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Abstrakt 
Bakgrund: Länge har man varit medveten om vikten av god hygien och dess inverkan på 
smittspridning. Det mest effektiva sättet att minska postoperativa sårinfektioner (SSI) är att arbeta 
förebyggande och att ha en god hygien. Frekvensen av SSI ökar, och som en del av den förebyggande 
vården ingår den preoperativa förberedelsen. Att inte ha kunskap och stöd till att utföra en sådan 
åtgärd korrekt är en stor brist och kan leda till att patienter drabbas av SSI och därmed ett ökat 
postoperativt lidande.  
Syfte: Studiens syfte var att beskriva vårdpersonalens syn på betydelsen av hygienisk preoperativ 
förberedelse hos ortopedpatienter.  
Metod: Studien genomfördes på ett länssjukhus i mellersta norrland under våren 2008, där alla 
ortopedavdelningar på sjukhuset deltog. En kvalitativ intervjumetod användes med manifest 
innehållsanalys av materialet.  
Resultat: All personal som ingått i studien anser att den hygieniska preoperativa förberedelsen är av 
stor vikt. Trots faktorer som stress, personalbrist och hög arbetsbelastning kände personalen att de 
ville vara noggrann i sitt arbete och göra det bästa för patienten, även genomföra en bra förberedelse 
innan operation. Den största orsaken till att de frångick de skrivna rutinerna var att patienterna hade 
ont, samt vid akuta situationer då det var svårt att planera sitt arbete. 
Diskussion: Trots att personalen visste om förberedelsens betydelse för frekvensen av SSI och att de 
tyckte att riktlinjerna inte förändrats på många år, valde de medvetet att vissa gånger frångå de rutiner 
som finns och de tog inget eget ansvar för att hålla sig uppdaterad kring ny forskning. 
 
Nyckelord: Följsamhet gentemot riktlinjer, Kirurgisk sårinfektion, Omvårdnad, Preoperativ dusch, 
Preoperativ vård  
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Abstract 
Background: Long has one been aware about the importance of good hygiene and its effect on 
infection control. The most effective way to decrease surgical site infections (SSI) is to work 
preventive and to have a good hygiene. The frequency of SSI increases and as a part of the preventive 
care the hygienic preoperative preparation is included. To not have knowledge and aids to carrying out 
such a measure correct is a big deficiency and can lead to patients being hit of SSI and with that 
increased postoperative suffering 
Aim:  The study's aim was to describe the care personnel's view on the importance of hygiene 
preoperative preparation at orthopaedic patients.  
Method: The study was implemented on a county hospital in the north central part of Sweden during 
the spring of 2008, where all orthopaedic departments on the hospital participated. A qualitative 
interview method was used with a manifest content analysis of the material.  
Results: All personnel as been included in the study were unanimous that hygienic preoperative 
preparation was of big importance. Despite factors like stress, lack of personnel and high workload, 
they wanted to be accurate in their work and do what’s best for the patient. That also implemented a 
good preparation before operation. The major reason to not follow the guidelines where that the 
patients was in acute pain, and in emergency situations when it were impossible to plan its work.  
Discussion: Despite the knowledge about the importance of preparation for the frequency of SSI and 
they thought that the guideline not been changed on many years, they sometimes deliberately chose 
not to follow the guideline. The nurses took no responsibility in order to keep updated around new 
research. 
 
Keywords: Guideline adherence, Nursing, Preoperative care, Preoperative wash, Surgical wound 
infection 
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Inledning 

 

Postoperativa kirurgiska sårinfektioner benämns i litteratur som Surgical site 

infektions (SSI). SSI är definierat som en infektion som uppstår inom 30 dagar efter 

operation och involverar antingen utbyte av pus med eller utan odlingsbekräftelse, en 

organism som isoleras från en aseptisk erhållen och infektionssymtom så som lokal 

svullnad, rodnad och ömhet (Mangram, Horan, Pearson, Silver & Jarvis, 1999). 

Svenska Höftprotesregistret har i många år redovisat statistik med variabler som 

patient tillfredställelse, kostnad per patient och postoperativ kirurgisk sårinfektion. 

2006 ingick 77 respektive 79 av landets sjukhus i registret, både privata och 

offentliga. Under detta år opererades 53962 stycken proteser in, varav 297 stycken 

tvungen att reopereras på grund av infektion efter operationen (0,6 %) (Kärrholm, 

Garellick & Herberts, 2007). 

Mellan 1986 och 1996 så rapporterades 15523 SSI hos sammanlagt 593 334 patienter 

som opererades på sjukhuset, som registrerad postoperativa infektioner i USA. Detta 

ger ett procenttal av postoperativa kirurgiska sårinfektioner till 2,5 % av alla 

opererade (Mangram et al., 1999). Patienter med SSI löper en dubbelt så stor risk att 

dö, en 60 % ökad risk att vårdas på IVA och en fem gånger så stor risk att 

återinläggas på sjukhuset efter att de hade blivit utskriven (Kirkland, Briggs, Trivette, 

Wilkinson & Sexton, 1999). Man kan bekämpa infektioner med antibiotika, men det 

mest effektiva sättet att minska SSI är att arbeta förebyggande och att ha en god 

hygien, då främst en god handhygien (Weinstein, 1998). 

