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ABSTRAKT 

 

Bakgrund: Luftburen smitta kommer från hudpartiklar och 10 % av dessa är 

bakteriebärande. För att förhindra smittspridning via luften behövs särskild ventilation under 

operativa ingrepp. När dörrarna öppnas till operationssalen störs ventilationen och mängden 

bakteriebärande partiklar (cfu) ökar. Studier visar att dörröppningar är största anledningen till 

höga cfu värden. Syfte: Syftet var att undersöka antalet dörröppningar under pågående 

operation samt anledningarna till dessa dörröppningar. Metod: Observationsstudie där data 

har samlats in vid 31 observerade operationer. Materialet har analyserats och presenteras i 

beskrivande och jämförande statistik. Resultat: Totalt 289 dörröppningar noterades under 

2446 observerade minuter. Största anledningen till dörröppningar inom både kirurgi och 

ortopedi var raster 40,1 % (n=116). Näst vanligaste orsaken till att dörrarna öppnades var 

material/utrustning som stod för 24,9% (n=72). Statistiskt säkerställd skillnad förelåg vid 

jämförelse av antal dörröppningar/timme mellan operationer på ortopeden (medelvärde 4.1, ± 

SD 2,88) respektive kirurgen (medelvärde 9.8, ± SD 5,33), p-värde 0,002. Diskussion: 

Dörrarna öppnades i genomsnitt 7,4 ggr/ timme vilket är lite jämfört med tidigare forskning. 

Ytterligare åtgärder behövs för att minska antalet dörröppningar pga raster då detta var den 

främsta orsaken. Skillnaden i antal dörröppningar mellan kirurgiska och ortopediska 

operationer kan bero på att ortoped kliniken har väl inarbetade rutiner vad gäller hygien och 

dörröppningar. Kirurgkliniken skulle kunna implementera ortopedklinikens hygienregler när 

det gäller dörröppningar för att minska risken för postoperativa infektioner. Slutsats: 

Generellt var antalet dörröppningar för många och främsta orsaken var raster. Bättre 

strategier behövs för att minska antalet dörröppningar. Mer forskning inom ämnet behövs 

angående personalens attityder och kunskaper kring ventilation och hygien. 

 

Nyckelord: Dörröppningar, Hygien rutiner, Observationsstudie, Operationspersonal, 

Operationssal, Ventilation. 
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ABSTRACT 

Background: Airborn contamination is generated from the patients skin particles, 10 % of  

these are bacteria-carrying. To prevent contamination a special ventilation is necessary. 

When the doors are opened the ventilation is disturbed and the bacteria- carrying particles 

(cfu) values increase. Studies have shown that door openings are the single largest reason for 

increased cfu values. Aim: The aim of this study was to investigate the number of doors 

opening during surgery and the reasons for these door openings. Method: Data has been 

collected during 31 observed operations. The material has been analyzed and is presented in 

descriptive and comparative statistics. Results: A total of 289 door openings were noted 

during 2446 observed minutes. The main reason for door opening in both surgical and 

orthopedics were breaks 40.1% (n = 116). The second most common reason that the doors 

were opened was materials/equipment which accounted for 24.9% (n = 72). Statistically 

significant difference existed when comparing the number of door openings/hour between 

operations on orthopedist (mean 4,1, ± SD 2,88) and surgical (mean 9.8, ± SD 5,33) 

ventilation, p-value 0.002. Discussion: The doors opened an average of 7.4 times/ hour, 

which is seldom when compared with previous research. Additional measures are needed to 

reduce the number of door openings due to breaks, as this was the main reason. The 

difference in the number of door openings between the surgical and orthopedic clinics may 

be because the orthopedic clinic have well-established procedures of hygiene and door 

openings. The surgical clinic could implement the orthopedic clinic hygiene rules when it 

comes to door openings to reduce the risk of postoperative infections. Conclusion: The doors 

opened more than three times as much in the surgical clinic compared to the orthopedic clinic 

and the biggest reason was the breaks. We need a better approach to reduce the number of 

door openings. More research is needed on staff attitudes and knowledge of ventilation and 

hygiene. 

 

Keywords: Dooropenings, Hygiene routines, Observational study, Operating theatre, 

Surgical staff, Ventilation.  
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Bakgrund 

 

All typ av vård och behandling innebär en viss infektionsrisk för patienterna. Smittan kan 

överföras till patienten från andra personer, eller från omgivningen, s k exogen smitta, 

alternativt från individens egen normalflora, s k endogen smitta (Svensk Förening för 

Vårdhygien, SFVH, 2010, s. 9). 

Innan mitten av 1800-talet var det vanligt att patienter som opererats utvecklade postoperativ 

feber följt av infekterade och vätskande operationssår som övergick i allvarlig sepsis som ofta 

ledde till att patienterna avled. Det var inte förrän i slutet av 1860 efter att Joseph Lister 

introducerade principerna för aseptik som dödligheten på grund av postoperativa infektioner 

minskade avsevärt. Listers arbete förändrade kirurgin radikalt från en aktivitet som var 

associerad med infektion och död till en disciplin som kunde eliminera lidande och förlänga 

liv (Mangram, Horan, Pearson, Silver & Jarvis, 1999). 

En postoperativ infektion uppstår på grund av en bakteriell smitta under operationen och 

definieras som en infektion i vävnaden kring operationssnittet och operationsområdet. 

