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Bakgrund: Verksamheter som innefattas av Hälso- och sjukvårdslagen ska följa 
föreskriften om basal hygien i vård och omsorg vilket är det mest grundläggande åtgärden 
för att förebygga vårdrelaterade infektioner. Årligen drabbas 65 000 människor av 
vårdrelaterade infektioner som leder till stora kostnader för samhället och patienter utsätts 
för onödigt lidande. För att förhindra uppkomsten av vårdrelaterade infektioner har 
samtliga på en operationssal ett gemensamt ansvar att försöka förhindra det. Syfte: Syftet 
är att undersöka vårdpersonalens följsamhet av basala hygienrutiner på operationssal. 
Metod: En strukturerad deskriptiv observation med kvantitativ ansats. Studien omfattade 
22 observationstillfällen på två sjukhus i Västra Götaland. Resultat: Resultatet visar att 
majoriteten av anestesisjuksköterskorna och pass använde engångsförkläde. Majoriteten av 
operationssjuksköterskorna förhöll sig till hygienrutinerna vid klädseln av den sterila delen 
av operationen. Följsamheten till hygienrutinerna uppnåddes vidare i varierande grad. 
Under observationerna öppnades dörrarna totalt 393 gånger och 149 människor har 
befunnit sig på operationen. Konklusion: Studien visar att det finns brister vad gäller 
följsamheten av hygienrutiner. Det är viktigt att uppmärksamma för att kunna planera 
förbättringsarbete på de avdelningar observationerna ägt rum. Konsekvenserna blir både 
ekonomiska märkbara och patienten blir utsatt för ett vårdlidande. Därför är det viktigt att 
på en operationsavdelning  jobba på ett systematiskt sätt för att förbättra rutinerna kring 
hygien. 
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Background: To prevent health-related infections, the healthcare system must follow basic 
hygiene regulations; which is the most fundamental procedure within the field. Every year, 
65,000 individuals are affected by a health-related infection that leads to high costs for 
society, and unnecessary suffering for those affected. There is a collective responsibility 
among the different professions in an operating room to prevent health-related infections. 
Aim: Investigate the compliance of healthcare professional's basic hygiene routines in the 
operating room. Method: A structured descriptive observation with a quantitative design. 
The study contains 22 observations at two different hospitals in Västra Götaland, Sweden. 
Results: The results show that the majority of anaesthesia nurse and nurse assistant used 
disposable aprons. The majority of surgical nurses complied to the hygiene routines when 
dressing the sterile part of the operation. The compliance to the hygiene routines was 
further achieved to varying degrees. During the observations, the doors were opened a total 
of 393 times and 149 people have been in the operation. Conclusion: Compliance with 
hygiene routines is not followed by 100 percent. Therefore, it is important to take notice, in 
order to ameliorate future improvements in the different departments. The negative 
consequences are both economically noticeable, and patients are exposed to suffering. 
Hence, it is important to systematically work together in an operating team  to improve 
hygiene routines. 
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INLEDNING 

Hygien och hygienrutiner är en viktig del i sjukvården inte minst vad gäller hygienrutiner 
vid operationssjukvård. Varje år drabbas ca 65 000 patienter i Sverige av 
infektionssjukdomar till följd av vistelse på sjukhus eller efter ingrepp som utförs inom 
sjukvården så kallade vårdrelaterade infektioner. Infektioner i operationssåret tillhör de 
vanligaste vårdrelaterade infektionerna tillsammans med urinvägsinfektioner, 
lunginflammationer samt allvarligare infektioner med tillväxt av mikrober i blodet 
(Institutet för hälsa och välfärd, 2016). Vårdrelaterade infektioner är ett stort problem som 
bland annat leder till onödigt lidande för patienten med förlängda vårdtider och ökade 
kostnader för vården (Sveriges kommuner och regioner,  2017). Uppskattningsvis kostar 
vårdrelaterade infektioner årligen samhället 6,5 miljarder kronor till följd av extra 
vårddagar (Sveriges kommuner och regioner, 2017). Många vårdrelaterade infektioner  
kräver antibiotikabehandling, vilket riskerar att bidra till en ökad och felaktig användning 
av antibiotika som i förlängningen kan leda till en ökning av resistenta bakterier (Megeuset 
al., 2015; Stordalen, 1999). En avgörande faktor för att minska antalet patienter som 
drabbas av vårdrelaterade infektioner är förbättrad vårdhygien med en god följsamhet till 
basala hygienrutiner (Folkhälsomyndigheten, 2016). Patienter som drabbas av 
postoperativa sårinfektioner efter kirurgi kan dessutom leda till ett stort psykiskt, fysiskt 
och emotionellt lidande för patienten (Erichsen Andersson et al., 2012).  
Operationspersonalen har ett gemensamt ansvar att följa gällande föreskrifter om basala 
hygienrutiner för en ökad patientsäkerhet. (Riksföreningen för operationssjukvård, 2011; 
Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2012). 
Föreliggande arbete har som syfte att studera hur personal på operationsavdelningar 
förhåller sig till basala hygienrutiner.   

BAKGRUND 

Hygien 

Ordet hygien kommer från grekiskan och betyder renlighet (Lindskog, 2014). 
Sjuksköterskan Florence Nightingale förstod redan på mitten av 1800-talet under 
Krimkriget att hygien var av stor betydelse för att öka sannolikheten att skadade soldater 
överlevde. Genom att städa lokalerna, använda rena kläder samt se till att soldaterna kunde 
tvätta och hållas sig varma,  minskade antalet döda från 42 procent till två procent redan 
efter en månad (Moberg, 2007). Florence Nightingale började assistera läkare vid 
operationer i de engelska slumkvarteren. Senare kom hon även att undervisa blivande 
sjuksköterskor i att assistera vid operationer (Lindwall & Post, 2008). Ungefär samtida 
med Florence Nightingale verkade Ignaz Semmelweiss, en förlossningsläkare som började 
att undersöka om handtvätt med klorvatten mellan obduktion och förlossningsvård kunde 
minska barnsängsfeber. Semmelweiss fann att dödligheten bland nyförlösta kvinnor sjönk 
från tio procent till en procent när handtvättning med klorvatten infördes (Ericsson & 
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Ericsson, 2018). Den första specialistutbildningen för operationssjuksköterskor startade 
1876 i USA, och i Sverige kom utbildningen igång 1919. Redan på den tiden hade 
operationssjuksköterskan ett stort ansvar, varav hygien hade en stor betydelse (Lindwall & 
Post, 2008). Vikten av att tvätta händerna kontinuerligt i vården växte fram allt mer och 
ansågs som viktig för att minska vårdrelaterade infektioner. De vanligaste metoderna för 
handhygien i Sverige har länge varit handdesinfektion med alkoholbaserade 
desinfektionsmedel samt handtvätt med flytande tvål och vatten. WHO har identifierat fem 
tillfällen för god handhygien under vårdarbete; innan patientkontakt, före rent eller 
aseptiskt arbete, efter orent arbete, efter patientkontakt och efter kontakt med patientens 
närmiljö (WHO, 2009). 

Hygienrutiner på operationssal 

Alla verksamheter som innefattas av Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) ska följa 
föreskriften om basal hygien i vård och omsorg (SOSFS 2015:10). Basal hygien är den 
mest grundläggande åtgärden för att förebygga vårdrelaterade infektioner (SOSFS 
2015:10; Allegranzi & Pittet, 2009). Syftet gällande de basala hygienrutiner är att förhindra 
smittöverföring inom vård och omsorg. Rutinerna omfattar, handhygien, användning av 
arbetskläder, skyddshandskar och skyddskläder, hår, skägg, smycken och bandage på 
händerna (Svensson & Wetterbrand, 2017). Basala hygienrutiner är åtgärder som ska 
tillämpas i den direkta vård och omsorgen för att minska vårdrelaterade infektioner 
(Socialstyrelsen, 2019) där  god handhygien är ett bra sätt att förhindra smittspridning 
(Orth, 2018).  