 

Sedan länge har man varit medveten om vikten av god hygien och dess inverkan på 

smittspridning. De hygieniska åtgärder vid operationer som introducerades av Jospeh 

Lister (1827-1921) i slutet av 1800-talet, fick sin genomslagskraft tillsammans med 

den franske kemisten Pasteurs (1822-1895) upptäckter av bakterier och deras 

betydelse för förruttnelseprocess och sjukdom. Genom att införa desinfektion av hud, 

suturmaterial och sår sänkte Lister dödligheten vid amputation (Exner, Hartemann & 

Kistemann, 2001; Socislastyrelsen [SOS], 2006b, s. 139). 

Florence Nightingale (1820-1910) var tidigt klar över att stränga krav på renlighet 
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var av stor betydelse för en god hygienisk vård. Hon hade en stor betydelse för 

utvecklingen av god sjukhushygien (Stordalen, 1999, s. 30).  

 

Den största faktorn till att drabbas av SSI är hög ålder, men även nutritionsstatus, 

övervikt, tidigare sjukdomare, pågående infektion, allmäntillstånd preoperativt och 

operationstid har stor betydelse (de Boer, Mintjes-de Groot, Severijnen, van den Berg 

& van Pelt, 1999; Kaye et al., 2005). Även faktorer som operationssalens luft och 

renhet, operationspersonalens sterilitet och instrumentens sterilitet har stor betydelse 

för utvecklingen av SSI (Hendrick, Anastacio & Sawyer, 2006; Mangram et al., 

1999; SOS 2004, s. 143). 

 

För att eliminera risken att drabbas av SSI, bör man vara noga med den preoperativa 

tvätten för att minska förekomsten av staphylococcus epidermidis. Staphylococcus 

epidermidis finns i hudens normalflora av bakterier och är den mikroorganism i stor 

utsträckning orsakar alla implantat-relaterade infektioner (Campoccia, Montanaroa & 

Arciolaa, 2006). Under normala förhållanden lever organismen och människan i 

symbios och hjälper till så att patogena organismer inte får fäste på kroppen. 

Methicillinresistent staphylococcus aureus (MRSA) är en stor bidragande orsak till 

SSI och har ökat under de senaste 10 åren. Patienter med SSI orsakad av MRSA har 

högre dödlighet, längre sjukhusvistelser och högre sjukvårdskostnader jämfört med 

liknande patienter med SSI orsakat av methicillin-känslig staphylococcus aureus 

(Dohmen 2006; Hendrick et al., 2006). 

Då staphylococcus epidermidis och MRSA kommer in i ett operationssår eller om 

patientens immunförsvar är försvagat så kan den ge upphov till farliga infektioner 

(Ericson & Ericson, 2002, ss. 32-38). 

 

Trots ett allmänt vedertaget användande av antibiotikaprofylax och sterila kirurgiska 

metoder fortsätter SSI att vara den vanligaste sjukvårdsrelaterade infektionen, och 

som en del i att förebygga detta ingår den hygieniska preoperativa förberedelsen 

(Hendrick et al., 2006).  

I den preoperativa förberedelsen ingår dusch med klorhexidintvål 4 % (Hibiscrub) 
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och håravkortning inom operationsområde. Lokala föreskrifter kan avvika. Riktlinjer 

för preoperativ hygienisk förberedelse finns utarbetade internationellt, och många 

studier är gjorda inom ämnet (Mangram et al., 1999). Hibiscrub är ända sedan 50-

talet den vanligaste använda huddesinficeraren som används till kroppstvätt inför 

operation. Vanligen duschar patienten kvällen innan operation och på 

operationsdagens morgon (Webster & Osborne, 2006). 

Vid upprepad tvätt med Klorhexidintvål minskar frekvensen av SSI. Även incidensen 

av MRSA infektioner minskar med preoperativt användande av klorhexidin 

(Mangram et al., 1999; Wilcox et al., 2003).  

 

Under vår utbildning till operations- samt narkossköterska har vi uppmärksammat en 

ökad frekvens av postoperativa infektioner, hos patienter opererade för ortopediska 

åkommor. Många faktorer spelar in i varför dessa patienter får infektioner. Varje 

enskilt moment i den preoperativa förberedelsen har sin betydelse och bildar en länk, 

och om man väljer att ta bort ett moment kanske det i sin tur påverkar hela länken.  

För att kunna bedriva vårdhygien i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, 

måste personalen ha adekvata kunskaper. Det är vårdgivarens ansvar att se till att det 

finns personalresurser och utrustning som tillåter att arbetet utförs på rätt sätt. Men 

var och en har också ett eget ansvar att se till att arbeta på ett sådant sätt att risken för 

vårdrelaterade infektioner minimeras (SOS, 2006b, s.31).  

 

Syfte  

 

Studiens syfte var att beskriva vårdpersonalens syn på betydelsen av hygienisk 

preoperativ förberedelse av ortopedpatienter.  
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Metod 

 

Studiedesign 

Studien har genomförts med en kvalitativ intervjumetod på ortopedavdelningar vid 

ett länssjukhus i mellersta norrland under våren 2008. Sjukhuset ansvarar för 

omkring 245 000 invånare och har cirka 3 500 anställda.  Sammanlagt 13 844 

operationer genomfördes under år 2006, av dessa genomfördes 4 742 operationer på 

inneliggande patienter. 

 

Deltagare och urval 

All personal på ortopedavdelning som i sitt arbete utför preoperativa hygieniska 

förberedelser av ortopedpatienter tillfrågades om deltagande. Information om 

undersökningen skickades ut skriftligt (se bilaga 1) efter godkännande av 

verksamhetschef på ortopedkliniken. Urvalsförfarandet sköttes av 

avdelningsföreståndare, som dagen för intervju valde ut deltagare utifrån hur 

verksamheten tillät. Fortsatt kontakt med avdelningsföreståndare hölls via telefon och 

mail. I studien ingick sex sjuksköterskor och en undersköterska, i åldrarna 40-60 år. 

