
kliniska riktlinjerna för preoperativ helkroppstvätt är olika inom samma sjukhus? 
Baseras de på evidensbaserad forskning och är de av god kvalitet?  

2 Bakgrund 
Operationssjukvård innefattar vård om den kirurgiska patienten och kan även 
benämnas med begreppet perioperativ vård. Operationssjukvård bedrivs utifrån 
personcentrerad vård där fokus är att rädda liv och bota sjukdomar eller skador 
(Philips & Miltner, 2015). Antalet utförda operationer i Sverige ökar genom åren, 
både inom öppen- och slutenvården (Socialstyrelsen, u.åa; Socialstyrelsen, u.åb), 
där den kirurgiska vården fortsätter att utvecklas till en allt mer högteknologisk 
vård. Detta medför att högre krav ställs på teamets medlemmar utifrån denna aspekt 
(Philips & Miltner, 2015). På en operationsavdelning arbetar specialister från olika 
professioner som operatör, anestesisjuksköterska, operationssjuksköterska, 
anestesiolog samt undersköterska i ett team. För att operationssjukvården ska kunna 
genomföras på bästa möjliga sätt bör alla teammedlemmar ha förståelse för 
varandras arbetsuppgifter, ansvar och kompetens (Eide & Brekken, 2012). Med 
personal med rätt kompetens kan komplikationer som kan uppstå i samband med 
operationer förebyggas. På så sätt ställs krav att operationssjukvården utförs på ett 
säkert och tryggt sätt för patienten (Kelvered, Öhlén & Åkesdotter Gustafsson, 
2012). 

2.1 Operationssjuksköterskans ansvar 
Operationssjuksköterskan ansvarar för patientens omvårdnad i den perioperativa 
vården, vilket innefattar den pre, intra- och postoperativa fasen (Lindwall & von 
Post, 2008). Det arbete operationssjuksköterskan bedriver tar sin grund i de sex 
kärnkompetenserna: personcentrerad vård, förbättringskunskap, säkerhet, 
informatik, evidensbaserad vård samt teamsamverkan. Syftet med 
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kärnkompetenserna är att bedriva högkvalitativ, säker, effektiv och personcentrerad 
vård (Quality and Safety Education for Nurses [QSEN], 2012). I 
Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) beskrivs det att vårdpersonal ska arbeta 
förebyggande mot vårdskador. En vårdskada kan innebära fysisk eller psykisk skada 
alternativt sjukdom som medför ett ökat lidande för patienten. Genom att bedriva 
evidensbaserad vård arbetar operationssjuksköterskan förebyggande mot vårdskador 
och komplikationer (QSEN, 2012).  
 
Ett av operationssjuksköterskans ansvarsområden är hygien och aseptik. Genom att 
sträva efter en god hygienisk standard och ett aseptiskt förhållningssätt kan smitta 
och smittspridning begränsas hos patienten. Basal handhygien, preoperativ 
handdesinfektion, huvudbonad, munskydd samt påklädning av sterila handskar och 
arbetsdräkt är handlingar som kan minimera risken för smittspridning. 
Operationssjuksköterskan förbereder patienten genom att desinfektera och drapera 
operationsområdet för att förhindra kontamination av mikroorganismer i 
operationssåret (Hansen, Loraas & Brekken, 2012). Kelvered, Öhlén och Åkesdotter 
Gustafsson (2012) menar att operationssjuksköterskans viktigaste arbetsuppgift 
innefattar att upprätthålla en hygienisk och aseptisk miljö under operationen för att 
minska risken för postoperativ infektion och därmed vårdrelaterad infektion.  

2.2 Postoperativa infektioner 
Vårdrelaterade infektioner kostar samhället cirka 6,5 miljarder kronor varje år. 
Drygt en tredjedel av dessa hade kunnat förebyggas med adekvata preventiva 
åtgärder. Det är ett omfattande problem för både hög- och låginkomstländer världen 
över vilket ger en negativ påverkan på folkhälsan utifrån aspekterna mortalitet, 
morbiditet och livskvalitet (Sveriges Kommuner och Landsting [SKL], 2017). 
Postoperativ infektion är den vanligaste typen av vårdrelaterad infektion globalt sett 
och drabbar cirka en tredjedel av alla opererade patienter, vilket kan medföra ett 
ökat lidande inom denna patientgrupp (WHO, 2011). Även i Sverige är postoperativ 
infektion en av de vanligaste vårdrelaterade infektionerna (SKL, 2017). Postoperativ 
infektion definieras enligt European Center for Disease Prevention and Control 
(2012) som en infektion som uppkommit inom 30 dagar efter operation. Infektionen 
kan antingen involvera hudens ytliga eller djupa lager. Det kan även innebära 
infektion i organ eller omkringliggande vävnad i aktuellt operationsområde. 
Infektion i ett operationssår kan uppstå av att mikroorganismer kontaminerar såret. 
Risken för kontamination är större vid ingrepp i mag-tarmkanalen, urinvägarna eller 
genitalierna (WHO, 2018). Med kunskaper om mikrobiologi, sår och sårvård kan 
operationssjuksköterskan arbeta preventivt för att motverka uppkomsten av 
postoperativ infektion (Eide & Brekken, 2012).  
 
Kroppens egna mikroorganismer kan utgöra ett hot och bidra till postoperativ 
infektion (Edman, Stamm & Thylefors, 2018). Hudens yttersta lager utgörs av 
mikroorganismer som har till uppgift att skapa ett skydd mot sjukdomar och ingår i 
kroppens immunförsvar. Detta lager består av två olika typer av hudflora, tillfällig 
och bofast. Den tillfälliga hudfloran kan tvättas bort med tvål och vatten. Den 
bofasta hudfloran är belägen djupare i hudens yttersta lager, nämligen i hårsäckar 
samt talg- och svettkörtlarnas porer. Denna bofasta hudflora kan inte tvättas bort 
med tvål och vatten utan enbart reduceras med hjälp av antiseptiskt medel. Eftersom 
mikroorganismerna i den bofasta hudfloran inte kan försvinna helt kan dessa utgöra 
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en ingångsport för utvecklingen av sårinfektion i djupare vävnad som till exempel 
ett operationssår (Edman, Stamm & Thylefors, 2018).  

2.3 Preoperativ helkroppstvätt 
Att utföra preoperativ helkroppstvätt inför operation syftar till att motverka 
infektioner uppkomna av kroppens egna mikroorganismer. En helkroppstvätt 
innebär dusch med antingen tvål eller antiseptiskt medel och utförs före operationen 
för att reducera förekomsten av mikroorganismer på huden (Edman, Stamm & 
Thylefors, 2018).  
 
I Sverige finns ett kunskapsunderlag skrivet på uppdrag av Socialstyrelsen där 
Tammelin och Hambraeus (2006) förespråkar att varje patient som ska genomgå ett 
kirurgiskt ingrepp ska utföra preoperativ helkroppstvätt före sin operation. Denna 
helkroppstvätt kan antingen utföras med vanlig tvål eller antiseptiskt medel, som till 
exempel 4% klorhexidintvål. Vid ingrepp där hudbakterier kan orsaka allvarliga 
infektioner rekommenderas dusch med antiseptiskt medel som utförs vid två olika 
tillfällen. Enligt rekommendationerna bör helkroppstvätt utföras dagen före 
operation samt på operationsdagen (Tammelin & Hambraeus, 2006). Patienten bör 
vara noga med att tvätta områden som hårbotten, naglar, genitalia, navel och rygg. 
Vid akuta ingrepp är det patientens situation som avgör möjligheten till preoperativ 
helkroppstvätt (von Vogelsang & Åkesdotter Gustafsson, 2018). Inga andra tydliga 
nationella riktlinjer avseende preoperativ helkroppstvätt kan återfinnas i Sverige.  
 
I en studie av Qvistgaard, Almerud Österberg, Heikkilä, Thoren & Lovebo (2017) 
undersöktes patienters upplevelse av preoperativ hudförberedelse i hemmet inför en 
operation. Resultatet visade på att patienterna upplevde en osäkerhet för hur 
hudförberedelserna skulle utföras och en kunskapsbrist påvisades hos patienterna då 
de ej förstod betydelsen av antalet duschar. Operationssjuksköterskan har därför 
utifrån sitt ansvarsområde hygien och aseptik en viktig funktion i att säkerställa att 
patienten fått tillräcklig och lämplig information för att kunna utföra den 
preoperativa helkroppstvätten. Syftet med detta är att tillgodose insatser som främjar 
till hälsa hos patienten (Hansen, Loraas & Brekken, 2012; Tammelin & Hambraeus, 
2006). 

2.4 Helkroppstvätt med klorhexidintvål 
WHO har utformat rekommendationer för prevention av postoperativa infektioner, 
där preoperativ helkroppstvätt ingår (Allegranzi et al., 2016). Rekommendationen 
om preoperativ helkroppstvätt visar på att användandet av antiseptiskt medel vid 
helkroppstvätten inte påverkar förekomsten av postoperativ infektion. Även 
Webster och Osborne (2015) visade att ingen skillnad sågs mellan användning av 
vanlig tvål eller klorhexidintvål vid förekomsten av postoperativ infektion. Detta 
påvisades i resultatet av en systematisk sammanställning av aktuell forskning 
baserad på 10 000 patienter där användningen av klorhexidintvål eller vanlig tvål 
vid preoperativ helkroppstvätt jämfördes. Bak et al. (2017) drog samma slutsats. Det 
framkom dock i Bak et al. att om vanlig tvål använts vid den preoperativa 
helkroppstvätten förekom det fler djupa sårinfektioner hos de patienter som drabbats 
av en postoperativ sårinfektion.  
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Det studier funnit om klorhexidintvålen är att den reducerar förekomsten av 
mikroorganismer på huden och sågs därmed vara en del i det preventiva arbetet mot 
postoperativa infektioner (Tanner et al., 2012; Veiga et al., 2009). En reducering av 
mikroorganismerna på huden kunde ses om helkroppstvätten med klorhexidintvål 
utfördes inom två timmar från operationen (Veiga et al., 2009). Tanner et al. (2012) 
menade att en hållbarhet på huden kunde ses i upp till sex timmar efter dusch med 
klorhexidin. Edmiston et al. (2008) såg ytterligare en effekt av klorhexidinet på 
huden om en klorhexidinsvamp används, och visade på en högre koncentration av 
klorhexidinet efter 2-3 timmar. Anledningen till detta var att skrubbandet med 
svampen gjorde att medlet kom djupare ned i huden. En ökning av 
klorhexidinkoncentrationen sågs även om den preoperativa helkroppstvätten enbart 
utfördes på operationsdagens morgon än om den enbart genomfördes kvällen innan 
operation. Högst klorhexidinkoncentration var om den preoperativa 
helkroppstvätten utförts både kvällen innan och på operationsdagens morgon 
(Edmiston et al., 2008).  

