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Sammanfattning  

Bakgrund: Under 1800-talet fick Florence Nightingale ner dödligheten efter kirurgi 

bland annat genom att hålla en renare operationsmiljö. De medicinska framstegen 

har tagit exponentiella kliv och omvårdnaden försöker hålla takten. Studier visar 

dock att hälso- och sjukvårdspersonalens följsamhet till hygienriktlinjer är bristande. 

För att vårdrelaterade infektioner såsom postoperativ sårinfektion inte ska ta fäste, 

urholka sjukvårdsbudgeten och orsaka patienten vårdlidande behöver samtlig 

operationspersonal ta hygienfrågan på största allvar, utan undantag.  

Syfte: Syftet var att studera operationspersonalens följsamhet till hygienriktlinjer på 

två sjukhus i södra Sverige.  

Metod: Studien var en kvantitativ observationsstudie som genomfördes med ett 

strukturerat protokoll. I protokollet fanns faktorer som särskilt studerade om allt av 

personalens hår och skägg var täckt med operationsmössan vid allmän- och 

infektionskänslig kirurgi. Det observerades även om personalen använde skor med 

hel ovansida som var avtorkningsbar.  

Resultat: Resultatet visade en näst intill fullständig följsamhet till hygienriktlinjer 

vid infektionskänslig kirurgi. Vid allmän kirurgi fanns förbättringar att genomföra 

av samtlig operationspersonal. Personal som inte arbetade i operationssåret var den 

population som hade sämst följsamhet till de utvalda riktlinjerna.  

Slutsats: Kunskap och ansvar till hygienriktlinjer kan leda till ökad patientsäkerhet 

och minskat lidande för patienten.  

 

Nyckelord 

Följsamhet, hygien, observation, operationspersonal, postoperativ infektion, 

riktlinjer. 

 

Tack 

Tack till vår handledare och handledningsgrupp för guidning genom uppsatsen. 

Ett stort tack riktas även till de två operationsavdelningar som deltagit i 

observationsstudien.  

  



 

Abstract 

Background: Florence Nightingale saved lives by keeping the environment clean 

before, during and after surgery in the mid-19th century. The knowledge in 

medicine has developed in exponential steps and the nursing care is trying to keep 

up. Studies show that compliance to hygiene guidelines are low. The routines to 

prevent surgical site infections need to be taken seriously, without exceptions, to 

prevent the infections to cause suffering both for individuals and the hospitals 

budgets.  

Aim: The purpose of this study was to study the OR staff´s compliance to hygiene 

guidelines at two south Swedish hospitals.  

Method: The study was a quantitative observational study. Data have been 

collected at two different southern Swedish hospitals during 152 surgeries. The 

observation was structured and followed a special protocol that observed if hair and 

beard is covered with a hood/other coverage and what type of shoes that the staff 

wear in the OR. It was also observed if surgeries that need ultraclean environment, 

as implant surgery, was respected with the extended guidelines.  

Results: The results showed that there where almost complete compliance to the 

hygiene guidelines during ultraclean surgeries. During other surgeries it showed that 

improvements could have been done by all staff in the OR. The staff that was 

working in the OR but not in the wound, close to the patient had lowest compliance.  

Conclusion: Knowledge and discipline to hygiene rules may lead to improvement 

in patient safety and diminished patient suffering. 
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1 Inledning 

Något av det första en sjuksköterska lär sig i sin grundutbildning är basal 

handhygien vilket sedan är en grundläggande hörnsten i professionen. Till 

specialistsjuksköterska med inriktning operationssjukvård ska kunskap inom 

hygienfrågan fördjupas. Då studeras aseptik, sterilitet, mikroorganismer och deras 

smittvägar. 

Stängda operationssalar, avancerade ventilationssystem samt hur uppdukade 

instrument ska hanteras är viktigt att ha kunskap om som operationssjuksköterska 

men också för den övriga personalen. Även om operationssalen har en avancerad 

och välfungerade ventilation påverkas antalet bakteriebärande partiklar av 

personalens förhållningssätt. För att minska dessa partiklar finns det hygienriktlinjer 

som operationspersonalen skall följa. 

Postoperativa infektioner som uppkommer efter en operation kan orsakas av flera 

faktorer. En av dessa faktorer kan vara en bristande hygien i operationssalen. Att 

hålla vårdmiljön så ren som möjligt kräver att samtliga yrkeskategorier tar sitt 

ansvar, inte enbart operationssjuksköterskan. Hygienrutiner såsom hur man iklär sig 

mössa, munskydd, rock och handskar finns. Dock förekommer brister i följsamhet 

och verksamhetens ansvar är betydelsefullt i den stora samhällsbilden. Postoperativa 

sårinfektioner medför vårdlidande samt ekonomiska konsekvenser som drabbar den 

enskilda individen och samhället i stort. 

Med denna observationsstudie vill vi därför studera två populationer, en i Halland 

och en i Blekinge för att kartlägga operationspersonalens följsamhet till 

hygienriktlinjer under pågående operation. 

2 Bakgrund 

2.1 Historiskt perspektiv 
Florence Nightingale är en historiskt betydelsefull person som gjort viktiga insatser 

när det gäller utveckling av hygienfrågan. Under Krimkriget på mitten av 1800-talet 

utfördes operationer direkt på golven i sjukhussalarna. Sjukhusgolven var avkylda, 

smutsiga och miljön runt omkring var förödande. Allmänhetens uppfattning om 

krigssjukvården under denna tid var att det var farligare att vistas på sjukhusen än på 

själva krigsfälten. Florence och hennes kollegor utförde åtgärder för att försöka 

förbättra sjukhushygienen. De rengjorde golven, skrubbade soldaterna med varmt 

vatten samt tvättade deras kläder. Dessa insatser minskade dödligheten med ungefär 

40 %. Civila sjukvårdsinrättningar var även förskräckliga under denna tidsperiod. 

Trånga och smutsiga utrymmen, bedrövlig hygien samt okunskap om smitta och 

dess spridning medförde att många människor avled i infektioner (Ericson & 

Ericson, 2018). 

Vårdrelaterade infektioner är något som människor avlidit av i alla tider. Det var på 

mitten av 1800-talet som Doktor Semmelweis såg samband av kontamination 

genom att inte utföra handtvätt mellan obduktioner och förlossningar som senare 
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bidrog till den moderna smittoläran. Doktor Pasteur, som levde mellan 1822–1895, 

kunde bevisa att det fanns smittoämnen vilka fick benämningen mikrober. Dock var 

det inte före Doktor Listers tid, 1827–1912, som den basala hygienen med handtvätt 

verkligen fick genomslagskraft (Bartek, Verdial & Dellinger, 2017). Lister beskrivs 

som grundare till antiseptiken (Ericson & Ericson, 2018). 

På 1960 och 70-talet redovisade forskare för hur mycket hudpartiklar en människa 

släpper från sig. De kunde dessutom bevisa att 10 % av dessa partiklar är 

bakteriebärande. Det rör sig om oerhört små partiklar, men skulle de hamna i 

operationssåret finns risken för djup sårinfektion (Noble, 1975; Noble, Lidwell & 

Kingston, 1963). Än idag använder experter från Socialstyrelsen denna kunskap då 

de tar fram material för att förebygga vårdrelaterade infektioner. I Socialstyrelsens 

expertrapporter beskrivs det att djupa postoperativa sårinfektioner är ett resultat av 

bakteriell kontamination som inträffat under operationen. Experterna hävdar att 

detta med största sannolikhet är den bakomliggande orsaken för flertalet 

postoperativa sårinfektioner, även de ytliga (Socialstyrelsen, 2006). 

2.2 Vårdrelaterad infektion 
Vårdrelaterad infektion (VRI) beskrivs enligt Socialstyrelsen (2018) som en 

infektion vilken uppstår på grund av omvårdnad, diagnos eller behandling av en 

patient som vårdas på sjukhus eller inom annan vård och omsorg. VRI klassificeras 

som en vårdskada när hälso- och sjukvårdspersonalen inte vidtagit tillräckliga 

åtgärder för att förebygga en infektion vilket resulterat i onödiga komplikationer 

såsom lidande, skada eller sjukdom hos patienten (ibid.). Edman, Stamm och 

Thylefors (2018) redovisar att infektionen medför en längre vårdtid för patienten 

och ofta en sjukskrivning som följd. Vårdrelaterad infektion är den främsta 

vårdskadan både nationellt och internationellt som orsakar stora konsekvenser för 

sjukvården, samhället och inte minst för patienten. Infektionen orsakas av 

mikroorganismer som kommer från patienten själv eller från omgivningen (ibid.). I 

operationssalen är personalen den främsta smittokällan i patientens omgivning 

(Söderström, 2015). En av de vårdrelaterade infektioner som är vanligt 

förekommande är postoperativ sårinfektion (Edman et al., 2018). 

I den engelskspråkiga litteraturen benämns postoperativ infektion som Surgical Site 

Infection och beskrivs kortfattat som SSI. En postoperativ infektion uppstår hos 

patienter som genomgått ett kirurgiskt ingrepp vilket World Health Organization 

(WHO, 2009) beskriver. Postoperativ infektion är den vanligaste indikationen för 

re-operation (revision) av en total knäplastik och den tredje vanligaste vid en total 

höftplastik (Berríos-Torres et al., 2017). Cawich et al. (2013) redogör att 

operationspersonalen behöver ha välutvecklade hygienriktlinjer för att minska 

utvecklingen av postoperativa infektioner. Effekten av dessa riktlinjer beror på hur 

operationspersonalen efterföljer dem. 

2.2.1 Incidens av postoperativa sårinfektioner 

Vårdrelaterade infektioner är ett allvarligt och ofta förekommande problem. 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har därför utfört 

punktprevalensmätningar sedan 2008. Mätningarna utförs årligen av läkare inom 

slutenvården. Patienterna följs upp med hänsyn till vårdrelaterade infektioner och 

vilken typ av infektion som de drabbats av, till exempel postoperativ sårinfektion. 
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År 2018 rapporterades att 2,3 % av de patienter som genomgått ett kirurgiskt 

ingrepp i Sverige drabbats av postoperativ sårinfektion. I Region Halland var det 

inrapporterade värdet 1,0 % 2018 och i Blekinge var det 3,0 % samma år. Vid en 

tillbakablick till år 2009 var siffrorna omvända. För 10 år sedan var det Blekinge 

som stod för den lägre andelen av postoperativa sårinfektioner med 1,1 % där 

Halland hade 2,3 %. Hela Sverige rapporterade under 2009 en förekomst på 2,5 % 

(SKL, 2018). 

2.3 Intraoperativ hygien 

2.3.1 Inverkande intraoperativa faktorer 

Operationspersonalens kunskap om smitta och smittspridning är en avgörande 

faktor när det gäller preventivt arbete mot vårdrelaterande infektioner. För att kunna 

förhindra smittspridning behöver samtlig personal inom all hälso- och sjukvård i 

Sverige tillämpa basala hygienrutiner på ett korrekt vis. Operationspersonalen 

behöver dessutom ha kunskap om aseptisk teknik för att förhindra uppkomsten av 

infektioner (Söderström, 2015). Förutom kunskap är vårdhygien ett redskap mot 

VRI och antibiotikaresistens. Lokaler och utrustning ska vara anpassade på ett sätt 

som hjälper hälso- och sjukvårdspersonalen att förebygga VRI och smittspridning. 

Personalens följsamhet till hygienriktlinjer, aseptik, rengöring och sterilisering är 

viktiga faktorer i det preventiva arbetet (Edman et al., 2018). 

Ventilationen i operationssalen ska vara så god att antal livsdugliga bakterier, 

Colony Forming Units (CFU) kan hållas på en nivå som är mindre än 100 CFU/m3 

luft under hela operationen (Socialstyrelsen, 2006; Söderström, 2015). För 

operationer av infektionskänslig karaktär bör kravet, enligt experter vara <10 

CFU/m3 (Socialstyrelsen, 2006). Luftens kvalitet påverkas av antal personal, deras 

aktivitet, klädsel och städhantering såsom rengöring och desinfektion 

(Vårdhandboken, 2018a). Dörrarna ska dessutom hållas stängda under pågående 

operation. Varje gång en dörr öppnas störs ventilationen med luftturbulens vilket 

medför att antal CFU ökar vilket även är en patientsäkerhetsrisk då dessa 

mikroorganismer virvlar runt i salen (Dåvøy, Eide & Hansen, 2012).  

En grupp forskare som studerat litteratur 50 år tillbaka i tiden studerade faktorer i 

operationspersonalens klädsel som kunde påverka utvecklingen av postoperativa 

infektioner. Forskarna fann att lite evidens finns dokumenterad för det direkta 

sambandet men att evidens som kan associeras med logik finns. De påvisar att 

operationssalen skall innehålla minimalt med bakteriebärande partiklar som kan 

kontaminera såret samt att människans hudkostym är den faktor som mest påverkar 

bakteriehalten i luften då människan avger epitelceller kontinuerligt (McHugh, 

Corrigan, Hill & Humphreys, 2013).  

Socialstyrelsen (2006) har tydliggjort från experters beprövade erfarenheter samt 

vetenskap att operationsmössans material inte behöver vara bakterietätt. Dock ska 

allt av personalens hår och skägg vara täckt innanför mössan för att motverka 

fallande hårstrån (ibid.). Hårstrån innehåller bakterier som kan kontaminera 

operationssår eller andra sterila områden (Söderström, 2015). Trots att det finns få 

studier som tittat på det direkta sambandet mellan operationsmössans användning 

och SSI finns det tillräckligt med kunskap för att konstatera att användandet av 

operationsmössa minskar den bakteriella kontaminationen. Vid laminärt luftflöde 
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(LAF)-takventilation och ultraren operationsmiljö växte det 22 gånger fler 

mikroorganismer på odlingsplattor om personal i salen inte hade operationsmössa, 

än de fall samtliga bar mössa där allt hår var täckt (McHugh et al., 2013).  

Att utforma hygienriktlinjer är viktigt, men lika viktigt är dessutom att hålla dem 

uppdaterade samt se till så de efterföljs. Stagnation i gammal kunskap får inte ske 

utan det måste hela tiden finnas en strävan till förbättring och ny kunskap för att 

förhindra utveckling av postoperativa infektioner (Chauveaux, 2014).   

