
 
 

 

 

 

Institutionen för hälsovetenskap 

 

Antalet dörröppningar under operation och 

dess orsaker 
- En Observationsstudie 

The number of door openings during surgery 

and its causes 

- An observational study 
 

 

 

 

Bengtsson, Nathalie 

Marnetoft, Anna 

 

Examensarbete (Omvårdnad AV) 15 hp 

Juni 2013 

Östersund 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MITTUNIVERSITETET Institutionen för Hälsovetenskap 

Examinator: Astrid Nystedt, astrid.nystedt@miun.se  

Handledare: Mats Jong, mats.jong@miun.se. Kersti Hansson, kersti.hansson@miun.se 

Författare: Anna Marnetoft, Nathalie Bengtsson 

Utbildningsprogram: Specialistsjuksköterskeprogrammet, 60hp 

Huvudområde: Operationssjukvård 

Termin, år: VT, 2013 

mailto:mats.jong@miun.se
mailto:kersti.hansson@miun.se


 
 

 

ABSTRAKT 

Bakgrund: Studier har visat att dörröppningar samt rörelse av personal inne på 

operationssalen ökar mängden bakterier i luften. Vårdrelaterade infektioner är den mest 

förekommande komplikationen vid kirurgi och skapar onödigt lidande för patienten. 

Infektionsförebyggande åtgärder såsom ventilation i operationssalen har betydelse för att 

minska risken för att bakteriebärande partiklar ska kontaminera luften i operationssalen och 

åstadkomma infektion i operationssåret. Syfte: Syftet med denna observationsstudie var att 

studera hur frekvent dörrarna öppnades under pågående operation samt identifiera orsakerna 

till dörröppningarna. Metod: Data från observationer av 27 operationer har sammanställts och 

analyserats. Resultat: Totalt 216 dörröppningar har observerats under 1959 minuter. Största 

orsaken till dörröppningar kunde härledas till raster, 44,9 % (n= 97). Näst vanligaste orsaken 

föll inom kategorin övrigt 19,9 % (n= 43), tätt följt av transport/hämtnig av 

utrustning/material 19,4 % (n= 42). Vid en jämförelse av antal dörröppningar mellan 

kirurgklinikens operationer med ett medelvärde på 10,2/timme samt ortopedklinikens 

operationer med ett medelvärde på 3,04/timme förelåg en statistiskt säkerställd skillnad, p-

värde 0,000. Diskussion: Stor skillnad fanns mellan klinikerna angående antal dörröppningar.  

I vår studie var det övergripande medelvärdet för antalet dörröppningar lägre än vad som 

observerats i nationell och internationell forskning. För att hålla antalet dörröppningar så låga 

som möjligt bör personalen påminnas om betydelsen för dess inverkan på infektion. Slutsats: 

Trots att antalet dörröppningar var lägre än vid tidigare forskning så finns det goda 

möjligheter till att minska antalet, speciellt då största orsaken till öppningar var raster. Raster 

är en arbetsrättslig rättighet men planering, riktlinjer och rutiner bör förbättras för att 

ytterligare minska antalet dörröppningar. 

Nyckelord: Dörröppningar, observationsstudie, operation, operationssal, ventilation, 

vårdrelaterade infektioner. 

Antalet dörröppningar under operation och dess orsaker 

- En observationsstudie 

Bengtsson, Nathalie                                                                                                      

Marnetoft, Anna 

Mittuniversitetet, Östersund                                                                                                    

Institution för hälsovetenskap                                                                                              

Omvårdnad AV, 15 hp                                                                                                                      

Juni 2013 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

Background: Nosocomial infections are the most common complication of surgery and 

create unnecessary suffering for the patient. Infection prevention measures such as ventilation 

in the operating room has been instrumental in reducing the risk of bacteria-carrying particles 

to contaminate the air in the operating room and produce infection in the surgical wound. 

Studies have shown that the door openings and movement of personnel in the operating room 

gives a higher number of bacteria in the air. Aim: The purpose of this observational study was 

to investigate how frequent the door is opened during operation, and identify the causes of the 

openings. Method: Data from observations of 27 operations have been compiled and 

analyzed. Results: A total of 216 door openings have been observed in 1959 minutes. Biggest 

cause of doorways could be traced to breaks, 44.9% (n = 97). The second most common 

reason fell within the category other 19.9% (n = 43), followed closely by transportation / 

retrieval of equipment / materials 19.4% (n = 42). At a steady implementation agreement of 

the number of doorways between surgeon clinic operations with a mean of 10.2 / h and the 

orthopedic surgery with a mean of 3.04, there was a statistically significant difference, p-

value 0.000. Discussion: Significant differences existed between clinics regarding number of 

door opening. In our study, the overall mean number of openings were lower than they 

observed in national and international research. To keep the number of openings as limited as 

possible, the staff should be reminded of the significance of its effect on infection. 

Conclusion: Although the number of door openings were lower than in previous research, 

there is a good opportunity to reduce the number, especially when major cause openings were 

breaks. Breaks is a labor-law rights but planning, policies and procedures should be improved 

to further reduce the number of door openings. 

Keywords: Doorways, nosocomial infections, observational study, operating room, surgical, 

ventilation. 
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Bakgrund 

Historik 

Historiskt sett finns det sedan lång tid tillbaks beskrivningar om stank, förruttnelse samt 

varbildning från sår. Personer som vårdar har alltid försökt att förebygga infektioner på 

olika sätt. I början av 1900-talet infördes arbetskläder för att minska risken att föra in 

smitta och bakterier på operationssalen, idag är hygienkraven höga, täta arbetskläder är 

ett krav och olika ventilationssystem har utvecklats för att minska risken att föra in 

bakterier i operationssalen. 

Vårdrelaterade infektioner 

Cirka 10 procent av alla patienter som vårdas inom akutsjukvården i Sverige drabbas av 

vårdrelaterade infektioner. Personer som har nedsatt immunförsvar lider större risk att 

drabbas såsom barn som fötts för tidigt, äldre människor och personer med elakartade 

sjukdomar.  Även personer som varit utsatt för stora olycksfallstrauman eller stora 

operationer har en högre risk för att drabbas. Vårdrelaterade infektioner orsakar mer 

lidande för patienten, längre vårdtider och betydligt högre kostnader. Den primära 

orsaken till sårinfektioner efter operation anses vara att det kommit in bakterier i 

vävnaden under pågående operation och dessa bakterier förs in på operationssalarna via 

luft, personal och sängkläder (Socialstyrelsen, 2006, s. 20, 23-25, 139, 140, 150). 