Basal hygien i vård och omsorg ska tillämpas i alla vård och omsorgssituationer av all 
yrkesmässigt verksam personal (SOSFS 2015:10). Reglerna gäller vid vård, behandling, 
undersökningar eller annan direktkontakt med patienter oavsett om det finns känd smitta 
eller inte. Verksam personal ska endast bära kläder med korta ärmar som byts dagligen 
eller vid förorening. Om det föreligger en risk för att kläderna att komma i kontakt med 
kroppsvätskor eller annat biologiskt material under ett vård- eller omvårdnadsmoment ska 
plastförkläden, skyddsrock eller andra motsvarande skyddskläder användas utanpå 
arbetskläderna och bytas mellan varje patient. Underarmar och händer ska hållas fria från 
smycken, armbandsur, bandage, förband, stödskenor eller motsvarande (SOSFS 2015:10). 
Personal på verksamheterna ska ha korta naglar som är fria från konstgjorda material. 
Händerna ska desinfekteras med ett alkoholbaserat handdesinfektionsmedel omedelbart 
före och efter vård- eller omsorgsmoment. Händerna ska tvättas med flytande tvål och 
vatten före desinfektion eller om händerna är eller kan antas vara smutsiga. Händerna ska 
vara torra innan de desinfekteras. Om det föreligger en risk för att händerna kan komma i 
kontakt med kroppsvätskor under ett vård- eller omsorgsmoment ska skyddshandskar 
användas. Skyddshandskar som används ska vara för engångsbruk och avsedda för 
ändamålet och bytas mellan varje vård- eller omsorgsmoment (SOSFS 2015:10).  
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Sterilklädd personal på operationssal använder steril rock, dubbla handskar, vätskeresistent 
munskydd samt glasögon/visir. Vid stora blödningar eller operationer med mycket vätska 
ska kläder med våtförstärkning användas (Vogelsang von & Åkesdotter Gustafsson, 
2018b). Operationssjuksköterskan utför också en preoperativ handdesinfektion inför 
operationer på dagen. Händer och upp till armbågen tvättas enligt viss rutin med tvål och 
avslutas med desinfektion av händer och underarmar. Handtvätt utförs för att avlägsna 
synligt smuts och handdesinfektion utförs för att avlägsna mikroorganismer (Hansen et al., 
2012). För personal som inte är sterilt klädda på operationssal gäller de basala 
hygienrutinerna. De ska finnas möjlighet att desinfektera händer, ha tillgång till 
plastförkläde och engångshandskar på en operationssal. Personal som befinner sig inom en 
armlängds avstånd från sterila instrument ska även använda munskydd (Vogelsang von & 
Åkesdotter Gustafsson, 2018b).  

Operationsavdelningar ska vara avskilt från övrig verksamhet på sjukhuset för att hindra 
spridning av smittämnen. Vidare finns speciella krav på luftkvalitén som beror på en rad 
faktorer som effekten på ventilationen, hur många personer som befinner sig på 
operationssalen, deras aktivitet, kläder samt rengöring och desinfektion av operationssalen 
(Orth, 2018; Vogelsang von & Åkesdotter Gustafsson, 2018a). Kontamination av bakterier 
i luften mäts i colony coming units, (CFU/m3) (Vogelsang von & Åkesdotter Gustafsson ,
2018a). Ventilationen i ett operationsrum har som mål att minimera inflödet av 
mikroorganismer från omgivningen, att nivån av mikroorganismer inte ökar under 
operationen samt att rena luften efter operationen (Vogelsang von & Åkesdotter 
Gustafsson, 2018a). Ventilationen ska även minska antalet bakterier som rör sig upp från 
golvet och på så sätt minska antalet bakterier per kubikmeter (cfu/m3) i luften (Tammelin 
& Hambraus, 2006).  Dörröppningar under operation ökar antalet bakterier per kubikmeter 
(Erichsen Andersson et al., 2012) och påverkar ventilationen och luftflödet negativt. 
Mikroorganismer över operationssåret ökar samt bidrar till en lägre kvalitet på luften i 
operationsrummet om dörrar öppnas och fler människor kommer in på operationssalen 
(Vogelsang von & Åkesdotter Gustafsson, 2018a). Av tidigare nämnd orsak ska dörrarna på 
operationssalar hållas stängda och att antalet onödiga dörröppningar undvikas (AORN, 
2006).   Patienter med en högre ålder tillsammans med ett större antal dörröppningar under 
operation, löper en ökad risk att drabbas av postoperativa infektioner (Young & O`Regan, 
2009; Erichsen Andersson et al., 2012).  

Smittvägar -Mikroorganismer 

Bakterier har bland annat som uppgift att bryta ner olika ämnen. Bakterier bekläder 
hudkostymen och slemhinnor. Hel hud och intakta slemhinnor är ett av kroppens viktigaste 
skydd mot mikroorganismer (Ericsson & Ericsson, 2018). När hudbarriären och 
slemhinnor inte längre är intakt som vid ett kirurgisk ingrepp ökar risken för postoperativa 
sårinfektioner (Hansen et al., 2012).  
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Varje minut sprids 1000-8000 bakteriebärande hudfragment från varje enskild person i 
form av luftburen smitta. Hudfragmenten kan exempelvis hamna direkt i ett sår, på 
operationsinstrument och i öppna vätskor som förs vidare ner och förorenar 
operationssåret. Ett större antal personer som befinner sig på en operationssal resulterar i 
en större risk för spridning av luftburen smitta  (Vogelsang von & Åkesdotter Gustafsson, 
2018c). Hudbakterier från personal kan nå operationssåret via exempelvis hål på 
operationshandskar eller genom att bakterierna överförs när operationsrocken är fuktig. 
Likväl kan även hårstrån bära på hudbakterier och därmed förorena föremål och 
operationssår. Smittämnen kan även spridas genom droppsmitta som vid tal, hosta eller en 
nysning där smittan då sprids via salivdroppar. Dropparna sprids inom en armlängds 
avstånd och dropparnas tyngd resulterar i att de landar på golv och förorenar instrument 
och operationsområdet (Vogelsang von & Åkesdotter Gustafsson, 2018c). 

Vårdrelaterade infektioner.  

På Svenska sjukhus är den vanligast förekommande vårdskadan vårdrelaterade infektioner. 
Varje år drabbas närmare 65 000 patienter på sjukhus i Sverige av vårdrelaterade 
infektioner med varierande allvarlighetsgrad. En vårdrelaterad infektion anses vara en form 
av vårdskada som hälso- och sjukvården med hjälp av adekvata åtgärder bör kunna 
förhindra (Socialstyrelsen, 2018). På sjukhus är urinvägsinfektioner den vanligaste 
vårdrelaterade infektionen, följt av postoperativa sårinfektioner samt lunginflammation 
(Institutet för hälsa och välfärd, 2016; Socialstyrelsen 2018). Till följd av vårdrelaterade 
infektioner riskerar patienter att drabbas av ett tillfälligt lidande, men för livet eller avlida. 
Vanligaste riskfaktorerna för att utveckla en vårdrelaterad infektion är 
antibiotikabehandling, kirurgiska ingrepp och kvarliggande urinkateter (Socialstyrelsen, 
2018). Felaktig och överdriven användning av antibiotika leder i sin tur till en ökande 
antibiotikaresistens hos bakterier och riskerar i framtiden att bli ett stort hot mot 
infektionssjukdomar (Folkhälsomyndigheten, 2017; Ventola, 2015).  