Fyra hade jobbat med preoperativa förberedelser i mer än 10 år och de övriga i 

mindre än 10 år. Ingen skillnad gjordes utifrån vilken yrkesroll den intervjuade hade. 

 

Datainsamling 

Intervjufrågorna är konstruerade utifrån studiens syfte och intervjuerna baserades på 

standardiserade open-end frågor. Intervjufrågorna utformades (se bilaga 2) med 

inriktning mot områdena kunskap, inställning och genomförande av den hygieniska 

preoperativa förberedelsen 

Provintervju utfördes på två personer innan studiens start, för att minska risken för 

felaktigt ställda frågor.  

Antalet intervjuer var sju stycken. Samtliga intervjuer genomfördes på respektive 

arbetsplats allt efter deltagarnas önskemål, och tidsåtgången blev omkring 15 minuter 

per intervju då det ansågs att materialmättnad uppstått. Intervjuerna bandades och 

transkriberades. 
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Bearbetning och analys av material 

Den stora mängden data som insamlats reducerades genom att mönster identifierades 

och en struktur formades för att kunna kommunicera de fynd som gjorts. En manifest 

innehållsanalys har gjorts av textmassan, där meningsbärande enheter har lyfts fram 

för att bilda gemensamma kategorier.  

 

Det bandade intervjumaterial skrevs ut till textmassa som författarna sedan läste 

igenom var för sig. Därefter analyserades materialet med hjälp av manifest 

innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2003; Patton, 1990, ss. 376-383; Polit & 

Beck, 2004, ss. 570-576) och meningsbärande enheter i texten som kunde relateras 

till syftet identifierades. Författarna diskuterade därefter enheterna och enheterna 

kodades och grupperades in i subkategorier utifrån egenskap och begrepp. Texten 

bearbetades ytterligare och jämfördes beträffande likheter och olikheter för att sedan 

bli sorterad i kategorier tills full enighet rådde (se tabell 1). Författarna skrev 

tillsammans en sammanhängande text till varje tema, där de tillhörande kategorierna 

beskrevs. Urval av citat ur textmassan användes för att styrka text och öka validitet. 

Det slutbearbetade materialet diskuterades med handledare.  

 

Författarnas förförståelse 

Vi har arbetat som sjuksköterskor i tre respektive tio år, på ambulans och 

medicinavdelning. Ingen av författarna har jobbat som sjuksköterska på 

ortopedavdelning och är inte heller fullt insatt i de lokala riktlinjer som finns för den 

hygieniska preoperativa förberedelsen. De har däremot träffat på och förberett 

ortopedpatienter på annan klinik vid enstaka tillfällen. 
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Tabell 1                 Exempel på textanalys till 4 olika kategorier 

Meningsenhet Kod Sub-kategori Kategori 

”yngre…//dom får göra det 
själv, och så instruerar vi 
noga” 

Yngre instrueras 
att bli ren 

Inget behov av hjälp, 

får tvätta sig själv 

”så dom (patienterna) tar ju 
inte till sig all information, så 
är det ju” 

Patienter tar inte 
till sig 
information 

Betydelsen av 
patient- 
information 

 
 
Patienten får ta ansvar 
att bli ren 
 

“man vill ju att det ska vara 
så rent som möjligt… det vill 
man ju” 

Vill att det ska 
bli så rent som 
möjligt 

Försöker få allt så 
rent som möjligt 

”vi brukar börja med att 
skicka in dom i duschen då, 
innan dom sätter sig i 
sängarna som är rena” 

Duscha innan 
man får komma 
till sängs 

Sängen ska hållas ren  
 

 
 
 
Rent ska bevaras rent 
 

”vi står inte med inne och 
kontrollerar alla hur dom gör, 
det är lite kränkande” 

Kränkande att 
kontrollera 
patienterna  

Vill inte orsaka 
obehag för patient 

”… det går ju inte, för dom 
har ju så ont. Så jag vet inte 
vad det finns för alternativ 
till det” 

Patienten har ont 
och man ser 
inget alternativ 

Vill inte orsaka 
patienten mer smärta 
 

 
 
 
 
Tar hänsyn till 
patienten 
 

”man kan ju inte engagera 
sig i enkom en patient när det 
är många som ringer på 
klockan och vill ha hjälp” 

Man kan inte 
engagera sig i en 
då många vill ha 
hjälp 

Känner sig 
otillräcklig 
 
 

“Det är ju för lite personal 
för att kunna skrubba dom 
från topp till tå” 

För lite personal 
för att kunna 
hjälpa alla  

Lite personal 

 
 
 
 
Svårt att följa riktlinjer 
 

 

 

Etiska överväganden 

Materialet redovisades på ett sådant sätt att namn eller identitet inte avslöjades. Inte 

heller sjukhusets namn nämndes i arbetet.  

Gällande sekretess och forskningsregler följdes och vid publiceringen beskrevs 

resultatet så att enskilda personer inte kunde identifieras. 

Deltagarna hade rätt att ta del av intervjuerna.  