Kirurgiska infektioner är den ledande komplikationen vid kirurgi. Normal hudflora från 

patienter eller vårdpersonal orsakar mer än hälften av alla infektioner efter ren kirurgi. 

Ventilation 

Moderna operationssalar har konventionell ventilation med filtrerad luft så att partiklar 

≥5 µm försvinner. För ortopediska och andra implantatoperationer används laminärt 

flödessystem med högeffektivt partikelluftfilter där partiklar ≥ 0,3 µm försvinner.  

Användandet av ultrarenluft har visat sig reducera infektionsrisken signifikant vid 

ortopedisk implantatkirurgi. Få länder har satt bakteriella gränsvärden för 

konventionellt ventilerade operationssalar dock finns rekommendationer om 20 

luftväxlingar/h för att få högst 50-150 cfu/m
3
 i luften (Dharan & Pittet, 2002). 

Begreppet colony forming unit (Cfu) är ett mått på en grupp partiklar som kan bära en 

bakterie (Socialstyrelsen, 2006, s. 308).  
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Syftet med ventilationen på operationssalen är att hålla nivån av cfu/m
3
 så lågt som 

möjligt vilket i sin tur minskar risken att förorena instrumenten samt operationssåret 

(Friberg & Friberg, 2004).  

Med en ventilationsanläggning som är rätt inställd och kontrollerad minskar risken för 

luftburen smitta. Under en operation bör det göras 20 luftväxlingar per timma för att 

nivån av luftburna bakterier hålls under 100 cfu/m
3
 vid närvaro av 8-10 personer. 

Bakterieantalet vid infektionskänslig kirurgi bör vara < 10 cfu/m
3
 (ultraren luft), för att 

detta skall uppnås måste luften som tillförs rummet strömma parallellt med en 

lufthastighet av 0,5m/s. Antalet luftburna bakterier kan då hållas kring 1-2 cfu/m
3
 

(Socialstyrelsen, 2006, s. 150).  

Andersson, Bergh, Karlsson, Eriksson, och Nilsson (2012) har undersökt hur 

trafikflödet och antalet personer på operationssalen under ortopediska 

implantatoperationer påverkar luften i närheten av operationssåret, och identifiera 

anledningar till dörröppningar på operationssalen. Resultatet visar att i 52 av de 91 

insamlade luftproverna överskred värdena den rekommenderade nivån för ortopediska 

implantatoperationer av <10 cfu/m
3
. Ett av de viktigaste resultaten i denna studie är att 

en hög andel dörröppningar var associerad med höga cfu/m
3
 värden. 

Dörröppningar 

Lynch et al. (2009), studie visade att trafikflödet var högt vid alla former av operationer. 

Vid operation där patienten hade spinalbedövning öppnades dörren i genomsnitt en 

gång per minut. Även vid höftplastikoperationer som brukar ses som förebild för en 

aseptisk operationsmiljö, och som även hade en skylt på huvuddörren med information 

om implantatkirurgi för att uppmuntra till icke inträde, så noterades ett genomsnitt av 40 

dörröppningar per timme. 

Young och O`Regan (2009) har noterat att kombinationen av hög ålder och ett stort 

antal dörröppningar under operation har ett samband med en högre risk att utveckla 

infektioner. Författarna menar att ett stort antal dörröppningar är helt onödiga och att 

risken för kirurgiska misstag visade sig kunna öka.  Dörröppningar stör luftflödet och 

ventilationen som är inne på salen och kan leda till ökat antal infektioner postoperativt. 

För att minska luftturbulens under operationen bör dörröppningarna minskas. 
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Parikh, Grice, Schnell och Salisbury (2010) samt; Young och O´Regan (2009) kom i 

sina studier fram till att desto längre operationer pågår desto fler dörröppningar utförs. 

Parikh et al. (2010), observerade även samband mellan operationstidens längd och ett 

högre antal personer på sal samt ett högre antal dörröppningar. Flest personer befann sig 

inne på salen under mitten av operationen, minst personer befann sig inne på salen 

under tiden för incisionen av huden samt hudförslutningen. Vid större ryggoperationer 

som tog längre tid än 5 timmar öppnades dörrarna upp till 200 gånger. När 

informationen om antalet dörröppningar gavs till personalen kände de oro över att 

antalet öppningar var högt. Lynch et al. (2009), visar att den mesta trafiken sker i början 

av operationen när patient- och salsförberedelse pågår och personalen kommer till salen. 

Babkin et al. (2007), har studerat 180 patienter som genomgått total knäledsplastik 

varav 10 stycken (5,6 %) utvecklade infektion, 3 stycken drabbades av ytlig infektion 

och 7 stycken av djup infektion. Ett observandum i studien var att vänster knä 9,8 % (9 

av 92) oftare drabbades av infektion än höger knä 1,1 % (1 av 88). Efter utredning till 

varför vänster knä drabbades oftare upptäcktes det att vänster knä låg mot dörren som 

hade ett högre trafikflöde, ovan dörren var en icke standard horisontell 

luftkonditionering installerad dessutom var ett tvättställ för smutsiga instrument i bruk 

på andra sidan dörren vilket kan leda till att luften förorenas.  

I en studie av Scaltriti, Cencetti, Rovesti, Marchesi, Bargellini och Borella (2007) 

noterades att dörröppningarna samt rörelse av personalen inne på operationssalen gav 

ett högre bakterieantal, både små och större dammpartiklar ökade inne i operationssalen. 

Panahi, Stroh, Casper, Parvizi, och Austin (2012) och Anderson et al., (2012) kom i sina 

studier fram till att den vanligaste orsaken till dörröppningar var behovet att hämta 

material. Studien av Panahi et al. (2012), visade att näst vanligaste orsaken var 

information och frågor. I Andersson et al. (2012), studie redovisas att pauser stod för 20 

% av dörröppningarna och 7 % av dörröppningarna var relaterade till 

expertkonsultation. Lynch et al. (2009), studie visade att den största anledningen till 

dörröppningar var information/frågor, pappersarbete och kontroll av arbetet. Att 

personal kommer in eller går ut för att ta rast omfattade 20-26% av dörröppningarna. 

Att leverera saker stod för 11 % - 22 % av trafiken. Även Andersson och Berglund 

(2011) kom i sitt magisterarbete på mittuniversitetet fram att information/konsultation 

var den största orsaken till dörröppningar och tätt därefter kom hämtning av utrustning, 

instrument och material. 