Konsekvenserna resulterar i svårigheter eller en omöjlighet att bota infektioner. I 
förlängningen orsakar det ett stort lidande och höga kostnader för sjukvården till följd av 
antalet vårddagar och mer behandlingskrävande infektioner (Cosgrove, 2006; 
Folkhälsomyndigheten, 2017). Enligt socialstyrelsen (2018) kan 50% av infektionerna 
förebyggas. Upprepade mätningar visar att nio procent av patienter  drabbas av 
vårdrelaterade infektioner. Vårdrelaterade infektioner kan och ska förhindras genom en 
hög följsamhet för basala hygienrutiner (Socialstyrelsen, 2018). Basala hygienrutiner för 
vård och omsorg framgår tydliga krav som avser handhygien och arbetskläder för personal 
(SOSFS 2015:10). 
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Anestesisjuksköterskor och Operationssjuksköterskors professionella 
ansvar   

Dagens sjukvård kräver ett gott samarbete och ett välfungerande team för att säkerställa 
god patientsäkerhet (Haddelton, 2019). Xyrichis och Ream (2008) beskriver teamarbetet 
som en dynamisk process som involverar fler vårdrelaterade professioner med 
komplementerande kunskap och erfarenhet. I ett team arbetar individer tillsammans för att 
uppnå både gemensamma och individuella mål. För att uppnå målen erfodras olika 
professioners kunskaper för att genomföra en specifik uppgift. För att teamarbetet ska 
fungera krävs samarbete med samma mål att vårda patienten (Manser, 2009; Mickan & 
Rodger, 2000). För att utföra ett kirurgiskt ingrepp på en operationssal krävs 
specialistkompetens inom olika professioner. De professioner som har patientansvar samt 
en ledande roll på operationssalen är operationssjuksköterskor, anestesisjuksköterskor och 
operatörer. Operationssjuksköterskans kompetens och ansvar innefattar bland annat 
hygien, aseptik, instrumentering och preparathantering. Anestesisjuksköterskans 
medicinska kunskaper ligger till grund för ansvaret av patientens vitala funktioner under 
anestesin (Lindwall & Von Post, 2008), vilket exempelvis innefattar övervakning,  
observering, dokumentation och uppföljning av ventilation, cirkulation och anestesidjup 
(Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2012). På 
en operationssal har alla gemensamt ansvar att arbeta utifrån hygieniska föreskrifter och 
bestämmelser för att kunna förebygga smitta och smittspridning (Riksföreningen för 
operationssjukvård, 2011; Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk 
sjuksköterskeförening, 2012).   

Hälsa 

Hälsa beskrivs enligt som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 
välbefinnande (Dahlberg & Segesten, 2010). Hälsa måste ses som något 
mångdimensionellt med olika betydelser och innebörd då upplevelsen av hälsa varierar och 
växlar mellan olika  situationer. Hälsa är inget som är konstant utan kan förändras och 
speglar den totala och aktuella livssituationen (Dahlberg & Segesten, 2010; Eriksson, 
2014). Förebyggande av ohälsa är en uppgift som har stor betydelse för den enskilde och 
även för samhället (Richt & Tegern, 2005).  Vid sjukdom eller lidande hos patienter arbetar 
sjuksköterskan för att återfå och behålla deras hälsa. Sjuksköterskan medverkar aktivt till 
att utveckla och upprätthålla omvårdnadens värdegrunder, där hälsa utgör en stor del. 
Vårdpersonalens förhållningssätt och handlingar syftar till att främja hälsa och motverka 
ohälsa genom att ge stöd för hälsosamma levnadsvanor, lindra lidande och motverka 
obehag och illabefinnande hos patienten (International Council of Nurses, 2014; Svensk 
sjuksköterskeförenings strategi för jämlik vård och hälsa, 2016). 

Som specialistsjuksköterska för operation och anestesi ska förekomsten av vårdrelaterade 
skador förebyggas (Riksföreningen för operationssjukvård, 2011; Riksföreningen för 
anestesi och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Eriksson (2015) menar 
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att tanken bakom vårdande är att lindra mänskligt lidande för att bevara och skydda liv och 
hälsa. Professioner som anestesisjuksköterska, operationssjuksköterska, anestesiolog och 
kirurg och operationssjuksköterska har ansvaret för individens kropp och liv under en 
operation (Eriksson, 2015). 

Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) är hälso och sjukvården skyldiga att bidra till 
en hög patientsäkerhet som upprätthålls samt arbeta för att undvika vårdskador. En 
avgörande faktor för att minska antalet patienter som drabbas av vårdrelaterade infektioner 
är en förbättrad vårdhygien med en god följsamhet till basala hygienrutiner 
(Folkhälsomyndigheten, 2016). Vårdskador orsakar personlig och ibland långvarigt lidande 
för den person som drabbas. Lidandet går inte att mäta i pengar som för vårdens kostnader 
för vårdskador (Forsberg, 2018). Arbetet för att minska smittspridning och vårdrelaterade 
infektioner ska ske i det dagliga vårdnära arbetet samt på en övergripande organisatorisk 
nivå (Socialstyrelsen 2018). 

Lidande 

Lidande kan delas in i tre former, vårdlidande, livslidande och sjukdomslidande. 
Sjukdomslidande är det lidande som är förknippat med upplevelser till sjukdom och 
behandling. Orsaker till sjukdomslidande kan vara ångest, oro och smärta, där kroppslig 
smärta är den vanligaste orsaken. Livslidande drabbar patienter när de inte känner sig 
förstådd, hörd eller sedd i den nyuppkomna situation som de befinner sig i. Exempelvis 
kan det  handla om patienters sociala livssituation (Eriksson, 2015). Vårdlidande är ett 
lidande som vården har orsakat och kan uppstå genom missförhållanden i vården och kan 
förknippas med vårdpersonalens bemötande och agerande. Människan kan uppleva lidande 
på olika sätt. Gemensamt är att det omfattar psykisk, kroppslig, existentiell och en andlig 
sida som berör hela människan. Som vårdpersonal kan bristande förmåga att se och 
bedöma vad patienten behöver vidare leda till lidande (Eriksson, 2015). 

Biverkningar och sidoeffekter av vårdandet innebär vårdlidande för patienter när vården 
inte lever upp till deras förväntningar (Arman & Rehnfeldt, 2006).  Erichsen Andersson et 
al. (2012) beskriver att patienter som drabbas av postoperativa sårinfektioner efter kirurgi 
kan orsakar ett stort psykisk, fysisk och emotionellt lidande (Erichen Andersson et al., 
2012). Vidare kan det få konsekvenser som inverka på patientens förmåga att leva 
självständigt och utföra dagliga aktiviteter (Cahill et al., 2008). Plötslig outhärdlig smärta 
som inte gav med sig med hjälp av smärtlindring beskrevs som det värsta lidandet i 
Erichsen Andersson et al. (2012) studie. Operationspersonalen beskriver att förebyggande 
åtgärder är en stor del av deras arbete för att få bästa resultat för patienten postoperativt 
(Alfredsdottir &  Björndottir, 2007). Patienter som drabbas av vårdrelaterade infektioner 
upplever en osäkerhet relaterat till hur infektionen påverkar vardagen och vad det 
resulterar i för begränsningar. Sjukskrivningar och oförmåga att inte ges möjlighet att 
utföra dagliga sysslor bidrog till stort lidande för patienterna, både fysiskt och psykiskt 
(Mallon et al. (2018). Patienternas vårdrelaterade infektioner ledde till många 
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sjukhusvistelser, fler operationer och flertalet antibiotikakurer (Mallon et al., 2018; Stone 
et al., 2007). 

