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SAMMANFATTNING   

 

Inledning: Vårdrelaterade infektioner är ett stort och kostsamt problem i vården. Förekomst 

av multiresistenta bakterier ökar och gör infektioner allt mer svårbehandlade. I 

sjuksköterskans arbetsuppgifter ingår bland annat att förebygga smittspridning och bedriva 

utvecklingsarbete.  

Syftet med denna studie var att studera och beskriva postoperativ sårinfektionsfrekvens hos 

samtliga patienter som opererats med femoralis poplitea by pass på aktuell klinik år 2004 

respektive år 2007. Syftet var vidare att beskriva eventuella gemensamma faktorer hos 

patienterna som kunde var en orsak till postoperativ sårinfektion.  

Metod: En beskrivande studie med jämförande inslag via journalgranskning.  

Resultat: Journalgranskningen har inte visat någon ökad frekvens av postoperativa 

sårinfektioner avseende år 2004 respektive 2007 på den studerade avdelningen. Antalet 

operationer är konstant och antalet infektioner obetydligt färre. Den postoperativa 

sårinfektionsfrekvensen var 50 % och fördelningen mellan män och kvinnor var jämn. 

Kvinnorna som drabbades av en postoperativ sårinfektion hade en högre genomsnittsålder än 

männen. Fler kvinnor än män var diabetiker.  

Slutsats: Frekvensen postoperativa sårinfektioner var hög (> 50 %) men registreringen av 

dessa var mycket bristfällig. Granskningen var ett kvalitetssäkringsarbete för att öka 

patientsäkerheten och minska de vårdrelaterade sårinfektionerna.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
ABSTRACT 

 

Introduction: Infections related to hospital treatment is a large and expensive problem in 

healthcare today. The presence of multi-resistant bacteria increases and makes infections 

more difficult to treat. The nurse should, among other things, act to prevent contamination and 

participate in developing the care. 

The purpose of this study was to compare the frequency of post-operative wound infections 

amongst all patients operated with femoral popliteal bypass at the clinic in 2004 and 2007. 

The purpose was also to describe any factor, in common for the patients, which could be a 

cause of post-operative wound infection.  

Method: a descriptive study with comparative contribution by research in medical journals. 

Result: the survey of the patient files has not shown any increasing frequency of wound 

infections between 2004 and 2007 at the clinic. The numbers of operations are constant and 

the numbers of infections are slightly lower. The frequency of the post-operative wound 

infections rate was 50 % and the prevalence between the sexes were equal. The women that 

attracted an infection had a higher mean age than men. More women than men had diabetes.  

Conclusion: The frequency of post-operative wound infection was high (> 50 %), although 

the registration of this were very insufficient. The survey was an assignment by the clinic in 

order to increase the security for the patients and reduce the incidence of care-induced post-

operative wound infections. 
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INTRODUKTION 
 

År 2007 presenterade Sveriges samtliga landstings- och regiondirektörer avsikten att stärka 

patientsäkerheten och sänka antalet vårdskador inom den svenska sjukvården i en gemensam 

nationell satsning (Sveriges Kommuner och Landsting [SKL], 2007). De fokuserade på sex 

målområden där vårdrelaterade infektioner (VRI) är ett av dessa. I detta område ingår de 

postoperativa sårinfektionerna som denna studie behandlar. Riksgenomsnittet för 

vårdrelaterade infektioner var 10 % år 2006. Målet är att halvera antalet VRI till 5 % år 2009. 

Av alla VRI står postoperativa sårinfektioner för en tredjedel. Satsningen för att sänka 

vårdskadorna utgår från STRAMAS1

Definitionen av VRI är ”…varje infektionstillstånd som drabbar patienter till följd av 

sjukhusvistelse eller behandling i öppen vård, oavsett om det sjukdomsframkallande ämnet 

tillförts i samband med vården eller härrör från patienten själv, samt oavsett om 

infektionstillståndet yppas under eller efter vården” (Socialstyrelsen, 2006). 

 punktprevalensmätning 2006 (STRAMA, 2008). Varje 

år genomförs två sådana mätningar där de flesta landsting i Sverige deltar (SKL, 2009).  