4 
 

Andersson et al. (2012), redovisar att dörröppningar relaterade till sociala besök samt 

inga påvisbara skäl tillsammans stod för 27 % av trafikflödet, möjligen återspeglar det 

en kultur som accepterar dörröppningar av ingen speciell anledning. Detta stöds av 

Panahi et al. (2012), som utifrån resultatet i sin studie menar att nästan hälften av alla 

dörröppningarna var helt onödiga. 

Förslag till åtgärder 

Andersson et al. (2012), menar att endast räkna in och utflödet på operationssal utan att 

analysera orsakerna till trafikflödet kan leda till missriktade insatser. Att rikta fokus på 

en förändring på organisatorisk nivå, däribland öka kunskap, logistik och perioperativ 

planering skulle kunna ge personalen de verktyg som krävs för att minimera 

dörröppningarna. Panahi et al. (2012), menar att det är viktigt med noggrann planering 

innan operationsstart för att minska antalet dörröppningar under operation, vidare att 

utbildning är viktigt för att öka medvetenheten angående hur luftflödet påverkas samt 

förhållandet mellan dörröppningarna och infektion.  

För att kunna minska antalet dörröppningar bör en noggrann planering göras innan 

operation. Man bör använda sig av glasfönster samt telefon vid samtal och information 

istället för att öppna dörrarna. Behövs leverans bör detta ske genom 

överräckningsskåpen och ej genom dörrarna (Andersson et al., 2012; Parikh et al., 2010; 

Lynch et al., 2009). Bättre planering av personalbyten vid mindre operationer kan 

minska eller eliminera behovet av att byta personal under pågående operation.  En 

kirurgisk samordnare har stor betydelse genom att ansvara och planera så personalbyten 

ej skall behöva göras under mindre operationer (Parikh et al., 2010; Lynch et al., 2009). 

Ökas kommunikationen med operatören innan ingreppen kan antalet dörröppningar 

under operationen minskas (Parikh et al., 2010). 

Florence Nightingale ansåg att sjuksköterskans främsta uppgift mer är att förbygga 

uppkomst av sjukdom än att bota sjukdom. Redan under slutet av 1800-talet lade hon 

fram olika förslag för att minska smittspridning. Hon menade att sjukhusens 

uppbyggnad och utformning kunde drivas mer effektivt och hygienisk genom bättre 

ventilation, större utrymmen, bättre ljusflöde och genom att inte ha för många sjuka 

patienter i samma lokaler. Hon påpekade vikten av personlig hygien och betydelsen av 

god hygienen i miljön runt patienten för att förebygga sjukdom (Hamrin, 1997, s. 

70,87). 
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I hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) första och andra paragraf poängteras att 

vården som ges i Sverige skall vara av god kvalitet, ha en god hygieniskstandard, samt 

att patienternas behov av trygghet i vård och behandling skall tillgodoses. Vården skall 

bedrivas för att förebygga ohälsa och för att god vård skall kunna ges behövs personal 

och rätt utrustning. Socialstyrelsen (2007) skriver att operationssjuksköterskan ansvarar 

för att aseptiska och hygieniska krav uppfylls på ett tillförlitligt sätt i samband med 

operation. I Riksföreningen för operationssjukvård & Svensk sjuksköterskeförening 

(2011) står det att operationssjuksköterskan skall självständigt bevara god hygien och 

aseptik i operationssalen under hela operationsförloppet för att begränsa och förhindra 

smittspridning. 

I högskoleförordningen (SFS 1998:1003) beskrivs hur operationssjuksköterskan under 

operationer och undersökningar ansvarar över aseptik, instrumentering, åtgärder för att 

förebygga infektioner samt hantering av biologiska preparat. Arbetet skall utföras efter 

beprövad erfarenhet och vetenskap, sjuksköterskan skall kunna samordna, planera och 

leda arbetet inne på operationssalen. Hon skall även kunna kommunicera på ett 

respektfullt sätt med operationsteamets medlemmar och patienten för att värna 

integriteten.  

I Riksföreningen för operationssjukvård (2011) & Svensk Sjuksköterskeföreningen, 

(2011) beskrivs vikten av adekvat informationsöverföring för att kontinuitet, kvalitet, 

patientsäkerhet och effektivitet skall kunna uppnås i samband med operationen. 

Det har visats i flertalet olika studier att dörröppningar har negativ effekt på antalet 

cfu/m
3
 och därmed en högre risk för postoperativa infektioner. Andersson och Berglund 

(2011) genomförde under sin specialistutbildning i operationssjukvård ett 

magisterarbete på ett sjukhus i mellannorrland, i studien framkom att dörrar till 

operationssal öppnades mindre än vad som tidigare fanns beskrivet i litteraturen, dock 

noterades att det finns en förbättringspotential. Vårt intresse väcktes i området när vi var 

på praktik och upptäckte hur frekvent dörrarna öppnades under pågående operation. Vi 

funderade på orsakerna till dörröppningarna och därför ville vi genomföra denna studie 

vid ett sjukhus i mellannorrland. 
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Syfte 

Syftet med denna observationsstudie var att studera hur frekvent dörrarna öppnades 

under pågående operation samt att identifiera orsakerna till dessa dörröppningar.  

Metod 

Design 

Denna studie är en strukturerad observationsstudie med kvantitativ ansats. 

Observationsmetoder är mångsidiga och kan användas för att samla en mängd 

information som exempelvis beteenden och aktiviteter. Inom hälso- och sjukvård är 

observationsstudie en lämplig forskningsmetod med tanke på att sjuksköterskor/forskare 

relativt diskret kan observera beteenden och handlingar av patienter, deras familjer samt 

sjukvårdspersonal. När människor inte är medvetna om deras beteenden är 

observationsstudie ett bra verktyg. Observationen i sig är tilltalande genom dess 

förmåga att registrera beteenden och händelser. Med en observationsstudie som 

tillvägagångssätt är observatörerna mätinstrumentet vilket ger ett unikt och intelligent 

verktyg. Strukturerad observation innebär att data insamlas med hjälp av instrument och 

protokoll. Det som observeras, tidsintervall på studien och hur data insamlas 

dokumenteras väl. Strukturerade metoder kräver att protokollet är noga utformat innan 

själva observationen därför måste observatörerna har kunskap om fenomenet innan 

studien utförs (Polit & Beck, 2008, s. 370, 433). 