2.5 Patientens upplevelse av postoperativ sårinfektion 
Kontamination av mikroorganismer i operationssåret under en operation kan 
medföra risk för postoperativ sårinfektion. Det finns även olika faktorer relaterade 
till patienten som kan öka risken för att en infektion uppstår. Patientens anamnes, 
ålder, fetma, näringstillstånd, redan pågående infektion, eventuella hudskador, 
rökning, diabetes eller steroidbehandling är exempel på faktorer som ökar risken för 
infektion (National Collaboration Center for Women’s and Children’s Health, 
2008).  
 
Andersson, Bergh, Karlsson och Nilsson (2010) menar att en sårinfektion påverkade 
de fysiska, psykiska, sociala och ekonomiska aspekterna i livet på ett negativt sätt 
hos patienten. Detta medförde ett djupt lidande där smärta kunde vara ett 
framträdande symtom. Patienterna kunde även uppleva en känsla av att vara 
fängslade på sjukhuset, då behandlingen av en postoperativ sårinfektion kunde pågå 
under en lång period med intensiv antibiotikabehandling (Thorup, Hougaard, 
Blindum & Sørensen, 2018). Lidandet som patienterna upplevde kunde pågå i flera 
månader eller år. För en del drabbade innebar det ett livslångt lidande på grund av 
en kronisk infektion. Det var inte enbart sårinfektionen som medförde ett lidande, 
utan även behandlingen och dess bieffekter. Innan patienten diagnostiserades med 
en postoperativ sårinfektion pågick en period med upplevelser av att inte bli tagen 
på allvar av vårdpersonalen. Detta bidrog till ett ökat lidande för patienten i sin 
livssituation (Andersson et al., 2010).  
 
Patienter med postoperativ sårinfektion upplevde att det förväntades att de skulle ta 
hand om sig själva och sågs inte som sjuka. Patienterna fick en känsla av att vara 
betydelselösa och såg sig som ett ointressant sjukdomsfall. I och med den förlängda 
vårdtiden uppkom känslan av att aldrig få bli frisk igen. Ovissheten blev påtaglig 
och medförde ett lidande för patienten (Thorup et al., 2018). Symtomen under 
behandlingstiden av en postoperativ sårinfektion var trötthet, brist på styrka och 
depression vilket medförde en känsla av isolering. Positiva aspekter som kunde ses 
från patienterna som genomgått en behandling för postoperativ sårinfektion var en 
känsla av tacksamhet genom att inte längre ta någonting för givet och att njuta av de 
små sakerna i vardagen (Andersson et al., 2010).  
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2.6 Evidensbaserad vård 
Inom kärnkompetensen evidensbaserad vård beskrivs vikten av att identifiera 
“luckan” mellan vad den senaste forskningen anser och vad kliniska riktlinjer 
därmed grundar sig på (QSEN, 2012). De senaste åren har kraven på att vård ska 
bedrivas evidensbaserat ökats för att kunna ge bästa tänkbara och en säker vård till 
patienter och närstående. Operationssjuksköterskan har därmed en viktig funktion 
och ansvar inom sin profession att utöva vård baserad på vetenskaplig forskning och 
beprövad erfarenhet (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Socialstyrelsen (u.åc) 
definierar evidensbaserad vård utifrån en modell som baseras på att den bästa 
tillgängliga kunskapen finns, tillgänglig professionell expertis samt att patientens 
situation, erfarenheter och önskemål tillvaratas. Evidensen ses utgå från 
vetenskapliga studiers effekter i den mån det är möjligt och i övriga fall stödja sig 
på annan expertis inom aktuellt område (Socialstyrelsen, u.åc). Evidensbaserad vård 
innebär att systematiskt söka kunskap inom området och tillämpa den i samråd med 
patienten (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Den evidensbaserade kunskapen 
bör tas fram på både internationell och nationell nivå för att stödja hälso- och 
sjukvården i dess arbete. Evidensbaserad kunskap bör ta sitt uttryck i något kliniskt 
implementerbart i form av kliniska riktlinjer, vårdprogram och kvalitetsindikatorer 
för specifika patientgrupper (Svensk sjuksköterskeförening, 2016).  
 
Oavsett om den vård som ska utföras genomförs enligt evidensbaserad forskning är 
det viktigt att patientens perspektiv tillgodoses i varje situation. Riktlinjer bör 
innehålla evidensbaserad omvårdnad och inte bara utgå från det medicinskt 
inriktade resultatet. Detta är för att helheten från de båda faktorerna syftar till att 
skapa en bättre vård för patienten (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 
2016). För att kunna tillgodose Hälso- och sjukvårdslagens (SFS 2017:30) paragraf 
att alla har rätt till jämlik vård, ger evidensbaserad vård möjligheten att undanröja 
skillnaderna i samhället. Följsamheten av att alla utgår från samma evidensbaserad 
forskning kan öka kvaliteten och utbuden i geografiska regioner i samhället (Hasson 
& von Thiele Schwarz, 2017).  
 
Att bedriva vård baserat på forskning kan vara tid- och resurskrävande men vård 
som är av god kvalitet medför en minskad risk för morbiditet och mortalitet. Därför 
krävs effektiva framsteg inom utvecklandet och implementeringen av kliniska 
riktlinjer (Cluzeau, Littlejohns & Grimshaw, 1994; Wikström, Dellenborg, Wallin, 
Gilliespie & Erichsen Andersson, 2019). Field och Lohr (1992) definierar kliniska 
riktlinjer som systematiska rekommendationer utvecklade för att underlätta för 
vårdpersonal och patienter vid beslut om vård och behandling. Riktlinjer har som 
syfte att ge vårdpersonal en sammanställning av aktuell forskning och ger en tydlig 
rekommendation om diagnos och behandling av en specifik sjukdom eller 
hälsotillstånd. Field och Lohr menar vidare att en klinisk riktlinje ska ha en 
begränsad tidsaspekt för att stärka trovärdigheten i rekommendationen. Svagt 
utformade riktlinjer kan bidra till ineffektiv vård och behandling som kan medföra 
negativt utfall för både patient och vårdpersonal. Det bidrar även till att 
kunskapsluckorna inom kliniska riktlinjer synliggörs, där forskning behöver 
bedrivas för att utveckla evidensbaserad vård. Väl utformade riktlinjer bidrar till 
kostnadseffektivitet genom att minska risken till att onödiga resurser läggs på fel 
område (Woolf, Grol, Hutchinson, Eccles & Grimshaw, 1999). Exempel kan vara 
förlängd vårdtid i relation till kirurgi eller annan behandling och 
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läkemedelsanvändning. Dessa faktorer kan bidra till ökade kostnader för samhället 
(Duff, Kitson, Seers & Humphris, 1996). Ingen tydlig definition har gått att finna i 
forskningen om vad som definierar en svagt respektive väl utformad riktlinje.   

Forskningen som en riktlinje baseras på kan utgöras av antingen expertutlåtande, 
icke-systematiska litteraturöversikter, graderade systematiska litteraturöversikter 
alternativt meta-analyser (Miller & Kearney, 2004). Om en klinisk riktlinje inte 
utgår från något som är vetenskapligt beprövat kan det vara riskabelt och ge 
negativa konsekvenser. Eftersom evidensbaserad vård utgår från flertalet 
vetenskapliga studiers sammanställning där dess effekter övervägts till ett tydligt 
tillvägagångssätt kan exempelvis riktlinjer om en viss behandling ge en mer effektiv 
och patientsäker vård (Hasson & von Thiele Schwarz, 2017). För att underlätta 
följsamheten till kliniska riktlinjer är det viktigt att de är användarvänliga (Polit & 
Beck, 2017). 

3 Teoretisk referensram 
Då studier visar på att patientens hälsa påverkas av en postoperativ sårinfektion och 
kan medföra ett lidande i livssituationen har operationssjuksköterskan en viktig 
vårdande roll i det preventiva arbetet (Andersson et al., 2010). Den teoretiska 
referensramen som valts utifrån studiens syfte och problemområde grundar sig i 
Katie Erikssons (2018) vårdvetenskapliga teori utifrån begreppen vårdande och 
lidande.  

3.1 Vårdande 
Vårdande benämns med termen caring och uttrycks genom begreppen tillit, 
tillfredsställelse samt kroppsligt och andligt välbehag (Eriksson, 2018). Detta utgör 
grunden i vårdandets idé och ursprung. Ethos benämns som det caritativa vårdandets 
etiska kärna och tar sitt ursprung i att ta ansvar för sina handlingar. En del i den 
etiska kärnan inom caring är förhållandet mellan vårdgivare och patient, den så 
kallade vårdrelationen. Utan en fungerande relation kan inte hälsa upprätthållas och 
lidande lindras hos patienten eftersom de åtgärder som operationssjuksköterskan 
utför endast blir uppgiftsorienterade och inte personcentrerade (Eriksson, 2018). 
Vårdandet hos operationssjuksköterskan ska grundas i evidensbaserad vård. Genom 
tydliga riktlinjer baserat på forskning och klinisk expertis kan 
operationssjuksköterskan bedriva patientsäker omvårdnad. Riktlinjerna kan på så 
sett ge stöd och klara direktiv för vårdandet av patienten (Bahtsevani, Willman, 
Stoltz & Östman, 2010). 