Intraoperativ hygien är ett ämne som studeras över hela världen. I en fransk studie 

av Loison et al. (2017) observerades flera faktorer: dörröppningar till operationssal 

under pågående operation, handhygien med speciellt fokus på användandet av 

smycken och nagellack, operationsklädsel, operationsskor eller användning av 

skoskydd samt om allt hår täcktes in av en operationsmössa. Resultatet kunde påvisa 

att endast 25 % av de observerade hade fullständigt korrekt följsamhet när det gällde 

hår innanför mössan. Forskarna till studien såg samband och kunde dra en 

generaliserande slutsats att följsamhet till riktlinjer på operationssalen ökade 

patientsäkerheten (ibid.).  

I en studie från USA belyser forskarna att de postoperativa sårinfektionerna utgör 22 

% av de vårdrelaterade infektionerna i landet (Pedersen et al., 2017). I 

operationssalen är personalen den största boven när det gäller kontaminering av 

Staphylococcus Aureus (Tammelin, Humbraeus & Ståhle, 2001). Denna bakterie är 

den största orsaken till postoperativa infektioner enligt Chauveaux (2014). 

Chauveaux påtalar att förekomsten av S. Aureus är hög i håret samt på huden. Det 

är av signifikant betydelse att samtliga gör sitt yttersta för att minska förekomsten 

av bakterier i luften som kan landa i såret efter att ha virvlat runt i salen. Det är 

oerhört små partiklar som virvlar och färdas omkring i luften innan de faller med 

tyngdlagen mot golvet. 

Alla delar i den perioperativa infektionspreventionen är inte lika avgörande var för 

sig men som helhet är de beroende av varandra. Skor och skoskydd är ett exempel. 

Att ha specifika skor på operationssalen som inte lämnar avdelningen är ett sätt att 

inte tillföra partiklar till operationssalen. Än bättre är det om skorna går att sprita av 

eller tvätta så partiklar elimineras. Skorna har inte lika avgörande betydelse som 

håret (Chauveaux, 2014). Inte heller Merollini, Zheng och Graves (2013) finner att 

skor med särskilda skoskydd kan påverka något särskilt som ensam faktor 

intraoperativt i förhållande till postoperativ sårinfektion. Dock framhåller de att en 

steril miljö ur alla perspektiv är avgörande för att minska riskerna.  

Risken att utveckla postoperativa sårinfektioner kan sannolikt reduceras genom 

kunskap och följsamhet av intraoperativa faktorer såsom ventilationssystem, 

aseptisk teknik, steriliserade instrument, handskar, klädsel som mössa, munskydd 

och skor enligt WHO (2009). 

2.3.2 Särskild noggrannhet vid infektionskänslig kirurgi 

Kirurgi med implantat innebär en stor infektionsrisk. Infektion i samband med 

implantatkirurgi är en allvarlig komplikation då implantatnära bakterier är 

svårbehandlade (Söderström, 2015). Denna kunskap har resulterat i särskild 

försiktighet och noggranna riktlinjer när det gäller infektionskänslig kirurgi. 
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Mackain-Bremer, Owens, Wylde, Bannister och Blom (2008) försökte öka 

hygienriktlinjernas följsamhet vid infektionskänslig implantatkirurgi genom att sätta 

upp tydliga informativa skyltar i ögonhöjd för operationspersonalen. Mätningar 

genomfördes före och efter att skyltarna satts upp på avdelningen. Tyvärr visade det 

sig att informationen inte hade önskad effekt. Forskarna kunde påvisa att personal 

som inte arbetar patientnära, ”i såret” var sämre i sin följsamhet. De informativa 

skyltarna innehöll bland annat att allt hår skulle täckas och att personalen skulle ha 

en hjälmmössa med dok, som dessutom stoppades ner i arbetsdräkten vid kirurgi 

som i denna studie gällde knä- och höftproteser (ibid.). 

2.3.3 Evidens eller erfarenhet 

I en litteraturstudie från 2017 lyfts det fram att relativt lite evidens ligger till grund 

för dagens riktlinjer, råd och rekommendationer angående klädseln i 

operationssalen. Bartek et al. (2017) beskriver att det finns en nedärvd klädkultur 

som förmodas ge bäst resultat när det kommer till risken för utveckling av 

postoperativa infektioner. Evidensen för hygienriktlinjerna är liten men det 

föreligger en mångårig erfarenhet och flertalet forskningsprojekt som skulle vara 

svåra att genomföra idag utifrån ett etiskt perspektiv. De belyser att endast en liten 

mängd forskning är utförd med sambandet mellan postoperativ sårinfektion och 

vilken klädsel operationspersonalen har. Det visar sig dessutom finnas en hel del 

luckor i riktlinjerna där mycket antas vara självklart för personalen men att 

tolkningsutrymme förekommer (ibid.). 

År 2008 infördes en kombination av fyra moment i Nederländerna som vid varje 

operation skulle genomföras och dokumenteras. En stor retrospektiv studie år 2017 

kunde sedan påvisa relationen mellan åtgärderna och postoperativ sårinfektion. De 

fyra momenten var antibiotikaprofylax inom en viss tidsram, ingen hårborttagning 

genom rakning, normotempererad patient samt hygiendisciplin. Forskarna kunde 

dessutom studera hygiendisciplinen separat och se att både införandet av de fyra 

momenten i kombination eller med hygiendisciplinen separat båda gav upphov till 

minskad risk för postoperativ infektion (Koek et al., 2017). 

2.4 Följsamhet till hygienriktlinjer 
I Swenne och Alexandréns (2012) studie från Uppsala påvisas att inget moment 

efterföljdes till fullo av de intraoperativa hygienriktlinjerna. I bakgrunden påtalar de 

att en studie från Castella et al. (2006) visar att 88 % av personalen bar 

operationsmössan på ett korrekt vis, vilket påvisar att detta var en faktor som 

intresserade forskarna. Studiens syfte var att studera operationspersonalens 

följsamhet till riktlinjer både gällande basal handhygien samt den totala 

hygienhanteringen i den intraoperativa processen (Swenne & Alexandrén, 2012). 

Personalens följsamhet till hygienriktlinjer intraoperativt vid öppen hjärtkirurgi 

observerades i Tartari och Mamos (2011) studie från Malta. Patienterna granskades 

med uppföljande samtal 30 dagar efter genomförd operation. Av de 140 som 

granskades hade 16,4 % drabbats av ytliga sårinfektioner och 4,3 % drabbats av 

djupa sårinfektioner. Personalen som observerades kände till att någon typ av 

observation som rörde sårinfektioner utfördes men de direkta hygienkontrollerna 

avslöjades inte på förhand. Studien påvisade att personalen patientnära, ”i såret” 

följde riktlinjerna signifikant bättre än de som inte var steriltvättade (ibid.). 
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Specialistsjuksköterskors tankar och erfarenheter kring SSI och patientsäkerhet var 

fokus för en kvalitativ studie från två norska sjukhus. Forskarna fann att 

sjuksköterskorna som arbetat länge stagnerat i sin kunskap och inte höll sig 

uppdaterade med nya rön. Stress och tidspress i operationsprogrammet kunde vara 

faktorer till att hygienen inte alltid efterföljdes till fullo. De påpekade även att det 

förelåg en gruppkultur där samtliga hade ansvar att vara förebilder för varandra och 

på så vis upprätthålla en god patientsäkerhet och hygienisk standard. Det nämndes 

att ett grupptryck också förekom som styrde beteendet åt det ena eller andra hållet. 

En trygg arbetsmiljö med gott kollegialt samarbete ansågs vara en viktig faktor för 

patientsäkerheten (Berland, Berentsen & Gundersen, 2009). 

2.5 Svenska regelverk som styr hälso- och sjukvården 
I Sverige finns idag ett antal myndigheter som ger ut riktlinjer i hygienfrågan. 

Socialstyrelsen är den myndighet som har det centrala ansvaret för hälso- och 

hygienfrågor. Folkhälsomyndigheten har ett nationellt ansvar för smitta och 

smittspridning bland smittsamma sjukdomar. Deras arbete inriktar sig även på att 

utveckla kunskapen inom vårdhygien så att vårdrelaterade infektioner kan 

förebyggas (Edman et al., 2018). Svensk förening för vårdhygien (SFVH) bildades 

1968 och har under dessa 50 åren tagit fram en rad vägledande dokument och 

riktlinjer i vårdhygieniska frågor (SFVH, 2018). SKL arbetar med patientsäkerhet 

där flera områden inriktar sig mot vårdhygien. På varje sjukhus är det 

verksamhetschefen på respektive klinikområde som ansvarar för arbetet med 

hygienfrågor. På en vårdavdelning är det avdelningschefen som har ansvaret. 

Hygienombud förekommer på flera arbetsplatser vilket innebär personal som har 

extra ansvar för hygienfrågor (Edman et al., 2018). 

2.5.1 Vårdhandboken 

Den nationella Vårdhandboken säkerställer god och säker vård på lika villkor i 

Sverige och den omfattar 120 ämnesområden med kliniskt anpassad information. 

Vårdhandboken bygger bland annat på Hälso- och sjukvårdslagen som bidrar till att 

kvaliteten på hälso- och sjukvården uppfyller de nationella målen. Vårdhandboken 

beskriver och summerar från Patientsäkerhetslagen att hälso- och 

sjukvårdspersonalen själva ansvarar för sina handlingar (Vårdhandboken, 2018b). I 

Vårdhandboken finns riktlinjer om basala hygienrutiner och klädregler för personal 

inom all vård och omsorg i Sverige. Specifika riktlinjer för personal på 

operationsavdelning förekommer för att minska risken för utveckling av 

postoperativa sårinfektioner (SOSFS 2015:10, 5§; Vårdhandboken, 2018c). 

Samtliga som arbetar på en operationsavdelning skall klä sig enligt en 

avdelningsbunden arbetsdräkt samt bära mössa/hårskydd som döljer allt hår och 

skägg. Detta för att motverka hårstrån som kan kontaminera operationssår, 

sterildrapering eller instrument. Hjälmmössa med dok skall användas och vara 

nedstoppad innanför halslinningen vid operationer med höga renlighetskrav såsom 

implantatkirurgi. Skor med hel ovansida bör användas av operationspersonalen för 

att förhindra blodstänk och vassa instrument som kan falla och skada fötterna. 

Skorna bör även ha hel ovansida för att lättare kunna rengöras (Vårdhandboken, 

2018c). 
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2.5.2 Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen är en statlig myndighet som enligt lagar och författningar reglerar 

bland annat basal vårdhygien. Deras arbete har fokus på att förebygga 

vårdrelaterade infektioner där basala hygienrutiner utgör en viktig roll. Myndigheten 

ser den ökade antibiotikaresistensen som en mycket central del i det vårdhygieniska 

arbetet (SOSFS 2015:10). I föreskriften (SOSFS 2015:10), 5§ går det att utläsa att 

basal hygien är en av Socialstyrelsens föreskrifter vilket därmed är en bindande 

regel. Socialstyrelsen ger även ut allmänna råd som ger mer utrymme för flexibilitet 

för olika verksamheter då dessa endast är rekommendationer. Ingenting i 

föreskriften går djupare in på hygienregler på operationssal som rör 

operationsmössa eller skor. Visst tolkningsutrymme finns angående skyddsklädsel. 

”Om kläderna riskerar att komma i kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt 

material under ett vård- eller omsorgsmoment skall plastförkläde, skyddsrock eller 

motsvarande användas utanpå arbetskläderna” (ibid.). 

2.5.3 Patientsäkerhetslagen 

Riksdagens myndighet Socialdepartementet är stiftaren till Patientsäkerhetslagen 

som har beteckningen (SFS 2010:659). I det sjätte kapitlet som rör skyldigheter för 

hälso- och sjukvårdspersonal står det i den fjärde paragrafen hur säkerställandet av 

patientsäkerheten upprätthålls samt att personal skall rapportera risker för 

vårdskador eller då vårdskador uppstått (SFS 2010:659, 6 kap. 4§). I det tredje 

kapitlet beskrivs vårdgivarens skyldigheter i preventivt arbete mot vårdskador. 

”Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten … Vårdgivaren ska 

vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador” 

(SFS 2010:659, 3 kap. 2§). 

2.6 Sjuksköterskans yrkesansvar  
Den första etiska koden för sjuksköterskor skrevs 1953 av International Council of 

Nurses (ICN). Koden innefattar fyra huvudsakliga ansvarsområden för 

sjuksköterskan vilka är att främja patientens hälsa, arbeta preventivt mot sjukdom, 

återställa hälsa samt lindra lidandet hos den drabbade individen. Koden ska ses som 

en vägledning för alla världens sjuksköterskor där målet är ett gemensamt 

förhållningssätt och arbete för patientens rättigheter. Den etiska koden beskriver att 

sjuksköterskan ska arbeta på ett professionellt sätt där empati, trovärdighet samt 

respekt för patienten visas vilket främjar patientsäkerheten (Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF], 2012).    

Den legitimerade sjuksköterskan är den yrkeskategori som har det största ansvaret 

för att ta fram och använda riktlinjer kring ledning, utveckling, forskning samt 

omvårdnad av patienten. Sjuksköterskan har ett eget ansvar vad gäller att utöva och 

upprätthålla sin kompetens. Hantering av sin egen hälsa ska utföras på ett korrekt 

sätt som inte äventyrar patientens vård. Sjuksköterskan ska även ingripa då 

medarbetare utgör en fara för patientens hälsa (SSF, 2012). En situation där 

sjuksköterskan kan behöva ingripa är när en medarbetare exempelvis glömt 

handtvätt. Detta kan ses som ett litet problem men där följden kan få förödande 

konsekvenser och lidande för patienten (Spruce, 2014). 

Riksföreningen för operationssjukvård och SSF (2011) har tagit fram en 

kompetensbeskrivning för specialistutbildade operationssjuksköterskor vars syfte är 
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att beskriva sjuksköterskornas yrkesroll och kompetens inom perioperativ vård. 

Operationssjuksköterskan ansvarar för patientens omvårdnad i den perioperativa 

fasen, det vill säga före, under och efter det kirurgiska ingreppet. I beskrivningen 

framgår det att operationssjuksköterskan ska arbeta preventivt mot de vårdskador 

och komplikationer som kan uppstå vilket främjar en trygg och säker vård av 

patienten. Sjuksköterskan har även ett ansvar vad gäller personalens följsamhet av 

aseptik och hygienriktlinjer så operationen kan genomföras på ett säkert sätt. 