Infektionen kan uppstå efter en dag till många år efter en operation men vanligast är att 

infektionen uppstår fem till tio dagar efter operation. De postoperativa infektionerna kan 

indelas i tre nivåer. Den första nivån innefattar infektioner i huden och subcutan vävnad i 

operationssnittet.  Nivå två är djupare infektioner som drabbar mjukare vävnader såsom 

fascia och muskler i operationssåret. Den tredje nivån är allvarlig och omfattande och kan 

uppstå i alla vävnader och organ som öppnas eller manipuleras under operationen (Mangram 

et al., 1999). 

Vid luftburen smitta kommer smittan från hudpartiklar. Vid rörelse avges 10
4 

hudpartiklar 

per minut och person och 10 % av dessa är bakteriebärande (Socialstyrelsen, 2006, s 145). 

För att smittspridning på operationssalar ska kunna förhindras krävs det särskild utrustning 

och ventilation. Ventilationen i operationssalen är till för att förhindra luftburen smitta, detta 

sker genom att hindra inflöde av mikroorganismer från omgivningen samt bibehålla en låg 

nivå av mikroorganismer under pågående operation och dessutom rena luften efter en 

operation (SFVH, 2010). Med en väl utförd och kontrollerad ventilationsanläggning med 

omblandande ventilation på 20 luftväxlingar per timme bör mängden bakteriebärande 

partiklar i luften(cfu/m3) kunna hållas under 100. Detta vid en operation med maximalt 10 

personer närvarande (Socialstyrelsen, s 150).  
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Få länder har satt upp gränser för hur höga bakterietalen i konventionellt ventilerade 

operationssalar ska vara. De flesta länder har rekommendationer på 50-150 cfu/m3 med 

luftväxlingar på 20 per minut. Det finns dessutom inga standardiserade metoder för 

luftmätningar i operationssalar eller hur ofta dessa ska göras (Dharan & Pittet, 2002). I 

Sverige har Svensk Förening för Vårdhygien , SFVH, ( 2010, s. 26) samt Swedish Standards 

Institut, SIS, (2011) gett ut riktlinjer för ventilation och bakterietal i operationssalar. De 

rekommenderar att cfu ska ligga under 100 cfu vid icke infektionskänslig kirurgi och under 

10 cfu vid infektionskänslig kirurgi. Dock finns det endast rekommendationer som säger att 

dörröppningar till operationssalar ska begränsas till så få som möjligt, inga tydliga riktlinjer 

angående det finns utfärdat. 

Dörrarna till operationssalar ska vara stängda förutom vid förflyttning av patienter, personal, 

och behov av utrustning. Lufttrycket i operationssalen ska vara högre än områden utanför. 

Luften i operationssalen ska bibehålla ett positivt lufttryck (Young & O´Regan, 2009; Lynch 

et al., 2009; AORN, 2006). 

Det positiva lufttrycket gör att luften kan flöda från det renaste till det minst rena området. 

Det innebär att luften ska flöda från operationssalen till angränsande områden (Sammy Al- 

Benna, 2012). När dörrarna öppnas störs ventilation, luftkonditionering och värme så att det 

inte kan upprätthålla den standard som krävs för en operationssal. Varje gång den lufttäta 

förseglingen bryts genom att en dörr öppnas ökar mängden av luftburna partiklar och cfu 

förhöjs signifikant. Trafiken in och ut ur operationssalarna bör minimeras för att minska 

luftturbulens under operationen eller när sterila produkter öppnas (Young & O´Regan, 2009; 

Lynch et al., 2009; AORN, 2006). 

 Enligt Scaltriti, Cencetti, Rovesti, Marchesi, Bargelini & Borella (2007) är dörröppningar till 

operationssalen största orsaken till höga cfu värden. De uppmätte partikelhalten relaterad till 

dörröppningar och dessa värden översteg markant det rekommenderade värdet.  

Parikh, Grice, Schnell & Salisbury (2010) har undersökt om antalet dörröppningar minskar 

om personalen på operationssalen är bevakade vad gäller antalet dörröppningar. De fann att 

dörrarna öppnades i lika stor utsträckning vare sig personalen var bevakade eller inte. 

Korrelation har funnits i antalet dörröppningar och operationens längd, operationer som 

överstiger 120 min har betydligt större andel dörröppningar per timme än kortare ingrepp. 

Även antalet personer på salen påverkar antalet dörröppningar, ju fler personer närvarande 

delsto högre antal öppnade dörrar (Parikh et al., 2010). 
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Lynch et al. (2009) fann att under operationer med hög risk för infektion såsom totala 

höftledsplastiker var antalet dörröppningar mycket höga, ca 40 öppningar per timme. Detta 

trots att det fanns skyltar på dörrarna som avrådde till det. Detta kan jämföras med ett tidigare 

magisterarbete på Mittuniversitetet där Andersson och Berglund (2011) noterade i medel 12 

öppningar per timme vid ortopedisk kirurgi.  

Flertalet studier har undersökt orsakerna till att dörrarna till operationssalarna öppnas. De 

vanligaste orsakerna till dörröppning är utbyte av information, rastbyten samt förskaffande av 

material (Lynch et al., 2009; Young & O´Regan, 2009; Panahi, Stroh, Casper, Parvizi & 

Austin, 2012). Även Andersson och Berglund (2011) fann i sitt magisterarbete att 

informationsutbyte och förskaffande av material var de främsta orsakerna till att dörrarna 

öppnades. 