Deltagarna kunde när som helst, utan motivering, avbryta sitt deltagande då studien 

var helt frivillig.  
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Resultat 

Under intervjuerna som gjorts framkom det att genomförandet av den hygieniska 

preoperativa förberedelsen är fyllt med mycket stolthet men att man bara vill ta 

ansvar för det man har sett och genomfört själv. Stor hänsyn tas till patienten och det 

finns en önskan göra så gott det går i alla situationer. Det ligger ett enskilt ansvar för 

att ta reda på ny information man tar gärna till sig nya riktlinjer och har en liten 

känsla av att dom rutiner som finns i dagsläget är lite omoderna. 

Efter att ha gjort en manifest innehållsanalys av utförda intervjuer redovisas resultatet 

i sju kategorier: Patientens får ta ansvar att bli ren, Personalen tar ansvar för att 

patienten blir ren, Rent ska bevaras rent, Tar hänsyn till patienten, Strävar efter att 

följa riktlinjer, Önskan att förändra rutiner, Svårt att följa riktlinjer. 

 

Patienten får ta ansvar att bli ren  

Informationen är viktig för att patienten ska förstå innebörden i att göra en noggrann 

tvätt. Detta då man har sett att patienter ibland inte tar till sig information, och även 

ifrågasätter de rutiner som finns om förberedelserna. Yngre patienter instrueras noga 

och får duscha själva.  

Då det kommer patienter som har gjort den första duschen hemma upplever 

personalen en ovisshet huruvida patienten verkligen har följt de instruktioner om hur 

duschen ska genomföras.  

“…Men då ibland kan det komma någon som duschat hemma // och då 
vet man ju inte hur det är gjort, det kan man ju inte veta… man får ju 
bara hoppas att det är ordentligt gjort och för den personens skull…”  

 

Personalen tar ansvar för att patienten blir ren  

Personalen uttrycker att de inte har någon kontroll om de inte är med och ser hur 

patienten duschar, och litar bara på att det blir riktigt gjort om man sett det med egna 

ögon. Man försöker därför hjälpa alla som man får hjälpa och som vill ha hjälp, 

exempelvis vid kraftig övervikt.  

Äldre som inte kan duscha själva får hjälp, ofta kan de ha svårt att komma åt på rygg 

och fötter då höfter kan vara stela och de kan ha ont.  
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“…och så hjälper vi ju till då, för ryggen kan dom inte komma åt själv 
och oftast har dom ont i nåt ben eller höften och kan inte böja sig 
ned…” 

 

Rent ska bevaras rent  

Efter att patienterna har duschat får de en renbäddad säng och rena kläder. Sängen 

och kläderna försöker personalen hålla så rena som det bara går tills patienten åker 

till operation. Händelser som gör att renligheten äventyras är då patienten kliver upp 

från sängen fast de inte får, läkare som sätter sig i sängen då de pratar med patienten 

eller vid akuta situationer. Det leder till att man försöker hålla koll på sängen och 

patienten, och säger till då något händer som kan äventyra renheten. 

“…och då får dom inte kliva upp och gå någonting, utan då får dom 
stumpor och så där… för en del kliver upp, men det ska dom inte 
göra…” 
 
“…undersköterskorna är väldigt noga med det här att läkarna sitter i 
sängar, och dom blir väldigt…” 

 

Vid akuta situationer hinner man ibland inte genomföra någon tvätt, utan tar då bara 

av de privata kläderna och lägger patienten i en ren säng innan de åker till operation. 

Andra gånger då man hinner med att genomföra en tvätt i sängen men inte en riktig 

dusch, upplever personalen att patienten inte blir riktigt ren.  

“…man känner att det inte blir riktigt gjort när man tvättar av dom i 
sängen. Det känns inte rent…” 

 

Tar hänsyn till patienten  

Ett tillfälle då man beskriver att man frångår riktlinjerna är då patienten har kraftig 

smärta. Man tar hänsyn till patienten och vill inte orsaka mer smärta. På grund av 

detta väljer man att endast tvätta med Descutan runt operationsstället med patienten 

liggandes på bårvagnen, istället för att duscha hela kroppen. Man ser inga andra 

alternativ än detta vid dessa tillfällen. 

“…då brukar vi endast tvätta kanske runt operationsstället… 
för dom har ju så ont, så ont och besvärligt…” 
  
”…det går ju inte, för dom har ju så ont. Så jag vet inte vad det finns 
för alternativ till det…” 
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Personalen upplever det till viss del kränkande att kontrollera patienterna om de gjort 

rätt, och med respekt för patientens integritet undviker man detta. 

”…vi står inte med inne och kontrollerar alla hur dom gör, det är lite 
kränkande…” 

 

 

Strävar efter att följa riktlinjer  

Tillfällen då man inte har möjlighet att planera sin dag, som då 

operationsavdelningen ringer och säger att patienten ska komma ner på fem minuter, 

även då gör man enligt de skriva rutinerna fast det blir stressigare och man får jobba 

snabbare.  

”…och när de ska komma ner på fem minuter så är det bara att man 
sätter dom i duschen, och då går det undan!” 
 
”…så dom (patienterna) tar ju inte till sig all information, så är det 
ju…” 
 
“…Sen tycker man att det finns vissa gånger det kvittar vad man gjort 
så blir det i alla fall någon infektion, ja klart man funderar, vart det 
brister någonstans…” 

 

Om man vet att operationen ska genomföras dagen efter och man har mycket att göra 

under kvällen, då planerar man sitt arbete så att allt hinns med. Då man inte fått 

någon exakt operationstid förbereds patienten så att allt är klart då operation ringer.  

“…på kvällarna fungerar det ju alltid oavsett om det är mycket 
annat…” 

 
Men man betonar att även om man måste jobba fort så utför man arbetet ordentligt. 