3.2 Lidande 
Begreppet lidande definieras utifrån aspekten att det är livssituationen som avgör 
vare sig om patienten kämpar eller ger efter för lidandet (Eriksson, 2018). Att känna 
hopp ger en mening i situationen där lidandet kan kännas överväldigande. Lidandet 
kan antas i olika former beroende på patientens situation och innebär en blandning 
mellan lust och lidande samt gott och ont (Eriksson, 2018). En postoperativ 
infektion kan medföra en inskränkning i patientens upplevelse av hälsa och innebära 
ett lidande. Det kan ses som ett hälsohinder inom vårdprocessen och är ett 
övergripande mål som bör förebyggas (Thorup et al., 2018; QSEN, 2012). Lidande 
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för patienten i ett vårdsammanhang ses utifrån aspekterna sjukdomslidande, 
vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidande beskrivs genom relationen mellan 
sjukdom och behandling. Till exempel så ses inte smärta enbart som ett fysiskt 
lidande utan även psykiskt eftersom människan ses som en helhet. Lidande kan även 
uppstå inom vårdsituationen, så kallat vårdlidande, genom en kränkning av 
människans värdighet. Människans hela livssituation påverkas vid sjukdom och 
ohälsa och skapar ett hot mot existensen, ett så kallat livslidande (Eriksson, 2018). 
Genom att patienten utför preoperativ helkroppstvätt utifrån evidensbaserade 
riktlinjer och är införstådd med proceduren kan operationssjuksköterskan bidra till 
att patientens hälsa upprätthålls, så att inte ett hälsohinder riskerar att uppkomma 
(QSEN, 2012). Det är genom kunskaper om begreppen hälsa och lidande som 
vårdandet kan ta sitt ursprung. Integrationen mellan patient och vårdare utgår från 
interaktions- och beslutsprocesser vilket utgör grunden för vårdprocessen (Eriksson, 
2018). 

4 Problemformulering 
Vårdrelaterade infektioner är ett problem i dagens samhälle eftersom det skapar ett 
förlängt vårdförlopp och lidande för patienten samt medför en ökad kostnad för 
samhället. Postoperativ infektion klassas som vårdskada och är en av de vanligaste 
orsakerna till vårdrelaterad infektion i Sverige. Preoperativ helkroppstvätt är en del 
av det preventiva arbetet mot postoperativ infektion och syftar till att reducera och 
förhindra uppkomst av patientens egna mikroorganismer i operationssåret. 
Forskning visar att användandet av det antiseptiska medlet klorhexidintvål reducerar 
mikroorganismerna på huden. Vad som dock inte kan ses i forskningen är om 
preoperativ dusch med klorhexidintvål jämfört med vanlig tvål motverkar 
uppkomsten av postoperativ infektion. Det kunskapsunderlag som finns i Sverige 
rekommenderar att preoperativ helkroppstvätt ska utföras inför ett kirurgiskt ingrepp 
med antingen tvål eller antiseptiskt medel. Om ingreppet innebär stor risk för 
infektion rekommenderas dusch med ett antiseptiskt medel som 4 % 
klorhexidintvål. En otydlighet som ses i rekommendationerna är antalet duschar, 
inom vilket tidsspann de ska utföras och vilket medel som ska användas beroende 
på kirurgiskt ingrepp. Frågan som bör ställas är om den evidens som finns gällande 
preoperativ helkroppstvätt återspeglas i kliniska riktlinjers innehåll och kvalitet. 
Operationssjuksköterskan ska i sin profession arbeta evidensbaserat för att förhindra 
att patienten löper risk för postoperativ infektion. Därför bör kliniska riktlinjer 
avseende preoperativ helkroppstvätt undersökas för att säkerställa att riktlinjerna 
bygger på evidensbaserad forskning för att kunna garantera en patientsäker vård.  

5 Syfte 
Syftet var att systematiskt bedöma och jämföra kvaliteten i kliniska riktlinjer som 
innefattar preoperativ helkroppstvätt utifrån AGREE II. 

5.1 Hypotes 
Det finns en skillnad i kliniska riktlinjers kvalitet för de sex domänerna inom 
AGREE II. 
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6 Metod 
6.1 Design 
Utifrån syftet genomfördes en empirisk studie med kvantitativ forskningsansats. 
Denna form av forskningsansats utgår från ett positivistiskt paradigm. Fynden i 
positivistiska studier eftersträvar en objektivitet utan yttre påverkan (Polit & Beck, 
2017). Studien var av icke-experimentell design då bedömningsinstrumentet 
Appraisal of Guidelines for REsearch and Evaluation, AGREE II, användes för att 
systematiskt bedöma kliniska riktlinjers kvalitet (AGREE Next Steps Consortium, 
2017; Polit & Beck, 2017). En icke-experimentell studie syftar till att studera 
relationen mellan olika variabler utan en yttre påverkan och för denna studie 
studerades kvaliteten i kliniska riktlinjer utan att påverka dess innehåll (Polit & 
Beck, 2017). Tillvägagångssättet genomfördes genom en bedömning av riktlinjer 
som sedan analyserades. Studien utgick från ett deduktivt förhållningssätt då 
kvaliteten i kliniska riktlinjer bedömdes och jämfördes och relaterades till vald 
teoretisk referensram (Henricson, 2017). 

6.2 AGREE II 
Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation, AGREE, (AGREE Next Steps 
Consortium, 2017) är ett instrument för att bedöma kvaliteten i kliniska riktlinjer. 
Anledningen till att instrumentet togs fram av AGREE Collaboration var för att 
kunna hantera dilemmat med riktlinjers varierande kvalitet. Syftet med AGREE var 
att ge en hjälp för att kunna bedöma kvalitet, erbjuda en strategi vid skapande av 
nya riktlinjer samt tillgodose vilken information en riktlinje bör innehålla och hur 
den rapporteras (AGREE Next Steps Consortium, 2017). AGREE II ses som ett 
validerat instrument som översatts till flera olika språk, bland annat svenska. Det har 
även antagits av flera olika organisationer, däribland WHO (Polit & Beck, 2017). 
Kriterier för bedömningsinstrumentet är att minst två bedömare deltar i processen 
för att tillgodose en hög nivå av tillförlitlighet (AGREE Next Steps Consortium, 
2017).  
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AGREE II innefattar sex olika avsnitt, så kallade domäner med totalt 23 
bedömningspunkter (Bilaga 1): 

• Domän 1: Omfattning och syfte avser riktlinjens övergripande syfte, 
de specifika hälsofrågorna och målpopulationen (punkt 1-3). 

• Domän 2: Intressentmedverkan fokuserar på i vilken utsträckning 
riktlinjen har tagits fram av berörda intressenter och representerar 
synpunkter hos de tänkta användarna (punkt 4-6). 

• Domän 3: Noggrannhet vid framställningen handlar om den 
process som använts för att samla in och sammanställa evidens, 
metoderna för att formulera rekommendationer och för att 
uppdatera dem (punkt 7-14). 

• Domän 4: Presentationens tydlighet har att göra med riktlinjens 
språk, struktur och format (punkt 15-17). 

• Domän 5: Tillämpbarhet gäller faktorer som antas försvåra och 
underlätta implementering, strategier för att förbättra användningen 
samt resurskrav för att tillämpa riktlinjen (punkt 18-21). 

• Domän 6: Redaktionellt oberoende avser att formuleringen av 
rekommendationerna inte är otillbörligt påverkade av 
intressekonflikter (punkt 22-23) (AGREE Next Steps Consortium, 
2017, s 8). 

 
AGREE II ses som övergripande och tillämpbart på riktlinjer oberoende av 
sjukdomskategori som kan ge råd om hälsofrämjande åtgärder, folkhälsa, screening, 
diagnosticering, behandling eller interventioner. Det kan användas vid bedömning 
av lokala, regionala, nationella eller internationella riktlinjer (AGREE Next Steps 
Consortium, 2017).  

6.3 Urval 
Studien utfördes i en region i Mellansverige vilket innefattade totalt tre sjukhus: ett 
universitetssjukhus, ett mellanstort sjukhus och ett mindre sjukhus. De opererande 
klinikerna inom regionens sjukhus är uppdelade i fyra olika verksamhetsområden. 
Utifrån studiens problemformulering och syfte baserades urvalet på kliniska 
riktlinjer för opererande kliniker inom vald region. Ett bekvämlighetsurval 
tillämpades då valet av region baserades på tillgången till den interna databasen, 
vilket medförde att insamlingen kunde ske snabbare och effektivare. Enligt Polit och 
Beck (2017) innebär ett bekvämlighetsurval att det material som samlas in är det 
mest tillgängliga och lämpliga utifrån studiens syfte. Studiens inklusionskriterier var 
riktlinjer som beskrev preoperativa förberedelser i form av preoperativ 
helkroppstvätt vid kirurgiska ingrepp eller enbart beskrivning av preoperativ 
helkroppstvätt. För området kirurgiska ingrepp ingick all form av kirurgi vilket 
innebar både akut och elektiv kirurgi. Exklusionskriterier för studien var 
information till patienter som beskrev den preoperativa helkroppstvätten. Polit och 
Beck (2017) menar att inklusionskriterier specificerar urvalet i en population. 
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6.4 Datainsamlingsmetod 
De kliniska riktlinjerna till studien samlades in genom en sökning i vald regions 
interna databas vid ett specifikt tillfälle under januari 2019. När inga tydliga 
riktlinjer fanns i den gemensamma databasen för de opererande klinikerna togs 
kontakt via mail med berörd verksamhetschef. Detta för att kunna inkludera deras 
riktlinjer i studien. Antalet riktlinjer som samlades in och bedömdes utifrån 
regionens fyra opererande verksamhetsområden var 22, 13, 8 och 3 stycken vilket 
totalt gav 46 stycken riktlinjer. Två sjukhus inkluderades i studien då det mindre 
sjukhuset i regionen blev studiens bortfall då endast patientinformation om den 
preoperativa helkroppstvätten kunde inhämtas för aktuellt sjukhus. Riktlinjerna 
lästes först igenom enskilt och sedan tillsammans för att inte riskera att exkludera en 
riktlinje som hade kunnat svara an på syftet. De riktlinjer som valdes ut bedömdes 
enskilt utifrån det validerade instrumentet AGREE II avseende dess kvalitet. 

6.5 Risk för bias 
Det fanns en risk för systematiska fel inom studien vilket innebar att insamlandet 
och tolkningen av datan gjordes felaktigt. Bias innebär att studien påverkas av 
personliga egenskaper och är en form av systematiskt fel (Billhult, 2017a). De 
utvalda riktlinjerna bedömdes enskilt eftersom detta ökar bedömningens 
tillförlitlighet enligt det validerade instrumentet AGREE II (AGREE Next Steps 
Consortium, 2017). En vecka efter den initiala bedömningen såg författarna över 
sina enskilda bedömningar av de 46 riktlinjerna för att se över om den första 
bedömningen genomförts enligt bedömningsinstrumentet AGREE II. Detta gjordes 
för att undgå systematiska fel i slutsatsen av resultatet, ett så kallat test-retest av 
reliabiliteten (Billhult, 2017b). 
 
En förförståelse fanns inom ämnet i och med att författarna tidigare varit 
verksamma sjuksköterskor på olika kirurgiska avdelningar inom regionen och på så 
sätt kommit i kontakt med riktlinjer som berör preoperativ helkroppstvätt. För att 
undvika detta har en objektivitet eftersträvats vid bedömningen av riktlinjerna. 
Bedömningen har utgått från bedömningsmanualens instruktioner där inga egna 
värderingar har vägts in.  