I många medier diskuteras infektioner som drabbar patienter i samband med 

sjukhusvård. Det fokuseras mycket på de multiresistenta bakterier (MRB) som har blivit ett 

stort problem i många länder. Sverige riskerar att få samma problem om inte åtgärder snabbt 

vidtas. När penicillinet inte längre har effekt på de vanligaste infektionerna står mänskligheten 

inför ett allvarligt hot. Patienter som drabbas av VRI, oavsett om den orsakas av vanliga 

bakterier eller MRB, utsätts för ett onödigt lidande och varje år dör människor pga. 

infektioner som de fått i samband med sjukvård. Återinläggningar på vårdavdelningar och 

förlängda vårdtider leder till ökade vårdkostnader (Pittet & Donaldson, 2005). Vårdplatser 

riskerar att blockeras av infekterade patienter. Enligt Dag Ström, samordnare för nationella 

patientsäkerhetssatsningen, SKL, 2009-03-23, upptas ca 60 vårdplatser per år av patienter 

med en undvikbar vårdrelaterad skada på ett sjukhus av det aktuella sjukhusets storlek.  

Det finns basala hygienrutiner och riktlinjer för hur all vårdpersonal ska klä sig vid 

patientnära arbete (SOSFS, 2007:19, Landstinget Gävleborg, 2006). Grunden för all säker 

vård är att all vårdpersonal tillämpar dessa rutiner. Undersökningar visar att vårdpersonalens 

motivation till följsamhet av dessa riktlinjer minskar vid hög arbetsbelastning (O´Boyle et al, 

2001). 

  I medier har städningen på sjukhus uppmärksammats och debatterats. Allmänheten 

oroas av att mötas av smutsiga golv och toaletter på de vårdinrättningar de besöker. 
                                                 
1 Strategigruppen för nationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens 
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Historik 

Att infektioner har varit en känd komplikation till sjukhusvård och kirurgisk verksamhet är 

väl känt. Fram till Pasteurs upptäckt av mikroorganismer var däremot orsaken okänd. 

Semmelweis arbete med god handhygien och rena arbetskläder minskade dödligheten i 

barnsängsfeber. Känt är också Florence Nightingales arbete under Krimkriget där hon med 

god hygien försökte motverka spridning av sjukdomar, dvs. enkelt uttryckt; rena patienter i 

rena sängar vårdade av ren personal (Nationalencyklopedin, 1994).  

”Egyptierna använde mögel från bröd eller gröt som antibiotika redan för tusentals år 

sedan. I den svenska bondepraktikan finns grötomslag angivet och om ett sådant fick vara på 

en längre tid började det att mögla. Eftersom egypterna kände till möglets egenskaper kan 

man nästan förutsätta att den kunskapen även fanns hos grekerna.” (James & Thorpe, 1997). 

Efter Ian Flemings upptäckt av antibiotika 1928, när en mögelsvamp av misstag 

kontaminerade en agarplatta med Staphylococcus aureus och de såg att det hämmade 

tillväxten av bakterier, blev det möjligt att behandla infektioner, även postoperativa sådana. 

Men redan på 1950-talet började det komma uppgifter om penicillinresistenta stammar av 

Staphylococcus aureus. Det blev själva upptakten till att börja registrera sjukhusinfektioner, 

särskilt de efter kirurgi. Nästa steg blev att rekommendera större sjukhus att anställa en 

epidemiolog. Även sjuksköterskor började nu arbeta med vårdhygien.  

I Sverige följdes det internationella arbetet och redan 1959 gav Kungliga 

Medicinalstyrelsen, dåvarande Socialstyrelsen, ut ”Råd och anvisningar rörande förebyggande 

av nosokomiala infektioner”. Betydelsen av god handhygien har sen dess poängterats i en 

mängd föreskrifter och råd som socialstyrelsen utgivit (Socialstyrelsen, 2006). 

 

Smittkällor och smittvägar 

De fem vanligaste bakteriella orsakerna till VRI i USA är Escherichia coli, Staphylococcus 

aureus, Koagulasnegativa stafylokocker, Enterokocker och Pseudomonas aeruginosa. Dessa 

ger olika infektionsfokus. De tre först nämnda är vanligast vid postoperativa sårinfektioner. 

(Socialstyrelsen, 2006) 

En VRI kan komma från patientens egen normalflora, så kallad endogen infektion. 

Smittan kan också tillföras patienten från en smittkälla i närmiljön, så kallad exogen infektion. 

Det är mindre än 5 % av de VRI som är epidemiska dvs. en bakteriestam från en gemensam 

källa på kort tid sprids till många patienter t.ex. inom en vårdavdelning. De flesta VRI är 
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endemiska och förekommer i enstaka fall utan annat känt samband än gemensamma 

riskfaktorer t.ex. operation, kateteranvändning, m.m. 