“…Men annars på kvällar så oavsett vad man har att göra så gör man 
ju det ordentligt…” 

 

“…Man tänker ju på om man gör likadant överallt, som på 
akutintaget… det ska ju gå så väldigt fort… då är det ju frågan om 
dom kör hela… samma rutiner…” 
 
”…det bara flyter på, patienten kommer, alla vet exakt vad dom ska 
göra…” 

 

Man kan svara för det arbete man själv utför, men vet inte om andra gör likadant. 
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De preoperativa förberedelserna beskrivs som en kedja som inte får brytas, som ett 

led i att minska risken för postoperativa infektioner.  

“…det är viktigt att det blir, att kedjan inte bryts på något ställe utan 
att det blir en helhet…” 

 

Denna kedja bryts ibland då patienterna inte tar till sig den information som ges. 

Vissa gånger så bryts inte denna kedja på avdelningen, men patienter drabbas ändå av 

postoperativa infektioner, och det känns då som att det kanske inte spelar någon roll 

vad man gör. Men ändå förstås vikten av förberedelserna och personalen tycker att 

det är viktigt och något som får ta tid.  

“…Att det går av bara farten gör det inte, det kan jag inte säga att det 
gör… det måste få ta tid, det är jätteviktigt…” 

 

Då det blir allt mer att göra och mindre personal ute på avdelningarna, känner 

personalen sig otillräcklig. 

 

Önskan att förändra rutiner  

Personalen upplever att de rutiner som de jobbar efter är något som inte förändrats, 

utan att man har haft samma rutiner så länge man jobbat (upp till 25 år).  

“ jag har jobbat här i 25 år, jag tror vi har kört samma i alla år…” 
 

Den patientgrupp som man känner att rutinerna är viktigast att förändra för är 

jourfallen.  

”…den största vinsten skulle man få om man förbättrade rutinen på 
jourfallen…” 

 

En viss kunskapsosäkerhet framgick, då man uppgav att man trodde att duschen hade 

betydelse för att påverka antalet postoperativa infektioner men man visste inte säkert. 

“ den har säkert betydelse för sårinfektionerna tror jag, det är viktigt 
att man… ja, det tror jag…” 

 

Tillförseln av ny kunskap till avdelningarna var väldigt olika, men på alla 

avdelningar kom de i huvudsak från deras chef som på något sätt spred den vidare ut 

i arbetsgruppen. Tillförseln av information varierade mellan minimalt, sporadiskt och 
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återkommande. Det största sättet som kunskapen spreds på var genom att man 

rådfrågade sina kollegor och på detta sätt förde rutinerna vidare.  

“ det här har jag ju bara lärt mig allt eftersom, och det är bara rutiner 
som vi… ja dom har vi helt enkelt, och dom för vi vidare från person 
till person och så…” 

 

Alla var dock överens om att de hade ett eget ansvar att ta del av och söka ny 

information. 

“ annars är det ju upp till var och en att ta reda på om det kommer 
något nytt…” 

 

 

 

 

Svårt att följa riktlinjer 

Personalbrist och stress är en del i vad som påverkar hur man utför sitt arbete. Det är 

mycket att göra på avdelningen och det ska göras på kort tid, vilket gör att man 

känner sig otillräcklig. 

“…det är ju väldigt mycket sånt som ska göras… och ibland är det 
inte så gott om tid…” 

 

Vid akuta situationer kan man heller inte följa de riktlinjer som finns då det måste gå 

fort och patientens behandling måste prioriteras före tvätten. En del gånger kan det 

vara så att man bara har någon timme på sig och då genomförs bara en tvätt., 

“… det kan ju vara gånger dom går direkt in på operation och då är 
ju inte vi inblandad i det där utan det kan vara så pass akut att vi inte 
hinner göra någonting med dom, och då blir det ju ingenting, då blir 
det i stort sett bara att ta av dom kläderna…” 

 
Då man inte kunnat genomföra förberedelsen på ett riktigt sätt tycker man det känns 

fel. 

“… men samtidigt känns det konstigt när man inte fått gjort allt det 
där då, hela biten… det känns ju lie knepigt…” 
 
“man känner att det inte blir riktigt gjort när man tvättar av dom i 
sängen. Det känns inte rent…” 
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Diskussion 

 

Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att beskriva vårdpersonalens syn på betydelsen av hygienisk 

preoperativ förberedelse av ortopedpatient. Resultatet visade att all personal som 

ingått i studien anser att den hygieniska preoperativa förberedelsen är av stor vikt. 

Och trots faktorer som stress, personalbrist och hög arbetsbelastning vill de vara 

noggrann i sitt arbete och göra det bästa för patienten, då också genomföra en bra 

förberedelse innan operation. Den största orsaken till att frångå de skrivna rutinerna 

var att patienterna hade ont, samt vid akuta situationer. 

 

Information till patienten var något som upplevdes viktigt, framför allt hos patienter 

som duschade själv hemma. Man känner osäkerhet över följsamheten av och 

förståelsen för den preoperativa förberedelsen. Det kan vara svårt att ta till sig all 

information man får inför en operation. Detaljer glöms och det kan då vara bra att få 

skriftlig information att kunna gå tillbaks till. Information som ges både muntligt och 

skriftligt måste överensstämma och vara utformad på ett sätt som är lätt att förstå. För 

att förtydliga och för att se till varje enskild patients behov behövs även muntlig 

information. Detta är lika viktigt för personalen, för att se hur patienten uppfattat och 

tagit till sig den givna informationen (Lindskog & Idvall, 2004).  