Korrekt följsamhet av riktlinjer förebygger smitta och begränsar smittspridning 

(ibid.).  

2.6.1 Vakande öga i operationssalen 

Lindwall och Von Post (2008) beskriver att operationssjuksköterskan tillsammans 

med anestesisjuksköterskan ska vaka och ansvara för patienten i operationssalen. 

Att ständigt ha ett vakande öga kan skydda patienten mot skador från omgivningen 

(ibid.). 

I en svensk studie intervjuade Klevered, Öhlén och Åkesdotter (2012) 

operationssjuksköterskor med syftet att sammanställa operationssjuksköterskornas 

erfarenheter av patientrelaterad, intraoperativ omvårdnad. De fann tre övergripande 

kategorier som sjuksköterskorna framhöll som extra signifikanta. Procedurer som 

garanterar patientsäkerheten, välmående genom att hålla ett vaksamt öga samt 

omvårdnadsprocedurer som skapar en säker miljö som genererar sårläkning, 

återhämtning och välmående. Blomberg, Bisholt, Nilsson och Lindwall (2014) 

utförde en liknande intervjustudie av operationssjuksköterskors upplevelser av 

patientvård i det perioperativa förloppet där två viktiga underkategorier framkom i 

resultatet. En av kategorierna var precis som i studien ovan att hålla ett vaksamt öga 

för patientens kropp. Den andra kategorin var att vara ansvarig för patienten. Dessa 

kategorier kan tillsammans skydda patienten mot risker, skador samt postoperativa 

infektioner som kan orsaka onödigt vårdlidande. 

3 Teoretisk referensram 

En teoretisk referensram ska ha en tydlig koppling till studiens problemområde och 

följa magisteruppsatsens olika delar (Henricson, 2017). Ramen är grunden för 

studien enligt Polit och Beck (2016). I denna studie är patientsäkerhet och 

vårdlidande två centrala begrepp som kommer utgöra den teoretiska referensramen. 

Med ökad patientsäkerhet kan onödigt vårdlidande minimeras. Den ökade 

patientsäkerheten kan bestå i att personalen tar hygienriktlinjerna på allvar och 

efterlever dem efter bästa förmåga.  

3.1 Patientsäkerhet 
Inom all sjukvård finns sex kärnkompetenser som sjuksköterskor ska arbeta efter för 

att främja patientsäkerheten. Dessa kompetenser består av säker vård, 

personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap 

samt informatik. Begreppet säker vård innefattar att personalen har kunskap om 

risker samt hur dessa risker kan reduceras (SSF, 2016). Andersson (2013) beskriver 

att alla patienter har rätt till en trygg och säker vård. Patienter ska inte behöva 
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drabbas av en vårdskada på grund av personalens handlingar som hade kunnat 

undvikas med rätt åtgärder (ibid.).  

I sjukvården finns det klara målsättningar när det gäller att lindra och bota patienten. 

Trots dessa målsättningar finns det kunskap som visar att patienter skadas vid vård 

eller behandling av anledningar som hade kunnat förebyggas av bättre följsamhet. 

Patienter ska få en säker vård i alla vård- och omsorgssammanhang och nivån på 

säkerheten ska vara av samma kvalitet dygnet och året runt. Ett stort 

patientsäkerhetsproblem och en ofta förekommande vårdskada är vårdrelaterade 

infektioner där orsaken kan vara att vårdpersonalen inte fullföljer anvisade 

hygienriktlinjer. Detta medför en större risk till smittspridning av mikroorganismer 

som kan drabba patienten (Lindh & Sahlqvist, 2012). Personalen har en skyldighet 

enligt patientsäkerhetslagen att skydda patienten mot vårdskada som kan medföra 

lidande, fysisk eller psykisk skada (SFS 2010:659, 1 kap. 5§). Lagen ska bidra till 

hög patientsäkerhet där personalen ska anmäla situationer eller risker som kan leda 

till vårdskada (Andersson, 2013). 

Studier som utförts i Sverige har påvisat att vårdrelaterade infektioner kan minskas 

med enkla metoder där personalen fullföljer basala hygienrutiner, klädregler samt 

arbetar preventivt mot risker som kan drabba patienten. En vårdskada medför ett 

lidande för patienten, dess anhöriga och den involverade personalen. Dessutom 

leder det till en ökad sjukhuskostnad som belastar patienten, vården och övriga delar 

av samhället. Säker vård styrs av hälso- och sjukvårdslagen samt 

patientsäkerhetslagen (Lindh & Sahlqvist, 2012).  

För att främja patientsäkerheten ytterligare ska hälso- och sjukvårdspersonalen 

arbeta efter den bästa tillgängliga evidensen. Det innefattar att personal tar hänsyn 

till patientens önskemål, klinisk bedömning och kunskap från experter. Genom att 

utföra evidensbaserad vård kan patienter få den vård de är värda och förväntar sig 

(Fran-Tracy & Barnsteiner, 2013). Att observera operationspersonalens följsamhet 

till hygienriktlinjer kan öka patientsäkerheten från ett intraoperativt 

utgångsperspektiv. Hur vi agerar i operationsmiljön gör skillnad för patienten.  

3.2 Vårdlidande  
En patient kan drabbas av vårdlidande till följd av en vårdskada som här beskrivs 

som en vårdrelaterad infektion. Ett vårdlidande kan definieras som ett onödigt 

lidande som orsakas av bristande vård eller utebliven vård. Det är ett lidande som 

vårdpersonalen ständigt ska arbeta preventivt mot (Eriksson, 2018). Upplevelsen av 

vårdlidande är högst individuell och patientens upplevelse ska alltid betraktas som 

unik. Eriksson delar in vårdlidande i fyra olika kategorier som kan kopplas till 

patientens lidande. Dessa kategorier är utebliven vård, maktutövning, fördömelse 

och straff samt kränkning av patientens värdighet. Utebliven vård och icke vård kan 

orsakas av personalens slarv eller okunskap gällande patientens behov. Att icke 

utföra vård medför en kränkning av patientens värdighet. 

Vårdlidande grundas i personalens förhållningssätt till god och etisk vård. Om 

vårdpersonalen ständigt och medvetet arbetar för en god vård kan onödigt lidande 

elimineras (ibid.). Efter ett kirurgiskt ingrepp förväntar sig patienter en förbättrad 

hälsa, mindre smärta samt botad sjukdom. De förväntar sig inte att drabbas av en 

postoperativ sårinfektion samt de konsekvenserna och vårdlidande en infektion kan 
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medföra. För att skydda patienten mot postoperativ sårinfektion ska vårdgivaren 

följa de hygienriktlinjer och rekommendationer som finns (Spruce, 2014).  

4 Problemformulering 

Det är ett stort bekymmer för samtliga drabbade att vårdrelaterade infektioner 

förekommer trots stor kunskap i området. I Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 

2017:30), 5 kap. 1§ fastställs att vården ska vara av hög kvalitet samt av god 

hygienisk nivå. Vården ska uppfylla patientens behov av trygghet och säkerhet med 

respekt för patientens värdighet (ibid.).  

Hår utanför operationsmössan är ett problem då hårstrån innehåller bakterier som 

kan kontaminera operationssåret och utveckla postoperativ sårinfektion. 

Postoperativ sårinfektion är en vårdrelaterad infektion som ständigt utgör en risk vid 

operationer. Infektionen orsakar patienten lidande och en förlängd vårdtid där 

följden blir en ökad kostnad för både patienten och samhället. Patienter bör kunna 

känna sig trygga med att operationspersonalen ständigt gör sitt yttersta för att 

minimera riskerna och det vårdlidande en infektion kan medföra.  

Samtliga som arbetar i operationsnära vård borde ha fullständig förståelse samt 

respekt för konsekvenserna av sitt handlande. Dagens hälso- och sjukvård är dock 

drabbad av yttre faktorer som pressat tidsschema och stress vilket kan medföra 

misstag som bristande följsamhet till hygienriktlinjer. ”Gammal vana” och attityd 

till riktlinjer kan troligtvis vara andra faktorer som bidrar till en sämre följsamhet. 

Operationspersonalens följsamhet till hygienriktlinjer är en central del för att minska 

uppkomsten av postoperativa sårinfektioner. Postoperativa sårinfektioner kommer 

möjligen inte kunna behandlas lika effektivt framöver på grund av den hotande 

antibiotikaresistensen. Trots dessa belägg finns det studier som påvisar att 

hygienriktlinjer inte efterföljs till fullo. Att personalen inte gör sitt yttersta för att 

förhindra dessa infektioner tummar inte bara på patientsäkerheten utan kan även 

medföra ett vårdlidande samt stora samhällskostnader, helt i onödan. 

Ett första steg i ett förbättringsarbete är att studera den nuvarande situationen på två 

operationsavdelningar. 

5 Syfte 

Syftet var att via en observationsstudie, studera operationspersonalens följsamhet till 

hygienriktlinjer under pågående operation på två sjukhus i södra Sverige. 

6 Metod  

6.1 Design  
För att besvara syftet genomfördes en strukturerad empirisk studie. Som metod 

användes en kvantitativ icke experimentell observation med prospektiv 

tvärsnittsdesign.  
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Billhult (2017a) redogör att en kvantitativ metod används vid observationer eller 

andra strukturerade mätningar för att besvara ett forskningsproblem. Metoden kan 

kartlägga, jämföra eller upptäcka samband mellan variabler och presenteras med 

hjälp av siffror. En prospektiv tvärsnittsstudie genomfördes för att studera en 

population vid ett speciellt tidsnedslag (ibid.). En överblicksbild ges av 

populationens förhållningssätt här och nu vilket Ejlertsson (2012); Polit och Beck 

(2016) tydliggör. Studien var naturalistisk och en direkt observation som innebar att 

operationspersonalens förhållningssätt kunde observeras i deras naturliga miljö 

(Carlsson, 1990; Olsson & Sörensen, 2011). En direkt observation ger inte motiven 

bakom utförda handlingar utan endast en möjlighet att notera vad som utfördes eller 

inte inom det område som observerats (Carlsson, 1990). 

6.2 Urval 
Observationsstudien genomfördes på två mellanstora sjukhus i södra Sverige under 

totalt åtta dagar i januari 2019. Två olika sjukhus inkluderades eftersom 

observatörerna till denna studie var bosatta på två orter där avståndet utgjorde en 

begränsning. I studien ingick totalt 152 operationer med 812 operationsklädd 

personal. På operationsavdelningen i Halmstad studerades 411 individer och i 

Karlskrona var antalet individer 401. Inklusionskriterierna var att samtlig personal i 

operationssalen skulle observeras. Denna population utgjordes av kirurger, 

anestesiologer, operations- och anestesisjuksköterskor, undersköterskor, studenter 

samt personal från förlossningen vid sectio. Studenter inkluderades då samtliga skall 

följa samma hygienriktlinjer och handledare eller övrig personal skall tillgodose 

studenternas följsamhet. Samtliga operationer inkluderades då allt av personalens 

hår och skägg skall vara täckt med operationsmössan oavsett operationsstyp såsom 

allmän- eller infektionskänslig kirurgi. En ytterligare kriterie som fanns med i 

urvalet var att studera personalens skor då det finns en riktlinje om detta i 

Vårdhandboken samt i de lokala direktiven från Halmstads sjukhus. I studien skulle 

observationen genomföras under pågående operation vilket räknades från 

operationsstart/hudincision fram tills hudförslutning. Observationerna genomfördes 

dagtid under veckans veckodagar, därmed exkluderades jourtid. 

6.3 Datainsamling 
I operationssalen under pågående operation har följsamheten av vissa 

hygienriktlinjer observerats genom en formell datainsamling. I studien utgick 

observationerna från ett strukturerat observationsprotokoll som var framtaget för att 

studera operationspersonalens förhållningssätt. Ett protokoll kan ses som en 

checklista som innehåller punkter med faktorer som ska registreras under 

observationens gång (Denscombe, 2016). Protokollet utarbetas i förväg för att 

observatörerna ska få vägledning samt att datainsamlingen ska ske på ett 

strukturerat sätt (Hartman, 2004; Polit & Beck, 2016).  

6.3.1 Protokoll 

Observationsprotokollet utarbetades av observatörerna efter genomgång av de 

Svenska regelverk som styr hälso- och sjukvården. Protokollet utformades med 

lämpliga faktorer som följde Vårdhandbokens samt Halmstads egna hygienriktlinjer 

(Bilaga I). Detta genomfördes då Karlskronas personal följer Vårdhandbokens 
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hygienriktlinjer för operationssjukvård och Halmstads personal följer Region 

Hallands hygienriktlinjer för operationssjukvård som bygger på flera referenser. 

Operationsmössa vid allmän- och infektionskänslig kirurgi och personalens skor var 

de faktorer som valdes eftersom det fanns ett intresse hos observatörerna att studera 

följsamheten till dessa riktlinjer. Observationsprotokollet som användes i studien 

studerade fem olika faktorer gällande operationsmössa och skor vilka kan ses i 

Bilaga II. 

Varje operation hade ett eget protokoll då antal minuter från operationsstart/ 

hudincision till observationstillfället dokumenterades. Detta utfördes för att 

eventuellt kunna påvisa skillnader till bristande följsamhet beroende på hur många 

minuter operationen pågått. Polit och Beck (2016) anser att en observation är 

strukturerad då det finns ett protokoll som tydligt beskriver och registrerar fenomen 

och händelser, vilket stämde överens med denna studie.  

För att testa protokollets validitet genomfördes en mindre pilotstudie vid 

observationsstudiens start. Efter några få observationer stämde observatörerna av 

med varandra för att diskutera grad av samstämmighet. Då protokollet fungerade 

som planerat och inga förändringar tillkom kunde samtliga observationer inkluderas 

i studien. 

6.3.2 Tillvägagångssätt 

Datainsamlingen utfördes genom de glasfönster som fanns i dörrarna in till 

operationssalarna för att inte påverka, störa personalen eller öppna några dörrar i 

onödan som kunde hota patientsäkerheten. Även om studien inte hade en direkt 

interaktion med patienten fick ändå risken övervägas att patienten kunde drabbas 

indirekt av observationsstudien. För att minska denna risk genomfördes samtliga 

observationer med så lite patientkontakt som möjligt. Situationer där personalen 

interagerade med patienten undveks för att inte den enskilda individen skulle känna 

sig iakttagen och bli påverkad av situationen.  