Man skiljer även på djup och ytlig infektion. En djup postoperativ sårinfektion uppstår 

som en följd av bakteriella föroreningar under operationen. En ytlig sårinfektion orsakas ofta 

av den egna hudens bakterieflora. Det finns olika smittvägar t.ex. kontaktsmitta där 

smittämnena överförs direkt och indirekt mellan personer eller förorenade ytor. Droppsmitta, 

där smittämnen överförs till annan människa via droppar genom hostning, nysning eller 

kräkning. Med den luftburna smittan kan droppar med smittämnet torka ihop och därefter 

virvla upp i luften och andas in. Känner man till smittvägarna kan man välja rätt 

förebyggande åtgärd (Socialstyrelsen, 2006). 

 

Postoperativ sårinfektion och sårinfektionsregistrering 

Postoperativ sårinfektion är ett sår som uppvisar tecken på bakterieangrepp med rodnad, 

svullnad, värmeökning, ökad vätskning och som ibland luktar illa. 

Undersökningar som visar på riskfaktorer för VRI är t.ex. sjukhusvistelsens längd, 

invasivt instrument, låg poäng i Nortonskalan2

Forskning visar på betydelsen av att kontinuerligt utvärdera det infektionsförebyggande 

arbetet. När erfaren personal ansvarar för bevakningen av infektionsläget och gör aktiva 

infektionskontroller minskar VRI. Undersökningen visar också på vikten av tydliga förebilder 

i vården som hygiensjuksköterskor- och läkare (Haley et al, 1985).  

 samt om patienten är sängliggande (Brusaferro 

et al, 2003). Andra riskfaktorer som snabb omsättning av patienter, hög arbetsbelastning och 

överbelagda avdelningar påverkar frekvensen av VRI (Cunningham et al, 2005). Ytterligare 

riskfaktorer är patientens ålder, nedsatt immunförsvar, annan sjukdom, t.ex. diabetes eller stor 

blödning. Risk för postoperativ sårinfektion föreligger också om patienten redan har en 

pågående antibiotika behandling (Socialstyrelsen, 2006).   

Det finns idag inget nationellt register för registrering av VRI i Sverige. Många sjukhus 

och kliniker med kirurgisk specialitet har lokala system för detta i sin kvalitetsuppföljning 

(Socialstyrelsen, 2006). 

 

Sjuksköterskans ansvarsområde 

Sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa och lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2006). Patienten har rätt att 

                                                 
2 Riskbedömningsskala för trycksår  
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känna sig trygg och säker under sin sjukhusvistelse. Patienten ska inte utsättas för ett onödigt 

lidande genom en undvikbar vårdskada. En vårdskada är en skada som uppkommer - inte till 

följd av individens sjukdom - utan till följd av vårdinsatserna i sig eller brist på sådana, när de 

borde ha gjorts mot bakgrund av patientens vårdbehov (SOSFS, 2005:12). 

Sjuksköterskan utvecklas i sin kompetens enligt Benner från att vara novis till expert. 

Sjuksköterskan är novis när hon ännu inte har någon bakgrundsförståelse av situationen. 

Fokus i omvårdnaden är mer styrt av regler och riktlinjer i brist på erfarenheter av olika 

situationer. Sjuksköterskan blir slutligen expert när hon har speciella färdigheter. Erfarenhet 

är inte enbart antal tjänsteår utan en pågående process som startar vid de många praktiska 

situationer som sjuksköterskan utför i sitt arbete och kommer med tiden (Benner, 1993). 

Kärlpatienten har speciella behov och problem som t.ex. svårlindrad smärta, 

smärtsamma sår och såromläggningar, inskränkt socialt liv pga. kort gångstäcka, dålig 

nattsömn pga. smärta. Sjuksköterskan har en viktig roll i omvårdnaden av dessa patienter vad 

det gäller att stötta och tillgodose deras behov, men också ett ansvar att försöka se människan 

bakom sjukdomen. 

I socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor 

(Socialstyrelsen, 2005) står det att sjuksköterskan ska: 

• Arbeta utifrån hygieniska principer och rutiner 

• Förebygga smitta och smittspridning 

• Medverka i systematiska kvalitets- och säkerhetsarbeten 

• Initiera, medverka i och/eller bedriva utveckling/forskningsarbeten 

 

Studiemiljön 

Under hösten 2007 och våren 2008 upplevde all personal på den avdelning där författarna 

arbetar att det blev en ökning av de postoperativa sårinfektionerna, särskilt bland 

kärlpatienterna. Det ledde till förlängda vårdtider, fler re-operationer och även amputationer. 