Etiska aspekter och tillvägagångssätt 

Kontakt med områdeschefen gjordes via email, telefon samt personligt möte för att få 

ett godkännande för observationsstudien. Områdeschefen för operationsavdelningen på 

det berörda sjukhuset gav skriftligt tillstånd så att studien kunde genomföras, se bilaga 

1, denne meddelade även enhetschefen att tillstånd medgivits. Personalen vid 

operationsavdelningen fick information via email samt vid morgonmöten på 

avdelningen att studien skulle utföras. Under varje observationstillfälle sattes skyltar 

upp på dörrarna att observationsstudie pågick samt när operatören anlände på sal fick de 

ytterligare information att en observationsstudie pågick och de gav sitt godkännande att 

studien fick genomföras. Ytterligare information gavs under pågående studie vid 

förfrågan. Observationen startades några dagar efter att personalen blivit informerade. 
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Enligt SFS (2003:460) lag om etikprövning av forskning som avser människor krävs 

inget godkännande från en etiskkommitté när det avser studentarbeten. Dessutom så 

finns inga enskilda forskningspersoner som identifieras vilket gör att integriteten hos de 

som observerats bibehållits. 

Informerat samtycke har i denna studie inhämtas på gruppnivå i samband med 

informationsmöten. Deltagarna fick information om att deltagande i studien var 

frivilligt, att de hade rätt att välja att delta eller ej, samt närsomhelst avbryta sin 

medverkan. Informationen gavs både muntligt och skriftligt (Henricson, 2012, s. 82-82).  

Urval 

Observationsstudien genomfördes på centraloperation på ett sjukhus i mellersta 

Norrland. Avdelningen har 10 operationssalar som nyttjas dagligen, därav nio salar med 

konventionell ventilation samt en sal med laminär ventilation. Operationer som 

observerades i studien var kirurgiska samt ortopediska operationer, dessa fördelades 

samma morgon. Infektionskänslig kirurgi samt ortopedisk implantat kirurgi observeras 

ej då vi på grund av ytterst strikta föreskrifter på avdelningen nekades tillträde till dessa 

operationer. Under dessa operationer får inga utomstående befinna sig på salen och inga 

dörrar får öppnas under pågående operation.  

Datainsamling  

Observationen utfördes under 7 vardagar mellan den 15 april och 23:e april 2013. 

Observationsprotokollet som användes under studien visas i bilaga 2, 3. För att öka 

reliabiliteten i studien användes det av Andersson & Berglund (2011) utarbetade 

protokollet. För att ytterligare stärka validiteten och reliabiliteten i studien satt 

observatörerna tillsammans första dagen under observationsstudien för att lära sig 

protokollet samt att öka samstämmighet i observationer. Observatörerna tillika 

författarna av magisterarbetet, observerade därefter separat operationerna genom att 

sitta i ett hörn i varsin sal och observera. Observationstiden startade vid incision av hud 

och avslutades när förband var lagt. Även i Andersson et al. (2012), studie var 

observationstiden från incision tills förband var lagt. Vid incision registrerades 

klockslag, antal personer på sal samt deras uppgift. Patienten och 

observatörerna/observatören räknades inte. 
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I varje operationssal fanns tre dörrar, samt två genomräckningsskåp som gick till två 

olika utrymmen. Varje dörröppning registrerades och när bägge dörrarna i 

genomräckningsskåpet var öppna samtidigt registrerades det som en dörröppning. 

Vid varje dörröppning registrerades om någon/några gick in/ut eller om dörren enbart 

öppnades, vad som orsakade öppningarna, vilken personalkategori samt hur många som 

befann sig inne på operationssalen. Om fler än en person passerade in/ut genom dörren 

registrerades det som kombo (K). Personalen delades in i olika kategorier; 

narkossjuksköterska (NS), operationssjuksköterska (OS), läkare (L), student (S) och 

cirkulerande salspersonal (PASS). Den sistnämnda är den kategori som står utanför 

operationssåret och hjälper det sterila teamet, och är antingen en undersköterska eller en 

operationssjuksköterska. Orsaken till dörröppningarna delades in i sex olika kategorier, 

se bilaga 4.  

För registrering av klockslag användes en digitalklocka, där tiden avrundades till 

minuten under om sekunderna var < 30 samt avrundades till minuten högre om 

sekunderna var > 30, vilket maximalt gav felmarginal på 1 minut. Salsnummer samt 

datum registrerades om några funderingar skulle uppstå efteråt. 

Slutligen registrerades klockslaget när förbandet var lagt. 

Dataanalys 

Databearbetningen inleddes genom att data skrevs in i Microsoft Excel 2010 därefter 

fördes data över i statistikprogrammet SPSS for Windows, version 21.0. SPSS som 

använts för statistisk bearbetning (Polit & Beck, 2008, s. 642). Mann Whitney U-test 

användes som signifikansprövning för relevanta variabler då den observerade datan ej 

var normalfördelad. Ett p- värde <0.05 betraktas som statistiskt signifikant (jfr Forsberg 

& Wengström, 2008, s. 121). 

Data presenteras som beskrivande statistik med antal procent, medelvärden, 

medianvärden och ± SD (Standardavvikelse). Antal dörröppningar presenteras totalt, 

per operationsfall och även på den totala tiden, utslagen per timma och per 10:e minut. 

Även i vilken utsträckning olika personalkategorier öppnade dörrarna, orsaker till att de 

öppnades och om skillnader fanns mellan kirurgi- samt ortopediklinikerna presenteras. 
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Resultat 
Studien innefattade totalt 27 observerade operationer, som motsvarade 1959 minuters 

observationstid. Operationernas medellängd var 72,5 minuter (± 53,6 SD). Medelvärdet 

för antal dörröppningar per timme var 5,69/h (± 4,94 SD). De kirurgiska operationerna 

gav 976 observationsminuter samt 161 dörröppningar medan ortopediska operationer 

gav 983 observationsminuter samt 55 dörröppningar. I studien observerades totalt 216 

dörröppningar. Antalet dörröppningar varierade mellan 0 till 39 stycken per operation. 

Medelvärdet för antalet dörröppningar per timma var 5,7 med en variation mellan 0 och 

21 per timma. Medelvärdet för antalet dörröppningar per 10:e minut var 1,0 med en 

variation mellan 0 till 3,5. Medianvärdet för antal personer inne på salen var 5. För mer 

utförlig information se tabell 1 och 2. 