6.6 Analysmetod 

6.6.1 Deskriptiv analys 
Den deskriptiva analysen gav en beskrivande statistik över de riktlinjer som 
inkluderades i studien. Det vill säga en sammanfattning av materialet (Billhult, 
2017c). Den svenska versionen av AGREE II användes vid bedömningen (AGREE 
Next Steps Consortium, 2017). Användarmanualen till AGREE II lästes igenom 
flertalet gånger för att säkerställa att en korrekt uppfattning givits av samtliga 
domäner och bedömningspunkter. För att förstå användarmanualen genomfördes ett 
stickprov bestående av två stycken riktlinjer som bedömdes tillsammans utifrån 
AGREE II. Under bedömningen av stickprovet diskuterades varje enskild 
bedömningspunkt i AGREE II inom de två riktlinjerna. Detta gjordes för att 
säkerställa att en korrekt bedömning genomfördes av resterande riktlinjer och att 
bedömarna förstod sig på samtliga bedömningspunkter. Alla 23 bedömningspunkter 
i AGREE II skattades enligt en sjugradig bedömningsskala (Figur 1). Då ett ämne 
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graderas utifrån en bedömningsskala med mätvariabler på ordinalnivå med olika 
ytterligheter klassificeras det som en Likert-skala. En Likert-skala mäter en 
bedömares attityd för ett ämne utifrån ytterligheterna instämmer helt eller 
instämmer inte alls (Billhult, 2017a).  
 
 
 

 
Figur 1. Sjugradig bedömningsskala 

 
Under varje bedömningspunkt fanns kriterier och överväganden som bedömarna tog 
hänsyn till innan ett poäng gavs (AGREE Next Steps Consortium, 2017). Poäng 1 
(instämmer inte alls) gavs när kriterier ej förekom i riktlinjen. Poäng 7 (instämmer 
helt) gavs när alla kriterier och överväganden i riktlinjen var helt uppfyllda. Poäng 
mellan 2 till 6 gavs om riktlinjen inte uppfyllde alla kriterier och överväganden. När 
fler kriterier och överväganden uppfylldes erhölls en högre poäng. Om en 
bedömningspunkt ej återfanns i riktlinjen fick denna 1 poäng. AGREE II avråder 
från att utesluta bedömningspunkter eftersom det kan skapa svårigheter vid 
beräkning av totalpoäng. Utifrån AGREE II kunde även en subjektiv bedömning 
utföras av helheten från riktlinjerna i samma bedömningsskala som tidigare, 1 till 7 
(AGREE Next Steps Consortium, 2017). En subjektiv bedömning genomfördes inte 
av helheten utan analysen av riktlinjernas kvalitet byggde på de olika domänerna. 
Efter att bedömningen genomförts av samtliga riktlinjer beräknades poängen 
samman för varje enskild domän (Tabell 1).   
 
 
Tabell 1. Exempel på bedömning av domän 1 

 Punkt 1 Punkt 2 Punkt 3 Total 
Bedömare 1 7 5 7 19 
Bedömare 2 7 5 7 19 

Total 14 10 14 38 (slutpoäng) 
(AGREE Next Steps Consortium, 2017). 
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Domänpoängen beräknades genom en formel som slutligen genererade till en 
procentsats. Denna formel beräknades utifrån domänens totala poäng. Formelns 
variabler utgick från domänens erhållna poäng, lägsta möjliga poäng och högsta 
möjliga poäng (Figur 2). 
 
Högsta möjliga poäng = 7 (instämmer helt) x3 (punkter) x2 (bedömare) x46 (riktlinjer) = 1932 

Lägsta möjliga poäng = 1 (instämmer inte alls) x3 (punkter) x2 (bedömare) x46 (riktlinjer) = 276 

Domänpoängen som procentsats blir då: 

𝐄𝐫𝐡å𝐥𝐥𝐞𝐧		𝐩𝐨ä𝐧𝐠-𝐋ä𝐠𝐬𝐭𝐚	𝐦ö𝐣𝐥𝐢𝐠𝐚	𝐩𝐨ä𝐧𝐠
𝐇ö𝐠𝐬𝐭𝐚	𝐦ö𝐣𝐥𝐢𝐠𝐚	𝐩𝐨ä𝐧𝐠-𝐋ä𝐠𝐬𝐭𝐚	𝐦ö𝐣𝐥𝐢𝐠𝐚	𝐩𝐨ä𝐧𝐠	

  

Exempel:  
𝟏𝟏𝟎𝟏-𝟐𝟕𝟔
𝟏𝟗𝟑𝟐-𝟐𝟕𝟔

= 𝟖𝟐𝟓
𝟏𝟔𝟓𝟔

= 𝟎, 𝟒𝟗𝟖 × 𝟏𝟎𝟎 = 𝟓𝟎% 

 

(AGREE Next Steps Consortium, 2017). 

Figur 2. Exempel av uträkning av procentsats för domän 1. 

Procentsatsen för varje bedömningspunkt beräknades även fram enligt formeln i 
Figur 2, detta presenterades som deskriptiv data i resultatet. De procentsatser som 
beräknades utgjordes av en sammanställning av alla insamlade riktlinjer. 

6.6.2 Statistisk analys 
Den statiska analysen bygger på att dra slutsatser om skillnader och likheter utifrån 
materialet som samlats in (Billhult, 2017a). För den statistiska bearbetningen och 
analysen av datamaterialet användes statistikprogrammet IBM SPSS version 25. 
Detta är enligt Polit & Beck (2017) ett användbart program för att analysera 
statistik. För att säkerställa att resultatet med studien var tillförlitligt testades 
reliabiliteten för instrumentet AGREE II. Alla givna poäng (av de 46 riktlinjerna) 
från vardera bedömare utifrån de 23 olika bedömningspunkterna testades för att se 
om dessa samvarierade, genom att värdet av Cronbachs alpha beräknades. De olika 
bedömningarna för varje punkt testades på så vis mot varandra för att se om 
reliabiliteten för studiens resultat var tillförlitligt. Beräknandet av Cronbachs alpha 
ger ett uttalande om olika frågor eller som i detta fall, bedömningspunkter, mäter 
samma bakomliggande koncept. Cronbachs alpha kan anta ett värde mellan 0-1, där 
ett värde över 0,8 är eftersträvansvärt eftersom det ger en högre reliabilitet (Polit & 
Beck, 2017).  
 
För att besvara syftet ställdes hypotesen om det finns en skillnad i kliniska 
riktlinjers kvalitet för de sex domänerna inom AGREE II. De sex domänerna 
testades mot varandra utifrån en gruppering baserad på regionens fyra olika 
verksamhetsområden. Kruskal-Wallis valdes för den statistiska analysen i studien 
och är ett icke-parametriskt test som innebär envägs variansanalys (Polit, 2010). 
Denna metod analyserar relationen mellan mätskalor på ordinal- och nominalnivå 
som har tre eller fler grupper. De 46 riktlinjerna kodades från 1-4 beroende från 
vilket verksamhetsområde de tillhörde. Kodningen som gjordes innebar en mätskala 
på nominalnivå och domänernas totalpoäng för varje riktlinje mättes på ordinalnivå 
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(Polit, 2010). På så sätt testades hypotesen för studien genom att analysera om 
kvaliteten för riktlinjerna var densamma för de olika verksamhetsområdena utifrån 
domänpoängen. Att ange signifikansnivån för när den statistiska analysen ska 
accepteras eller ej innebär ett sätt att ange om resultaten är tillförlitliga och 
reproducerbara (Polit & Beck, 2017). För studien valdes signifikansnivån p < 0,05, 
vilket innebar att det fanns en 5% chans att resultatet orsakats av slumpen. Att 
presentera resultatet med medianvärde och kvartilavstånd är lämpligt vid mätskala 
på ordinalnivå vilket tillämpades i studien (Billhult, 2017a).  

6.7 Forskningsetiskt övervägande 
I varje studie bör ett forskningsetiskt övervägande göras. Vetenskapsrådet (2017) 
definierar vilka grundläggande forskningsetiska principer som bör ingå i ett etiskt 
övervägande i en studie. Dessa krav är information, samtycke, konfidentialitet och 
nyttjande. Då inga fysiska deltagare som till exempel patienter eller vårdgivare 
ingick i studien, krävdes inget tydligt informationskrav om studiens innehåll och 
syfte till berörda parter. Eftersom det insamlade materialet fanns tillgängligt och 
publicerat i en gemensam databas för yrkesverksamma inom vald region ansågs det 
att ett inofficiellt frivilligt deltagande redan givits för studien. På så sätt ansågs det 
att ett samtycke ej behövde inhämtas från verksamhetschef eller dylikt eftersom 
riktlinjerna var publicerade för alla yrkesverksamma i regionen och detta faller då i 
enlighet med samtyckeskravet. Då insamlat material ej berörde människor utan 
endast riktlinjer ansågs det att studien inte medfört någon risk för skada på tredje 
part. Påverkan på individnivå sågs därmed som obetydlig (Polit & Beck, 2017). 
Utifrån syftet ansågs istället studien bidra till en utveckling av den preoperativa 
vården av kirurgiska patienter.  
 
Krav på konfidentialitet innebär att forskningen som bedrivs värnar om deltagarnas 
integritet och anonymitet. Det innebär även att känsliga uppgifter som kan 
identifiera vem som deltagit i studien inte uppdagas. Därmed har aktuell studie varit 
diskret med beskrivning av namn på region som valdes till urvalet för att inte riskera 
att avslöja detta (Kjellström, 2017). Då riktlinjerna inte var tillgängliga för 
allmänheten utan endast för yrkesverksamma inom vald region förstördes insamlat 
material efter studiens godkännande i enlighet med konfidentialitetskravet. Vad som 
kan ses som etiskt känsligt kan variera beroende på situation och då känsligt 
material för allmänheten och för klinikens intresse hanterades var insamlat material 
enbart tillgängligt för författarna. Nyttjandekravet inom forskningsetik innebär att 
insamlat material endast används till det tilltänkta forskningsändamålet. Det 
insamlade materialet i studien användes inte till något annat än vad som beskrevs i 
studiens syfte i enlighet med nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Då aktuell 
studie ej bedrev forskning på människor krävdes ingen granskning av 
forskningsetisk kommitté.  
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7 Resultat 
Reliabiliteten av bedömarnas poäng utifrån de 23 bedömningspunkterna av de 46 
riktlinjerna testades med Cronbachs alpha. Värdet på Cronbachs alpha för studien 
blev α = 0,803 (Tabell 2). Fråga 7, 8, 22 och 23 visade ingen varians mellan 
varandra och togs därför bort av SPSS i analysen.  