 

I många fall kan patienten tycka det känns skönt att lämna över ansvaret till 

personalen och vara en passiv mottagare av omvårdnaden. Hur patienten tar till sig 

information beror mycket på personens ålder, viljan att bli informerad och 

hälsostatus. Yngre patienter är mer benägna att ta eget ansvar och känner att de har 

mer att säga till om i sin situation (Dympna, 2007). 

 

Personalen försöker hjälpa de patienter de kan och får hjälpa, och känner då att de har 

kontroll på hur förberedelsen är utförd. Man känner sig ansvarig för patienten, och till 

viss del tar man över patientens ansvar, för att ha kontroll (Harnett & Greaney, 2008). 
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De vet hur jobbet ska utföras och visar på en stolthet och en önskan att göra rätt. 

Detta är något de månar om, något de inte vill släppa ifrån sig även om man uttrycker 

att man ibland inte utför jobbet tillfredsställande. 

 

Det finns tillfällen då personalen inte hinner genomföra förberedelsen enligt de 

riktlinjer man har. De beskriver ändå att de ändå försöker göra det man kan, i mån av 

tid. 

Diskussionen pågår om huruvida preoperativ dusch med klorhexidin gör någon 

skillnad i förekomsten av SSI. Forskningsresultat visar på att man inte kan se någon 

tydlig skillnad i förekomst mellan de som duschat med klorhexidintvål en respektive 

två gånger (Rotter et al., 1988). Inte heller har man funnit någon skillnad mellan de 

som duschat med klorhexidintvål eller med ett placebopreparat (Hayek & Emerson, 

1988). Andra studier påvisar signifikant skillnad i SSI hos de som duschat 

preoperativt med klorhexidintvål och de som inte duschat alls (Wihlborg, 1987).  

 
För att bevara det rena rent inför operation är personalen noga med att bädda rent i 

sängen och förse patienten med rena kläder efter dusch. I Sverige finns som rutin att 

bädda rent i sängen efter dusch, samt att ge patienten rena kläder (Tunevall, 1988), 

något som den internationella sammanställningen av riktlinjer inte tar upp (jmf. 

Mangram et al., 1999). Människor för över hudpartiklar och bakterier från sin kropp 

till sängkläderna då de ligger i sängen (Noble, 1962). Om patienten får lägga sig i sin 

säng efter duschen, utan att sängkläderna bytts, så smutsas den rena kroppen ner igen. 

Det förekommer att ortopedpatienter förs direkt in på operationssalen då de har ont. 

När patienten då flyttar från sängen till operationsbritsen kommer bakterier och 

hudpartiklar att virvla upp och riskera att kontaminera operationsinstrumenten.    

 

Det framkom att man hos patienter med kraftig smärta valde att avvika från riktlinjer, 

av hänsyn till patienten och för att inte göra mer illa. Detta resulterar i att patienter 

med kraftig smärta inte får samma förberedelse som övriga. 

Patienter som helkroppstvättats med klorhexidintvål preoperativt har visat sig ha en 

lägre frekvens av SSI jämfört med dem som endast tvättats delvis (Wihlborg, 1987). 

Personalens önskan om att inte göra mer illa kan i detta fall bli en handling som på 
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sikt ger patienten ett större lidande i form av postoperativ infektion. Ingen av de som 

deltog i vår studie talade om att smärtlindra eller att på annat sätt underlätta för 

patienten för att kunna genomföra en helkroppstvätt. 

När man inte vet hur dagen kommer att se ut, eller när man inte vet vilken tid 

patienten ska iväg till operation får man ofta jobba i snabb takt för att hinna. Trots en 

hög arbetstakt tror man att riktlinjerna följs för preoperativ tvätt, men att 

genomförandet går fortare. Att arbeta under stress är ändå en faktor som påverkar 

säkerheten i arbetsutförandet (Hamaideh, 2008). Stress är dock inte en enskild faktor 

som påverkar till ett sämre utfört arbete. Hur man klarar av att arbeta under stress 

påverkas i sin tur av bland annat arbetsmiljön, och att man där har 

grundförutsättningen utföra göra ett bra jobb (McGillis Hall & Doran, 2007). 

I största möjliga mån försöker man att göra alla delar som ingår i rutinerna kring de 

hygieniska preoperativa förberedelserna. Om det inte finns möjlighet att planera sitt 

arbete och man får meddelande om operation med minimal möjlighet att kunna 

förbereda patienten, så gör man ändå alla moment fast snabbare. 

Effekten av klorhexidin förbättras för var minut som det appliceras, upp till sex 

minuter (SOS, 2006a). Om duschen inte genomförs den tid den ska ta, då man bara 

hinner tvätta av patienten snabbt, minskar den bakteriedödande effekten och 

patienterna löper en större risk att drabbas av en postoperativ infektion. För att kunna 

förändra detta och ge personalen en större möjlighet att planera förberedelsen i sitt 

arbete, så måste kommunikationen mellan operationsavdelningen och 

vårdavdelningen förbättras. Då man ser till de etiska koderna för sjuksköterskor så är 

denna kommunikationsbrist något som varje sjuksköterska ska tydliggöra för att 

skydda patienten mot eventuell ohälsa (International Ccouncil of Nurses [ICN], 

2007). 