Tabell 1. Översiktstabell för observerade operationer på ortopedkliniken. 

 

Typ av operation 

(Ortopedi) 

Operationstid 

(min) 

Totalt antal 

dörröppningar 

Antal 

dörröppningar/h 

Antal dörröppningar 

/10 min 

Max antal 

personer 

Tenodes sena  27 0 0,0 0,0 4 

Tendodes sena  6 0 0,0 0,0 4 

Artroskopi axel 62 2 1,9 0,3 5 

Dekompression, ländrygg 54 3 3,3 0,6 5 

Dekompression, Ländrygg 57 0 0,0 0,0 4 

Dekompression, ländrygg 70 6 5,2 0,9 5 

UCL 25 3 7,2 1,2 5 

Osteosyntes, platta 77 6 4,7 0,8 5 

Extration av 

fixationsmaterial 25 0 0,0 0,0 4 

Suturering av EPL 21 2 5,7 0,9 5 

Insicion Häl 25 0 0,0 0,0 5 

Sekundär suturering 

fasciotomi 65 7 6,5 1,1 5 

Osteosyntes, platta 96 3 1,9 0,3 7 

Osteosyntes axel 112 2 1,1 0,2 6 

Axelartroscopi 55 4 4,4 0,7 5 

Segmentell instrument i 

rygg 112 9 4,8 0,8 7 

Dekompression, ländrygg 94 8 5,1 0,8 6 

Totalt  983 55 

  

87 

Medianvärde 57 3 3,3 0,6 5 

Medelvärde (±SD) 57,8(±33,0) 3,3(± 2,9) 3,0(± 2,5) 0,5(± 0,4) 5,2(± 0,9) 
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Tabell 2. Översiktstabell för observerade operationer på kirurgkliniken. 

Typ av operation 

(Kirurgi) 

Operationstid 

(min) 

Totalt antal 

dörröppningar 

Antal 

dörröppningar/h 

Antal 

dörröppningar /10 

min 

Max antal 

personer 

Ärrbråck m. Nät 59 8 8,1 1,4 5 

Laparoskopisk 

cholecystectomi 192 39 12,2 2,0 8 

Fem-pop, knä (implantat) 238 29 7,3 1,2 9 

Trombektomi, AV-fistel 53 6 6,8 1,1 9 

Trombektomi, AV-fistel 130 16 7,4 1,2 9 

Resektion Saphena Magna 58 8 8,3 1,4 8 

 VAC-oml 48 4 5,0 0,8 8 

Sårrevision nedre 

extremitet 27 5 11,1 1,8 5 

Tur-P + Uretärstent 

inläggning 37 13 21,1 3,5 6 

Axillarutrymning + 

sentinel node 134 33 14,8 2,5 7 

Totalt  976 161 

  

74 

Medianvärde 58,5 10,5 8,2 1,4 8 

Medelvärde (± SD) 97,6(± 72,4) 16,1(±12,9) 10,2(±4,8) 1,7(±0,8) 7,4(±1,6) 

Medianvärde Totalt på hela 

materialet ortopedi/kirurgi                          58                             5                           5,1 0,9 5 

Medelvärde Totalt på hela 

materialet ortopedi/kirurgi 72,6 8,0 5,7 0,9 6,0 

± SD Totalt på hela 

materialet ortopedi/kirurgi 53,6 10,1 4,9 0,8 1,6 

 

Jämförelse av totala antalet dörröppningar mellan klinikerna ortopedi samt 

kirurgi. 

På kirurgens 17 observerade operationer öppnades dörrarna nästan tre gånger så ofta 

(totalt 161 öppningar, medelvärde 16,10 ±12,86) än på de 10 observerade (totalt 55 

öppningar, medelvärde 3,24 ±2,99) ortopediska operationerna. Skillnaden avseende 

totalt antal dörröppningar var statistisk säkerställd (p–värde 0,001). Statistiskt 

säkerställda skillnader mellan klinikerna noteras även avseende antalet dörröppningar 

per timme (p< 0,05) samt antalet dörröppningar per tio minuter (p< 0,05). 

Kirurgkliniken har signifikant högre antal personer närvarande på de observerade 

operationer p=0,001. Kirurgkliniken median 8, ortopedkliniken median 5. För utförlig 

information se tabell 1 och 2. 
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Orsak till dörröppningar 

Största orsaken till dörröppning var raster och övrigt, tätt följt av utrustning/material. 

Hemgång stod för lägsta kategorin för orsaken till dörröppningar. Stora skillnader fanns 

mellan klinikerna ortopedi och kirurgi vad gäller orsaker till dörröppningar. På båda 

klinikerna var rast den främsta orsaken till dörröppning, ortopedi 72,7 % (n= 40) samt 

kirurgi 35,4 % (n=57). Ortopedklinikens näst vanligaste orsak var 

information/konsultation 11 % (n= 6) medan utrustning/material 24,2 % (n= 39) och 

övrigt 24,2 % (n= 39) var näst största orsaken till dörröppning på kirurgikliniken. 

Hemgång stod för den lägsta orsaken till dörröppning på båda klinikerna, 

ortopedikliniken stod för 0 % (n= 0) medan kirurgikliniken stod för 3,1 % (n= 5). De 

som skilde klinikerna åt mest var kategorierna raster ortopedi 72,7 % (n= 40 ), kirurgi 

35,4 % (n= 57) samt utrustning/material ortopedi 5,5 % (n= 3), kirurgi 24,2 % (n= 39) 

även kategorin övrigt ortopedi 7,2 % (n= 4), kirurgi 24,2 % (n= 39). För mer utförlig 

information se tabell 3 och 4 samt figur 1 och 2 . 

Tabell 3. Orsak till dörröppningarna. 

Orsak till dörröppningar Antal 

Procent 

% 

Rast 97 44,9 

Material/utrustning 42 19,4 

Information/konsultation 17 7,8 

Operera/assistera 12 5,5 

Hemgång 5 2,3 

Övrigt 43 19,9 

Totalt 216 100 

 

Tabell 4. Orsak mellan dörröppningar per klinik i %. 

Typ av 

operation Raster Utrustning/Material Info/konsultation Operera/assistera Hemgång Övrigt Total 

Kirurgi 35,4 24,2 6,8 6,2 3,1 24,2 100,0 

Ortopedi 72,7 5,5 11,0 3,6 0,0 7,2 100,0 
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Figur 1. Stapeldiagram. Orsaker till dörröppningar för hela materialet 

 

Figur 2. Stapeldiagram. Redovisar orsaker till dörröppningar för respektive klinik, Ortopedi(mörkgrå) 

kirurgi (ljusgrå). 