Med protokoll och penna i hand gick observatörerna varvet runt på 

operationsavdelningarna och gjorde en observation per operation. Genom att utföra 

dessa observationer under totalt åtta dagar kunde samtlig operationspersonal 

studeras vid flera tillfällen. Då observationerna genomfördes under vilken tidpunkt 

som helst under pågående operation kunde ett större material inhämtas då dagens 

samtliga operationer inkluderades. I protokollet delades personalen in i patientnära, 

”i såret” samt övriga på salen såsom pass och anestesipersonal. Pass valdes som 

definition då denna yrkeskategori kan utgöras av både operationssjuksköterskor och 

undersköterskor. För varje observerad faktor kunde ett streck registreras för antal 

”ja” eller ”nej” som personalen följde riktlinjen eller inte. Klockslag med minuter 

kunde tydligt ses i operationsprogrammen som fanns på datorn hos 

operationskoordinatorerna. Med hjälp av koordinatorerna fick observatörerna 

klockslag för operationsstart/hudincision under samtliga operationer. På så sätt 

kunde minuter kopplas till tillfället då observationen genomfördes. Observationerna 

kunde därmed sorteras i grupper och indelas i 4 olika minutintervall beroende på 

tidpunkten för själva observationstillfället. Från dessa intervall kunde sedan 

paralleller, slutsatser eller nya hypoteser bildas. 
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Efter varje observationsdag sammanställdes och diskuterades materialet för att få en 

större överblick av studien inför dataanalysen. 

6.3.3 Bortfallsanalys 

Enligt Billhult (2017b) kan bortfall av deltagare ske före och under den planerade 

datainsamlingen. Under datainsamlingen förekom en risk för oplanerat bortfall då 

det kunde vara svårt att observera samtlig personal på grund av skymd sikt från 

glasfönstret. En ytterligare risk för oplanerat bortfall var om en deltagare helt 

plötsligt ändrade åsikt och inte längre ville medverka i studien (Billhult, 2017b). 

6.4 Dataanalys 
Syftet med studien var att undersöka om och hur väl operationspersonalen följde 

hygienriktlinjer under pågående operation. I studien användes deskriptiv- och 

analytisk statistik för att synliggöra följsamheten och eventuellt påvisa skillnader 

mellan olika observationer. Materialet från datainsamlingen bearbetades först 

enskilt med uppdelning av Halmstad och Karlskronas operationsavdelningar. Efter 

bearbetning av faktorerna framkom numeriska värden efter antal streck för ”ja” eller 

”nej” som riktlinjerna följdes eller inte. Därefter sammanställdes och analyserades 

numeriska värden av det totala materialet från Halmstad och Karlskrona med hjälp 

av datorprogrammet Microsoft Office Excel 2018.   

För att jämföra personalens följsamhet i minutintervall användes ett Chitvåtest. En 

beräkning utfördes manuellt enligt Chitvåtestets matematiska formel vilka bland 

andra Polit och Beck (2016) presenterar som en lämplig metod för jämförandet av 

två populationer. P-värdet beräknades genom formeln som innefattade frihetsgraden 

(df, degree of freedom). Enligt Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016) 

är p-värdet ett mått av statistisk signifikans. P-värdet definieras som probabilitet 

som betyder sannolikhet. Ett lågt p-värde innebär därmed att sannolikheten är liten 

att studiens resultat orsakats av slumpen (ibid.). Om värdet är 0,05 finns det 5 % 

chans att sambandet eller det som observerats utgjorts av slumpen (Billhult, 2017c). 

I studien valdes p = 0,05 som statistisk signifikansnivå vilket möjliggjorde att 

statistisk signifikans kunde analyseras i förhållande till det värdet, något som 

bekräftas av Polit och Beck (2016). Även Ejlertsson (2012) redogör hur Chitvåtest 

kan användas för att beräkna proportioner, standardisering samt p-värde i 

sammanhanget. 

I studien förväntades en hundraprocentig följsamhet till operationsmössa då det 

finns riktlinjer som säger att det skall följas. En jämförelse med Chitvåtest och 

uträkning av p-värde genomfördes för de 4 olika minutintervallen. Chitvåtestet 

beräknades för hand och p-värdet med en avancerad kalkylator.  

Materialet från analysen presenteras med deskriptiv statistik tillsammans med 

tabeller och diagram där operationspersonalens följsamhet kan ses i antal eller 

procent. Enligt Ejlertsson (2012) är tabeller och diagram två lämpliga metoder att 

presentera sitt material på vid en studie med kvantitativ ansats. Metoderna gör 

materialet mer överskådligt för läsaren. 
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6.5 Forskningsetiska överväganden 
Lagen om etikprövning inrättades år 2004 med syftet att skydda den enskilda 

individen och dess värdighet vid forskning (Vetenskapsrådet, 2017). Ejlertsson 

(2012) redogör att forskningsetisk granskning i princip alltid behöver beaktas då det 

i de flesta sammanhang och forskningsfrågor finns etiska ställningstaganden. 

Individen skall skyddas och har rätt till att avgöra om han eller hon vill delta i 

studien. Samtliga frågeställningar kan väcka känslor som påverkar individen vilket 

måste vara frivilligt att vara med om. Det finns fyra forskningsetiska principer att ta 

hänsyn till, samtycke är en av dem (ibid.).  

I etiklagen (SFS 2003:460), 1§; 17§; 19§ finns riktlinjer om samtycke till den 

planerade forskningen. Ett samtycke gäller om deltagarna fått information om 

studien innan den påbörjas. Samtycket är frivilligt och kan när som helst återkallas i 

studien (ibid.). En annan princip är informationskravet där det åligger forskaren att 

upplysa deltagaren om syftet för studien och en del fakta om dess utformning. Det 

tredje kravet innefattar konfidentialitet, att enskilda individer inte skall kunna 

identifieras av obehöriga. Till sist i de etiska principerna kommer nyttjandekravet. 

Forskningen får inte ha andra avsikter än det som avses i informationen. Resultatet 

från studien skall inte användas i andra sammanhang än det avsedda (Ejlertsson, 

2012). Dessa principer har varit vägledande och följts för denna observationsstudie. 

6.5.1 Inför studien 

Inför studien utfördes en etisk egengranskning med hjälp av Linnéuniversitetets 

protokoll. Enligt protokollet blev det inget utfall att denna studie behövde skickas 

till Etikkommittén Sydost för granskning vilket även godkändes av handledaren till 

studien. Granskningsmallen redovisas i Bilaga III. Studien bedömdes som ett 

förbättringsarbete där inga risker eller personuppgifter ansågs hanteras. Ingen 

personlig dokumentation eller videoinspelning skulle utföras, vilket minimerade 

riskerna för identifiering av individerna i efterhand. Avdelningschef på respektive 

operationsavdelning tillfrågades inför studien och ett muntligt samtycke inhämtades 

av dem båda. Observatörerna mejlade därefter ett informationsbrev till cheferna 

angående förfrågan om tillstånd till genomförande av observationsstudien (Bilaga 

IV). I brevet framgick information om studiens syfte, genomförande, deltagande, 

fördelar med studien samt resultat. Informationsbrevet godkändes skriftligen av 

både verksamhetschef och avdelningschef på de två sjukhusen. Därefter 

distribuerade avdelningscheferna ett informationsbrev till personalen som innehöll 

liknande information som cheferna fått ta del av (Bilaga V). Informationsbrevet 

sattes upp på avdelningarnas informationstavlor så personalen själva kunde läsa 

informationen. Om det var någon i personalen som inte samtyckte till studien fanns 

det möjlighet att ta kontakt med observatörerna när som helst under studiens gång 

för att kunna undantas, vilket framkom tydligt i informationsbrevet.  

Att studera sina blivande kollegers följsamhet till hygienriktlinjer kan ge upphov till 

debatt, personliga schismer eller andra negativa känslor. Då patientnyttan väger 

tyngst och sakfrågan alltid skall kunna komma före den personliga upplevelsen 

bedömdes denna studie vara för allas nytta i ett större perspektiv. Enligt Kjellström 

(2017) kan forskning av människor vara till nytta för individen, professionen och 

samhället vilket vi ansåg vara relaterat för denna studie. Postoperativa sårinfektioner 

kommer kanske inte kunna behandlas lika effektivt med antibiotika framöver och 
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därför måste alla inblandade hantera alla vårdprocesser samt hygienriktlinjer strikt, 

utan undantag. 

6.6 Förförståelse 
Med erfarenhet inom sjukvården som legitimerade sjuksköterskor finns en hel del 

kunskap och åsikter inom hygienfrågan. I samband med utbildningen till 

specialistsjuksköterska inom operationssjukvård har praktisk examination utförts på 

moment som handtvätt och påklädning av operationsklädsel såsom mössa, 

munskydd, rock och handskar. Observatörerna har även haft några veckors 

verksamhetsförlagd utbildning på de två operationsavdelningarna som deltagit i 

studien. Förförståelsen bygger på ovanstående delar och erfarenheten bör inte ha 

påverkat resultatet då observationsstudien utfördes systematiskt med ett utarbetat 

protokoll för att minimera fel och egna tolkningar. Genom att vara medveten och 

reflektera över förförståelsen ökar studiens pålitlighet (Priebe & Landström, 2017). 

7 Resultat 

Studiens resultat påvisade att personal som arbetade patientnära, ”i såret” hade en 

bättre följsamhet till hygienriktlinjerna än övrig personal. Vid infektionskänslig 

kirurgi påvisades en avsevärd skillnad gällande följsamhet till täckt hår och skägg 

än till övrig kirurgi (se tabell 1–3 och diagram 1–4). Detta resultat var 

överensstämmande med de jämförelser som studerades i minutintervall vid de två 

sjukhusen (se diagram 7–10). 

7.1 Resultatet i sin helhet 

Tabell 1. Redovisning av personalens följsamhet till riktlinjerna, visas i totalt antal samt i procentsats. 

För att visa hur den totala följsamheten såg ut bland personalen i Halmstad och 

Karlskrona utvecklades två cirkeldiagram. Diagrammen redovisade att det var 76 % 

av personalen som arbetade patientnära, ”i såret” som följde riktlinjen där allt hår 

och skägg var täckt med operationsmössan.  

 

 

TOTALT ANTAL PERSONAL 

HALMSTAD OCH KARLSKRONA 

 

 

JA 

 

NEJ 

 

TOTALT 

 

Mössa som täcker ALLT hår OCH skägg – patientnära, ”i såret” 

 

 

304 (76 %) 

 

97 (24 %) 

 

401 

 

Mössa som täcker ALLT hår OCH skägg - övriga på salen, anestesi/pass 

 

 

196 (48 %) 

 

215 (52 %) 

 

411 

 

Har samtliga i operationssåret hjälmmössa med dok där allt hår och skägg är täckt 

vid infektionskänslig kirurgi? 

 

96 (99 %) 

 

1 (1 %) 

 

97 

 

Har övriga på salen hjälmmössa med dok där allt hår och skägg är täckt vid 

infektionskänslig kirurgi? 

 

83 (86 %) 

 

13 (14 %) 

 

96 

 

Skor med hel ovansida som är avtorkningsbar 

 

 

295 (36 %) 

 

517 (64 %) 

 

812 
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Diagram 1. Visar total följsamhet till täckt hår och skägg med operatonsmössan av personal 

patientnära, ”i såret”. 

Av den övriga personalen var det ungefär hälften (48 %) som följde riktlinjen vilket 

kan ses nedan. 

Diagram 2. Följsamhet till täckt hår och skägg innanför mössan av övrig personal. 

Personalens totala följsamhet till riktlinjen vid infektionskänslig kirurgi kan ses i de 

två cirkeldiagram som visas nedan. Det första diagrammet visar en näst intill 

hundraprocentig följsamhet till hjälmmössa med dok av personalen som arbetade 

patientnära, ”i såret”. Det var endast 1 % som inte följde riktlinjen. 

 
Diagram 3. Följsamhet till hjälmmössa med dok av personal patientnära, ”i såret”. 

 

76% följde riktlinjen

24% följde inte 

riktlinjen

Ja Nej

48% följde riktlinjen

52% följde inte 

riktlinjen

Ja Nej

99% följde 

riktlinjen

1% följde inte 

riktlinjen

Ja Nej
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Diagram 4. Följsamhet till hjälmmössa med dok av övrig personal. 

Det framkom tydligt att den personal som arbetade patientnära, ”i såret” var bättre i 

sin följsamhet till riktlinjen än övrig personal vilket var samstämmigt mellan 

avdelningarna.  

7.2 Två sjukhus - två resultat 
Vid en jämförelse av de två operationsavdelningarna förekom skillnader. 

Karlskronas personal visade sig ha bättre följsamhet både patientnära, ”i såret” och 

bland övrig personal. I Halmstad kunde en lika stor följsamhet ses bland personalen 

som arbetade patientnära, ”i såret” som hos den personal som beskrevs som övrig i 

Karlskrona (se diagram 5 och 6). 

Tabell 2.  Resultatredovisning från Halmstad. 

 

 

 

86% följde 

riktlinjen

14% följde inte 

riktlinjen

Ja Nej

 
ANTAL PERSONAL HALMSTAD 

 

 
JA 

 
NEJ  

 
TOTALT 

 

Mössa som täcker ALLT hår OCH skägg – 

patientnära, ”i såret” 

 

134 (67 %) 

 

66 (33 %) 

 

200 

 

Mössa som täcker ALLT hår OCH skägg – övriga 
på salen, anestesi/pass 

 

64 (30 %) 

 

147 (70 %) 

 

211 

Har samtliga i operationssåret hjälmmössa med dok 

där allt hår och skägg är täckt vid infektionskänslig 

kirurgi? 

 

23 (96 %) 

 

1 (4 %) 

 

24 

 

Har övriga på salen hjälmmössa med dok där allt hår 

och skägg är täckt vid infektionskänslig kirurgi? 

 

27 (69 %) 

 

12 (31 %) 

 

39 

 

Skor med hel ovansida som är avtorkningsbar 

 

 
137 (33 %) 

 
274 (67 %) 

 
411 
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Tabell 3.  Resultatredovisning från Karlskrona. 

7.3 Användning av mössa med täckt hår och skägg 
Riktlinjens följsamhet visades vara olika på de två sjukhusen. Bland övrig personal i 

Karlskrona var följsamheten lik den som personalen hade patientnära, ”i såret” på 

Halmstads operationsavdelning (se diagram 5). 