Enligt kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterska inom operationssjukvård skall 

operationssjuksköterskan förebygga uppkomsten av vårdrelaterade skador och 

komplikationer i enlighet med evidensbaserad vård. De ska självständigt ansvara för att 

hygieniska och aseptiska principer tillgodoses så att det kirurgiska ingreppet kan genomföras 

på ett betryggande sätt samt ansvara för att förebygga och begränsa smitta och smittspridning 

(Riksföreningen för operationssjukvård & Svenska Sjuksköterskeföreningen, 2011). 

 

Det finns stark evidens för att ökad trafik in och ut ur operationssalar har en negativ effekt på 

antalet luftburna partiklar och därmed ökar risken för postoperativa infektioner. Andersson 

och Berglund (2011) fann att personalflödet in och ut ur operationssalen var oacceptabelt 

högt när de gjorde sitt magisterarbete på ett sjukhus i mellersta norrland. Därför är det 

intressant att göra en replikation av deras studie för att se om samma resultat infinner sig vid 

ett liknande sjukhus i mellersta norrland. 

Syfte 
 

Syftet med denna studie är att undersöka antalet dörröppningar under pågående operation 

samt anledningarna till dessa dörröppningar.  
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Metod 
 

Denna studie genomfördes med en kvantitativ ansats där datainsamling har skett genom 

strukturerade observationer. Strukturerad observation innebär att data insamlas med hjälp av 

instrument och protokoll som dikterar vad som ska observeras, hur länge det ska observeras 

och under hur lång tid och på vilket sätt den inhämtade informationen ska registreras. 

Observation i naturlig hälso- och sjukvårdsmiljö passar väl för omvårdnadsforskning, särskilt 

när människor inte kan förväntas kunna beskriva sitt eget beteende på ett adekvat sätt, eller 

när de inte är medvetna om sitt eget beteende (Jfr Polit & Beck, 2008, s 370).  

Etiska aspekter och förfarande 
Kontakt togs med områdeschefen som fick muntlig och skriftlig information angående 

studien, se bilaga 1. Områdeschefen skrev även på ett tillstånd som medgav att studien fick 

genomföras. Kontakt togs även med enhetscheferna på operation som fick ta del av 

information angående studien. Studien presenterades för de anställda på 

operationsavdelningen dels muntligt i stora drag av enhetscheferna under ett morgonmöte 

samt via ett mail som skickades ut till alla anställda på kliniken. Skyltar sattes upp på 

dörrarna till de salar som observerades med information om att studien pågick. Operatörerna 

informerades innan operationen, detta för att få deras godkännande om att få vara med under 

operationen. Ytterligare information angående studien gavs vid förfrågan. 

 

Urval 
Studien utfördes på en operationsavdelning på ett sjukhus i mellersta norrland. Avdelningen 

har 12 operationssalar som används dagligen, varav 1 med laminär ventilation och övriga 

med konventionell ventilation. Kirurgiska och ortopediska operationer valdes ut till studien. 

Alla dessa operationer utfördes i salar med konventionell ventilation. Då sjukhuset har strikta 

regler vad gäller infektionskänslig kirurgi, såsom proteskirurgi nekades vi tillträde till dessa 

operationer. Detta på grund av att man vid dessa ingrepp har strikt stängda dörrar under hela 

operationen samt att endast de som medverkar vid ingreppet får vistas på salen. Varje morgon 

valdes salar ut för få en jämn fördelning mellan ortopedisk kirurgi och allmänkirurgi. 

 

Data insamling 
Totalt 31 operationer observerades, detta motsvarade 2446 minuters operationstid. 

Observationerna utfördes under 6 vardagar mellan 11 februari och 20 februari 2013. Det 

observationsprotokoll som användes visas i bilaga 2. 
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 För att öka validiteten användes samma protokoll som Andersson & Berglund (2011) använt 

i sitt magisterarbete då denna studie är en replikation av deras. Första dagen av studien satt 

observatörerna tillsammans under tre operationer, detta för att få en uppfattning om 

protokollet och se att samma resultat uppnåddes oavsett vilken observatör som 

dokumenterade. Detta ökade validiteten av studien. Observatörerna, tillika författarna, satt 

efterföljande dagar på var sin sal och observerade. Data samlades in från incision till att 

förband lagts över såret. Varje operationssal har tre dörrar och genomräckningsskåp ut till två 

olika utrymmen utanför salen. Varje gång någon av dessa dörrar öppnades noterades detta 

samt klockslaget för dörröppningen och orsaken till dörröppningen. Öppning av 

genomräckningsskåpen noterades endast om dess båda dörrar var öppna samtidigt. 

Klockslag, hur många personer som befann sig på operationssalen samt deras uppgift 

noterades vid observationens start, det vill säga vid incision. Anledningarna till att dörrarna 

öppnades delades in i sex kategorier. Raster- Går på lunch/fika, löser för lunch/fika, tillbaka 

från lunch/fika, löst klart för lunch/fika. Utrustning/Material-Går ut för att hämta 

material/utrustning, kommer in med material/utrustning. Information/Konsultation- Kommer 

in för att få information, in för konsultation/hjälp, ut efter att ha fått information, ut efter 

konsultation/hjälp. Operera/Assistera- Kommer in för att operera/assistera, går ut efter att ha 

opererat/assisterat. Hemgång- Går ut, slutar för dagen, går in och löser av personal som slutar 

för dagen. samt Övrigt- Förbereda nästa patient, oklara anledningar till dörröppningar. Mer 

utförlig information angående anledningarna till dörröppningar, se bilaga 4. För att efterlikna 