 

 

 

Jämförelse av yrkeskategorier och dörröppningar 

Av de totalt 216 dörröppningar stod narkossjuksköterskorna för den största andelen 

dörröppningar 29,2 % (n= 63) tätt följt av pass på sal 27,3 % (n= 59). Kombo samt 
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studenter stod för vardera 5,5 % (n=12) av dörröppningarna. Lägsta andel 

dörröppningar stod övrig personal för 4,6 % (n= 10). Antalet dörröppningar gjorda av 

kombo var mer än dubbelt så många vid kirurgi 6,8 % (n = 11) som vid ortopedi 1,8 % 

(n= 1). Narkossjuksköterskorna stod för 52,7 % (n=29) av dörröppningar på ortopeden 

respektive kirurgi 21,1 % (n=34). För mer utförlig information se tabell 5 samt figur 3. 

Tabell 5.  Dörröppningar i antal samt % per yrkeskategori 

Yrkeskategori Antal Procent 

NS(Narkossjuksköterska) 63 29,2 

PASS (PASS på sal) 59 27,3 

L (Läkare) 38 17,6 

OS 
(Operationssjuksköterska) 22 10,2 

K (Kombo) 12 5,5 

S (Student) 12 5,5 

Ö (Övrig) 10 4,6 

Totalt 216 100 

 

 

Figur 3. Stapeldiagram. Fördelning av dörröppningar mellan kirurgi och ortopedi samt de olika 

yrkeskategorierna(%).  

Raster var den största orsaken till dörröppning för narkossjuksköterskor 73 % (46 ggr 

av 63), operationssjuksköterskor 72,7 % (16 ggr av 22), pass på sal 42,3 % (25 ggr av 

59) samt kombo 58,3 % (7 ggr av 12).  Kategorin övrigt var den största orsaken för 

läkare 42,1 % (16 ggr av 38) och studenter 41,6 % (5 ggr av 12). För övrig personal stod 

kategorin material/utrustning för den största orsaken 60 % (6 ggr av 10). För mer 

utförlig information se tabell 6 samt figur 4. 
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Orsak till dörröppning i % per 

yrkeskategori NS OS L Pass K S Ö Totalt 

Rast 73 72,7 2,6 42,3 58,3 16,6 0 44,9 

Material/Utrustning 14,3 9 0 38,9 0 16,6 60 19,4 

Info/konsultation 0 0 28,9 1,6 8,3 16,6 20 7,8 

Operera/Assistera 0 4,6 23,6 0 8,3 8,3 0 5,5 

Hemgång 3,2 9 2,6 0 0 0 0 2,3 

Övrigt 9,5 4,6 42,1 16,9 25 41,6 20 19,9 

Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100 

         

 

 

Figur 4. Stapeldiagram. Orsaker till dörröppningar för respektive yrkeskategori i % 
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Diskussion  

Resultatdiskussion  

Syftet med denna studie var att granska hur ofta dörrarna öppnades på en operationssal 

under pågående operation, från incision tills förbandet hade satts över operationssåret. 

Även orsaker till dörröppningarna samt vilken yrkeskategori som orsakade 

dörröppningarna granskades. I denna studie var medelvärdet för antalet dörröppningar 

betydligt lägre (6 per timme) än i Andersson & Berglunds (2011) magisterarbete (12 per 

timme), anledningen till detta går inte att få fram, dock är det viktigt att notera att både 

deras och vårt antal observerade dörröppningar är lägre än vad som observerats i Lynch 

et al. (2009), & Parikh et al. (2010), studier där medelvärdet var 37 respektive 40 per 

timme.  Under vår observationsstudie fick vi ej observera antalet dörröppningar på höft- 

och knäimplantatoperationer då kliniken har strikta restriktioner kring dessa operationer. 

Enbart de som måste vara med under ingreppet får vara där, vid dessa operationer är det 

även nolltolerans på dörröppningar. I Anderssons & Berglunds (2011) magisterarbete 

observerades det högsta antalet dörröppningar under en knäplastikoperation (60 st). 

Denna siffra är skrämmande hög och detta visar att man kommit olika långt på olika 

sjukhus vad gäller rutiner och riktlinjer under dessa operationer.  

I studien noterades en stor skillnad mellan klinikerna angående antal dörröppningar, där 

dörrar öppnades mer än tre gånger så mycket under kirurgiska operationer (medianvärde 

10,5) än vid ortopediska (medianvärde 3,0). Antalet dörröppning/timme på 

kirurgkliniken var mer än dubbelt så hög (medianvärde 8,2) än på ortopedkliniken 

(medianvärde 3,3). Det förekom även mycket dörröppningar under implantatoperationer 

inom kirurgi vilket kan anses märkligt eftersom dessa ingrepp är infektionskänsliga och 

dörrarna även är märkta med röd skylt för att poängtera att infektionskänslig kirurgi 

pågår. Varför denna skillnad fanns mellan klinikerna kan man bara spekulera i, dock 

kan det bero på bättre planering vid ortopedoperationer än kirurgoperationer, samt att 

medvetandegraden om vikten av god aseptik samt risker med dörröppningar är högre 

bland de som arbetar med ortopediska operationer. Fler personer befann sig inne på sal 

under kirurgiska operationer jämfört med ortopediska, kan detta bidra till högre antal 

dörröppningar? 

I studien noterades att endast 4 av 27 observerade operationer hade >10 dörröppningar 

per timme, vilket är märkbart bättre än om man jämför med Andersson & Berglund´s 
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(2011) magisterarbete där 15 av 28 observerade operationer hade > 10 dörröppningar 

per timme.  

I vårt arbete noterade vi att kategorin raster var den största orsaken till dörröppningar, 

(44,9 %) även detta skiljer sig från andra studier där exempelvis Lynch et al. (2009), 

noterat att kategorin raster som den näst största orsaken till dörröppningar, 20-26 %. 

Andersson & Berglund (2011) menar i sitt magisterarbete att raster är viktigt för att 

personalen skall orka med sitt arbete, men det bör kunna minskas under själva 

operationen.  Det krävs en betydligt bättre planering vid rastavlösningarna då det 

noterades att många rastavlösningar gjordes precis efter incision. För att kunna minska 

antalet dörröppningar bör en operationskoordinator samt personalen planera så att raster 

kan tas ut mellan ingreppen, speciellt vid mindre ingrepp.  