 

 

 

 

 

Diagram 5. Halmstads och Karlskronas respektive procentandel av följsamhet till operationsmössa 

som täckte allt hår patientnära, ”i såret” samt hos övrig personal på salen. 

7.4 Användning av hjälmmössa med dok vid infektionskänslig 

kirurgi  
Följsamheten till riktlinjen gällande hjälmmössa med dok vid infektionskänslig 

kirurgi visades vara betydligt bättre av samtlig operationspersonal än den följsamhet 

som beskrivits ovan. Av den personal som arbetade patientnära, ”i såret” hade 96 av 

97 individer hjälmmössa med nedstoppat dok där allt hår och skägg var täckt. På 

Halmstads operationsavdelning var det 69 % av den övriga personalen som hade 

hjälmmössa enligt riktlinjen. I Karlskrona var den siffran 98 % vilket innebar hög 

följsamhet till riktlinjen av övrig personal såsom anestesi och pass. Nedan redovisas 

ett diagram som visar en jämförelse mellan operationspersonalens följsamhet till 

riktlinjen (se diagram 6). 

 
ANTAL PERSONAL KARLSKRONA 

 

 
JA 

 
NEJ  

 
TOTALT 

 

Mössa som täcker ALLT hår OCH skägg – 
patientnära, ”i såret” 

 

170 (85 %) 

 

31 (15 %) 

 

201 

 

Mössa som täcker ALLT hår OCH skägg - 
övriga på salen, anestesi/pass 

 

132 (66 %) 

 

68 (34 %) 

 

200 

Har samtliga i operationssåret hjälmmössa med dok 

där allt hår och skägg är täckt vid infektionskänslig 

kirurgi? 

 

73 (100 %) 

 

0 (0 %) 

 

73 

 

Har övriga på salen hjälmmössa med dok där allt hår 

och skägg är täckt vid infektionskänslig kirurgi? 

 

56 (98 %) 

 

1 (2 %) 

 

57 

 

Skor med hel ovansida som är avtorkningsbar 

 

 
158 (39 %) 

 
243 (61 %) 

 
401 
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Diagram 6. Jämförelse mellan Halmstad och Karlskronas personal till riktlinjen av hjälmmössa med 

dok vid infektionskänslig kirurgi. 

7.5 Följsamhet till riktlinjen kring skor 
Följsamheten till bör riktlinjen gällande personalens skor var liknade i Halmstad 

och Karlskrona. Skor med hel ovansida som är avtorkninsgbar användes i relativt 

liten utsträckning, totalt sett låg siffran på 36 % (se tabell 1,2 och 3).  

8 Följsamhet i minutintervall 

Personalens följsamhet till riktlinjerna operationsmössa och infektionskänslig 

kirurgi presenteras nedan i minutintervall. Det insamlade materialet delades in i 4 

olika intervall för att presenteras, värderas och jämföras mellan de två sjukhusen. 

Minutintervallen som redovisas är från de observationer som genomfördes mellan 

0–40 minuter, under pågående operation. Resultatet påvisade att personalens 

följsamhet inte hade någon koppling till hur lång tid in i operationen som 

observationen genomfördes. 
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8.1 Täckt hår och skägg - patientnära, ”i såret” 

 
Diagram 7. Antal procent där mössan täckte allt hår och skägg – patientnära, "i såret". 

Halmstad (²=45,5. p=0,1718), Karlskrona (² = 9,59. p= 0,00402). 

 

8.2 Täckt hår och skägg - övriga på salen 

 
Diagram 8. Antal procent där mössan täckte allt hår och skägg - övriga på salen.  

Halmstad (²=174,85. p=0,0024), Karlskrona (² = 65,5. p= 0,1718). 
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8.3 Hjälmmössa med dok där allt hår och skägg var täckt vid 

infektionskänslig kirurgi – patientnära, ”i såret” 

 
Diagram 9. Antal procent som hjälmmössa med dok vid infektionskänslig kirurgi användes, där allt 

hår och skägg var täckt – patientnära, "i såret". Halmstad (²=0. p=0,00), Karlskrona (² = 0. p= 

0,00). 

 

8.4 Hjälmmössa med dok där allt hår och skägg är täckt vid 

infektionskänslig kirurgi - övriga på salen 

 
Diagram 10. Antal procent där hjälmmössa med dok användes vid infektionskänslig kirurgi, där allt 

hår och skägg var täckt övriga på salen. Halmstad (²=22,25. p=0,08208), Karlskrona (² = 6,25. p= 

0,0012). 
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9 Metoddiskussion 

Föreliggande studie genomfördes på avancerad nivå där syftet var att studera 

operationspersonalens följsamhet till hygienriktlinjer under pågående operation på 

två sjukhus i södra Sverige. Operationsmössa och personalskor är två riktlinjer som 

finns beskrivna i Vårdhandbokens föreskrifter för operationspersonal men är inte de 

hygienriktlinjer som fått mest uppmärksamhet i tidigare studier i relation till 

områden som följsamhet till aseptik och basal handhygien. 

9.1 Metodval 
Då personalens följsamhet till hygienriktlinjer skulle studeras genomfördes en 

empirisk strukturerad observationsstudie med kvantitativ metod för att kunna 

besvara studiens syfte. En kvantitativ metod valdes då vi ville studera och mäta 

personalens följsamhet och inte deras upplevelser till varför de följde eller inte 

följde riktlinjerna för då hade en metod med kvalitativ metod valts. Med vald metod 

kunde vi genomföra en strukturerad observation som beskrev och jämförde olika 

populationer vilket även Billhult (2017a) framhåller som två utgångspunkter för en 

studie med kvantitativ metod. Som Polit och Beck (2016) beskriver är observationer 

en lämplig metod för att studera och dokumentera olika händelser.  

Med hjälp av empiri fick vi information om individerna i deras naturliga miljö och 

på så sätt kunde deras förhållningssätt dokumenteras vilket bekräftas av Priebe och 

Landström (2017). Empirisk fakta hjälper observatörerna att nå generella slutsatser 

men metoden kan aldrig ge en hundraprocentig tillförlitlighet utan endast en 

fingervisning enligt Thurén (2003). Att dra för stora slutsatser skall därför ske med 

försiktighet. Val av en icke experimentell observation med prospektiv 

tvärsnittsdesign genererade en överblicksbild av personalens förhållningssätt under 

totalt de åtta dagar som studien genomfördes. Att observera det som skedde just där 

och då oberoende på om operationen nyss startat, var mitt i eller ledde mot sitt slut, 

gav en bild över hur det faktiskt såg ut och om det kunde dras några paralleller till 

exempelvis dåliga mössor eller slarvig personal. 

Möjligen hade resultatet sett annorlunda ut om en studie med prospektiv 

longitudinell design hade genomförts då personalen följts under en längre 

tidsperiod. Med denna form av studie hade eventuellt förändringar kunnat ses i 

personalens förhållningssätt (Billhult, 2017a; Olsson & Sörensen, 2011) vilket hade 

varit en fördel. En nackdel att utföra studien under en längre tidsperiod skulle kunna 

vara att personalen insett vilka faktorer som observerats och möjligen ändrat sitt 

förhållningssätt vilket hade påverkat studiens tillförlitlighet. På grund av pressat 

tidschema då magisteruppsatsen ska genomföras under ett visst antal veckor valdes 

därför en studie med tvärsnittsdesign för att få en fingervisning av personalens 

följsamhet genom två parallella stickprov. Motiveringen att observera samtlig 

operationspersonal och inte enbart operationssjuksköterskan var att det åligger 

samtliga att följa de hygienriktlinjer som finns. Samtliga operationer inkluderades 

eftersom riktlinjerna skall följas oavsett operationsstyp. Att jourtid exkluderades 

gjordes då observatörerna ville studera personalens följsamhet till riktlinjerna under 

en ”vanlig arbetsdag”. Att genomföra studien under dagtid var dessutom det bästa 

tänkbara för att samla så mycket material som möjligt då planerad kirurgi sker i 

större utsträckning än akuta operationer. 
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9.2 Metodens risker 
Den mänskliga faktorn kan ha varit en risk vid vald metod då studien genomfördes 

separat på två olika operationsavdelningar i södra Sverige där avståndet och 

tidsschemat utgjorde en begränsning för att delta i samtliga observationer. 

Datainsamlingen kan därför ha skilt sig något åt vilket möjligen kan ha påverkat 

mätningens reliabilitet. Reliabilitet innebär hur tillförlitlig en mätning är, i vilken 

utsträckning en mätning är fri från mätfel (Billhult, 2017d; Polit & Beck, 2016).  

Som Denscombe (2016) beskriver kan observationer som metod vara problematiskt 

då observatörer kan få fram olika redogörelser av det som observerats. Han menar 

att datainsamlingens tillförlitlighet kan orsakas av observatören och inte av den 

situation som observerats. För att minska risken för ovanstående utfördes därför en 

strukturerad observationsstudie. Målet för en strukturerad studie är att 

datainsamlingen ska vara samstämmig mellan observatörerna så risken för egna 

tolkningar minimeras (Denscombe, 2016). 

För att minska risken för missförstånd eller andra faktorer som kunde påverka 

datainsamlingens reliabilitet användes samma mätinstrument, ett utarbetat 

observationsprotokoll. Olsson och Sörensen (2011) redogör att graden av 

överrensstämmelse ska vara likvärdig vid olika mätningar där samma mätinstrument 

används. Protokollet utarbetades av observatörerna själva vilket innehöll 

förutbestämda faktorer som skulle observeras. I protokollet kunde det enbart 

besvaras ”ja” eller ”nej”, om personalen följde eller inte följde riktlinjerna vilket 

gav hög tillförlitlighet för studien. Vid observationsstudiens start genomfördes en 

mindre pilotstudie för att testa protokollets upplägg vilket stärker dess validitet. 

Pilotstudien kan ses som en provkörning av protokollet för att kontrollera dess 

funktion (Polit & Beck, 2016). Då protokollet bedömdes välfungerande gjordes inga 

justeringar och observationerna som ingick i pilotstudien inkluderades i själva 

observationsstudien. Olsson och Sörensen (2011) beskriver att protokollet bör testas 

inför studien för att kontrollera så rätt sak mäts vilket skapar hög validitet. Polit och 

Beck (2016) framhåller att validitet och reliabilitet är två viktiga kriterier för att 

bedöma kvaliteten av en studie med kvantitativ metod.   

Observationsprotokollet visades aldrig för den observerade personalen då det fanns 

en möjlighet att de kunde bli påverkade och därmed ändra sitt förhållningssätt vilket 

hade gett ett felaktigt resultat. Av informationsbreven som fanns på avdelningarnas 

informationstavlor hade de dock fått vetenskap att det pågick en observation av 

vissa hygienmoment men det framgick inte specifikt vilka. Det förekom situationer 

då personal frågade vilka moment som observerades vilket upplevdes lite svårt då vi 

inte ville informera för mycket om studiens upplägg då det skulle kunna påverka 

datainsamlingen och studiens tillförlitlighet. I dessa situationer fick sparsam 

information ges som inte avslöjande för mycket som hade kunnat påverka studiens 

reliabilitet. 

9.3 Samstämmighet  
För att öka datainsamlingens reliabilitet gjordes en avstämning mellan 

observatörerna per telefon direkt efter pilotstudien. Detta utfördes för att kontrollera 

protokollets funktion och grad av samstämmighet i bedömningen gällande 

personalens följsamhet till riktlinjerna. Vid bedömningen av personalens följsamhet 

till mössa där allt hår och skägg var täckt kontrollerades mätnings validitet. Om det 
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fanns synligt hår utanför mössan så bedömdes det som utanför mössan och således 

inte enligt riktlinjen vilket vi var överens om. Graden av samstämmighet medförde 

att vi visste vad som skulle mätas vilket gav mindre utrymmen för egna tolkningar 

vilket även bekräftas av Olsson och Sörensen (2011). Under samtliga 

observationsdagar fördes en daglig konversation mellan observatörerna vilket också 

kan ses som en styrka för studien. 

9.4 Genomförande 
Efter en överslagsberäkning var målsättningen att studera 150 operationer med 600 

operationsklädd personal enligt den tidsram som fanns. I studien kunde totalt 152 

operationer med 812 operationsklädd personal observeras vilket var mer än 

förväntat. Detta ses som en styrka då det insamlade materialet blev större vilket 

möjliggjorde att fler slutsatser kunde dras. Eftersom operationsavdelningarna hade 

ungefär 200 anställda tillsammans kunde personalen studeras vid flera tillfällen.  

Observationen valdes att genomföras som en direkt observation utanför salen för att 

inte störa och påverka personalen i deras naturliga miljö. Att direkt eller indirekt 

påverka patienten undveks i största möjliga mån och den interaktion som förekom 

övervägdes noggrant för studiens nytta. Om observationen hade genomförts inne på 

salen hade det blivit ett störmoment för samtliga samt en risk för patientsäkerheten 

då dörröppningar ökar antalet bakteriebärande partiklar. En svaghet att utföra en 

direkt observation kan vara att det utvecklas en Hawthorne effekt. Det innebär att 

effekten av det som studeras kan påverkas då personalen har en medvetenhet att 

dem är deltagare och blir observerade (Polit & Beck, 2016). För att kunna bibehålla 

den naturliga miljön bör observatörerna smälta in i deltagarnas bakgrund enligt 

Denscombe (2016). Detta upplevdes som svårt då studien omfattade ett stort antal 

individer och utfördes under ett fåtal dagar. Att smälta in i den naturliga miljön kan 

vara en risk för deltagarna då de kan förbise att de observeras och därmed visa 

förhållningssätt som de inte vill ska avslöjas. Dock kan det vara en fördel då 

observatören får en bättre bild av verkligheten (Sandman & Kjellström, 2018). 

Placeringen vid glasdörren gjorde att observationen kunde genomföras på ett relativt 

diskret sätt. Denscombe (2016) beskriver att observatörernas placering är en viktig 

punkt för att inte påverka naturalismen för mycket. Samtidigt som platsen ska vara 

diskret ska den överblicka hela situationen (ibid.), vilket ansågs överensstämma med 

denna studie. Att hålla distans till deltagarna eller vara socialt osynlig anses 

nödvändigt vid en observation för att inte datainsamlingen ska påverkas i för stor 

utsträckning (Carlson, 2017; Denscombe, 2016). 