 

Tabell 2. Reliabiliteten av de 19 bedömningspunkterna. 

 

 
 
 
 
 

 
Resultatet utgörs av 46 riktlinjer som bedömdes utifrån de sex domänerna inom 
AGREE II, avseende riktlinjens övergripande kvalitet. Procentsatsen för varje 
domän varierade mellan 0-57%. Varje enskild bedömningspunkt presenterades med 
en egen procentsats, vilket varierade mellan 0-78% (Figur 3). Totalt tre stycken av 
de 46 riktlinjerna innehöll enbart information om den preoperativa helkroppstvätten. 
Resterande riktlinjer var antingen uppbyggda av beskrivning av ingrepp eller 
preoperativ omvårdnad alternativt förberedelser, där helkroppstvätten beskrevs. 

Cronbachs alpha Antal bedömningspunkter 

0,803 19 
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Figur 3. De 46 riktlinjernas procentsatser utifrån de sex domänerna och 23 bedömningspunkterna 
inom AGREE II. 
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Utifrån hypotesen för studien undersöktes även om kvaliteten i riktlinjerna skiljde 
sig åt mellan de olika domänerna beroende på vilket verksamhetsområde de 
tillhörde. Den statistiska analysen visade att domän 1, 3 och 4 hade en statistisk 
signifikant skillnad i resultatet (Tabell 3). För domän 2, 5 och 6 fanns det ingen 
signifikant skillnad i resultatet och nollhypotesen behölls. Vidare kommer därför 
enbart den statistiska analysen presenteras för domän 1, 3 och 4 under domänerna. 
 
 
Tabell 3. Sammanfattning av Kruskal-Wallis test. 

Domän Nollhypotes = H0 Test Signifikant Beslut 
1 Kvaliteten riktlinjerna 

i Domän 1 skiljde sig 
inte mellan de olika 
verksamhetsområdena 

Kruskal- 
Wallis test 
 

0,019 H0 förkastas 

2 Kvaliteten riktlinjerna 
i Domän 2 skiljde sig 
inte mellan de olika 
verksamhetsområdena 

0,549 Behåller H0 

3 Kvaliteten riktlinjerna 
i Domän 3 skiljde sig 
inte mellan de olika 
verksamhetsområdena 

0,011 H0 förkastas 

4 Kvaliteten riktlinjerna 
i Domän 4 skiljde sig 
inte mellan de olika 
verksamhetsområdena 

0,004 H0 förkastas 

5 Kvaliteten riktlinjerna 
i Domän 5 skiljde sig 
inte mellan de olika 
verksamhetsområdena 

0,761 Behåller H0 

6 Kvaliteten riktlinjerna 
i Domän 6 skiljde sig 
inte mellan de olika 
verksamhetsområdena 

1,000 Behåller H0 

Signifikantnivå p < 0,05. 
 

7.1 Domän 1 – Omfattning och syfte 
Denna domän inkluderar ställningstagande kring riktlinjens övergripande mål. Det 
innefattar även en bedömning av de hälsofrågor riktlinjen innehåller och om 
målpopulationen var tydligt beskriven. Den övergripande procentsatsen för 
domänen var 50%. Procentsatserna för de tre olika bedömningspunkterna varierade 
mellan 42-59% (Figur 3). Majoriteten av riktlinjerna saknade en tydlig 
bakgrundsbeskrivning av de övergripande målen och även för vilken patientgrupp 
som berördes. Rubriken för riktlinjen kunde dock ge en anvisning för vem riktlinjen 
var avsedd för. Anledningen till varför den preoperativa helkroppstvätten borde 
utföras innan operation var av varierande kvalitet i riktlinjerna. Endast en av 
riktlinjerna hade en tydlig beskrivning om vilka ingrepp som räknas till mer 
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infektionskänslig kirurgi inom kliniken. Ett mer tydligt beskrivet övergripande mål 
kunde exempelvis vara “risken för postoperativ infektion minskar för patienter som 
genomgått helkroppstvätt inför infektionskänslig kirurgi som till exempel 
implantatkirurgi och annan kirurgi där hudbakterier kan orsaka allvarlig 
postoperativ infektion.”  
 
Med ett p-värde på 0,019 förkastades nollhypotesen på grund av att det fanns en 
signifikant skillnad mellan verksamhetsområdena (Tabell 3). I denna domän skiljer 
sig därmed riktlinjernas kvalitet beroende på verksamhetsområde eftersom en tydlig 
variation mellan dessa sågs (Figur 4). Medianvärdet för varje verksamhetsområde 
varierade mellan 16-31 utifrån domänpoängen (Tabell 4).  
 
 

 
Figur 4. Poängfördelningen mellan de olika verksamhetsområdena inom domän 1. Presenterat i 
låddiagram med kvartilavstånd och medianvärde utifrån den samlade bedömningspoängen. 

 

Tabell 4. Domän 1: En sammanställning av domänpoängens medianvärde för varje 
verksamhetsområde. 

Verksamhetsområde Antal riktlinjer/verksamhetsområde Medianvärde 

1 22 18 

2 13 31 

3 8 25,5 

4 3 16 

Totalt 46  
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7.2 Domän 2 – Intressentmedverkan 
Syftet med denna domän var att bedöma intressentmedverkan. Det innefattade den 
arbetsgrupp som tagit fram riktlinjen, målpopulationens åsikter och om tänkta 
användare var tydligt definierade. Den totala procentsatsen för domänen uppgick till 
36% och varierade mellan 4-56% för de olika bedömningspunkterna (Figur 3). Vid 
bedömning av punkt fyra fick majoriteten av riktlinjerna fyra poäng i denna fråga 
eftersom namn, disciplin, institution och geografisk placering tydligt fanns 
beskrivet. Alla riktlinjer saknade dock beskrivning av medlemmens roll vid 
framtagandet och därför fick ingen riktlinje högsta möjliga poäng i denna fråga. 
Bedömningspunkt fem minskade den totala procentsatsen för domänen eftersom 
ingen av de 46 riktlinjerna tydligt hade efterfrågat målpopulationens åsikter under 
framtagandet. En högre poäng för bedömningspunkt fem gavs när den exempelvis 
beskrev: “att preoperativ dusch för akuta patienter med höftfraktur utsätter 
patienten för ett obehag/lidande och som då inte står i relation till eventuella 
positiva effekter utifrån gällande evidens.”  
 
De tänkta användarna för riktlinjen bedömdes utifrån om exempelvis medarbetare 
fanns beskrivet i riktlinjen och om det fanns en tydlig beskrivning om dess ansvar 
vid den preoperativa förberedelsen.  
 
 

7.3 Domän 3 – Noggrannhet vid framställningen 
Domän tre berör riktlinjens noggrannhet vid framställningen och innefattade bland 
annat om det redovisats några systematiska metoder vid eftersökningen av evidens 
och om detta bedömts utifrån svagheter och styrkor. Vid formuleringen av riktlinjen 
bör även en bedömning av hälsovinster, biverkningar och risker gjorts. 
Avslutningsvis bedömdes domänen utifrån om det funnits någon procedur om hur 
riktlinjen skulle uppdaterats. 
 
Domänen fick 6% då det var bristande kring hur evidensen i riktlinjerna eftersökts 
och sammanställts. 9% (4 stycken) av riktlinjerna länkade till referenser alternativt 
systematiska litteraturöversikter eller rapporter för aktuellt ämne. Bedömningspunkt 
14 var den som erhöll högst procentsats i domänen, 22% (Figur 3). Riktlinjerna 
bedömdes utifrån om det fanns någon revisionshistorik beskriven samt om ett 
uttalande fanns när riktlinjen kommer att uppdateras. Sex stycken (13%) av 
riktlinjerna hade ett passerat utgångsdatum och resterande riktlinjer hade ett giltigt 
från och med datum. Dock saknade många riktlinjer en tydlig redovisning för hur de 
skulle uppdateras.  
 
Utifrån p-värdet (0,011) (Tabell 3), kunde det ses att verksamhetsområde 3 erhållit 
en högre poäng utifrån bedömningskriterierna. Riktlinjerna inom detta 
verksamhetsområde hade därmed en högre kvalitet i denna domän. Detta kunde ses i 
variationen av medianvärdet från de olika områdena (Figur 5). En förklaring till 
detta var eftersom verksamhetsområde 3 hade länkar till referenser samt hade tydlig 
revisionshistorik. Dock var denna förklaring inte påvisad genom något statistiskt 
orsakssamband. Medianvärdet för varje verksamhetsområde varierade mellan 18-29 
utifrån domänpoängen (Tabell 5).  
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Figur 5. Poängfördelningen mellan de olika verksamhetsområdena inom domän 3. Presenterat i 
låddiagram med kvartilavstånd och medianvärde utifrån den samlade bedömningspoängen. 

 

Tabell 5. Domän 3: En sammanställning av domänpoängens medianvärde för varje 
verksamhetsområde. 

Verksamhetsområde Antal riktlinjer/verksamhetsområde Medianvärde 

1 22 20 

2 13 22 

3 8 29 

4 3 18 

Totalt 46  

 
 
 

7.4 Domän 4 – Presentationens tydlighet 
Vid presentationens tydlighet bedömdes riktlinjerna utifrån om 
rekommendationerna var specifika och tydliga och om centrala rekommendationer 
var lätta att identifiera. Domän fyra fick högst procentsats av alla domäner i 
bedömningen, vilket uppgick till 57%. Bedömningspunkternas procentsats varierade 
mellan 44-78%. Bedömningspunkt 17 är den punkt som har fått högst procentsats i 
bedömningen. Den uppgick till 78% då övergripande mängden av riktlinjer hade 
tydlig struktur med rubriker (Figur 3).  
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Majoriteten av riktlinjerna beskrev att den preoperativa helkroppstvätten skulle 
utföras med Descutan. I tio stycken riktlinjer fanns ingen beskrivning alls om vilket 
medel som skulle användas vid duschen (Figur 6). I endast tre stycken riktlinjer 
fanns det beskrivet om varför ett specifikt medel skulle användas vid duschen. 
 