I Panahi et al. (2012), studie var den största kategorin övrigt. I vår studie var kategorin 

övrigt den näst största orsaken till dörröppningarna i observationsstudien. Kategorin 

innefattade bland annat aktiviteter som avsåg att; lämna sökare, att titta på operation, 

steriltvättning samt narkosläkare som kommer och tittar till patienten, för ytterligare 

detaljer se bilaga 4. Vi bedömer att många av dessa dörröppningar hade kunnat 

undvikas genom att använda överräckningsskåp samt kommunikation via glasruta och 

telefon. Vid dörröppningar under kategorin övrigt anser vi att personalen inte tog 

dörröppningarnas betydelse på allvar och vissa läkare verkade helt ovetande om 

sambandet mellan dörröppning och infektion, då de inte såg ut att reflektera nämnvärt 

över de dörröppningar som gjordes av dem. Observatören fick även frågan ställd till sig 

vad dörröppning hade för negativ effekt och läkaren visste inte att det kunde leda till 

postoperativa infektioner, vilket tyder på bristfällig kunskap inom området. 

Tredje största orsaken till dörröppningar var kategorin material/utrustning där pass på 

sal var den som stod för flest dörröppningar. I Lynch et al. (2009), studie var kategorin 

material också den tredje största orsaken till dörröppningar under operation, medan det i 

Panahi et al. (2012), studie var den näst största orsaken.  Enligt Andersson (2012) stod 

material/utrustning för den största orsaken till dörröppning. Lynch et al. (2009), menar 

att uppdaterade plocklistor kan minska antalet dörröppningar då rätt material plockas 

innan operation. 

Även här bedömer vi att många av dessa dörröppningar var helt onödiga och skulle ha 

kunnat undvikas genom att använda genomräckningsskåp och telefon. En annan aspekt 
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är att bättre planering och kommunikation skulle kunna minska dessa dörröppningar. Ett 

annat sätt att minska dörröppningar vore att planera så att flera personer passerar genom 

dörren vid exempelvis rastavlösning. I studien observeras detta vid ett flertal tillfällen, 

och det bör uppmuntras. Detta sätt för avlösning fungerar framförallt för 

narkossjuksköterskor samt pass på sal men för operationssjuksköterskan är det en 

omöjlighet av säkerhetsskäl då hon ej kan lämna såret utan att en annan 

operationssjuksköterska kommit på plats. 

Antalet personal på sal varierade mellan 4-9 stycken, med ett medelvärde avrundat till 6 

stycken. I Andersson & Berglund (2011) magisterarbete var medelvärdet 7, båda dessa 

uppfyller rekommendationerna från socialstyrelsen (2006, s. 150) att antalet personer ej 

skall överskrida 8-10 personer på operationssalen för att luftburna partiklar skall kunna 

hålla sig under rekommenderad maxnivå av cfu/m
3
. Intressant nog så observerade vi 

även här skillnader mellan de två klinikerna, där det befann sig signifikant mer personer 

på salen under kirurgiska operationer. Detta är en viktig och positiv observation då både 

antalet personer på sal, så väl som dörröppningar påverkar cfu/m
3 

negativt (Andersson 

et al., 2012; Dharan & Pittet, 2002), med en ökad risk för svåra sårinfektioner (Young & 

O´Regan, 2009; Panahi et al., 2012; Andersson et al., 2012; Scaltriti et al., 2007).  

För att minska antalet dörröppningar bör personalen få fortlöpande information och 

kunskap om dörröppningar och dess inverkan på infektion för att inte glömma bort dess 

betydelse. För att uppmärksamma antalet dörröppningar och försök att minska dessa 

menar Parikh et al. (2010), att automatiska och synliga dörräknare kan monteras för att 

lättare uppnå minskning av antalet onödiga dörröppningar. 

Metoddiskussion 

I stort sett användes samma observationsprotokoll som i Andersson och Berglunds 

(2011) magisterarbete förutom att vi ej tittade på ventilation samt att benämningen 

cirkulerande salspersonal benämns istället av oss som pass (pass på sal).  

Första dagen utfördes ett förtest för att observationerna skulle tolkas lika. Detta minskar 

risken för systematiska fel samt ökar reliabiliteten (Polit & Beck, 2008, s. 439). 

Vi har observerat 10 stycken kirurgiska operationer samt 17 stycken ortopediska 

operationer. Trotts att antalet operationer skiljer sig åt är antalet minuter nästan 

detsamma, kirurgi 976 minuter samt ortopedi 983 minuter. Varför fler operationer 
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observerades på ortopeden berodde på att de kirurgiska operationerna som observerades 

varade längre. Vi ville uppnå liknande totalt antal observerade minuter för att resultatet 

skall vara likartat mellan klinikerna eftersom klinikerna även jämfördes med varandra.  

Etiska problem och snedvridna beteenden hos deltagarna är en brist i 

observationsstudien och kan uppkomma när de är medvetna om att de observeras, det 

benämns som reaktivitet (Polit & Beck, 2008, s. 370, 433). Vi noterade att en del av 

personerna som ingick i studien ändrade sitt beteende då de ett flertal gånger valde att 

inte öppna dörren då de blev observerade. 

Observatörerna lade märke till förändring av personernas beteende, då de många gånger 

var på väg ut men när de såg observatörerna ändrar de sig och löser problemet på salen 

eller ringer på hjälp. Ett exempel är en personal som ej hade rätt styrka av ett läkemedel, 

istället för att hämta rätt styrka späder denne läkemedlet på salen. Personen talade sedan 

om att ifall observationen ej utförts skulle läkemedlet mest troligt hämtats utanför 

dörren istället.  Resultatet hade kunnat bli mer tillförlitligt om personerna i studien ej 

vetat om observationsstudien, men detta var från en etisk synpunkt ej möjligt. I en 

observationsstudie där personerna känner till observatörens närvaro kan en nackdel vara 

att de observerade ändrar sitt normala beteende för att resultatet skall bli bättre (Polit & 

Beck, 2008, s. 438). Detta kan ge ett felvärde, men är dock bra för patienten och kan 

minska risken för infektion. 

Observatörerna och patienten har ej räknats in i antalet personer på sal under 

operationen, då de ej ingår i studien och normalt sätt inte ingår i operationsteamet. 