Det fanns dock tillfällen då det kunde vara svårt att observera samtlig personal på 

grund av skymd sikt från glasfönstret i dörren. Eftersom det fanns mer än en dörr 

med glasfönster in till operationssalen fick observatörerna gå runt till de andra 

dörrarna tills samtlig personal observerats, vilket gick att genomföra. Några 

tillfällen då det var extra svårt att observera samtliga individer var när det utfördes 

skopier eller robotkirurgi eftersom salen då var nedsläckt. Observatörerna fick då 

invänta tills lampan var tänd igen för att kunna genomföra observationerna på ett 

tillförlitligt sätt. Genom att utföra dessa åtgärder kunde ett oplanerat bortfall av 

deltagare undvikas. Oplanerat bortfall fanns inte då samtliga individer fullföljde 

studien vilket gjorde datainsamlingen representativ vilket ses som en styrka. 
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Efter datainsamlingen analyserades materialet med deskriptiv- och analytisk 

statistik. Eftersom deskriptiv statistik endast beskriver rådata användes även 

analytisk statistik vilket gjorde att slutsatser om skillnader och likheter kunde dras. 

En kombination av dessa statistikmetoder är vanligt förekommande vid en studie 

med kvantitativ metod (Billhult 2017c). Med hjälp av Chitvåtest och p-värde kunde 

statistisk signifikans beräknas i de olika minutintervallen vilket sågs som en styrka 

för studiens reliabilitet. Signifikansnivån p=0,05 valdes då nivån är vanligt 

förekommande för att beräkna resultatets sannolikhet (Willman et al., 2016). 

För att stärka tillförlitligheten i studien har en diskussion förts med handledare och 

handledningsgrupp under fyra tillfällen under uppsatsens gång. Henricson och Lönn 

(2017) beskriver att handledningen kan ge studenterna vägledning, råd och 

reflektion över egen uppsats. 

9.5 Etiska principer 
Under studiens gång fick vi ta hänsyn till de forskningsetiska principer som 

föreligger vilka nämnts tidigare i studien. Som Kjellström (2017) påtalar är grunden 

för all forskningsetik vid genomförande av examensarbete att skydda individens 

integritet och självbestämmande. I denna studie anser vi att samtliga principer har 

följts vilket minimerar risken för individuell skada. Ingen personlig dokumentation 

utfördes vilket därmed inte kunde leda till någon identifiering i efterhand. Muntligt 

och skriftligt samtycke inhämtades där samtliga deltagare fullföljde studien utan att 

dra sig ur av något skäl. Allt material från datainsamlingen som benämns källdata 

enligt Vetenskapsrådet (2017) har förvarats på ett säkert sätt för att inte hamna hos 

obehöriga.  

Nyttan med studien ansågs framförallt gynna patienten då vårdskador som infektion 

och vårdlidande kan undvikas men även för samhället då vårdkostnader kan 

minskas. Att som personal bli studerad och presenterad i ett material som pekar på 

brister är inget som förväntas ge de inblandade särskilt god förnimmelse. Det 

viktiga i sammanhanget är att lyfta fram hur väl personalen efterlever 

hygienriktlinjerna vid infektionskänslig kirurgi och förmedla att detta är riktigt bra. 

Fyndet visar att det finns en stor respekt inom arbetsgruppen i dessa fall och att det 

kanske är så att man inte riktigt vet vad som är förväntat av en i övrigt. Ofta börjar 

det med, som uttrycket lyder: ”faller en så faller alla”. Det kan räcka att någon i 

personalgruppen börjar glida lite på gränserna och helt plötsligt är en ny ordning 

upprättad, en ordning som kommer från egen logik och tyckande. Då det finns flera 

inverkande intraoperativa faktorer är det möjligen inte personalens synliga hår som 

är orsaken till postoperativ sårinfektion och vårdlidande. Men det är svårt att veta. 

Samtliga ska följa regler, det är normen inom myndighetsutövning och samhället i 

stort. För patienten som redan är utsatt i sammanhanget kan onödiga konsekvenser 

tillkomma vilket gör att situationen efter operationen blir värre än förväntat. Det kan 

vara din familjemedlem nästa gång, visst vill du minimera alla risker du kan för dem 

du älskar. Varför behandlar vi inte alla som om de vore vår egen anhörig? 
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10 Resultatdiskussion 

10.1 Operationspersonalens följsamhet 
Då postoperativ sårinfektion är den näst vanligaste vårdrelaterade infektionen i 

Sverige (SKL, 2017) är det en förutsättning att operationspersonalen följer de 

hygienriktlinjer som finns för att förhindra utvecklingen av dessa infektioner. 

Samtlig personal bör ha en hundraprocentig följsamhet till hygienriktlinjer för att 

garantera patienten en trygg och säker vård (Spruce, 2013). Patienter ska inte 

behöva drabbas av slarv som går att undvika genom att personalen lämnar fåfängan 

utanför operationsavdelningen då mössan sätts på huvudet. Minskat vårdlidande kan 

relateras till ökad patientsäkerhet, vilket också ökar genom att personal tar ansvar 

över sina handlingar, i detta fall följer hygienriktlinjerna. En stor styrka i 

föreliggande studies resultat var en nästintill hundraprocentig följsamhet av samtlig 

personal till riktlinjen om hjälmmössa med dok vid infektionskänslig kirurgi.  

Dock förekom relativt omfattande brister till följsamheten av övriga hygienriktlinjer 

som observerades. Resultatet påvisade en skillnad mellan den personal som arbetade 

patientnära, ”i såret” och de som var övriga på salen. Då den personal som arbetade 

patientnära, ”i såret” främst var kirurger och operationssjuksköterskor och övriga på 

salen var anestesisjuksköterskor, anestesiologer, eller undersköterskor är det möjligt 

att det förekommer samband. Troligtvis spelar utbildningsnivå in samt vilken typ av 

inriktning utbildningen har. Vidare spelar den personliga inställningen en viss roll 

och respekten för evidens och riktlinjer som leder till en bättre vård för patienten 

och därmed även för samhället i stort. Härmed går det att påstå att kunskap hos 

personalen är av stor betydelse för patientsäkerheten samt för minskat vårdlidande, 

vilket redan påtalats av Osborne (2003).  

Då personalen patientnära, ”i såret” hade en bättre följsamhet till riktlinjerna än 

övrig personal på salen gick det att dra en liknelse till en tidigare studie. I Tartari 

och Mamos (2011) studie påvisades att den personal som arbetade ”i såret” var 

bättre i sin följsamhet än den personal som inte var steriltvättad vilket var 

överensstämmande med denna studie.  

Brister i hygienrutiner kan äventyra patientsäkerheten och ge konsekvenser för både 

patienten och samhället. Patientsäker vård kan inte bedömas bedrivas till fullo med 

studiens resultat. Risken att patienten utvecklar postoperativ sårinfektion och 

drabbas av vårdlidande förekom då personalen frångick de riktlinjer som är satta 

med patientens fokus samt den evidens som finns att tillgå inom dagens hälso- och 

sjukvård. Det var tydligt att det fanns en stor andel av operationspersonalen som inte 

följde hygienriktlinjerna trots att det finns ett lagstadgat ansvar som säger att 

personalen ska ge patienten en god hygienisk vård (Edman et al., 2018). Med denna 

kunskap finns det därmed utrymme till förbättringsarbeten. 

Totalt sett i de observerade minutintervallen förelåg en anmärkningsvärt bristande 

följsamhet av de övriga på salen som inte speglade att hygienriktlinjerna var en 

central del i arbetet för säker vård. För personalen patientnära, ”i såret” vid 

infektionskänslig kirurgi gav resultatet en otvetydig bild av positiv art. Denna 

personal bedrev en säker vård med patientsäkerheten i fokus där arbetssättet 

förebyggde vårdskador såsom postoperativ sårinfektion. Med ett så genomgående 
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starkt resultat anses inte slumpen ligga bakom. Dock kunde inte signifikans styrkas 

fullt ut efter den avancerade analysen. Det framkom inte att personalen var bättre 

eller sämre i sin följsamhet beroende på om operationen just startat, var mitt i eller i 

slutfasen. Inga kopplingar kunde göras till tid in i operationen och bättre eller sämre 

följsamhet.  

Resultatet från studien kan relateras till en tidigare studie gjord av Mackain-Bremer 

et al. (2008) där de påvisade att personalen ”i såret” följde riktlinjerna signifikant 

bättre än övriga på salen. Kan detta orsakas av kompetensen som de olika 

individerna innehar? Att den personal som arbetar patientnära, ”i såret” har mer 

kunskap och förståelse för de risker och konsekvenser som kan förekomma än vad 

övrig personal har? Dessa frågeställningar är något som skulle vara intressant för 

vidare forskning att ta reda på inom området. 

Operationssjuksköterskan och övrig operationspersonal bör ha en fullständig 

följsamhet till hygienriktlinjer. Orsakerna är kända och samtliga bör arbeta 

preventivt för att minska risken för postoperativ sårinfektion som kan medföra 

smärta och vårdlidande för patienten helt i onödan. Dessutom är postoperativ 

sårinfektion den typ av vårdrelaterad infektion som kostar allra mest (SKL, 2017) 

vilket medför ekonomiska bekymmer för patienten, sjukhusen och samhället i stort 

(Edman et al., 2018). 

Att studera vilken typ av skor operationspersonalen använde sig av under pågående 

operation var intressant då det förekommer en riktlinje om detta i Vårdhandboken 

och från Halmstads generella direktiv. Det var inte själva skotypen som var 

intressant utan hur riktlinjen efterföljdes eller inte. I resultatet från studien var det 

endast 33 % respektive 39 % av den observerade personalen som följde riktlinjen 

som säger att skorna bör ha hel ovansida som är avtorkningsbar. Riktlinjen talar 

även om att skorna bör ha en hel ovansida för att lättare kunna rengöras.  

Från Vårdhandboken föreligger inget skall-krav men om ett tillbud inträffar med 

någon av personalens fötter kan det komma att sägas att individen inte följde 

riktlinjen och därmed får skylla dig själv. Skor som inte har hel ovansida anses 

olämpligt i operationssalen eftersom det finns risk för stänk av blod och 

kroppsvätskor. Dessutom finns en liten risk för blodsmitta om ett vasst instrument 

skulle tappas och träffa foten så ett stick eller skärskada uppstår.  

Möjligen skulle det bli bättre följsamhet till skor med hel ovansida som är 

avtorkningsbar om arbetsgivaren bidrog med skor till de anställda. Vad vi känner till 

är det personalens ansvar att själva köpa och bekosta arbetsskor inom de flesta 

hälso- och sjukvårdsinrättningar i Sverige som bedriver sluten vård. Inom 

prehospital sjukvård är däremot skyddsskor något arbetsgivaren oftast 

tillhandahåller. Generellt sätt är sluten vården säkrare än den prehospitala, men 

möjligen borde arbetsgivaren ändå subventionera arbetsskor när det förekommer en 

riktlinje om detta.  

10.2 Ansvar på salen kan öka patientsäkerheten 
Hur vi klär oss i operationssalen utgör den hygieniska grunden för patienten som 

ligger på operationsbordet och personalen ska hålla sig till de klädriktlinjer som 

finns. Denna kunskap är något som lärs ut till blivande operationssjuksköterskor på 
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universitetsnivå. Med dessa förkunskaper kommer vi sedan ut i verkligheten som 

kollegor till erfaren operationspersonal. Det kan därmed bli svårt att förstå varför 

det ser ut som det gör, att det förekommer slarv inom operationsmiljön vilket var 

något som ledde till att denna studie genomfördes. 

Att implementera riktlinjer som berör personalens klädsel kan vara en utmaning 

eftersom många vill ta med sig sin image och egna preferenser in på arbetsplatsen 

(Spruce, 2013). Att frångå riktlinjerna anses som bristande vård vilket kan medföra 

onödigt vårdlidande för patienten (Eriksson, 2018). 

Dock finns det sätt att nå målen med följsamhet, men för att se till att detta kan 

genomföras måste operationssjuksköterskor vara beredda på att hjälpa till att utbilda 

de övriga teammedlemmarna. De måste dessutom, som experter i ämnet, vara 

delaktiga i att tillse att samtliga på salen håller sig till riktlinjerna. En obekväm 

uppgift men med patientsäkerheten som utgångspunkt finns ingen personlig vinkel 

utan det blir enbart ett moment, en arbetsuppgift, för att skydda patienten (Spruce, 

2013). Som Spruce (2014) påtalar ska sjuksköterskan ingripa då en kollega varit 

bristande i sin följsamhet. Med studiens resultat ska operationssjuksköterskan eller 

övrig personal därmed påpeka att allt hår eller skägg faktiskt inte är täckt med 

operationsmössan. 

I studiens resultat tydliggjordes att ett större antal individer inte följde uppsatta 

hygienriktlinjer gällande operationsmössa under flertalet studerade operationer vid 

allmän kirurgi, oavsett tid in i operationen. Dessutom kunde resultatet påvisa att 

personalen i Halmstad hade en sämre följsamhet till riktlinjen än personalen i 

Karlskrona. Troligen utgörs dessa skillnader inte endast av slumpen i urvalet då 

studien omfattade så många observationer som gjorde att personalen kunde studeras 

flera gånger om. Ingen visste precis vad som studerades, men då ett 

informationsbrev gått ut med titeln ”Bryr vi oss om ett hår i ditt sår” fanns ändå en 

möjlighet att personalen kunde räkna ut att det handlade om håret och därmed 

mössorna. 

Även den avancerade analysen stödjer teorin att studiens resultat påvisade skillnader 

mellan personalen på operationssalen. Dessutom verkade personalen vara medvetna 

om riskerna vid infektionskänslig kirurgi och att de därför klädde sig korrekt vid 

dessa operationer. Precis som Loison et al. (2017) beskriver tycks det vara så att 

ansvar på operationssalen leder till förbättrad följsamhet till hygienriktlinjer. Då 

följsamhet till hygienriktlinjerna kan leda till mindre komplikationer kan möjligen 

ett samband dras mellan ansvar på salen och patientsäker vård.  