Andersson & Berglunds magisterarbete (2011) använde vi oss av en digital klocka och tiden 

avrundades till den lägre minuten om sekunderna var < 30 och till den högre om sekunderna 

var > 30. Detta gav en felmarginal på maximalt en minut. Observatör och patient räknades 

inte med i antal personer på salen. För att kunna titta tillbaka vid eventuella funderingar, 

noterades salsnummer och datum. Varje dörröppning noterades och i protokollet infördes om 

någon/några gick in/ut eller om det enbart var en öppning, vilken personalkategori som 

öppnade, anledning till att dörren öppnades samt hur många personer som nu befann sig på 

salen. Personalkategorierna delades in som cirkulerande salspersonal (CS), läkare (L), 

narkossjuksköterska (NS), operationssjuksköterska (OS), student (S) och pass på sal (Pass). 

Pass på sal valdes då denna kan utgöras av både undersköterska samt 

operationssjuksköterska. Cirkulerande salspersonal kan vara antingen en undersköterska eller 

en operationssjuksköterska som befinner sig utanför salen och servar det sterila teamet inne 

på salen samt löser av för raster. Då det var fler än en person som passerade dörren har det 

kategoriserats som Kombo (K). Vid dörröppning av annan person såsom representant för 
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företag, kategoriserades de som Övrig (Ö). Då förbandet var lagt över såret noterades 

klockslaget och detta innebar att observationen avslutades. 

 

Dataanalys 
Microsoft Excell användes för att skriva in data, därefter fördes det över till 

statistikprogrammet SPSS for Windows, version 18.0 All data kvantifierades i SPSS för att 

kunna göra statistisk bearbetning. Graferna fördes sedan in i Powerpoint för att vara mer 

lättarbetat. Data presenteras som beskrivande statistik med antal procent, medelvärden, 

medianvärden och ± SD (Standard avvikelse). Antalet dörröppningar presenteras totalt, per 

operationsfall samt på den totala tiden, utslagen per timme och per 10:e min. Vilka olika 

personalkategorier som öppnade dörrarna, vilka anledningar till att dörrarna öppnades samt 

vilka skillnader det fanns mellan de olika klinikerna presenteras också.  Signifikansprövning 

gjordes med hjälp av t-test för relevanta variabler. För att p-värdet skall anses som statistiskt 

säkerställd skall det ligga under 0,05, vilket är fallet i denna studie (jfr Forsberg & 

Wengström, 2008, s. 116-120). 

 

Resultat 
 

Under studien observerades totalt 31 operationer, som motsvarade 2446 minuters 

observationstid. Medellängden på operationerna var 78,90 (± 49 SD) minuter. Kirurgiska 

operationer gav 1293 (± 45,79 SD) observationsminuter och ortopediska operationer gav 

1153 (± 53,77 SD) observationsminuter. Totalt observerades 289 dörröppningar. Antalet 

dörröppningar varierade mellan 0 och 56 per operation(± 11,02 SD). Antal dörröppningar per 

timme varierade mellan 0 och 23,3 ggr och per 10:e minut mellan 0 och 3,9 ggr. Vilket ger ett 

medelvärde på 7,65/timme (±4,95 SD) respektive 1,26/10:e min (±0,86 SD). Medelvärdet för 

maximalt antal personer på operationssalen var 6,81, (±1,60 SD) för ytterligare detaljer se 

tabell 1. 

 

Jämförelse av totala antalet dörröppningar mellan kirurgen och ortopeden 
Dörrarna öppnades mer än 3 gånger så mycket på kirurgkliniken (p-värde 0,03), medelvärde 

13,94 (± SD 13,37) jämfört med ortopedkliniken som hade medelvärde 5,5 (± SD 3,15). 

Statistiskt säkerställd skillnad förelåg vid en jämförelse av antal dörröppningar/timme mellan 

operationer på ortopeden (medelvärde 4,7) respektive kirurgen (medelvärde 9,8), p-värde 

0,002.   
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Tabell 1. Översikt av observerade operationer. 

 

Typ av operation  Operationstid  
(min)  

Totalt antal  
dörröppninga
r  

Antal  
dörröppninga
r/h  

Antal  
dörr - 
öppningar/10:
e min  

Max antal 
personer  

Kirurgi 

Laparaskopi 56 10 10,7 1,8 10 
Nefrectomi del 1 99 8 4,8 0,8 7 

Nefrectomi del 2 52 7 8,1 1,4 6 
Thyroidea lobectomi 48 7 8,8 1,5 6 
Appendectomi 78 11 8,5 1,4 7 
Parathyroidea adenom 28 6 13,0 2,2 5 
Laparaskopisk galla 92 24 16,0 2,7 7 
Ureteroskopi 8 1 7,7 1,3 5 
Uretroskopi/Uretärstentin 47 5 6,4 1,1 4 

Laparakopisk galla/konverteras 
till öppen galla 

145 56 23,3 3,9 10 

Parathyroidea 
extirpation 

110 16 8,7 0,1 9 

Thyroidectomi 
total 

161 19 7,1 1,2 8 

Bröstprotes 68 4 3,5 0,6 7 

Bröstförminskning 165 20 7,3 1,2 7 

Navelbråck 57 5 5,3 0,9 6 

Mastectomi

 
Medelvärde  
(± SD)                                                

 

79 

 
80,81 
(45,79)

 

24 

 
13,9 
(13,37) 

 

18,3 

 
9,84 
(5,33) 

 

3,1 

 
1,4 
(0,97) 