PROBLEMFORMULERING  

Vårdrelaterade infektioner är en av de vanligaste vårdskadorna inom slutenvården. 
Konsekvenserna blir förlängda vårdtider och behandlingar som tenderar att bli mer 
omfattande. Vårdrelaterade infektioner leder till stora kostnader för samhället men kan 
framförallt resultera i ett stort vårdlidande för drabbade patienter. Många vårdrelaterade 
infektioner kräver antibiotikabehandling som senare riskerar att bidra till en ökad och 
felaktig användning av antibiotika.  I förlängningen resulterar det till en ökning av 
resistenta bakterier och det blir svårare eller omöjligt att bota infektioner. Basala 
hygienrutiner är en viktigt del i att minska risken för vårdrelaterade infektioner. På en 
operationssal har alla professioner gemensamt ansvar att förebygga smitta och 
smittspridning samt följa de gällande riktlinjerna. Det känns därför angeläget att närmare 
undersöka operationspersonalens följsamhet till basala hygienrutiner då det en viktig del i 
att förebygga postoperativa infektioner. 

SYFTE 

Syftet med föreliggande arbete är att undersöka vårdpersonalens följsamheten av basala 
hygienrutiner på operationssal. 

Följande frågeställningar har undersökts   

• Följs hygienrutinerna vid positionering av patienter på operationsbordet? 

• Följs hygienrutinerna vid ventilation och intubation av patienten? 

• Följs hygienrutinerna för klädsel under den sterila delen av operationen? 

• Följs hygienrutinerna vid det patientnära arbetet under avslutning av operation? 

• Antal dörröppningar samt antal personer på sal per operation? 
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METOD 

Studien är en strukturerad deskriptiv observationsstudie med kvantitativ ansats. Metoden 
möjliggör en direkt observation av ett visst beteende eller handling hos individer (Bryman, 
2018). Individers beteende iakttas utifrån ett kategoriserat protokoll som utformats exakt 
efter vad som observeras. Det krävs av observatörerna att de besitter en viss kunskap om 
fenomenet innan studien utförs (Bryman, 2018; Polit & Beck, 2016). I en deskriptiv studie 
sammanfattas grunddata och ger en samlad bild av materialet (Billhult & Gunnarsson, 
2014). Kvantitativ metod innebär att någon form av strukturerade mätningar eller 
observationer används för att få svar på forskningsfrågan (Billhult & Gunnarsson, 2014). 
En strukturerad observationsstudie innebär att forskaren utgår från ett preciserat problem 
där situationer och beteende som ingår i observationen är planerade (Olsson & Sörensen, 
2011). 

Urval  

Verksamhetschefen för operationsavdelningarna kontaktades via mail om information 
angående studien samt ett samtycke till föreliggande studie  (Bilaga 1). Vidare informerade 
verksamhetschefen respektive enhetschefer på operationsavdelningarna. Informationsblad 
iordningställdes för allmän information på enheterna  (Bilaga 2). Inför observationerna fick 
berörd personal även muntlig information om att patientnära arbete skulle studeras. 
Billhult (2017) menar att om studiens exakta syfte exponeras är sannolikheten att de som 
observeras påverkas under observationerna. Av nämnd anledning valdes att inte informera 
om studiens egentliga syfte. Berörd personal tillfrågades inför respektive operation om ett 
godkännande om att bli observerade för att få möjlighet att avstå deltagande.  

Studien har utförts på två sjukhus i Västra Götalandsregionen med anledning av en 
geografisk  närhet till respektive enhet samt en kännedom relaterad till tidigare 
verksamhetsförlagd utbildning. De yrkeskategorierna som observerades var de som deltog 
i de patientnära arbete under en operation. På en operationssal förekommer 
operationssjuksköterskor, anestesisjuksköterskor samt en pass, vilket avser en 
undersköterska eller  operationssjuksköterska som osterilt assisterar och finns behjälplig 
under operation.  

Operationer beräknat kortare än två timmar ingick som ett inklusionskriterie. Ortopediska 
protesoperationer exkluderades då andra rutiner gällande klädsel, antal personer på sal och 
dörröppningar finns. I samråd med ansvarig koordinator på respektive operationsavdelning 
valdes 22 operationer ut med 13 respektive nio observationer fördelade på de olika 
enheterna. Under operationerna förekom ett varierat antal personal samt olika 
yrkeskategorier i de olika momenten. 
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Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes med ett observationsprotokoll. Det är fördelaktigt att 
använda ett redan tidigare utformat protokoll (Billhult, 2017). Då inget lämpligt 
mätinstrument fanns valdes att utforma ett särskilt observationsprotokoll. 
Observationsprotokollet utformades med svarsalternativen  1=Ja, 2=Nej och Ej Deltagit 
som lämnades blankt, ( Bilaga 3) Protokollet omfattar fyra olika arbetsmoment, 
Positionering av patienten på operationsbordet, ventilation och intubation av patienten, 
klädsel under den sterila delen av operationen och  det patientnära arbetet under avslutande 
av operationen. Observationsprotokollet är baserat på Socialstyrelsens riktlinjer om basala 
hygienrutiner samt WHO´s  riktlinjer för säker kirurgi (SOSFS 2015:10 & WHO, (2009). 
Syftet med observationprotokollet var att säkerställa att varje deltagares beteende 
registreras på ett systematiskt sätt för att senare kunna sammanställa deltagarnas beteende 
enligt de kategorier som valts (Bryman, 2018).  

Ytterligare två kategorier förekommer i observationsprotokollet, antal dörröppningar samt 
antal personer på sal. Dörröppningar och personer på sal dokumenterades i form av streck 
som sedan räknades om till en siffra. Samtliga moment som observerats ägde rum från det 
att patienten inkom till operationssalen fram till att operationen avslutades och patienten 
lämnade salen. En test observation genomfördes gemensamt på en av enheterna för att 
kontrollera och säkerställa att protokollet svarade på syftet samt att observatörerna 
uppvisade samstämmiga resultat. Efter testobservationen jämfördes och diskuterades 
resultatet av test observationen. Observationerna påvisade exakt samma resultat och ansågs 
därför kunna ingå i studien. Samma observationsprotokoll användes på de båda 
operationsenheterna. Observationerna genomfördes därefter enskilt på olika 
operationssalar.  

Analys 
Data analyserades med hjälp av statistikprogrammet IBM Statistics 25 (IBM Corp, 2017). 
Det insamlade materialet analyserades med hjälp av deskriptiv och analytisk statistik. Den 
deskriptiva bearbetningen gjordes i forma av frekvens och den analytiska bearbetningen 
genomfördes i form av Chi2-test för att se skillnader i fördelning av svarsfrekvens. I 
resultatet redovisas signifikansvädet (p) för att statistiskt säkerställa att skillnader 
föreligger. Signifikansnivån sattes till p<0,05, vilket är brukligt i vetenskaplig forskning 
(Olsson & Sörensen, 2011). Antal personer på sal samt antal dörröppningar under 
operation redovisades i termer av medelvärde och standardavvikelse. Medelvärdet ger inte 
inte ett entydig beskrivning av en fördelning utan bör anges tillsammans med ett 
spridningsmått för att se hur samlat eller utspritt värdena är (Olsson & Sörensen, 2011). 