Med resultatet i hand kan vi relatera till den del i problemformuleringen som 

beskriver att operationspersonalens följsamhet är en central del för att minska 

uppkomsten av postoperativa sårinfektioner. Om denna centrala del följs med så 

bristande följsamhet som resultatet visar går det att sticka ut hakan och säga att 

operationspersonalen troligen inte bedriver säker vård med patientsäkerhet som 

främsta fokus. Dessutom kan patienten drabbas av ett vårdlidande helt i onödan som 

hade kunnat undvikas av bättre följsamhet. 

Det viktigaste fyndet i studien var dock kartläggningen av den nästintill 

hundraprocentiga följsamheten av hjälmmössa med dok vid infektionskänslig 

kirurgi av personalen som befann sig patientnära, ” i såret”. Det påvisade att 
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personalen hade en stark och tydlig kunskap om varför man skulle klä sig korrekt 

vid just dessa ingrepp.  

Som SSF (2016) beskriver innebär säker vård att personalen har kunskap om risker 

samt hur dessa risker kan förebyggas. Att arbeta efter denna kunskap gynnar 

patientsäkerheten. I studien bedömdes operationspersonalen tydligt ha denna 

kunskap vid infektionskänslig kirurgi då samtliga patientnära, ”i såret” var korrekt 

klädda förutom en enda individ. Personalen som arbetade patientnära, ”i såret” 

kände till och följde riktlinjen med en nästintill hundraprocentig följsamhet där 

övriga på salen inte hade samma följsamhet. 

För att minimera risker som kan leda till vårdskador inom hälso- och sjukvården har 

WHO (2009) arbetat på flera plan. De påstår bland annat att kunskap om 

intraoperativa faktorer såsom korrekt klädsel sannolikt kan minska utvecklingen av 

postoperativa sårinfektioner. Det förefaller sig givet att följa WHO:s checklista för 

säker kirurgi men inte lika givet att följa Vårdhandbokens riktlinjer vilket är 

förvånande. Att hygienen kring operationspersonalens klädsel spelar någon roll för 

patienten och patientsäkerheten har lyfts från flertalet studier i bakgrunden. Bartek 

et al. (2017) med titeln Nakna kirurger? – Debatten om vad man har på sig i 

operationsrummet ger läsaren ett direkt intryck att artikeln vill förmedla eftertanke, 

ytterligare forskning och en författning istället för riktlinjer. De lyfter fram att the 

Association of Perioperative Nurses (AORN), 2014 formulerade de mest detaljerade 

riktlinjerna hur klädseln i operationssalen bör hållas (ibid.). 

10.3 Risk och betänkande över individuellt handlande 
Redan 2009 påtalades i en norsk studie att respekten för hygieniska riktlinjer avtar 

med tiden i yrket och hotar patientsäkerheten. Tidspress medförde att personalen 

valde att göra värderingar och prioriteringar till hur hygienriktlinjerna skulle följas. 

Personalen tyckte att var och en fick ta eget ansvar. Att personalen var varandras 

förebilder var det ingen tvekan om. Men den personal som inte var uppdaterade i 

frågorna kring varför hygienen skulle följas och på vilket sätt kunde skapa 

konsekvenser för patientsäkerheten (Berland et al., 2009). 

Det finns stödjande vetenskapliga studier till de satta hygienriktlinjerna och det är 

personalens skyldighet att följa dessa på sin arbetsplats. Inget utrymme lämnas för 

egna tolkningar av hur hygienen skall skötas, då detta kan få andra konsekvenser 

som vårdlidande. Ett exempel på hur konsekvenser av egna beslut kring 

vårdhygienen kan orsaka vårdlidande är till exempel om en äldre, erfaren och 

respekterad personal väljer att frångå riktlinjerna med åsikten att denne själv anser 

sig ha tillräckliga kunskaper i vilka fall det är eller inte är viktigt med diverse 

hygienpreventivt arbete. Om en yngre kollega ser vad den äldre gör, utan att ha 

förståelsen eller kunskapen om varför kan den yngre i sin tur göra likadant men vid 

fel tillfällen som kan ge konsekvenser. Möjligen är det så att nyutexaminerade 

operationssjuksköterskorna, eller i alla fall de som bara arbetat en kortare tid är de 

som har mest kunskaper med sig kring hygienfrågorna samt håller på riktlinjerna 

starkast och får anses som förebilderna i operationssalen.  

Osborne (2003) beskriver att en komponent för framgångsrikt förhindrande av 

postoperativ sårinfektion är utbildning. Utbildningen måste både ha en bra grund 
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och dessutom ha uppföljande insatser som pågår kontinuerligt. Osbornes studie 

visade att följsamhet till hygienriktlinjer var bättre bland yngre personal än äldre. 

Som Söderström (2015) påstår är operationspersonalens kunskap om smitta och 

smittspridning en avgörande faktor när det gäller preventivt arbete mot 

vårdrelaterande infektioner. Men när kunskapen som bör finnas hos all 

operationspersonal inte leder till att samtliga följer riktlinjerna utan det är tydligt att 

det finns en större andel som frångår det som åligger dem kan det diskuteras hur en 

enkel lösning skulle kunna komma till stånd. Det allra enklaste hade varit att enbart 

ha hjälmmössa med dok som ett alternativ inne på operationsavdelningen vid 

samtliga operationer även om det kanske kan upplevas som påfrestande av många. 

Men med tanke på hårstrån som kan falla ner och kontaminera operationssår, sterila 

instrument eller fält borde det inte vara svårt att införa då samtliga i operationssalen 

är där för patientens skull. 

10.4 Bryr vi oss om ett litet hår i ditt sår? 
Som Hälso- och sjukvårdslagen beskriver ska vården i Sverige bedrivas av hög 

kvalitet och god hygienisk nivå. Dessutom ska vården uppfylla patientens behov av 

trygghet och säkerhet med respekt för patientens värdighet (HSL, SFS 2017:30), 5 

kap. 1§). Av studiens resultat vet vi att hår och skägg utanför mössan är ett vanligt 

förekommande problem som riskerar patientsäkerheten. Att personalen ”i såret” 

använder mössan korrekt och tillser att allt hår är innanför minskar riskerna för 

postoperativ sårinfektion enligt forskningen (McHugh et al., 2013). Att det inte är 

lika stor påverkan av övriga på salen kan inte bevisas men dock finns risker som går 

att undvika med en korrekt användning av mössan (ibid.).  

Det är lika noga att allt hår och skägg är täckt, precis som att man använder nagelfil 

och petar under naglarna innan man både tvättar, desinficerar och har dubbla 

handskar om man ska arbeta patientnära, ”i såret”. Kan man inte täcka sitt skägg får 

man kanske ta ansvar och raka sig, precis som att man inte kan komma till 

operationssalen med långa målade naglar. Fåfängan måste lämnas utanför 

operationsavdelningen till fördel för patientsäkerheten. 

Den medicinska frilansjournalisten Victoria Stern, som sedan 2008 satt sig in i 

diverse ämnen som berör medicinsk vetenskap fick sin artikel kring 

operationsmössor publicerad i General Surgical News den 7 mars 2019, alltså en 

helt färsk diskussion i ämnet. Det som framkommer är att det är en pågående debatt 

världen över om olika typer av mössor och huruvida materialet släpper genom 

bakterier eller inte och vilken mössa som skall rekommenderas. Debatten belyser 

även att man inte ens behöver diskutera materialet om personalen inte är noggranna 

med att täcka allt hår och skägg, där är experterna eniga (Stern, 2019). 

Hur kan det komma sig att operationspersonalen medvetet inte följer riktlinjerna till 

operationsmössa där allt hår och skägg ska vara täckt samt håller en 

hundraprocentig följsamhet? Med tanke på hur starkt ämnet belyses inom 

utbildningen till operationssjuksköterska där studenterna får ta på sig mössa och 

munskydd och därefter examineras i detta är det svårt att förstå hur denna handling 

bortses från så fort man arbetat några år. Bryr man sig inte eller tror man inte att det 

spelar någon roll? Eller anser man sig inte hinna se sig själv i spegeln innan man går 

in i operationssalen? Ser man inte konsekvenserna av sitt handlande då man inte 
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träffar patienten igen eller tar del av infektionsstatistiken gällande postoperativa 

sårinfektioner på arbetsplatsen? Dessa frågor kan inte besvaras av vår studie utan får 

överlämnas till framtida forskning i ämnet. Föreliggande studie är enbart en studie i 

hur det ser ut, en observation, och inte en värdering på något vis om varför. Det är 

bara något som kan diskuteras och spekuleras i. 

Operationsmössor som skall täcka allt hår och skägg vid allmän- och 

infektionskänslig kirurgi finns i flera varianter. Nedan visas några av de mössor som 

personalen använde i Halmstad och Karlskrona när studien genomfördes. 

Bild 1. Några av de mössor som fanns att tillgå under studien. I mitten visas hjälmmössa med dok som 

skall användas vid infektionskänslig kirurgi. 

10.5 Vårdetiska och Samhälleliga aspekter 
Inom hälso- och sjukvården ställs personalen jämt och ständigt för situationer som 

kan skapa etiska dilemman. Etiska koder har därför utvecklats inom flera 

professioner och inom vården syftar koden till att skydda patienten och stärka 

personalens uppfattningar om vad som är rätt och fel (Sandman & Kjellström, 

2018). Koden för sjuksköterskor är framtagen av ICN som tidigare nämnts i 

bakgrunden. Sjuksköterskor som utför omvårdnad har själva ansvaret över sina 

handlingar och beslut (SSF, 2012). Då operationspersonalen i studien var bristande i 

följsamheten till riktlinjerna kan pliktetiken diskuteras. Pliktetik innebär att 

personalen utför de handlingar som är korrekta. Det föreligger därmed en plikt att 

utföra handlingen på korrekt sätt vilket inte kan bortses (Sandman & Kjellström, 

2018). Då resultatet visade att hår och skägg utanför mössan var vanligt 

förekommande anses inte pliktetiken följas i det studerade fallet. Enligt riktlinjerna 

finns det en plikt att allt hår och skägg skall vara täckt med operationsmössan vilket 

inte stämde överens med studiens resultat. Konsekvensen av personalens handlande 

kan medföra att patienten drabbas av en postoperativ sårinfektion med vårdlidande 

som följd, helt i onödan. Enligt Sandman och Kjellström (2018) ska 

konsekvensetiken utgöras av handlingar som har en gynnande påverkan för samtliga 

involverade men även för världen i det stora hela. Om operationspersonalen följer 

hygienriktlinjer på ett korrekt vis med patienten som främsta fokus kan ovanstående 

uppnås. 

I genomsnitt kostar en vårdrelaterad infektion 107 000 kronor för sjukvården i 

Sverige (Socialstyrelsen, 2018) vilket är en otroligt stor summa. År 2013 var den 

totala kostnaden för samtliga VRI 6,5 miljarder kronor (Edman et al., 2018). Detta 

kan ses som en samhällelig aspekt då infektionen medför flera konsekvenser för 

både patienten och samhället. För patienten medför det ofta ett vårdlidande, ökad 

risk för dödlighet, förlängd vårdtid med sjukskrivning som följd vilket även medför 

ekonomiska besvär. För hälso- och sjukvården blir det en ökad kostnad som medför 
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ekonomiska konsekvenser för samhället där skattebetalarna påverkas indirekt. 

Edman et al. (2018) beskriver att 20–30% av alla VRI hade kunnat undvikas genom 

preventivt arbete vilket styrker vikten av hygienriktlinjernas följsamhet. Genom att 

arbeta preventivt och patientsäkert kan ungefär 32 500 fall av VRI undvikas årligen 

(Socialstyrelsen, 2018). Med denna kunskap finns det därför en stor strävan till 

fullständig följsamhet till hygienriktlinjerna i föreliggande studie. 

Då samband finns mellan kontamination från hår till postoperativa sårinfektioner är 

det dessutom så att för varje hårstrå mindre i operationssalen är det en risk mindre 

att negativa konsekvenser förekommer. Konsekvenser som personalen på 

operationssalen kanske inte tänker på då det inte drabbar dem direkt, men indirekt 

drabbar det oss alla. Ju fler komplikationer som tillstöter efter operationer desto 

dyrare för alla. Vården är en del av kedjan i samhället. Kan preventivt arbete få ner 

de skenande vårdkostnaderna så kan sjukvården möjligen på sikt få mer tid för 

patienterna, mer lön i plånboken och ett minskat lidande för alla, både patienter och 

stressad personal. Alla moment är viktiga för ett gott komplikationsfritt vårdande. 

Som Florence beskrev är det inte alltid den personal som vårdar patienten som skall 

beskyllas då vårdandet inte går väl. Hon framhåller att bristande hygien, dåligt 

utformade lokaler samt administrativa förhållanden ibland gör det omöjligt att utföra 

en god omvårdnad (Nightingale, 1860). Troligen menade hon att om du gör ditt 

yttersta och det ändå inte går väl ska du inte beskyllas. Men slarvar du, är det kanske 

just du som orsakar onödiga konsekvenser som beskrivits ovan. 

11 Implikation 

11.1 Teoretisk implikation 
Denna studie syftade inte på att utröna orsakerna till varför man följde eller inte 

följde riktlinjerna utan enbart studera följsamheten till hygienriktlinjer. Med 

resultatet i hand väcktes en nyfikenhet och funderingar på eventuella fortsatta 

studier inom området. Möjligen skulle en kvalitativ studie med personalens åsikter 

och upplevelser vara intressant för att vidare förstå varför samtliga inte gjorde sitt 

yttersta genom att klä sig korrekt med operationsmössan. En större studie skulle 

kunna genomföras med korrelation till de data som systematiskt inhämtas på central 

nivå kring postoperativa sårinfektioner. Det är inte alltid enbart av intresse att veta 

om riktlinjer följs utan även om riktlinjerna är nödvändiga. 

Den färska statistiken från SKL som tas upp i bakgrunden visade att Halland endast 

hade 1,0 % postoperativa sårinfektioner år 2018 och Blekinge 3,0 % vilket var 

intressant att fundera över. Är det så att man ska vara stolt och glad att det ”bara” 

var 1,0 % respektive 3,0 % som drabbats av postoperativ sårinfektion eller ska man 

faktiskt fundera på hur många patienter det egentligen handlar om och vilket lidande 

det inneburit för var och en som drabbats? I frågan om vilka preventiva insatser som 

har störst påverkan på utfallet efter operationer kan det tänkas att de studerade 

faktorerna spelar en större eller en mindre roll. Detta är mycket svårt för någon att 

säkerställa, oavsett studiemodell.  
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11.2 Klinisk implikation 
Resultatet från föreliggande studie visade att det fanns brister till de observerade 

hygienriktlinjerna av samtlig operationspersonal. Operationssjuksköterskan har det 

övergripande ansvaret till följsamhet av aseptik och hygienriktlinjer. Dock åligger 

det samtlig operationspersonal att arbeta på ett patientsäkert sätt som motverkar 

vårdskador såsom postoperativa sårinfektioner.  