Under intervjuerna märktes en tydlig känsla av yrkesstolthet hos personalen då de 

talade om det arbete som de genomför. Man var väldigt noga med att poängtera att 

man på avdelningarna följer de rutiner som finns men att man inte visste hur andra 

gjorde. Det kom även fram att trots att man visste rutinerna så gjorde man egna små 

ändringar i genomförande. All personal vet att riktlinjer finns och att de ska följas, 

men i den dagliga rutinen frångås de lätt. Glappet mellan det vi kan och det vi gör är 
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större än vad man kan önska. För att öka medvetenheten behövs utbildning till 

vårdpersonal (Carson, Tyner, Saunders & Broome, 2007). 

Samma rutiner har följts i många år och man ser även vissa områden där det helt klart 

finns behov av nya rutiner, så som i akuta situationer. Då medicinsk forskning hela 

tiden kommer fram till nya upptäckter är det konstigt att inte rutinerna för 

förberedelserna har ändrats något nämnvärt. Personalen känner i dagsläget inget 

större ansvar eller delaktighet att själva göra något för att dessa rutiner ska 

uppdateras, trots att man anser att varje individ har ett egenansvar att hålla sig 

uppdaterad då det kommer ny information. 

För att kunna genomföra ändringar av rutiner och få en god följsamhet till de nya 

rutinerna, så måste det finnas en inställning att vilja utvecklas och lagkänsla på 

mellan all berör personal (Berlowitz et al., 2003). 

Den information man i dagsläget tar del av kommer i huvudsak från chefen eller 

läkare. Ingen uppger at de söker information självständigt från tidskrifter, databaser 

eller andra informationskällor som kan ge ny kunskap och information.  

 

Då sjukvårdens huvudmän måste spara pengar, minskas bemanningen på 

avdelningarna och arbetsbördan blir större. Känslan av otillräcklighet ökar då 

personalen inte kan engagera sig till fullo i en patient eller en uppgift. 

Minskad bemanning och oväntad arbetsbörda är några av faktorer som leder till ökad 

stress hos vårdpersonal. I en stressig miljö minskar även arbetstillfredsställelsen 

(Zangaro & Soeken, 2007). De flesta av vårdpersonalen är överens om att 

omvårdnadsforskning är en viktig del att inkludera i vården för att kunna hålla en hög 

vårdkvalitet. Men många hinder ligger i vägen så som tid, resurser, och kunskap, för 

en faktisk utveckling och praktisk förändring (Fulcher & Gosselin-Acomb, 2007).  

 

Trots att man försöker att följa de riktlinjer som finns, så kommer det tillfällen då det 

inte alltid går. Man känner då att man misslyckats med att göra ett bra arbete med 

förberedelsen, samtidigt som man har gjort ett bra jobb med att inte ha orsakat 

patienten så mycket lidande. Detta skapar då en konflikt mellan ett bra utfört arbete 

och ett misslyckande. Deltagarna i studien var eniga om att de då valde att inte följa 
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rutiner, och koncentrerar sig på tredje parts känslor. De gånger patienten är akut sjuk 

och omedelbar behandling krävs, då känner man inte något misslyckande, trots att 

ingen hygienisk förberedelse blivit gjord.  

 

Metoddiskussion 

Svagheten i studien är att det är båda författarnas första empiriska studie och att tiden 

varit knapp för genomförandet. Det har också begränsat deltagandet och insamlandet 

av data. Studiens styrka är att vi har kodat om intervjuerna ett flertal gånger och på 

det sättet gått igenom materialet grundligt. På så sätt minskar risken att vi missat 

något eller analyserat intervjuerna fel. Då ingen av författarna jobbar eller har jobbat 

med att utföra preoperativa förberedelser så har vi varit mycket öppna för alla åsikter 

och vi har inte heller haft några förutfattade meningar till hur det är att utföra denna 

förberedelse.  

Vårt resultat kan användas då man ska genomföra förändringar av rutiner och då man 

ska analysera vilka moment det brister i då det uppkommer postoperativa infektioner.  

 

Då intervjuerna endast är gjorda på ett sjukhus, och då alla sjukhus har olika lokala 

rutiner så kan inte vårt resultat generaliseras att gälla alla sjukhus i Sverige. Då det 

handlar om enskilda personers syn och belyser inställningen till den preoperativa 

hygieniska förberedelsen, gäller detta bara de intervjuades och man kan inte heller 

säga att all personal som arbetar på sjukhuset har denna syn.  

Vårt resultat har varit svårt att jämföra med tidigare studier då detta är ett 

ämnesområde som man minimalt har forskat kring. Den mesta forskningen har 

handlat om användningen av antibiotika både vid infektioner och som profylaktisk 

behandling vid operationer. Vi har gjort ett flertal sökningar på Pubmed, Cochrane 

Library och Cinahl via EBSCO, tre stora söksidor inom omvårdnadsforskning, och 

inte hittat en enda artikel som tar upp vårdpersonalens syn på den hygieniska 

preoperativa förberedelsen.  

 

Vår studie har givit oss svar på det vi önskat få veta, och har väckt många ytterligare 

frågor som skulle kunna leda till vidare studier, däribland frågeställningarna; hur man 
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kan uppmuntra vårdpersonal att aktivt söka nya forskningsresultat, hur man bemöter 

patienter med smärta i en akut situation och gör man vårdpersonalen delaktig vid 

beslut som rör deras arbetssituation? 

Genom att informera och öka kunskap inom området, samt att öka samarbetet mellan 

avdelningar och opererande enhet, kan man belysa vikten av de preoperativa 

förberedelsernas betydelse och skapa rutiner för att minska förekomsten av SSI. 