Etiska överväganden 
Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra krav för att skydda individer vid forskning där 
hänsyn ska visas till informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 
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nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Observationsstudien har för avsikt att få ett 
skriftligt godkännande av verksamhetschefen för valda operationsavdelningarna, som i sin 
tur vidare informerar personalen och studien. För att inte påverka resultatet i någon 
riktning informerades inte vårdpersonalen om studiens hela syfte i enlighet med Polit och 
Beck (2016). För att följa de etiskta råden enligt Vetenskapsrådet (2002), skall forskaren 
informera de berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. Personal delgavs därför 
information om att observationerna berörde  delar av det patientnära arbetet. Personalen 
medverkar i studenten frivilligt och har möjlighet innan operation att tacka nej till att salen 
observeras eller senare välja att avbryta deltagandet när som helst. Inga personuppgifter 
insamlades från patient eller från personal. Observationerna genomfördes på ett objektivt 
sätt där endast det punkter som finns på protokollet observerades. Samtycke från patienter 
inne på operationssal anses inte vara nödvändigt då de inte observeras eller ingår i studien. 
Nyttjandekravet uppfylls genom att datamaterialet endast är ämnat att användas för denna 
studie. Enligt SFS (2003:460) krävs det inte att studier som genomförs på avancerad nivå 
som kräver något godkännande från en etisk kommitté.  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RESULTAT 

Studien omfattar 22 observationstillfällen på två sjukhus i Västra Götaland. Resultatet har 
delats upp i fyra arbetsmoment; positionering av patienten på operationsbordet, ventilation 
och intubation av patienten, klädsel under den sterila delen av operationen och det 
patientnära arbetet i den avslutande delen av operationen. Resultatet presenteras i antal (n) 
som redovisas i  tabeller  och beskriver hur personalen följer de basala hygienrutinerna. 
Vidare redovisas dörröppningar och personer på sal i form av medeltal och 
standardavvikelse i tabellform. 

Följsamheten av basala hygienrutiner vid positionering av patienten 
Momentet berör anestesisjuksköterskor, operationssjuksköterskor och pass. Resultatet 
visade att en majoritet av anestesisjuksköterskor använde engångsförkläde och 
engångshandskar. Det var dock en minoritet av dem som använde desinfektionsmedel både 
innan och efter användandet av engångshandskar ( Tabell 1). Av 
operationssjuksköterskorna var det en minoritet som desinfekterar händerna efter 
användning av handskar. Ingen av passen använde desinfektionsmedel innan handskar och 
tre av tolv desinfekterade händerna efter användning av handskar. Av den personal som 
agerade som pass använde majoriteten engångsförkläde medan en minoriteten använde 
engångshandskar. Dessa värden är dock inte signifikanta, (Tabell 1).  

Tabell 1. Personalens följsamhet av basala hygienrutiner vid positionering av patienten.

- = Chi2 analys genomfördes inte då ingen spridning i variabeln förelåg 

Anestesisjuksköterskor n=35 Ja Nej Chi2 df p

Engångsförkläde 33 2 27.45 1 0,001

Handdesinfektion innan handskar 3 32 24.02 1 0,001

Användning av engångshandskar 26 9 8,25 1 0,004

Handdesinfektion efter handskar 11 24 4,82 1 0,028

Operationssjusköterskor =11

Engångsförkläde 5 6 0,09 1 0,763

Handdesinfektion innan handskar 0 11 - - -

Användning av engångshandskar 5 6 0,09 1 0,763

Handdesinfektion efter handskar 2 9 4,45 1 0,035

Pass n=15

Engångsförkläde 11 4 3,26 1 0,071

Handdesinfektion innan handskar 0 15 - - -

Användning av engångshandskar 7 8 0,06 1 0,796

Handdesinfektion efter handskar 3 12 5,40 1 0,020
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Följsamheten av basala hygienrutiner vid ventilation och intubation av 
patienten 
Momentet berör anestesisjuksköterskan och passens följsamhet av basala hygienrutiner vid 
ventilation. Resultatet visar att anestesisjuksköterskor och passen under samtliga 
observationer använde engångsförkläde (Tabell 2). Av 30 anestesisjuksköterskor var det tre 
som desinfektera händerna innan användning av handskar men ingen av passen. 
Majoriteten av anestesisjuksköterskorna använde engångshandskar. Däremot var det en 
minoritet av anestesisjuksköterskorna som använde handdesinfektion efter de använt 
handskar (Tabell 2). Resultatet visar att handdesinfektion efter användandet av handskar är 
mer vanligt förekommande än innan. 

Tabell 2. Personalens följsamhet av basala hygienrutiner vid ventilation och intubations av 
patienten.

- = Chi2 analys genomfördes inte då ingen spridning i variabeln förelåg. 

Följsamheten av basala hygienrutiner för klädsel vid den sterila delen av 
operationen 
Momentet berör operationssjuksköterskor samt operatörers klädsel under den sterila delen 
av operationen.  Majoriteten av båda operationssjuksköterskorna och operatörerna använde 
heltäckande mössa under operationerna. Samtliga från båda yrkeskategorierna använde 
munskydd under alla observationerna. Av operationssjusköterskorna använde majoriteten 
glasögon/ visir. När det gällde operatörerna använde nio av 28 visir eller glasögon men 
resultatet är inte signifikant (Tabell 3). Av operationssjuksköterskorna var det en majoritet 
som under operationen använde dubbla handskar respektive en minoritet av operatörerna. 
Dessa värden är dock inte signifikanta. 

Anestesisjuksköterskor n=27 Ja Nej Chi2 df p

Engångsförkläde 27 0 - - -

Handdesinfektion innan handskar 3 24 16,33 1 0,001

Användning av engångshandskar 26 1 23,14 1 0,001

Handdesinfektion efter handskar 8 19 4,481 1 0,034

Pass n=2

Engångsförkläde 2 0 - - -

Handdesinfektion innan handskar 0 2 - - -

Användning av engångshandskar 1 1 0,00 1 1,000

Handdesinfektion efter handskar 1 1 0,000 1 1,000
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Tabell 3. Personalens följsamhet av basala hygienrutiner för klädrutiner vid operation. 

- = Chi2 analys genomfördes inte då ingen spridning i variabeln förelåg.  

Följsamheten av basala hygienrutiner vid det patientnära arbete i den 
avslutande delen av operation  
Momentet berör anestesisjusköterskor, operationssjuksköterskor, passen och operatörerna. 
Resultatet visar följsamheten vad gäller hygienrutiner i patientnära arbetet vid avslutad 
operation. Samtliga anestesisjuksköterskor använde engångsförkläde. Majoriteten av 
anestesisjuksköterskorna använde också engångshandskar. Endast två av 34  av 
anestesisjuksköterskorna desinfektera händerna innan de använde handskar. Det var 15 av 
anestesisjuskösköterkoran som använde desinfektionsmedel efter handskar. Detta var dock 
inte signifikant (Tabell 4). Minoriteten av operationssjuksköterkorna använde 
desinfektionsmedel innan de använde handskar vi arbetsmomentet.  Det var också en 
minoritet som använde desinfektions efter de använt handskar, detta var dock inte 
signifikant (Tabell 4). När det gäller passen använde 18 av 21 förkläde och 16 av 21 
använde handskar. Vidare var det två av 21 som använde desinfektionsmedel innan 
användning av handskar. Majoriteten använde inte heller desinfektionsmedel efter de tagit 
av sig handskarna, den siffran är dock inte signifikant (Tabell 4). 
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Operationssjuksköterskor n=25 Ja Nej Chi2 df p

Heltäckande mössa 21 4 11,56 1 0,001

Dubbla handskar 17 8 3,24 1 0,072

Munskydd 25 0 - - -

Glasögon/visir 19 6 6,760 1 0,009

Operatörer n=28

Heltäckande mössa 19 9 3,57 1 0,001

Dubbla handskar 13 15 0,14 1 0,705

Munskydd 28 0 - - -

Glasögon/visir 9 19 3,57 1 0,059



Tabell 4. Personalens följsamhet av basala hygienrutiner vid det patientnära arbetet vid 
avslutad operation.  