 

11 

 
7 
(1,97) 

 
Ortopedi 

Sårrevision efter fasciotomi 46 5 6,6 1,1 7 
Artrotomi, sågning av patella 74 0 0 0 6 

Osteosyntes fotled, platta 172 8 2,8 0,5 6 
Artrodes av hand 92 6 3,9 0,7 7 
Sekundär sutur fasciotomi 68 8 7,1 1,2 8 

Incision plantar abcess  26 4 9,3 1,6 7 
Sekundär sutur fasciotomi 70 8 6,9 1,2 7 

Osteosyntes handled, platta 76 2 1,6 0,3 6 

Excision fascia hand 57 0 0 0 6 

Weilbyplastik 42 3 4,3 0,7 7 
Excision fascia hand 160 6 2,3 0,4 7 

Slutning av EPL + kapsel 39 3 4,6 0,8 7 
Excision av löst benfragment 29 0 0 0 4 
Artrodes av fot 185 12 3,9 0,6 6 

Snedosteotomi 

 
Medelvärde 
(± SD) 

 

17 

 
76,87  
(53,77)

 

1 

 
5,5 
(3,15) 

 

3,6 

 
4,1 
(2,28) 

 

0,6 

 
0,7 
(0,39) 

 

5 

 
7 
(0,98) 

 
Medianvärde Totalt 68 7 7 1,15 7 

Medelvärde  
Totalt(±SD)  

78,90 
(49,00) 

10,32 
(11,02) 

 7,65 
(4,95) 

 1,26 
(0,86) 

 6,81 
(1,6) 
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                            Tabell 2. T-test. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anledningar till dörröppningar 
De kategorier som stod för den största andelen dörröppningar var Raster 40,1% (n=116) och 

Utrustning/Material 24,9% (n=72). Lägsta andelen dörröppningar återfanns i kategorin 

Operera/Assistera 3,8%  (n=11). Om man jämför anledningarna till dörröppningar mellan de två 

klinikerna, ortopeden och kirurgen fanns det stora skillnader. Raster var den främsta anledningen 

på både kirurgen 35,4 procent (n=79) och ortopeden 56,1 procent (n=37). På kirurgkliniken var 

den näst vanligaste orsaken till dörröppningar Utrustning/material 30 procent (n=67) medan 

Hemgång var den näst vanligaste orsaken på ortopedkliniken med 15,1 procent (n= 10). 

Information/konsultation var en vanlig anledning till dörröppning på kirurgen 13,9 procent 

(n=31), på ortopeden bestod dörröppningarna på grund av detta endast av 4,5 procent (n=3). Se 

figur 1 och 2 samt tabell 3 för detaljerad sammanställning. 
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fördelat över opererande klinik: Kirurgi (vit och Ortopedi (svart)

 

 

 

Tabell 3. Fördelning av anledning till dörröppning per klinik i %. 

Typ av 

operation Raster 

Utrustning/ 

Material 

Info/ 

Konsultation 

Operera/ 

Assistera Hemgång Övrigt Total   

Kirurgi 35,4% 30,0% 13,9% 2,7% 4,0% 13,9% 100   

Ortopedi 56,1% 7,6% 4,5% 7,6% 15,1% 9,1% 100   

 

T-test , P-värde  

Antal dörröppningar  0.026  
Dörröppning/timme  0.002  
Dörröppning/10 min  0.007  
Högsta antal 
personer  

0.17  
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Yrkeskategorier och dörröppningar 
De 289 dörröppningarna fördelade sig över alla yrkeskategorier. Narkossjuksköterskorna stod för 

den största andelen 31,5 procent (n=91). Cirkulerande salspersonal stod för den näst största 

andelen av dörröppningarna 20,1 procent (n=58). Läkarna och pass på sal fick liknande resultat, 

15,6 procent (n=45) respektive 15,2 procent (n=44). Lägst andel stod studenterna för, 3,1 procent 

(n=9). Antalet dörröppningar gjorda av kombo var dubbelt så många vid ortopedi 15,1% (n=45) 

som vid kirurgi 7,2% (n=21). Stor skillnad fanns även gällande läkarnas dörröppningar, vid 

kirurgi (17,5%) respektive ortopedi (9,1%). För detaljerad information se figur 3 och 4 samt 

tabell 4. 

 

Tabell 4. Antal dörröppningar per yrkeskategori. 
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Figur 3. Stapeldiagram. Fördelning av dörröppningar per 

yrkeskategori i %.
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Figur 4. Stapeldiagram. Fördelning av dörröppningar för kirurgi 

(vit) och ortopedi (svart)  mellan olika yrkeskategorier i % .

 

Fördelning av anledningar hos vardera yrkeskategori 
I figur 5 samt tabell 5 nedan visas i detalj anledningar till dörröppningar för respektive 

yrkeskategori. Sammanfattningsvis var raster den största anledningen till att 

narkossjuksköterskor 54,9% (50ggr av 91), operationssjuksköterskor 73,3% (11 ggr av 15), 

cirkulerande salspersonal 37,9% (22 ggr av 58) samt kombo 61,5% (16 ggr av 26) öppnade 

dörrarna. För pass på salen var material/utrustningen den största andelen 59,1% (26 ggr av 

44). Läkarnas största andel bestod av Information/Konsultation 37,8 % (17 ggr av 45). För 

studenter var övrigt den största anledningen till dörröppningar 55,5% (5 ggr av 9). 