Samtliga intraoperativa faktorer är inte lika avgörande var för sig men sett till 

helheten och patientens säkerhet är de beroende av varandra, ”faller en så faller 

alla”. Tillsammans med de hygien- och punktprevalensmätningar som utförs 

kontinuerligt kan resultatet från studien ses som ett förbättringsarbete då 

operationspersonalens följsamhet till utvalda hygienriktlinjer identifierades. 

12 Slutsats 

Kunskap och ansvar kan leda till ökad patientsäkerhet och därmed ett minskat 

vårdlidande. Denna studie genererade kunskap som påvisade att 

operationspersonalen hade bristande följsamhet till hygienriktlinjer som 

operationsmössa och skor. Patienter som genomgår infektionskänslig kirurgi, är 

mindre utsatta för risker som kan uppkomma på grund av bristande hygienrutiner då 

personalen följer riktlinjerna väl i dessa fall. Övrig kirurgi kan inneha fler risker då 

personalens hår sticker ut från alldeles för många dåligt påsatta mössor. Personalen 

kan med lätthet öka patientsäkerheten genom att använda operationsmössan på ett 

korrekt vis vid samtliga operationer.  

Resultatet från studien ses som ett förbättringsarbete på lokal nivå men även som ett 

stickprov från svensk operationssjukvård som kan gynna patienten, personalen och 

samhället i stort.  
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Bilaga I  

 

Riktlinjer Region Halland/Vårdhandboken 

 
Operationsavdelning – generell vårdhygien 

”Använd skor med hel ovansida för att skydda fötterna mot blodstänk och mot 

skärskador från tappade vassa föremål. Skorna rengörs vid behov med 

ytdesinfektionsmedel, alternativt körs i desinfektor.” 

”Operationsmössa ska användas av all personal på operationsavdelningen. Hår och 

skägg ska vara täckt för att hindra hårstrån att falla ner i såret, på sterildrapering 

eller på instrument och instrumentbord.” 

”Hjälm med dok skall användas av all personal i operationssalen vid 

infektionskänslig kirurgi.” 

Hallands hygienriktlinjer bygger på följande referenser 

Att förebygga vårdrelaterade infektioner – ett kunskapsunderlag. Socialstyrelsen, 

2006. 

Vårdhandboken, avsnittet operationssjukvård, 2014. 

 

Infektionsförebyggande rutiner för operationsenheter. Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset, 1999, senast reviderad 2013. 

FASS 

Förrådshantering och transport av medicintekniska produkter med specificerad 

renhetsgrad till och inom hälso-, sjuk- och tandvård. FYFEE.  Publicerad 2018-06-

13. Fastställd av chefsläkare.  

Vårdhandbokens riktlinjer 

”För att förhindra att smittämnen från det övriga sjukhuset förs till 

operationsavdelningen ska alla som arbetar på operationsavdelningen bära 

avdelningsbunden arbetsdräkt samt hårskydd/mössa som täcker allt hår och 

skägg. Arbetsskor bör ha hel ovansida för att skydda fötter mot blodstänk och 

skärskador samt kunna rengöras.” 

”Hårskydd/mössa ska användas av all personal i operationsrummet. Hår och 

skägg ska vara täckt för att hindra hårstrån från att falla ned i operationssåret, på 

sterildraperingen eller på instrument och instrumentbord. Om specialarbetsdräkt 

används bör hårskyddet vara i form av hjälm/huva, som då stoppas ned i 

halslinningen.” 
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Bilaga II 

Observationsprotokoll 
 

Sjukhus________________________________ 

Tid: Antal minuter efter operationsstart/hudincision: ___________________ 

Datum Antal JA 

Sätt streck 

Antal NEJ 

Sätt streck 

Totalt antal 

Skriv siffra 

Mössa som täcker 

ALLT hår OCH 

skägg – personal 

patientnära, ”i 

såret” 

  

 

 

   

Mössa som täcker 

ALLT hår OCH 

skägg – övrig 

personal på salen, 

anestesi/ pass 

 

 

 

   

Har samtliga i 

operationssåret 

hjälmmössa med 

dok där allt hår 

och skägg är täckt 

vid infektions-  

känslig kirurgi? 

 

   

Har övriga på 

salen hjälmmössa 

med dok där allt 

hår och skägg är 

täckt vid 

infektionskänslig 

kirurgi? 

 

   

Skor med hel 

ovansida som är 

avtorkningsbar 
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Bilaga III 

Etisk egengranskning   

 
Följande frågor ska besvaras av sökande och godkännas av handledare. 

  Ja Kanske Nej 

1 

Avser undersökningen att behandla 

känsliga personuppgifter (dvs. behandla 

personuppgifter som avslöjar ras eller 

etniskt ursprung, politiska åsikter, 

religiös eller filosofisk övertygelse, 

medlemskap i fackförening eller som rör 

hälsa eller sexualliv). 

  X 

2 

Innebär undersökningen ett fysiskt 

ingrepp på deltagarna (även sådant som 

inte avviker från rutinerna men som är 

ett led i studien)? 

  X 

3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt 

eller psykiskt påverka deltagarna (t.ex. 

behandling av övervikt) eller som 

innebär en uppenbar risk att påverka?  

  X 

4 

Används biologiskt material som kan 

härledas till en levande eller avliden 

människa (t.ex. blodprov )? 

  X 

5 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. 

utsatta grupper såsom barn, person med 

demenssjukdom eller psykisk funktions-

nedsättning, personer i uppenbar 

beroendeställning såsom patienter eller 

studenter som är direkt beroende av 

försöksledaren)? 

  X 

6 

Avses vetenskaplig publicering såsom 

vid konferens eller i vetenskaplig 

tidskrift efter studiens genomförande. 

  X 

7 

Kommer personregister upprättas (där 

data kan kopplas till fysisk person) och 

anmälas till registeransvarig person 

(PUL- ansvarig).   

  X 
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8 

Syftet och metoden är väl avvägt 

gällande risk-nytta samt anpassat till 

nivån på studien. 

X   

9 

I den skriftliga informationen beskrivs 

projektet så att deltagarna förstår dess 

syfte och uppläggning (inklusive vad 

som krävs av den enskilde, t.ex. antal 

besök, projektlängd etc.) och på så sätt 

att alla detaljer som kan påverka beslut 

om medverkan klart framgår. (För 

studier med minderåriga krävs 

vårdnadshavares godkännande t ex vid 

enkäter i skolklasser.) 

X   

10 

Deltagandet i projektet är frivilligt och 

detta framgår tydligt i den skriftliga 

informationen till patient eller 

forskningsperson. Vidare framgår tydligt 

att deltagare när som helst och utan 

angivande av skäl kan avbryta försöket 

utan att detta påverkar 

forskningspersonens omhändertagande 

eller behandling eller, om studenter, 

betyg etc. 

X   

12 

Det finns resurser för genomförande av 

projektet och ansvariga för studien är 

namngivna (student och handledare) 

X   

 

 

 

 

  



 

44(47) 

 

Bilaga IV 

Informationsbrev angående förfrågan om tillstånd till 

genomförande av observationsstudie 

Undertecknade studerar specialistsjuksköterska med inriktning operationssjukvård 

på Linnéuniversitetet i Växjö. Vid den kommande magisteruppsatsen kommer 

operationspersonalens följsamhet till hygienriktlinjer att studeras under operation. 

Titel: Bryr vi oss om ett litet hår i ditt sår? – En tvärsnittsstudie av personalens 

följsamhet till hygienriktlinjer under pågående operation 

Studiens bakgrund och syfte 

Patientsäkerhet, postoperativa infektioner och vårdlidande är tre pelare som ligger 

till grund för att hygienriktlinjer tagits fram för en operationsavdelning. Syftet med 

studien är att studera följsamheten av vissa utvalda hygienriktlinjer inom 

intraoperativ vård. 

Genomförande 

Undertecknade studenter planerar att under fyra arbetsdagar i januari månad 

genomföra en observationsstudie här hos er. Observatören har inte till avsikt att 

påverka personalens arbete utan enbart att registrera och samla in specifikt utvalda 

data av vissa hygienmoment. Datainsamlingen kommer i de flesta fall ske via 

glasrutan i dörren in till operationssalen, det vill säga att observatören betraktar 

utanför salen. Observationen kommer endast ske vid ett tillfälle per operation, 

tidpunkten kan dock variera. 

Deltagande 

Finns det någon/några i personalen som inte samtycker till denna studie ber vi de 

ta kontakt med undertecknade när som helst så de kan undantas. Information om 

detta framgår i ett speciellt informationsbrev till personalen. Det är helt frivilligt 

att medverka i studien och deltagarna kan när som helst avbryta utan att skäl till 

detta behöver anges. Materialet från observationerna kommer sedan att hanteras 

och behandlas konfidentiellt och kommer att förvaras så inga obehöriga kan ta del 

av detta. Studien kommer inte videofilmas eller dokumenteras på ett sätt som kan 

leda till identifiering. Informationsbrevet mejlas ut och kommer finnas tillgänglig 

på avdelningens informationstavla.  

 

Fördelar med studien 

Förhoppningen är att denna studie skall kunna påverka patientsäkerheten i ett 

större perspektiv med ett intraoperativt utgångsperspektiv. Vår förhoppning är 

dessutom att resultatet från denna observationsstudie kan leda till en ökad insikt 

om hygienriktlinjers betydelse på en operationssal samt ligga till grund för ett 

kommande förbättringsarbete. 

Resultat 

Studiens resultat kommer att finnas tillgänglig på er avdelning i ett tryckt 

exemplar efter avslutad och godkänd magisterexamen. Magisteruppsatsen kommer 

dessutom presenteras vid Linnéuniversitetets datahanteringsportal DiVA för 

uppsats på avancerad nivå. 
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Anna Matre och Frida Karlsson som studerar magisteruppsats i operationssjukvård 

erhåller härmed tillstånd att genomföra studien vid Halmstad och Karlskrona 

sjukhus. 

 

Sjukhus  

 

______________________________________________________________ 

Ort 

 

______________________________________________________________ 

Datum 

 

______________________________________________________________ 

Verksamhetschef 

 

______________________________________________________________ 

Avdelningschef 

 

_______________________________________________________________ 

 

Efter underskrift kommer en kopia delges till handledaren samt finnas tillgänglig 

som bilaga i magisteruppsatsen. 

 

Vid eventuella frågor kontakta gärna undertecknade via mejl eller telefon. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Frida Karlsson, Leg. Sjuksköterska. Karlskrona.  

Mejl: fk222fg@student.lnu.se. Telefon: 0709289342. 

Anna Matre, Leg. Specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvård. Halmstad. 

Mejl: am223sw@student.lnu.se. Telefon: 0704941158. 

Sofia Almerud, Universitetslektor. Växjö. 

Mejl: sofia.almerud@lnu.se. 
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Bilaga V 

Informationsbrev om deltagande i observationsstudie 

Undertecknade studerar specialistsjuksköterska med inriktning operationssjukvård 

på Linnéuniversitetet i Växjö. Vid den kommande magisteruppsatsen kommer 

operationspersonalens följsamhet till hygienriktlinjer att studeras under operation. 

Titel: Bryr vi oss om ett litet hår i ditt sår? – En tvärsnittsstudie av personalens 

följsamhet till hygienriktlinjer under pågående operation 

Studiens bakgrund och syfte 

Patientsäkerhet, postoperativa infektioner och vårdlidande är tre pelare som ligger 

till grund för att hygienriktlinjer tagits fram för en operationsavdelning. Syftet med 

studien är att studera följsamheten av vissa utvalda hygienriktlinjer inom 

intraoperativ vård. 

Genomförande 

Undertecknade studenter planerar att under fyra arbetsdagar i januari månad 

genomföra en observationsstudie här hos er. Observatören har inte till avsikt att 

påverka personalens arbete utan enbart att registrera och samla in specifikt utvalda 

data av vissa hygienmoment. Datainsamlingen kommer i de flesta fall ske via 

glasrutan i dörren in till operationssalen, det vill säga att observatören betraktar 

utanför salen. Observationen kommer endast ske vid ett tillfälle per operation, 

tidpunkten kan dock variera. 

Deltagande 

Finns det någon som inte samtycker till denna studie ber vi dig ta kontakt med 

undertecknade när som helst så du kan undantas. Det är helt frivilligt att medverka 

i studien och deltagarna kan när som helst avbryta utan att skäl till detta behöver 

anges. Materialet från observationerna kommer sedan att hanteras och behandlas 

konfidentiellt och kommer att förvaras så inga obehöriga kan ta del av detta. 

Studien kommer inte videofilmas eller dokumenteras på ett sätt som kan leda till 

identifiering. Informationsbrevet mejlas ut och kommer finnas tillgänglig på 

avdelningens informationstavla. 

Fördelar med studien 

Förhoppningen är att denna studie skall kunna påverka patientsäkerheten i ett 

större perspektiv med ett intraoperativt utgångsperspektiv. Vår förhoppning är 

dessutom att resultatet från denna observationsstudie kan leda till en ökad insikt 

om hygienriktlinjers betydelse på en operationssal samt ligga till grund för ett 

kommande förbättringsarbete. 

Resultat 

Studiens resultat kommer att finnas tillgänglig på er avdelning i ett tryckt 

exemplar efter avslutad och godkänd magisterexamen. Den kommer dessutom 

vara sökbar via Linnéuniversitetets datahanteringsportal DiVA för uppsats på 

avancerad nivå. 
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Vid eventuella frågor kontakta gärna undertecknade via mejl eller telefon. 

 

Med vänliga hälsningar 

Frida Karlsson, Leg. Sjuksköterska. Karlskrona. 

Mejl: fk222fg@student.lnu.se. Telefon: 0709289342. 

Anna Matre, Leg. Specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvård. Halmstad. 

Mejl: am223sw@student.lnu.se. Telefon: 0704941158. 

Sofia Almerud, Universitetslektor. Växjö. 

Mejl: sofia.almerud@lnu.se.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