 

 
Figur 6. Riktlinjernas beskrivning av vilket medel som ska användas vid den preoperativa 
helkroppstvätten 

 
47 % av riktlinjerna beskrev att två duschar skulle genomföras inför operation, på 
kvällen innan samt på operationsdagens morgon. I 13 riktlinjer (28 %) saknades en 
beskrivning av antalet duschar (Figur 7).  
 

 
 
Figur 7. Beskrivning av antalet duschar som ska utföras innan operationen utifrån de 46 riktlinjerna. 
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Det var stor variation på hur den preoperativa helkroppstvätten var beskriven i de 
olika riktlinjerna. Ett mer välbeskrivet tillvägagångssätt för den preoperativa 
helkroppstvätten kunde vara: “patienten ska duscha kvällen innan och på 
operationsdagens morgon med vanlig tvål. Utom vid protesoperation, då patienten 
skall duscha med Descutan kvällen innan två gånger med två timmars mellanrum 
samt en gång på operationsdagens morgon”. En vag beskrivning av 
tillvägagångssättet för den preoperativa helkroppstvätten var exempelvis 
“sedvanliga preoperativa förberedelser med dusch”. I enstaka riktlinjer fanns det 
en beskrivning om tillvägagångssätt om hudirritation uppstått i samband med dusch 
med Descutan. Ingen av de insamlade riktlinjerna innehöll information om inom 
vilket tidsspann duschen skulle utföras på operationsdagen.  
 
Nollhypotesen förkastades i denna domän utifrån p-värdet 0,004 (Tabell 3). 
Kvaliteten i de kliniska riktlinjerna skiljer sig därmed beroende på 
verksamhetsområde (Figur 8). Medianvärdet för varje verksamhetsområde varierade 
mellan 16-33 utifrån domänpoängen (Tabell 6).  
 

 
Figur 8. Poängfördelningen mellan de olika verksamhetsområdena inom domän 4. Presenterat i 
låddiagram med kvartilavstånd och medianvärde utifrån den samlade bedömningspoängen. 

 

Tabell 6. Domän 4: En sammanställning av domänpoängens medianvärde för varje 
verksamhetsområde.   

Verksamhetsområde Antal riktlinjer/verksamhetsområde Medianvärde 

1 22 27,5 

2 13 22 

3 8 33 

4 3 16 

Totalt 46  
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7.5 Domän 5 – Tillämpbarhet 
Innefattar tillämpbarheten för en riktlinje och beskrev faktorer som underlättade 
eller försvårade tillämpningen i praktiken samt kostnader för exempelvis behandling 
med mera. Avslutningsvis bedömdes om riktlinjen angav eventuella uppföljnings- 
eller granskningskriterier. Bedömningspunkternas procent varierade mellan 0,2-33% 
(Figur 3). Det var bedömningspunkterna 19 och 21 som gav domänen en högre 
procentsats. Ett högre poäng gavs vid punkt 19 när riktlinjen länkat till eventuella 
checklistor eller manualer. Bedömningspunkt 21 erhöll högst procentsats inom 
domänen, 33%. Tydliga uppföljningskriterier vid bland annat sårvård eller eftervård 
gav punkten en högre poäng. 
 

7.6 Domän 6 – Redaktionellt oberoende 
Domän sex berörde riktlinjens redaktionella oberoende och innehöll punkter som 
efterfrågade om de finansierade organisationernas åsikter påverkat riktlinjens 
innehåll och om eventuella jävsgrunder hade adresserats. Procenten för denna 
domän resulterade i 0% då ingen av de 46 riktlinjerna beskrev detta i sin text (Figur 
3). 
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8 Diskussion 
8.1 Metoddiskussion 
Den vetenskapliga kvaliteten i studien diskuterades med begreppen validitet, 
reliabilitet och generaliserbarhet (Mårtensson & Fridlund, 2017). 

8.1.1 Design 
Utifrån studiens syfte där kliniska riktlinjers kvalitet systematiskt bedömdes och 
jämfördes var en kvantitativ forskningsansats av icke-experimentell design mest 
lämplig. Vid denna studie eftersträvades en objektivitet av kvaliteten och på så sätt 
var kvantitativ ansats mest tillämpbar. En kvalitativ forskningsansats med induktivt 
förhållningssätt hade resulterat i en subjektiv bedömning av riktlinjers kvalitet då 
upplevelser kring detta fenomen eftersökts (Polit & Beck, 2017; Priebe & 
Landström, 2017). Studiens vetenskapliga kvalitet hade på så sätt ifrågasatts då 
analysen ej genomförts med en objektivitet då en jämförelse mellan de olika 
verksamhetsområdena inom regionen inte kunnat utföras. Valet av icke-
experimentell design grundades i att kvaliteten i kliniska riktlinjer bedömdes utan 
att påverka dess innehåll. En nackdel med icke-experimentell design var att den inte 
kunde påvisa något statistiskt orsakssammanhang, så kallat kausalitet mellan olika 
variabler (Billhult, 2017b).   

8.1.2 Urval och Datainsamlingsmetod 
Bekvämlighetsurval anses vara den svagaste formen av urval på grund av att 
generaliserbarheten till andra regioner ifrågasätts (Polit & Beck, 2017). På grund av 
att riktlinjerna enkelt kunde samlas in genom tillgången till den interna databasen 
föll sig ett urval gjort av bekvämlighet som mest lämpat. Studiens resultat ansågs 
ändå kunde generaliseras till andra regioner i Sverige, då tidigare forskning som 
utförts i ett annat landsting påvisade samma bristande kvalitet (Edström, Westerberg 
& Henricson, 2014).  
 
Då det mindre sjukhuset i regionen blev studiens bortfall kan det ifrågasättas om 
exklusionskriterierna varit för snäva. Då kliniska riktlinjer undersöktes ansågs 
exklusionskriteriet patientinformation ej svara an på syftet. Utifrån utformningen av 
AGREE II ansågs patientinformation inte kunna bedömas med instrumentet då det 
inte fanns någon tydlig definition på vad patientinformation skulle innehålla för 
struktur och evidensbaserad information. Validiteten hade då ifrågasatts eftersom 
bedömningsinstrumentet ej använts utifrån sitt syfte om patientinformation 
inkluderats i urvalet. Studiens interna validitet ansågs vara hög då urvalet var 
representativt i och med de tydliga inklusionskriterierna (Mårtensson & Fridlund, 
2017; Polit & Beck, 2017). Reproducerbarheten i studien ansågs hög eftersom 
datainsamlingen kunde utföras igen av andra forskare om tillgången finns till den 
interna databasen. En studies förmåga till reproducerbarhet styrker dess reliabilitet 
enligt Polit & Beck (2017). 

8.1.3 Förförståelse och Dataanalys 
Att inga värderingar påverkade bedömningsprocessen kunde inte helt garanteras. 
Medvetenheten om förförståelsen har medfört att en objektivitet har eftersträvats i 
forskningsprocessen. Det var dock en styrka med förförståelsen då Brouwers et al. 
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(2010a) menade att kunskaper inom ett ämnesområde som bedöms i de kliniska 
riktlinjerna inte är felaktiga då det kan underlätta bedömningsprocessen. 
Instrumentet AGREE II upplevdes svårhanterligt till en början vid bedömningen 
eftersom vissa punkter inte enkelt kunde återfinnas i riktlinjerna. Bedömningen av 
riktlinjerna blev enklare efterhand då en bättre förståelse och insikt av instrumentet 
erhållits. Att manualen till AGREE II användes under bedömningens gång ansågs 
styrka studiens kvalitet i och med att den var framtagen för att kvalitetsbedömning 
ska kunna genomföras av oerfarna bedömare (Brouwers et al., 2010a). De 
svårigheter vid användandet av AGREE II som framkom i studien har även 
diskuterats i Grimmer et al. (2014) studie. För att undgå dessa svårigheter vid 
användandet håller nya bedömningsinstrument på att tas fram, ett av dessa är 
iCAHE som ska vara mer lättförståeligt samt kunna användas av enskilda bedömare 
(Grimmer et al., 2014). Då kvaliteten i kliniska riktlinjer bedömdes ansågs ändå 
AGREE II vara mest lämpligt eftersom det är ett vedertaget och validerat instrument 
inom detta ämne (Brouwers et al., 2010b). Det svenskt översatta instrumentet som 
användes ansågs vara en styrka eftersom ingen egen översättning av originalet 
behövdes. AGREE Next Steps Consortium (2017) menar på att om en godkänd 
icke-engelsk språkversion finns att tillgå av AGREE II måste denna användas.  
 
Genom ett test-retest där riktlinjerna återigen bedömdes styrker studiens reliabilitet, 
då andra bedömningen inte medförde någon skillnad från den första bedömningen. 
För att vidare stärka resultatets reliabilitet utfördes en beräkning av Cronbachs 
alpha. Detta kan därmed innebära att kriterierna som bedömarna utgått från för varje 
fråga har bedömts utifrån samma perspektiv och att resultatet har hög reliabilitet.  
 
För den hypotes som ställdes i studien fanns risken att denna felaktigt kunde tolkas 
utifrån resultatet. Polit och Beck (2017) menar att vid hypotesprövning finns alltid 
risk för typ-1 och typ-2 fel. Vid ett typ-1 fel har nollhypotesen felaktigt förkastats, 
då den annars hade varit sann. För att minska risken för ett typ-1 fel har en 
signifikansnivå valts till analysen (Billhult, 2017a; Polit & Beck, 2017). P står för 
probability vilket betyder sannolikhet, det vill säga sannolikheten att resultatet 
orsakats av slumpen. För studien innebar detta att en feltolkning av resultatet fanns 
med 5% risk. Vid typ-2 fel accepteras nollhypotesen då den annars inte varit sann 
(Billhult, 2017a). För att förhindra risken för typ-2 fel bör urvalsstorleken öka (Polit 
& Beck, 2017). För denna studie hade detta inte varit tillämpbart då alla riktlinjer 
som berörde preoperativ helkroppstvätt inkluderats i resultatet. Studiens jämförelse 
av verksamhetsområdena kan ifrågasättas eftersom fördelningen i antalet riktlinjer 
mellan de olika områdena var ojämn. Då indelningen gjordes utifrån vilket 
verksamhetsområde riktlinjerna tillhörde kunde författarna inte göra någon yttre 
påverkan på denna ojämna fördelning.  
 