Yrkeskategori Antal Procent 

NS 91 31,5 

CS 58 20,1 

L 45 15,6 

Pass 44 15,2 

K 26 9 

OS 15 5,2 

S 9 3,1 

Ö 1 0,3 

Totalt 289 100 
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Tabell 5. Orsak till dörröppning i % per yrkeskategori. 

Orsak till dörröppning 
i % per yrkeskategori 

CS NS OS Pass L S K Ö Totalt 

Rast 37,9 54,9 73,3 29,5 4,4 22,2 61,5 0 40,1 

Material/utrustning 31,0 22,0 13,3 59,1 8,9 0 7,7 0 24,9 

Info/Konsultation 13,8 3,3 0 2,3 37,8 0 15,4 100 11,8 

Operera/Assistera 0 0 0 0 20 11,1 3,8 0 3,8 

Hemgång 8,6 5,5 13,2 6,8 2,2 11,1 7,7 0 6,6 

Övrigt 8,6 14,3 0 2,3 26,7 55,5 3,8 0 12,8 

Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

CS= cirkulerande salspersonal, NS= narkossjuksköterskor, OS= operationssjuksköterskor, Pass= pass på sal, 

L= läkare, S= studenter, K= kombo, Ö=övriga 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka antalet dörröppningar under pågående operationer 

samt vilka orsakerna var till dessa dörröppningar. Medelvärdet av dörröppningarna var 7,4 

per timme vilket är ett bra resultat om man jämför med Andersson & Berglunds (2011) 

magisterarbete där medelvärdet var 12 dörröppningar/timme. Panahi et al.(2012) och Lynch 

et al. (2009) uppmätte att medelvärdet var 41,4 respektive 37 dörröppningar per timme.  

Antalet dörröppningar vid kirurgiska operationer varierade kraftigt och den operation som 

hade flest antal dörröppningar sträckte sig utanför ordinarie arbetstid, vilket gjorde att 

möjligheten till hjälp av personal utanför är minimerad. Detta gjorde att personalen inne på 

salen ibland hämtade in material själv då de inte alltid kunde få det levererat via 

överräckningsskåpen eller att det tog för lång tid att få det levererat. Det blev även fler 

dörröppningar då personalen slutade jobba för dagen och måste lösas av annan personal. 

Författarna anser att avlösningarna borde kunna planeras bättre genom att all personal som 

ska lösa av går in samtidigt och all personal som går hem går ut samtidigt, vilket då bara ger 

två dörröppningar. 
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Det fanns stora skillnader i antalet dörröppningar per timme där dörrarna öppnas i princip 

dubbelt så ofta vid kirurgiska än ortopediska operationer. Detta kan bero på att personal på 

ortopedkliniken är mycket noggranna med att hålla nere dörröppningarna till ett minimun och 

har ett väl inarbetat system för detta. Det verkar också vara mer accepterat med spring i 

dörrarna vid kirurgiska ingrepp, vilket är konstigt då det även förekommer implantatkirurgi 

och infektionskänsliga ingrepp på kirurgkliniken. Vid de ingrepp som ansågs 

infektionskänsliga på kirurgkliniken och där det fanns röda skyltar på dörren med särskilda 

föreskrifter angående dörröppningar och hygien förekom det flertalet dörröppningar under 

pågående operation. Då det finns evidens som visar på att dörröppningar stör ventilationen 

och därmed ökar risken för postoperativa infektioner (Young & O´Regans, 2009; Lynch et 

al., 2009; AORN, 2006; SFVH, 2010 & Mangram et al., 1999) undrar författarna varför inte 

alla på operationsavdelningen är lika angelägna om att hålla nere springet i dörrarna? 

Endast fem av 31 observerade operationer hade > 10 dörröppningar per timme vilket är ett 

mycket bättre resultat om man jämför med Andersson & Berglunds (2011) magisterarbete 

samt tidigare studier (Lynch et al., 2009; Parikh et al., 2011; Young & O´Regan, 2010; 

Panahi, Stroh, Casper, Parvizi & Austin, 2012 ). Den yrkeskategori som öppnade dörrarna i 

störst utsträckning var narkossjuksköterskorna och den främsta orsaken var raster. Detta 

skiljer sig från Andersson och Berglunds (2011) magisterarbete där cirkulerande salspersonal 

stod för flest dörröppningar och Information/Material var den vanligaste orsaken. Raster var 

den främsta orsaken till att dörrarna öppnades för flertalet av yrkesgrupperna såsom 

cirkulerande salspersonal, operationssjuksköterskor och Kombo. Att vårt resultat ser ut så kan 

bero på att överräckningsskåpen användes flitigt eller så kanske de gick på raster i större 

utsträckning än vad personalen i andra studier gjorde. Precis som Andersson och Berglund 

(2011) menar i sin studie är raster viktiga och nödvändiga för att personalen ska kunna göra 

ett bra arbete, men de skulle kunna begränsas under operationerna såsom man gör på 

ortopedkliniken. Då de flesta operationerna var ganska korta, cirka en timme borde rasterna 

under dessa operationer kunna minimeras eller helt tas bort. Bättre planering när det gäller 

raster skulle gå att genomföra. Om personalen försökte se till att gå på rast mellan ingreppen 

istället för under pågående operation skulle antalet dörröppningar kunna minskas kraftigt. 