Forskningen kring ämnet är stor och mycket kunskap finns att hämta, men för detta 

krävs ett intresse och en arbetsledning som tar frågan på allvar. Frekvensen av SSI 

ökar, och som en del av den förebyggande vården ingår den preoperativa 

förberedelsen. Att inte ha kunskap och stöd till att utföra en sådan åtgärd korrekt är 

en stor brist och kan leda till att patienter drabbas av postoperativ infektion och 

därmed får ett ökat postoperativt lidande, längre sjukhusvistelse, ökad risk att drabbas 

av ytterligare vårdrelaterade infektion och det blir en ökad kostnad för samhället.  

 

 

Sammanfattning 

Hos vårdpersonalen finns det en strävan att följa riktlinjer om hur den hygieniska 

preoperativa förberedelsen ska gå till. Då patienter har kraftig smärta väljer 

personalen själv att avvika från de riktlinjer som finns, med hänsyn till patienten och 

för att inte göra mer illa, trots att de anser att riktlinjerna är viktiga och ska följas. Vid 

stressiga och akuta situationer känner de sig tvungen att avvika från riktlinjerna, men 

upplever då en otillräcklighet sitt arbetsutövande. 

Personalen söker inte på eget initiativ upp nya rön och forskning som kommer inom 

sitt arbetsområde. Den information de tar del av kommer oftast från 

avdelningschefen. 
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Bilaga 1    Förfrågan om deltagande 

 

Institutionen för Hälsovetenskap Sundsvall 

Förfrågan om deltagande i forskningsprojekt 

 

Vid Mittuniversitetet i Sundsvall, institutionen för Hälsovetenskap, planeras ett 

forskningsprojekt vars syfte är att belysa vårdpersonalens inställning till och 

kunskap kring den hygieniska preoperativa förberedelsen, på ortopedkliniken 

vid Sundsvalls sjukhus. Vårdpersonalens inställning och kunskap kring de 

preoperativa förberedelserna är en viktig del i omvårdnaden, då detta är ett 

led i att minska risken för postoperativa infektioner. Då det vid ortopediska 

ingrepp oftast innebär att man opererar in någon sorts implantat i kroppen så 

ökar även risken att drabbas av en postoperativ infektion, detta på grund av 

att bakterier har lättare att fästa till implantat. En infektion som fäster till ett 

implantat är svårt att behandla bort med antibiotika och man måste oftast 

reoperera för att ta bort implantatet och låta infektionen läka ut. Detta medför 

ett ökat lidande för patienten, en längre vårdtid på sjukhuset, ökad risk för 

andra komplikationer och en ökad samhällsekonomisk kostnad. 

 

Studien kommer att baseras på bandade intervjuer med vårdpersonal 

arbetandes på de avdelningar som preoperativt förbereder ortopediska 

patienter. Tidsåtgång för varje intervju beräknas ta mellan 30-45 minuter och 

kommer att planeras in i samråd med avdelningarna så att de inte påverkar 

det dagliga arbetet. Intervjuer kommer om möjligt att utföras under vecka …. 

Materialet skrivs ut som text och redovisas på ett sådant sätt att namn eller 

identitet inte avslöjas. Inte heller sjukhusets namn kommer att nämnas i 

arbetet.  

Gällande sekretess och forskningsregler följs och v id publicering 

kommer resultatet att beskrivas så att enskilda per soner inte kan 

identifieras. 
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Materialet kommer endast att vara tillgängliga för de som utför studien. Du 

har rätt att få ett registerutdrag och du har rätt att få rättelse av eventuellt 

felaktiga uppgifter i det material som är lagrat om dig.  

Deltagarna kan när som helst, utan motivering, avbryta sitt deltagande då 

studien är helt frivillig. Att avbryta medverkan i studien kommer inte att 

påverka den fortsatta vården för patienten eller arbetssituationen för de 

personal som väljer att avbryta. 

Studien görs som en del i specialistsjuksköterskeutbildningen inom både 

operation och anestesi, under handledning av lektor Astrid Nystedt. 

Resultatet av studien kommer att utmynna i en magisterexamen som senare 

finns tillgänglig för Er på Mittuniversitetets hemsida www.miun.se . 

Har du några frågor om studien eller dess genomförande, är du välkommen 

att kontakta någon av oss på nedanstående telefonnummer eller via e-post.  

Vi önskar svar från Er angående deltagande snarast möjligt! 

 

Kontakt uppgifter: 

 

Sara Arnstigen Christer Axelsson 

Anestesi-ssk stud. Op-ssk stud. 

0730-670544 0731-824418                 

sany9700@miun.se chax0200@miun.se 

 
 
Astrid Nystedt 

Universitetslektor  

Institutionen för hälsovetenskap  

Mittuniversitetet Sundsvall  

astrid.nystedt@miun.se 
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Bilaga 2    Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

 

Genomförande av hygienisk preoperativ förberedelse 

Hur utför Du hygienisk preoperativ förberedelse? 

         Beskriv hur en bra resp. dålig förberedelse ser ut. 

   -Vilka faktorer inverkar på Ditt utförande? 

 

Inställningen till hygienisk preoperativ förberedelse 

             Vad har Du för tankar kring den preoperativa förberedelsen? 

 

Kunskap kring hygienisk preoperativ förberedelse  

Var hämtar Du den kunskap som kan behövas om preoperativ förberedelse? 

Hur blir Du informerad om ny kunskap/forskning som kommer? 

 

 

 
 