- = Chi2 analys genomfördes inte då ingen spridning i variabeln förelåg 

Antal dörröppningar samt antal personer på sal per operation 
Momentet berör antal dörröppningar samt antalet personer på operationssalen. Resultatet 
visar antalet dörröppningar under en operation, från det att patienten anländer till 
operationssalen tills dess att patienten lämnar. Resultatet visar att medelvärdet för antalet 
dörröppningar var 17,8 (sd=8,21) (Tabell 5). Lägst uppmätta antal dörröppningar var nio 
samt det högsta uppmättes till 41. Tabell 5 visar även hur många personer som befunnit sig 
på operationssalen. Resultatet visade att det som mest befunnit sig tolv personer respektive 
fem personer som lägst. Medelvärdet för alla operationer var  6,7  (sd=1,72). Under 22 
operationer öppnades dörrarna totalt 393 gånger och 149 människor har totalt befunnit sig 
på operationerna.  

Tabell 5. Antal dörröppningar samt antal personer på sal per operation.  
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Antal operationer Medelvärde SD Lägst 
uppmäta 

högsta 
uppmätta

Totalt 
antal 

Dörröppningar 22 17,8 8,21 9 41 393

Personal på sal 22 6,7 1,71 5 12 149

Anestesisjuksköterskor n=34 Ja Nej Chi2 df p

Engångsförkläde 34 0 - - -

Handdesinfektion innan handskar 2 32 26,74 1 0,001

Användning av engångshandskar 30 4 19,88 1 0,001

Handdesinfektion efter handskar 15 19 0,47 1 0,493

Operationssjusköterskor  n=13

Engångsförkläde 8 5 0,69 1 0,405

Handdesinfektion innan handskar 5 8 0,69 1 0,045

Användning av engångshandskar 6 7 0,07 1 0,782

Handdesinfektion efter handskar 4 9 1,92 1 0,166

Pass n=21

Engångsförkläde 18 2 10,71 1 0,001

Handdesinfektion innan handskar 2 19 13,76 1 0,001

Användning av engångshandskar 16 5 5,76 1 0,016

Handdesinfektion efter handskar 9 12 0,42 1 0,513



Resultatsammanfattning 

Resultatet visade att majoriteten av anestesisjuksköterskorna och passen på sal använde 
engångsförkläde vid alla moment. Vidare visar resultatet att en minoritet av 
operationssjuksköterskorna höll sig till hygienrutinerna gällande användning av 
engångsförkläde vid positionering av patienten. Övervägande del av alla professioner 
använde inte handdesinfektion varken innan eller efter användning av handskar vid något 
moment. Följsamheten som avser användning av handskar varierade mellan 
professionerna. Merparten av anestesisjuksköterskorna använde handskar medan en 
minoritet av operationssjusköterskorna använde handskar både vid positionering av 
patienten och vid avslutad operation.  

Delmoment som berör klädsel under den sterila delen av operationen visade resultatet att 
både operationssjuksköterskan och operatören har en hög följsamhet till alla de 
observerade momenten. Resultatet visar att i delmomentet med klädsel den sterila delen 
under operationen hade operationssjukssköterskan god följsamhet till alla observerade 
moment. Operatören hade god följsamhet till täckt mössa och munskydd men en låg 
följsamhet till användandet av dubbla handskar och glasögen/visir. Antal dörröppningar var 
totalt under alla operationer 393 samt 149 personer vistades på operationssalarna totalt. 

 15



DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att undersöka följsamheten av vårdpersonalens hygienrutiner på 
operationssal. Studien har genomförts i form av strukturerade observationer för att kunna 
studera beteendenden, handlingar och händelser (Polit & Beck, 2016). Strukturerade 
observationer används för registrering av beteenden med tydliga regler för 
tillvägagångssättet (Bryman, 2018). Styrkan med observationsstudier är att forskaren kan 
iaktta och förstå företeelsen i dess naturliga kontext (Olsson & sörensen, 2011). Med 
enkäter eller intervjuer som datainsamlingsmetod är risken att respondenterna  överskattar 
eller underskatta sig själva och därför ger en observationsstudie troligtvis ett mer trovärdigt 
resultat (Bryman, 2018). En intervjustudie hade varit ett möjligt tillägg till 
observationsstudien för att få svar på varför personal uppträder på ett viss sätt samt 
eventuella anledningar till varför det inte förkommer en total följsamheten till 
hygienrutiner. 

Ett bekvämlighetsurval valdes för att genomföra studien. Enligt Bryman (2018) kan 
problem med bekvämlighetsurval uppstå då det inte är representativ för en större 
population utan endast de personer som deltar.  Studiens urval riktar sig endast till en 
mindre population och kan inte  generaliseras. Bryman (2018) menar att med ett litet urval 
är det inte möjligt att generalisera resultatet till andra miljöer. För att kunna dra slutsatser 
från urvalet till populationen måste urvalet vara slumpmässigt (Olsson & Sörensen, 2011). 
Operationerna valdes ut av enhetschef och koordinator i enlighet med inklusion- och 
exklusionskriterierna. Då enhetschef och koordinator varit medvetna om studiens syfte 
föreligger det en eventuell risk att observationerna valdes för att erhålla ett mer fördelaktigt 
resultat.  

För att inte påverka resultatet i någon riktning informerades inte vårdpersonalen om 
studiens hela syfte. För att följa de etiskta råden enligt Vetenskapsrådet, (2002), skall 
forskaren informera de berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. Personal 
delgavs information om att observationerna berörde  delar av det patientnära arbetet. 
Information om det egentliga syftet hade eventuellt kunnat påverka resultatet. Byman, 
(2018) beskriver att människor förändrar sitt beteende om det vet om att de blir 
observerade. Vidare kan det bidra till att det som observeras inte är det egentliga beteendet 
utan visar ett atypiskt bettende. Observationen ger då en felaktig bild av det faktiska 
beteendet som skulle uppvisas om försökspersonerna inte visste att de var observerade.  

Reliabilitet och validitet är två vanliga begrepp för att bedöma kvaliteten i forskning. Det 
är två centrala begrepp som bör tas hänsyn till för att få ett så giltigt och hållbart resultat 
som möjligt  (Polit & Beck, 2016). Reliabiliteten innebär hur tillförlitlig en mätning är. 
Reliabiliteten handlar enligt Bryman, (2018) om huruvida en studien kan utföras på nytt 
och få samma resultat. En testobservation genomfördes initialt där protokollet fylldes i av 
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observatörerna var för sig under samma operation. Observationerna jämfördes sedan för att 
kontrollera att resultatet överensstämde, och fyllts i korrekt samt att protokollet var 
utformat på ett sätt som var enkelt att följa och dokumentera i.  En gemensamt utförd 
observation och analys  minskar risken för fel och ökar därmed reliabilitet (Polit & Beck 
2016). Korta operationer valdes också för att hinna få ett större urval samt att det  minskar  
risken för observatörerna uppmärksamhet skulle försämras och därmed minska 
reliabiliteten. Validitet innebär hur väl ett instrument har mätt det som var avsett att mätas 
(Polit & Beck 2016). Bryman (2018) betonar vikten av att göra en testobservation för att 
undersöka hur forskningsinstrumentet fungerar innan det används i de egentliga 
observationerna. Testobservation som utfördes hade en total överensstämmelse mellan 
observatörerna. Författarna ansåg att validiteten för observationsformuläret var tillräcklig 
och  att det räckte med en testobservation. Följande observationer utfördes sedan 
individuellt för att få ett så stort urval som möjligt.   