Operationssjuksköterskorna går ju endast på rast för att äta lunch eller middag, vilket de ju 

givetvis måste göra. I övrigt hinner de fika/ta rast innan eller efter en operation. Skulle inte 

övriga yrkeskategorier kunna göra på samma vis? Behöver personalen gå på rast under en 

operation som endast är en timme lång? Genom att implementera ortopedklinikens regler 

angående dörröppningar vid infektionskänslig kirurgi till alla operationer skulle antalet 

dörröppningar minska markant. Därigenom även minska risken för postoperativa infektioner. 
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Endast 3 av de 31 observerade operationerna hade 10 eller fler personer närvarande i salen, 

vilket är ett likvärdigt resultat med Andersson & Berglunds (2011) studie. Detta måste anses 

som ett gott resultat då det finns korrelationer med antal personer på salen och fullgod 

ventilation. Om det finns fler än tio personer på salen gör det att cfu inte kan hållas under 100 

(Socialstyrelsen, s 150). Men som Andersson och Berglund (2011) påpekar i sitt 

magisterarbete, spelar det ingen roll om antalet personer på salen hålls nere om dörrarna 

fortfarande öppnas för mycket. Varje gång dörrarna öppnas blir der rörelse vilket ökar 

kontaminationen av luften och antalet cfu (Scaltriti et al., 2007). Erichsen, Bergh, Karlsson, 

Eriksson & Nilsson (2012) fann en stark korrelation mellan höga cfu värden och höga antal 

dörröppningar under pågående operation. En klar minskning av spring i dörrarna under 

operationer är nödvändigt för att minska risken för postoperativa infektioner. 

 

Metoddiskussion 
Denna observationsstudie var en replikation av Anderssons och Berglunds studie som gjordes 

2011. För att minska risken för systematiska fel och öka reliabiliteten använde författarna sig 

av samma observationsprotokoll som dem. Ett förtest utfördes där båda författarna 

observerade tillsammans under en dag. Detta för att se att författarna mätte och tolkade lika 

för att minska systematiska fel samt öka reliabiliteten ytterligare (Polit & Beck, 2012, s. 331-

333). 

Observation är tilltalande i sin förmåga att fånga ett mönster i beteenden och aktiviteter. 

Dock finns det brister vid observation som innefattar möjliga etiska svårigheter och 

förändrade beteenden när de medverkande i studien vet om att de blir observerade (Jfr Polit 

& Beck, 2008, s 370). Personerna som observerades var väl medvetna om detta och 

författarna uppfattade att många uppträdde annorlunda än vad de skulle ha gjort i 

normalfallet.  

Flertalet uttryckte att de undvek att gå in i salen då de visste att studien pågick samt att de 

oftare använde sig av telefonen eller talade genom stängd dörr i stället för att öppna dörren. 

Viss Hawthorne effekt kunde utläsas under studiens gång vilket innebär att personer 

medverkande i en studie uppträder annorlunda då de vet att de är observerade (Polit & Beck, 

2012, s. 216-217, 729). Ett mer realistiskt resultat skulle ha fåtts om personalen inte blivit 

informerad eller om skyltar inte hade satts upp som talade om att observationsstudie pågick. 

Men då det ur en etisk synvinkel ej är acceptabelt att genomföra en liknande studie utan att 

informera de observerade personerna i förväg valde författarna att ge information till 

personalen. Ingen information gavs till patienterna då dessa oftast var sterilklädda och sövda 
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när författarna kom in på operationssalen samt att de inte medverkade i studien, såvida inte 

patienterna uttryckligen frågade vad vi gjorde. 

En annan svaghet är att författarna ej har testat hur stort stickprov som behövs för statistisk 

validitet. Då en etisk prövning görs för ett forskningsprojekt måste man visa att man med 

försöksupplägget har tillräckligt med försökspersoner för att kunna påvisa en signifikant 

skillnad. För detta ändamål kan man använda sig av Power analys. Analysen ger svar på 

styrkan i testet vid en viss stickprovs storlek vid en angiven signifikansnivå och 

standardavvikelse (Ejlertsson , 2012, s. 123-124). 

Då antal personer på salen vid incision räknades inkluderades inte författaren eller patienten 

utan endast personalen.  

 

Slutsats 
 

Slutsatsen är att dörrarna öppnades i alldeles för stor utsträckning och främsta orsaken var 

raster. Det behövs en bättre strategi för att minska antalet dörröppningar. Författarna anser att 

mer information om cfu och hur ventilationen på operationssalar fungerar kan öka förståelsen 

och därigenom minska antalet dörröppningar. Om alla kliniker skulle ha samma rutiner och 

riktlinjer som ortopedkliniken när det gäller dörröppningar och antal personer på salen vid 

mer infektionskänslig kirurgi skulle sjukhusen kunna minska risken för postoperativa 

infektioner. Mer forskning inom ämnet behövs såsom kvalitativa studier om hur personalen 

själv uppfattar antalet dörröppningar och vilka attityder som finns i personalgruppen gällande 

detta. 
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Bilaga 1. Informationsbrev 

Till chef i område akutvård XXXX sjukhus 

 

Förfrågan gällande tillstånd att utföra en observationsstudie på operationsavdelningen. 

 

Ventilationen i en operationssal skall vara av sådan kvalitet att luften innehåller max 100 bakteriebärande 

partiklar per kubikmeter (cfu/m3) under hela operationen. Vid kirurgi som är infektionskänslig skall cfu vara 

under 10/m3. Detta för att minska risken för att luftburen smitta sprids. Lufttrycket i operationssalen ska vara 

högre än lufttrycket utanför, för att kontaminerad luft inte skall kunna komma in i operationssalen utifrån. Om 

dörrarna till operationssalen öppnas störs lufttrycket och cfu/m3 ökar således vilket kan leda till postoperativa 

infektioner. Detta har belysts i forskningsstudier som även lyft problemet med att dörrarna öppnas allt för ofta. 