Att rekommendera och ge varje riktlinje hög eller låg kvalitet var något som valdes 
bort i bedömningsprocessen då det inte tillför något till procentsatsen för varje 
riktlinje. AGREE II menar att en bedömning av helheten i en riktlinje kan ges 
utifrån de kriterier som bedömts under processen (AGREE Next Steps Consortium, 
2017). Detta var något som ansågs vara otydligt och svårt att bedöma då det skulle 
medföra till en subjektiv bedömning för varje riktlinje. På så vis hade inte en 
objektivitet i forskningsprocessen uppnåtts. Det ansågs heller inte svara an på syftet 
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med studien. Resultatet av studien visade istället att riktlinjerna brister i sin kvalitet 
utifrån bedömningen.    
 
En handledningsgrupp och handledare har under studiens gång granskat och gett 
återkoppling kring hela forskningsprocessen vilket enligt Lincon och Guba (1985) 
ses öka den vetenskapliga kvaliteten i studien.  

8.1.4 Forskningsetiskt övervägande 
En reflektion som uppstod under forskningsprocessen var om namn på regionen 
skulle presenterats under processens gång. Denna fundering framkom eftersom 
resultatet visat på att kvaliteten inom regionens riktlinjer var bristande inom 
preoperativ helkroppstvätt. Om namnet på regionen presenterats hade det stridit mot 
studiens konfidentialitet i de forskningsetiska övervägandena. En ytterligare 
fundering som framkommit var om resultatet i studien bidragit till en utveckling av 
den preoperativa vården för kirurgiska patienter då detta inte presenterats för 
regionen som undersökts. Författarna ansåg att urvalet sågs som ett stickprov i hur 
riktlinjers kvalitet är i Sverige vilket kan bidra till utvecklingen av den kirurgiska 
vården då den bristande kvaliteten synliggörs.  
 

8.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att systematiskt bedöma och jämföra kvaliteten i kliniska 
riktlinjer. Huvudfynden i studien var att det inte fanns en tydlig information och 
syfte i riktlinjerna kring varför den preoperativa helkroppstvätten borde genomföras. 
Det som även framkom var att instruktionerna kring den preoperativa 
helkroppstvätten varierade utifrån vilket medel som ska användas samt antalet 
duschar beroende på vilken klinik patienten vårdades inom. Den mest betydande 
domänen där evidens bedömdes var i domän 3 där huvudfokus låg på noggrannhet 
vid framställningen. Efter bedömningen av riktlinjerna i studien visade sig gapet 
fortfarande finnas mellan vad den senaste forskningen anser och vad kliniska 
riktlinjer grundar sig på. Domän 3 innehöll åtta frågor vilket utgör en tredjedel av 
hela AGREE II. Därmed är evidens betydande och avgörande om kvalitet kan 
återfinnas i en riktlinje. 

Som resultatet visar i den aktuella studien varierar instruktionerna kring hur den 
preoperativa helkroppstvätten ska utföras. I majoriteten av riktlinjerna står det 
enbart att duschen ska genomföras kvällen före samt på operationsdagens morgon. 
Problematiken med vaga och otydliga instruktioner för den preoperativa 
helkroppstvätten påvisas i tidigare forskning (Caya, Knobloch, Musuzza, 
Wilhelmson & Safdar, 2019; Supple et al., 2015). Caya et al. (2019) bevisar att det 
finns en osäkerhet hos patienterna om varför helkroppstvätten ska utföras, där 
endast 35% uppgav att de hade fått instruktion om detta. Supple et al. (2015) menar 
att sjukvårdspersonalens förmåga att instruera patienten påverkar om den 
preoperativa helkroppstvätten genomförs enligt instruktioner eller ej. Detta kan 
relateras till det Eriksson (2018) beskriver om ethos, det caritativa vårdandets etiska 
kärna, vilket innebär att operationssjuksköterskan tar ansvar för sina handlingar. En 
bidragande orsak till att problemet med postoperativa infektioner kvarstår kan vara 
att patienten inte får någon tydlig instruktion om hur den preoperativa 
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helkroppstvätten ska utföras. Chlebicki, Safdar, O´Horo och Maki (2013) menar att 
bristande information om instruktion av den preoperativa helkroppstvätten kan ses 
som orsak till att forskning inte kan uttala sig om att klorhexidintvål minskar risken 
för postoperativa infektioner. Oberoende av vilket medel som används vid den 
preoperativa helkroppstvätten är det viktigt med tydliga instruktioner om varför 
helkroppstvätten ska utföras. Att förstå innebörden i varför helkroppstvätten ska 
utföras är även betydelsefullt för följsamheten hos patienten (Qvistgaard et al., 
2017). Caya et al. (2019) menar att följsamheten påverkas om patienterna inte 
informeras om risker och fördelar med en behandling. Att inte säkerställa att 
patienten förstått den preoperativa helkroppstvätten innebär att 
operationssjuksköterskan inte tar ansvar för sina handlingar och därmed inte utövar 
omvårdnad utifrån vårdandets etiska kärna och den vårdrelation Eriksson (2018) 
beskriver. Genom att operationssjuksköterskan ser patienten som en egen individ, 
med dess erfarenheter och egenskaper som den bär med sig i sin ryggsäck kan en 
vårdrelation skapas där instruktionen kring den preoperativa helkroppstvätten blir 
anpassad utifrån patientens behov. Omvårdnaden bedrivs därmed utifrån 
kärnkompetensen personcentrerad vård (QSEN, 2012).  

Andra faktorer som påverkar omvårdnaden kan vara bristande kunskaper om 
postoperativa infektioner, vilket Labeau et al. (2010) kom fram till. Förstår inte 
sjukvårdspersonal anledningen till den preoperativa helkroppstvätten utifrån de 
kliniska riktlinjerna finns risk att patientens hälsa äventyras och ett sjukdomslidande 
kan uppstå om postoperativ infektion uppkommer hos patienten (Eriksson, 2018; 
QSEN 2012). Eriksson (2018) beskriver att vårdandet hos operationssjuksköterskan 
tar sin grund i den tillit patienten har för vårdpersonalen. Caya et al. (2019) såg att 
patienterna kände ett förtroende för vårdpersonalens kunskaper. På så sätt ifrågasätts 
patienternas förtroende för vårdpersonalen eftersom de själva inte förstår 
innebörden av postoperativa infektioner. Det ansvar som operationssjuksköterskan 
har i sin vårdande roll är att arbeta utifrån hygieniska och aseptiska principer för att 
kunna tillgodose att det kirurgiska ingreppet sker på ett betryggande sätt 
(Riksförening för operationssjukvård, 2011). Som resultatet visar i studien så utförs 
inte den perioperativa vården utifrån hygien och aseptik på ett betryggande sätt i och 
med att den preoperativa helkroppstvätten inte baseras på evidens. Inom vald region 
arbetar inte operationssjuksköterskan enligt evidensbaserad omvårdnad och 
tillgodoser inte operationens hygien och aseptik i förhållandet till att begränsa smitta 
och smittspridning hos patienten. 

Det är allmänt vedertaget för sjukvårdspersonal att patienten bör duscha preoperativt 
för att säkerställa att huden är så ren som möjligt inför operationen. Detta görs för 
att reducera antalet mikroorganismer på huden och vid operationssåret. Vid denna 
dusch använder patienter främst ett antiseptiskt medel, vanligtvis Descutan (Webster 
& Osborne, 2015). En styrka som ses i riktlinjerna är i domän 1, omfattning och 
syfte. Dock saknas en tydlig beskrivning av den preoperativa helkroppstvättens 
effekt och anledning till varför den bör utföras. Det påvisas tydligt att 
klorhexidintvål vid jämförelse med vanlig tvål inte påverkar förekomsten av 
postoperativ infektion (Berríos-Torres et al., 2017; Noto et al., 2015). Ändå är det 
detta som tas upp i många utav riktlinjerna vilket visar på att riktlinjerna som 
bedömts i studien inte grundar sig i tidigare forskning och därmed inte är 
evidensbaserade. Då det inte finns någon tydlighet i forskningen om vilket medel 
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som ska användas vid duschen samt hur många gånger patienten ska duscha är det 
svårt att uttala sig om vilken evidens som ska gälla i detta ämne. Internationell 
forskning som tagit fram rekommendationer för den preoperativa helkroppstvätten 
genom metaanalyser har svårt att ge klara direktiv (Badia, Casey, Rubio-Pèrez, 
Arroyo-Garcìa & Balibrea, 2018). Deras rekommendationer är konsekventa och 
eniga med att enbart dusch med tvål inte orsakar postoperativa infektioner men 
variationen finns i hur starkt de föreslår denna evidens (Badia et al., 2018). Att ta 
ställning till vilket medel som ska användas för den preoperativa helkroppstvätten 
kan även relateras till pliktetiken, vilket innebär att handlingen bedöms utifrån dess 
egenskaper och motiv. Pliktetiken utgår från de generella regler eller normer som 
finns i samhället som ses utgöra den rätta handlingen (Sandman & Kjellström, 
2018). Riktlinjerna som bedömts i studien kan på så sätt ses som en regel för 
sjukvårdspersonal att handla utifrån. Men om det som står i riktlinjerna inte grundar 
sig i evidens kan vårdpersonal då anse att de utför den rätta handlingen för patienten 
när grunderna för denna inte är korrekt?     

Att använda det antiseptiska medlet klorhexidintvål vid den preoperativa 
helkroppstvätten är inte helt riskfritt. Vid användande av medlet Descutan är 
hudirritation en vanlig biverkning (FASS, u.å). Wendt et al. (2007) noterar att 
patienterna som använde klorhexidintvål drabbas mer av biverkningar som klåda 
och brännande känsla på huden än de som använde vanlig tvål vid den preoperativa 
helkroppstvätten. Detta kan medföra att den behandling som ges istället skapar en 
sjukdom hos patienten som kan medföra ett sjukdomslidande (Eriksson, 2018). Det 
är det onödiga lidandet hos patienten som strävas efter att undanröjas av 
operationssjuksköterskan enligt Eriksson (2018). Ingen av riktlinjerna hade tydligt 
efterfrågat patientens åsikter eller erfarenheter under framtagandet. Inom detta ämne 
är det viktigt att få patienters åsikter och erfarenheter dels om den preoperativa 
helkroppstvätten men även av komplikationer i form av postoperativ sårinfektion. 
Med inställningen att inte efterfråga patientens perspektiv vid framtagande av 
riktlinjerna kan bidra till ett ökat lidande hos patienten (Berglund, Westin, 
Svanström & Johansson Sundler, 2012). Vilket enligt Eriksson (2018) innebär ett 
vårdlidande då en kränkning av människans värdighet skapas. Genom information 
om att preoperativ helkroppstvätt syftar till att förhindra postoperativa infektioner 
skapas ett hopp hos patienten att undvika ett onödigt lidande. Eftersom forskningen 
ej är tydlig i sin kontext angående preoperativ helkroppstvätt medför det att 
operationssjuksköterskan utför åtgärder utan evidens som kan skapa ett falskt hopp 
hos patienten. Är då preoperativ helkroppstvätt med klorhexidintvål en preventiv 
åtgärd för att förhindra postoperativa infektioner eller enbart en handling som 
orsakar patienten onödigt lidande?  