Resultatdiskussion 

Resultatet i föreliggande studie visar att majoriteten av samtliga professioner inte förhöll 
sig till det gällande hygienrutinerna vad gäller desinfektionsmedel innan och efter 
användandet av handskar i momenten; positionering av patienten samt vid det patientnära 
arbetet vid avslutad operation. Enligt Folkhälsomyndigheten (2012) är indirekt 
kontaktsmitta den vanligast förekommande smittvägen inom vård och omsorg. Smittan 
överförs från en person till en annan via kläder, händer och/eller föremål som är 
kontaminerade med smittämnen från exempelvis luftvägar, sår, kräkning, urin och blod. I 
en studie av Graus-Pakowska et al. (2013) visar resultatet att det finns brister i 
följsamheten med handhygien trots uppmaningar till personalen att de skulle bli 
observerade angående handhygien vid patientnära arbete hos vårdpersonal. Personalen 
visade brister i handtvätt och handdesinfektion både innan och efter kontakt med patienter, 
vilket till stor del överensstämmer med föreliggande studie. Vidare visar Graus-Pakowska 
et al. (2013) att följsamheten med handdesinfektion dock var bättre efter kontakt med 
patienten än innan samt att trots uppmaningar till personalen om att tvätta och desinficera 
händerna inför studien görs detta endast av en minoritet (Graus-Pakowska et al., 2013). 
Allergansi et al. (2013) som menar att handdesinfektion används mer frekvent efter 
patientkontakt än innan. Personalen tycker det är mer motiverande att skydda sig själv från 
bakterier än att skydda patienten. En möjlig förklaring till föreliggande studies resultat om 
att det är fler som använder handdesinfektion efter kontakt med patienten än innan är 
samma påstående som Allergansi et al. (2013) påvisar om att det är mer motiverande att 
skydda sig själv än patienten.  

Sveriges kommuner och Regioner (2017) beskriver att en hög följsamhet till hygienrutiner 
i det patientnära arbetet har stor betydelse för patienters risk att drabbas av vårdrelaterade 
infektioner och i förlängningen drabbas av vårdlidande och stora kostnader för samhället 
(Sveriges kommuner och Regioner, 2017). Det är av stor vikt för personalen att följa det 
angivna riktlinjer vad gäller hygienrutiner för att på så sätt minska den psykiska, fysiska 
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och emotionella lidandet som patienter kan drabbas av vid postoperativa infektioner 
(Erichsen Andersson et al., 2012).  

Cawic et al. (2013) undersökte hygienrutiner på en operationsavdelning. En 
enkätundersökning baserad på riktlinjer gällande hygienrutiner visade på resultatet att 19% 
av personalen upplevde att de inte hade tillräckliga kunskaper om hygienrutiner och endast 
40 % av personalen följer hygienrutinerna. En ökad kunskap hos vårdpersonal angående 
hygienrutiner skulle kunna visa på bättre följsamhet samt att de riktlinjer som gäller på 
arbetsplatsen synliggörs. En möjlig förklaring till resultatet i föreliggande studie kan vara 
att de inte besitter kunskap fullt ut om vilka hygienrutiner som gäller och därmed inte är 
medvetna om vilka risker de utsätter sig själva och patienten för.  

Resultatet i föreliggande studie visade också att att majoritet av anestesisjuksköterskorna 
använde handskar vid momentet ventilation och intubation av patienten. Dock visade det 
sig att det var en minoritet av anestesisjuksköterskorna som desinfektera händerna innan 
och efter användandet av handskar. Ett liknande resultat framkommer av Biddle och Shah 
(2012) som  beskriver hur anestesisjuksköterskor har låg följsamhet av handhygien. Över 
80% följde inte riktlinjerna angående handhygien.  De största bristerna menar Biddle och 
Shah (2012) var att de inte bytte handskar efter att ett moment utförts. Efter att exempelvis 
intuberat patienten behöll anestesisjuksköterskan handskarna på och utförde ett nytt 
moment med samma handskar. Kontaminerade engångshandskar användes då i flera 
moment än ett (Biddle & Shah, 2012). En möjlig förklaring kan bero på en okunskap hos 
personalen eller att eventuell tidsbrist uppstått. I akuta sammanhang eller vid tidsbrist är 
det möjligt att personal prioriterar bort handhygienen. Vidare är det svårt att dra några 
jämförande slutsatser då det endast observerades om personal använde handskar inte eller 
om samma handskarna används vid flera än ett moment.  

Resultatet av föreliggande studie gällande klädsel under den sterila delen av operationen 
visade att majoriteten av de observerade i studien använde heltäckande operationsmössa.  
Shallwani et al. (2018) beskriver att det inte har någon betydelse vad  gäller användandet 
av operationsmössa med hänsyn till postoperativa komplikationer. Dock förekommer 
motstridigheter i litteratur när det gäller bevis för stöd av användandet av heltäckande 
operationsmössa  (Shallwani et al., 2018). Antal bakterier per kubikmeter runt såret på 
patienten varierade inte beroende på vilken typ av mössa personalen använde i anslutning 
till operationssåret (Shallwani et al., 2018; Friberg et al., 2001). I och med att det finns 
motstridiga uppgifterna vad det gäller heltäckande operationsmössa inne på operationssal 
så kan det tänkas att heltäckande mössa ändå bör användas. Det finns många sätt som 
bidrar till att motverka vårdrelaterade infektioner som till exempel heltäckande mössa. De 
resurser som finns tillgängliga för vårdpersonal för att minska vårdrelaterade infektioner 
bör användas. 

Vidare visar också att föreliggande studie att majoriteten av operationssjuksköterskorna 
använde sig av dubbla handskar, munskydd och glasögon/visir. Leitgeb et al. (2015) 
beskriver att det är vanligt att sterila handskar vid operation går sönder. Efter 90 minuters 