  

Vi ber om ert medgivande till att göra en observationsstudie på operationsavdelningen. Under studien kommer 

vi sitta inne på operationssalen och observera antalet dörröppningar under pågående operation samt orsaken till 

att man öppnar dörrarna och vilken personalkategori som öppnar dörrarna. 

 

Syftet med studien är att undersöka flödet in och ut ur operationssalarna och tanken är att vi ev också kan få 

fram under vilken del av operationen som dörrarna öppnas mest frekvent. Vi kommer också att jämföra antalet 

dörröppningar vid infektionskänslig kirurgi i förhållande till mindre infektionskänslig kirurgi.  

 

Syftet med studien är inte att observera specifika individer utan enbart antalet dörröppningar och orsakerna till 

dessa. Vi hoppas att studiens resultat kan bidra till en ökad förståelse för vikten av denna hygienaspekt. 

 

Vi som kommer utföra studien är två studenter som studerar till operationssjuksköterska på Mittuniversitetet 

Östersund och skall göra ett vetenskapligt arbete som ingår i vår vidareutbildning.Vi beräknar att 

observationerna kommer att ta ca 1 vecka. 

Ert deltagande i denna studie är helt frivilligt och ni kan när som helst avbryta ert deltagande utan närmare 

motivering. 

Inhämtat material kommer endast att användas i denna studie och behandlas av författarna samt handledaren till 

uppsatsen. Resultatet i denna studie kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mittuniversitetet. 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
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Svar på förfrågan om medgivande 

Syftet med denna studie är att belysa flödet av personal in och ut i operationssalen under 

operationer. 
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observationsstudien utförs på operationsavdelningen. 
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Bilaga 2. Observationsprotokoll 

 

Observationsprotokoll per operation 

Datum:  

Sal:  

Operation:  

Ventilation:  

Klockslag för incision:  

Klockslag för förband:  

Antal personer på salen vid 

incision och deras uppgift: 

 

Kommentarer:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Personal:  

*CS= Cirkulerande salspersonal  

*K= Kombo  

L=Läkare  

NS= Narkosjuksköterska  

OS= Operationssjuksköterska  

S= Studenter  

PASS= Pass på sal- Undersköterska alt. Operationssjuksköterska 

Ö= Övriga  

* CS är personal som servar sterila teamet på operationssalen. Kan vara undersköterska eller 

operationssjuksköterska. Kombo är beteckningen som vi använder om det är fler än en person 

som går igenom dörren.  

1= Dörr mellan förberedelserum och operationssal  

2= Dörr mellan avvecklingsrum och operationssal  

3= Dörr mellan ”rena korridoren” och operationssal  

4= Genomräckningsskåp från ”rena korridoren”  

5= Genomräckningsskåp från förberedelserummet 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Datainsamlingsprotokoll 

 

 

 

 

 

# Dörr nr/ 

Klockslag 

In/ut/enbart  

öppning 

 (EÖ) 

Antal personer  

som går  

ut/ in 

Personalkategori  

som  öppnar  

dörren 

Anledning Antal  

personer  

på 

 salen 

Kommentarer 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
22        
23        
24        
25        



 

 

 

Bilaga 3. Kategoriernas innehåll  

RASTER  

- Kommer in för att avlösa eller går ut efter att ha avlöst för fika/lunch.  

- Går ut för att fika/luncha eller kommer tillbaka efter att ha fikat/lunchat.  

UTRUSTNING /MATERIAL  

- Går ut för att hämta/kommer in efter att ha hämtat utrustning, eller material.  

- Kommer in med utrustning, eller material som är önskade till salen/går ut efter att ha lämnat 

dessa.  

- Enbart öppning av dörr för att lämna in/ta ut ovanstående saker.  

INFORMATION/KONSULTATION  

- Kommer in för att kolla läget/ går ut efter att ha kollat läget.  

- Kommer in för att planera raster/ gå ut efter att ha planerat raster.  

- Kommer in för att planera operationsprogrammet/ går ut efter att ha planerat 

operationsprogrammet. 

- Kommer in och pratar med någon/ går ut efter att ha pratat med någon.  

- Går ut för att hämta hjälp/ kommer in efter att ha hämtat hjälp.  

- Kommer in för att hjälpa till eller ge råd / går ut efter att ha hjälpt till eller gett råd.  

- Enbart öppning av dörr för att göra ovanstående ärenden.  

HEMGÅNG  

- Kommer in för att lösa av person som slutar för dagen. 

- Går ut ur salen för att gå hem för dagen. 

OPERERA/ASSISTERA  

- Kommer in för att operera eller assistera/ går ut efter att ha opererat eller assisterat.  

ÖVRIGT  

- Okänd anledning  

- Kommer in från annan sal och hämtar något/går ut efter att ha hämtat något.  

- Går fel.  

- Går ut och förbereder nästa patient. 

- Går ut för att diktera. 

- Kommer in för att titta på operationen, går ut efter att ha tittat på operationen. 

- Går ut till UVA för att titta till akut dålig patient/ går in efter att ha varit på UVA. 

 



 

 

 

Punkterna under övrigt är sådana anledningar som var svårplacerade och som skedde endast 

enstaka gång/gånger.  

 