En handling baserad på konsekvenser kallas för konsekvensetik. Detta innebär att de 
handlingar som operationssjuksköterskan utför bedrivs utifrån att handlandet ska 
medföra goda konsekvenser antingen för patienten eller för samhället (Sandman & 
Kjellström, 2018). Som tidigare nämnts är inte en behandling med klorhexidintvål 
helt riskfri utan kan skapa ett lidande för patienten genom hudirritation, så som 
brännande känsla på huden samt klåda (Wendt et al, 2007). Kan denna kostnad för 
medlet därmed skapa andra förutsättningar för samhället om den preoperativa 
duschen med klorhexidintvål tas bort? År 2017 utfördes cirka 800 000 kirurgiska 
ingrepp inom slutenvården (Socialstyrelsen, u.åa). Om de riktlinjer som granskades 
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i aktuell studie tillämpats hade då 71% av dessa patienter genomgått minst en 
preoperativ helkroppstvätt med klorhexidintvål. Kan det då innebära att den kostnad 
som klorhexidintvålen medför istället kan tillgodose att andra områden inom 
sjukvården finansieras bättre? Woolf et al. (1999) menar på om resurser läggs på rätt 
område kan det bidra till kostnadseffektivitet inom sjukvården. Enligt 
konsekvensetiken är detta en handling som kan ge goda konsekvenser för både 
patienten men även för samhället.   

Det som framkom ur resultatet är att riktlinjerna för aktuell region håller kvalitet i 
frågan om när de uppdaterades. 87% av riktlinjerna var giltiga och hade reviderats 
inom de senaste tre åren, vilket Polit och Beck (2017) rekommenderar eftersom 
forskning är föränderlig. Frågan som bör ställas är varför forskning inte lyckas nå 
fram och implementeras i kliniska riktlinjer. Att arbeta evidensbaserat är något som 
på senaste tid blivit högaktuellt för att kunna ge vård av god kvalitet till patienter 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Det är även en tidskrävande process att ta 
fram evidensbaserade kliniska riktlinjer (Cluzeau et al., 1994). Därav bör det nås en 
konsensus på nationell nivå, i form av en riktlinje, om hur den preoperativa 
helkroppstvätten bör utföras i Sverige för att undvika det problem som uppstår när 
kliniska riktlinjer mellan olika regioner och landsting skiljer sig åt. Ett gemensamt 
beslut på nationell nivå borde bestämmas om hur den preoperativa helkroppstvätten 
ska utföras vilket även stöds av Edström et al. (2014). Finns det inte ett nationellt 
beslut påverkas den vård som patienterna får beroende på var de bor i landet eller på 
vilken avdelning de vårdas på. Den vård som ges i nuläget bedrivs därmed inte 
enligt Hälso- och sjukvårdslagens (SFS 2017:30) grundläggande koncept: att alla 
ska ha rätt till jämlik vård, det vill säga en vård på lika villkor.  

Rudman, Gustavsson, Ehrenberg, Boström & Wallin (2012) menar att ansvaret för 
riktlinjerna på regional och lokal nivå bör ligga i att anpassa och tillämpa nationella 
riktlinjer. Socialstyrelsen menar på att nationella riktlinjer ska vara ett stöd vid 
prioriteringar men även ge vägledning vid behandlingsmetoder för ett ämne 
(Socialstyrelsen, u.åd). De kliniska riktlinjerna har som mål att sprida och tillämpa 
vetenskaplig forskning till hela befolkningen (Rudman et al, 2012). På så sätt menar 
O’Connell, Cook, Wand & Ward (2016) att vårdkvaliteten kan optimeras och 
potentiella vårdskador minska som annars hör samman med ineffektiva eller osäkra 
insatser. Kliniska riktlinjer kan reducera variationerna i praktiken och ge 
ändamålsenlig grund och anvisning för all personal. Genom att följa riktlinjer som 
utgår från samma forskning kan patientsäkerheten garanteras genom att den bästa 
och nuvarande praxis tillämpas (O’Connell et al., 2016). Vårdrelaterade infektioner 
är idag ett problem för sjukvården och kostar samhället ca 6,5 miljoner kronor varje 
år (SKL, 2017). Vikten av att minska förekomsten av vårdskador hos patienten i 
form av postoperativ infektion är betydelsefullt. Men när det inte finns några tydliga 
riktlinjer kring preoperativ helkroppstvätt hur kan då sjukvården förebygga 
problemet med vårdrelaterade infektioner? Det senaste kunskapsunderlaget från 
Socialstyrelsen är utformat 2006 (Tammelin & Hambraeus, 2006) där ämnet 
preoperativ helkroppstvätt berörs. Hur kommer det sig att Sverige inte har 
uppdaterat det nationella kunskapsunderlaget som ska ge stöd för sjukvårdens 
aktörer inom denna fråga? 
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Problematik uppstår när kvaliteten i riktlinjer är bristande och inte ifrågasätts. 
Wallin, Gustavsson, Ehrenberg och Rudman (2012) menar att nyexaminerade 
sjuksköterskor har svårt att bedriva vård baserat på forskning och att vara kritiskt till 
sina handlingar eftersom de två första åren i yrket går till att anpassa sig till sin nya 
profession. Det är inte förrän efter två år som yrkesverksam av sökandet efter 
kunskap och information baserad på forskning kan implementeras i arbetet. Dock 
ser Rudman et al. (2012) att efter fem år i yrket ifrågasätter inte 40% av kliniskt 
verksamma sjuksköterskor innehållet i kliniska riktlinjer. Detta kan tolkas som att 
sjukvårdspersonal förväntar sig att det som står i riktlinjerna är korrekt och grundat i 
evidens. Bahtsevanti et al. (2010) ser att sjuksköterskor var positivt inställda till att 
arbeta utifrån kliniska riktlinjer då de sågs som ett stöd i det dagliga kliniska arbetet 
eftersom de ger tydliga direktiv. Demedts, Roelands, Libbercht & Bilsen (2018) 
menar att bristen av tydligt utformade riktlinjer försvårade sjuksköterskans roll i de 
handlingar som utfördes. Av resultatet i denna studie var riktlinjerna som beskriver 
preoperativ helkroppstvätt inte grundade i evidens. I studien av Edström et al. 
(2014) visar resultatet att riktlinjerna inom ett landsting i Sverige hade låg kvalitet 
där framförallt evidensen var bristande. Det är förvånansvärt att sjukvården i 
Sverige fortsätter att tillämpa riktlinjer som inte grundar sig i någon evidens. 
Studiens resultat visar på att riktlinjerna inte uppfyller kvalitet vilket kan tyda på att 
problemet med vårdrelaterade infektioner fortfarande kommer att kvarstå om inte 
Sverige tar ställning till att utforma nya nationella riktlinjer.   

9 Slutsats 
Riktlinjerna som bedömdes i studien var av bristande kvalitet utifrån 
bedömningsinstrumentets AGREE II. Det påvisas tydligt att det som står i 
riktlinjerna inte är grundat i evidens. Detta medför att operationssjuksköterskan inte 
kan bedriva vård av god kvalitet utifrån kärnkompetenserna då patienten riskerar att 
drabbas av ett onödigt lidande eftersom vården inte är evidensbaserad. Det gap som 
beskrivs mellan vad forskning anser och hur den kliniskt implementeras är 
fortfarande ett problem i dagens samhälle. Sverige bör på nationell nivå ta ställning 
till hur den preoperativa helkroppstvätten ska utföras för att sjukvården ska bedrivas 
jämlikt och med samma standard. Vidare bör forskning bedrivas om preoperativ 
helkroppstvätt verkligen är en del av det preventiva arbetet mot postoperativa 
infektioner. 
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Bilaga 1 Bedömningspunkter inom AGREE II  
 
Varje domän inom AGREE II innehåller ett antal bedömningspunkter. Totalt 
bedöms en klinisk riktlinje utifrån 23 bedömningspunkter vilka är: 

1. Det övergripande målet (målen) med riktlinjen beskrivs specifikt. 
2. Den hälsofråga (de hälsofrågor) som riktlinjen täcker beskrivs specifikt. 
3. Den population (patienter, allmänhet, etc.) som riktlinjen avser att tillämpas 

för beskrivs specifikt. 
4. Den arbetsgrupp som tar fram riktlinjen innefattar individer från samtliga 

relevanta yrkesgrupper. 
5. Målpopulationens (patienters, allmänhetens, etc.) åsikter och preferenser har 

eftersökts. 
6. Riktlinjens tänkta användare är tydligt definierade 
7. Systematiska metoder har använts för att söka efter evidens. 
8. Kriterierna för att välja ut evidens är tydligt beskrivna. 
9. Det vetenskapliga underlagets styrkor och begränsningar är tydligt 

beskrivna. 
10. Metoderna som har använts för att formulera rekommendationerna är tydligt 

beskrivna. 
11. Hälsovinster, biverkningar och risker har beaktats när rekommendationerna 

har formulerats. 
12. Det finns en tydlig länk mellan rekommendationerna och den evidens som 

stödjer dem. 
13. Riktlinjen har granskats av externa experter före publicering. 
14. En procedur för att uppdatera riktlinjen redovisas. 
15. Rekommendationerna är specifika och entydiga. 
16. De olika alternativen för att hantera tillståndet eller hälsoproblemet är 

tydligt presenterade. 
17. Centrala rekommendationer är lätta att identifiera. 
18. Riktlinjen beskriver faktorer som underlättar och försvårar dess tillämpning. 
19. Riktlinjen tillhandahåller råd och/eller verktyg för hur rekommendationerna 

kan omsättas i praktiken. 
20. Eventuella resurskrav för tillämpning av rekommendationerna har beaktats. 
21. Riktlinjen anger uppföljnings- och/eller granskningskriterier. 
22. Den finansierande organisationens åsikter har inte påverkat riktlinjens 

innehåll.  
23. Möjliga jävsgrunder har dokumenterats och addresserats för medlemmarna i 

gruppen som utarbetat riktlinjen. 
 