 18



operationstid är det 20% av handskarna som blivit perforerade. Det är större risk att 
handskarna går sönder ju längre operationstiden är (Leitgeb et al., 2015). Vogelsang von 
och Åkesdotter Gustafsson, (2018c) menar att dubbla handskar ska användas då blodigt 
material hanteras. Vid en handsperfomation utsätts både personal och patient för en risk. 
Personalen utsätts för eventuell blodsmitta och patienten utsätts för kontaminering av 
personalens bakterieflora i operationssåret. För att undvika detta rekommenderas det att 
använd dubbla handskar där den under har en indikatorfärg som gör det lättare att upptäcka 
hål på yttersta handsken (Vogelsang von & Åkesdotter Gustafsson 2018c). Resultatet i 
föreliggande studie visade att en minoritet använde sig av enkla handskar. Vidare kan det 
diskuteras om anledningen var  att de vid vissa tillfällen valde att använda enkla handskar 
var när de ansåg operationen som mindre rena och därför ansågs det inte lika relevant att 
använda sig av dubbla handskar. Detta kan vara en anledning till att personal aktivt valde 
att inte förhålla sig till dessa riktlinjer. Resultatet visar att antalet dörröppningar under de 
observerade operationerna hade ett medelvärde på 17,8 med ett lägsta antal dörröppningar 
på nio och de högsta antal dörröppningar på 41. Enligt Parikh et al. (2010) minskar 
effekten av ventilationssystemet med en ökat antal dörröppningar som vidare leder till en 
ökad risk för kontaminering i luften. Ju fler dörröppningar desto större risk för patienten att 
få en vårdrelaterad infektion. Ett visst antal dörröppningar går inte att förhindra som tex 
när patienten kommer in på salen eller när operatören kommer in till salen. Men det 
förekommer också dörröppningar som skulle kunna förhindras. Lynch et al. (2009) menar 
att en av det stor anledningarna till att dörrar öppnas under operation är för att lösa för 
raster och för att hämta material under operationerna. Ytterligare en faktor till det breda 
spannet i antal dörröppningar kan vara att vissa operationer är lägre och andra kortare. 
Operationer kan även visa sig bli mer omfattande än vad som var planerat då  nya 
instrument behövs eller att det tillstöter oväntade händelser som gör att det behöver komma 
in mer personal på salen, vilket resulterar i ett högre antal dörröppningar. Panahi et al. 
(2012) framhåller att en av de mest frekventa anledningarna till att dörrar öppnades under 
operationen var information och frågor mellan personalen. Möjliga åtgärder som kan 
vidtas för att förhindra en hög frekvens av dörröppningar är utbildning av personal för att 
på så sätt öka förståelsen för sambandet mellan dörröppningar och infektioner. Vidare 
menar Panahi et al. (2012) att med hjälp av en noggrann planering inför operationen kan 
antalet dörröppningar minska under tiden för operationen.  En brist i föreliggande studien 
är att det inte dokumenterats hur länge respektive operation pågick. Det går därför inte dra 
några jämförande slutsater mellan dessa.  

Resultatet av denna studie visar slutligen att antal personer som någon gång under 
operationen medverkade varierade mellan fem och tolv personer. Hopper och Moss (2010) 
menar att mängden personal som befinner sig inne på en operationssal är en betydande 
orsak vad gäller mängden mikroorganismer och partiklar inne på salen (Hopper & Moss, 
2010). Med en hög rörelse av personal och med ett högt antal dörröppningar bidrar vidare 
till en ökning av mikroorganismer och kan i sin tur då orsaka vårdrelaterade infektioner 
(Smith et al,. 2013). Enligt socialstyrelsen (2006) menar att med en god ventilation kan 
antalet cfu/m3 under en operation hålla sig på en nivå under 100 cfu/m3 om antalet 
personer på sal inte överskrider tio personer. Det varierande antalet personer som vistades 
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på operationssalen kan ha berott på bland annat att personal avlöstes för fika, eller att det 
var operationer som krävde mer personal eller övervakning. Vidare är det svårt att avgöra 
om detta hade kunnat undvikas då det endast dokumenterats hur många som varit inne på 
operationssalen och inte vad de haft för funktion eller ärende. 

Konklusion 
Föreliggande studie visar att följsamheten till basala hygienrutiner efterföljdes i en 
varierande grad. Vid inledande och avslutande moment  använde sig majoriteten av 
engångsförkläde och handskar. Lägst följsamhet till de gällande hygienrutinerna var 
desinfektion innan och efter användandet av handskar i det patientnära arbetet. Vidare visar 
studien en god följsamhet vad det gäller operationssjuksköterskors följsamhet till klädsel 
under operationen. Det förekom brister i samtliga av de fyra momenten som observerades. 
Hygienrutiner följs inte fullt ut och följsamheten är därför inte tillfredsställande utifrån 
gällande riktlinjer och föreskrifter. Viktigt är även att försöka öka medvetenheten hos 
personalen gällande konsekvenser av onödiga dörröppningar samt även begränsa antal 
personer under en operation. Det är angeläget att uppmärksamma dessa brister för att 
kunna planera för ett förbättringsarbete på de aktuella klinikerna där observationerna ägde 
rum. Konsekvenserna som kan uppstå vid brister i hygienrutinerna blir ekonomiskt 
märkbart samt att patienten utsätts för vårdlidande. Därför är det viktigt att på en 
operationsavdelning  jobba på ett systematiskt sätt för att förbättra rutinerna kring hygien. 

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Resultatet av föreliggande studie kan bidra till en ökad medvetenhet om basala 
hygienrutiner för vårdpersonal på en operationsavdelning. Det kan också bidra med en 
ökad förståelse vad gäller konsekvenser för dörröppningar och antal personer på sal. En 
ökad följsamhet till de basala hygienrutinerna medför i förlängningen en minskad kostnad 
för samhället men framförallt bidrar följsamheten till en ökad patientsäkerhets och minskat 
vårdlidande för patienten. Av den anledningen kan det anses som relevant att vidare 
forskningen kan kan fokusera på att identifiera anledningar till varför det förekommer 
brister i följsamheten av hygienrutiner. Intressant är även att utröna vad det finns för 
möjligheter för operationsenheter med förbättringsarbete för personalen att efterfölja 
gällande rutiner. Det rekommenderas att följa rutiner och föreskrifter när det gäller att 
minska spridning av mikroorganismer. Det är därför av stor vikt att basala hygienrutiner 
tillämpas i det preventiva arbetet mot vårdrelaterade infektioner.  
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Bilaga 1 

Informationsbrev till Verksamhetschef 
Förfrågan gällande tillstånd att utföra en observationsstudie på operationsavdelningen. 

Vi heter Anine Olofsson och Lisa Gustafsson och  läser förnärvarande specialistutbildning 
för sjuksköterskor, anestesi respektive operation på Högskolan i Skövde. I utbildningen 
ingår att skriva en magisteruppsats med syfte att följa och beskriva hygienrutiner vid 
patientnära vård på operationssal. Detta kommer att utföras som en observationsstudie. 

Detta är den främsta anledningen till varför vi tycker att det är viktigt att undersöka hur 
hygienrutiner följs. Vi tänkte härmed be om ert tillstånd att få komma till operation i 
Lidköping samt Skövde och utföra observationer av vårdpersonalens hygienrutiner inne på 
operationssalar. Deltagande i denna studie är helt frivilligt och ni kan när som helst avbryta 
utan närmare motivering. Det material som inhämtas kommer behandlas med varsamhet 
och inga personuppgifter kommer att samlas in. Resultatet i denna studie kommer att 
presenteras i form av en uppsats vid Högskolan i Skövde. 

Tack på förhand 
Anine Olofsson & Lisa Gustafsson 
Högskolan i Skövde 

Svar på förfrågan om medgivande 
Syftet med denna studie är att observera följsamheten av hygienrutiner på operationssal. 
Jag har informerats om studien skriftligt. Jag ger mitt medgivande till att 
observationsstudien utförs på operationsavdelningen. 

................................................................ 
Namnteckning 
Verksamhetschef operationssjukvård  

...............................................................  .............................................................. 

Namnförtydligand     Ort, datum. 
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Bilaga 2 

Informationsblad till personal på operationsavdelning 

Vi heter Anine Olofsson och Lisa Gustafsson och  läser specialistutbildning för 
sjuksköterskor, anestesi respektive operation på Högskolan i Skövde. Vi ska skriva vår 
magisteruppsats i höst. Den kommer att utföras som en observationsstudie på operationssal 
med syfte att studera patientnära arbete. Du som observeras kommer att garanteras 
konfidentialitet. Inga namn eller personnummer kommer att samlas in. Deltagandet är 
frivilligt och du kan när som helst avböja att vara med i studien. 

Väl mött 
Anine Olofsson & Lisa Gustafsson 
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