Även de operationer som studenter befann sig på skulle vi undvika för att inte onödigt 

många personer skulle befinna sig på salen samtidigt. Detta kan leda till mindre antal 

dörröppningar under kategorin student.    

Under de operationer som observerades var det ingen som drog ut över ordinarie 

arbetstid vilket i studien hade kunnat ge fler dörröppningar då det finns mindre personal 

på plats som kan serva operationsteamet. 



19 
 

Slutsats 

Resultatet hoppas kunna väcka uppmärksamhet kring att dörrarna ej skall öppnas lika 

frekvent och därmed kunna minska risken för postoperativa infektioner. Antalet 

dörröppningar i denna studie var relativt hög, dock lägre än i andra nationella och 

internationella studier.  Den största orsaken till dörröppningar var raster och raster är en 

rättighet för personal, men genom en bättre planering kan man försöka undvika att rast 

tas mellan incision och till det att förbandet är lagt. För att ytterligare minska risken för 

postoperativa infektioner bör antalet dörröppningar minskas. Genom förändring av 

riktlinjer och rutiner bör det vara möjligt att alla operationer har en så pass låg frekvens 

av dörröppningar som vid ortopediska operationer.  
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Bilaga 1.   

Informationsbrev 

Till chef i område akutvård XXX sjukhus 

Förfrågan gällande tillstånd att utföra en observationsstudie på operationsavdelningen. 

Tidigare forskning har visat att infektioner kan uppstå genom att bakterier förs in på 

operationssalarna via luft, personal och sängkläder. Med en ventilationsanläggning som 

är rätt inställd och kontrollerad minskar risken för luftburen smitta. Under en operations 

skall nivån av luftburna bakterier hållas under 100 cfu/m3 vid närvaro av 8-10 personer. 

Bakterieantalet vid infektionskänslig kirurgi bör vara < 10 cfu/m3.  

Lufttrycket inne i operationssalen är högre än utanför vilket resulterar i att lufttrycket i 

salen förstörs vid dörröppningar och bakterieantalet i salen stiger vilket kan ge 

postoperativa infektioner. 

Vi tänkte härmed be om ert tillstånd att få observera dörröppningar under operation. 

Studien går ut på att vi befinner oss inne på operationssalen och observerar antalet 

dörröppningar, orsaken till dörröppningarna samt vilken yrkeskategori som öppnar 

dörrarna. 

Syftet är att jämföra antalet dörröppningar mellan kirurgiska- och 

ortopediskaoperationer. 

Vi kommer att titta på antalet dörröppningar under operationerna och anledningen till 

dörröppningarna, samt vilken yrkeskategori som står för dörröppningarna. 

I studien tittar vi på orsaken till dörröppningarna och inte på specifika individer. Vi 

hoppas att resultatet av studien skall kunna bidra till att minska antalet dörröppningar 

under pågående operation samt öka förståelsen av hygienaspekten bakom detta. 

Studien kommer att utföras av två studerande som gör ett vetenskapligt arbete vid 

operationssjuksköterskeprogrammet på Mittuniversitetet Östersund. 

Observationsstudien beräknas pågå till ca 1,5 vecka.  

Ert deltagande i denna studie är helt frivilligt och ni kan när som helst begära 

avbrytande utan närmare motivering. 

Det material som inhämtas kommer att behandlas med varsamhet och inga 

personuppgifter insamlas. Endast behöriga forskare har tillgång till insamlat data.  

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

Mittuniversitetet samt eventuellt som en vetenskaplig artikel. 
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Bilaga 2. 
Observationsprotokoll. 

 

Observationsprotokoll per operation 

Datum: 

 

 

 

 

Sal: 

 

 

 

 

Operation: 

 

 

 

 

Klockslag för incision: 
 

 

 

Klockslag för förband: 

 
 

 

Antal personer på salen vid incision och 

deras uppgift: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer: 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

Personal: 

 

*PASS = Pass på sal – Undersköterska alt. Operationssjuksköterska  

L = Läkare  

NS = Narkossjuksköterska 

OS = Operationssjuksköterska  

*K = Kombo 

S = Studenter 

Ö = Övriga 

*PASS 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. Övrigt innefattar röntgenpersonal och personal utanför salen. 

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 förberedelserumme 

 



 

Bilaga 3 
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        

26        

27        



 

Bilaga 4 
Kategoriernas innehåll 

 

RASTER 

 Anländer för att avlösa eller går ut efter att ha avlöst för fika/lunch. 

 Går ut för att fika/lunch eller kommer åter efter fika/lunch. 

MATERIAL / UTRUSTNING 

 Utgår för att hämta/kommer åter efter att ha hämtat material, eller utrustning. 

 Anländer med material, eller utrustning som behövs på salen/går ut efter att ha lämnat dessa. 

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

OPERERA/ASSISTERA 

 Anländer för att operera eller assistera/ går ut efter att ha opererat eller assisterat. 

INFORMATION/KONSULTATION  

 Anländer för att kontrollera läget/ går ut efter att ha kontrollerat läget. 

 Utgår för att hämta hjälp/ inkommer efter hämtad hjälp. 

 Anländer för att hjälpa till eller ge råd/ går ut efter att ha hjälpt till eller gett råd. 

 Anländer för att organisera raster/ går ut efter att ha organiserat raster. 

 Anländer för att organisera operationsprogrammet/ går ut efter att ha organiserat 

operationsprogrammet. 

 Anländer för att tala med någon/ går ut efter att ha talat med någon. 

 Enbart öppning av dörr för att göra ovanstående saker. 

 Utgår för att hjälpa en annan läkare att operera/assistera. 

HEMGÅNG 

 Anländer för att lösa av person som slutar för dagen. 

 Går ut ur salen för att gå hem för dagen. 

ÖVRIGT  

 Okänd anledning. 

 Anländer för att lämna sökare/utgår efter att ha lämnat sökare. 

 Anländer från annan sal och hämtar något/ går ut efter att ha hämtat något. 

 Utgår för att förbereda nästa patient. 

 Utgår för diktering. 

 Anländer för att titta på operationen, utgår efter att ha tittat på operationen. 

 Går ut för att steriltvätta sig inför operation 

 Utgår för att ha glömt glassögon/anländer efter att ha hämtat glassögon. 

 Utgår för toalettbesök/anländer efter toalettbesök. 



 

Punkterna under övrigt är anledningar som var svårplacerade och som inträffade endast enstaka 

gång/gånger. 