De förlängda vårdtiderna ledde i sin tur till en ökad vårdtyngd med patienter med inskränkt 

rörelseförmåga, stor smärtproblematik, svårläkta sår och tidskrävande omläggningar. 

Författarna upplevde samtidigt en stor patientgenomströmning med korta vårdtider för många 

patienter. Den ökade vårdtyngden bidrog också till en ökad personalomsättning och därmed 

kompetensförlust. 

Den aktuella kliniken har tre vårdavdelningar med sammanlagt 70 vårdplatser. 

Avdelningarna har olika specialiteter och avdelningen där studien bedrevs har en 
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länsövergripande kärlkirurgisk verksamhet. Där vårdas även patienter med traumatiska 

skallskador och viss plastikkirurgi förekommer. 

Avdelningen har 18 vårdplatser där det dagligen passerar olika personalgrupper som 

läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, städare, 

transportörer, vaktmästare och anhöriga. 

Det finns sex enkelrum och tre rum med fyra vårdplatser på avdelningen. Inget 

enkelrum har dusch. Två av enkelrummen har egen sluss och toalett. De övriga fyra 

enkelrummen är uppdelade på två enheter där man har gemensam sluss och delar toalett inom 

varje enhet. Till varje fyrabäddsrum finns ett gemensam toalett- och duschutrymme. Dessa 

används även till duschning av patienterna från enkelsalarna. Patienter som behöver duschas 

liggande får hjälp med det på en duschvagn i ett duschrum som delas med ortopedkliniken. 

Det finns en liten matsal som rymmer åtta patienter. Där serveras varje dag en 

frukostbuffé och kvällsfika. Lunch- och middags brickor kommer från sjukhusköket. 

Sängbundna patienter äter på rummet. Det finns inget dagrum på avdelningen men en liten 

sittgrupp i början och slutet av korridoren. I början av korridoren vårdas också eventuella 

överbeläggningspatienter bakom en flyttbar vikvägg/skärm. 

Avdelningen hade år 2008 en beläggning på 121 %. Verksamheten är till 70 % akut och 

resterande 30 % är planerad vård. Totalt opererades 377 patienter år 2007 (Se tabell 1). Den 

genomsnittliga vårdlängden för inneliggande patienter, samtliga diagnoser, är ca.3-4 dagar3

 

 

men det förekommer också dagsjukvård. 

Tabell 1. Antal operationer på den studerade kliniken år 2004 och 2007.  

C-op. kirurgen År 2004 År 2007 

Totalt 2282 2409 

Elektiva 1559 1446 

Akuta 723 963 

Aktuell avdelning  377 

 

Av de planerade inläggningarna kommer de flesta patienterna till kliniken via ”Slussen” 

som är klinikens inskrivnings- och inläggningsenhet. Där får patienterna bl.a. muntlig och 

skriftlig information om vikten av preoperativ duschning med Descutan eller HibiScrub4

                                                 
3 Enl. vårdtyngdsmätning med Zebra 

 . 

Patienterna ska duscha två gånger före operation, kvällen före operation och operationsdagens 

4 Klorhexidinlösning 
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morgon. Båda duschningarna sker i hemmet och endast i undantagsfall duschar patienterna 

efter att de kommit till ”Slussen”. Patienterna som kommer från akuten i väntan på operation, 

duschar vanligen bara en gång vid ankomsten till avdelningen.  

Avdelningen har deltagit i två punktprevalensstudier för att mäta följsamheten till 

landstingets och sjukhuset klädpolicy. Vid den senaste mätningen i december 2008 var 

följsamheten för klädsel ca.59 % bland omvårdnadspersonalen, dvs. inga smycken eller 

klockor, ren kortärmad klädsel, uppsatt hår, ingen piercing. Personalen använder sedan 2006 

plastförkläden och inte ”gula rockar” i omvårdnadsarbetet. 

Det genomförs ca. 20 femoralis poplitea by pass operationer per år på det aktuella 

sjukhuset och normal vårdtid är ca. 5 dagar. Kirurgkliniken har generella riktlinjer för 

antibiotikaprofylax i samband med operation. Ett vårdprogram gällande femoralis poplitea by 

pass finns lättillgänglig för all personal på avdelningen. 

 

Femoralis poplitea by pass 

Claudicatio intermittens eller ”Fönstertittarsjuka” är en kärlsjukdom som oftast drabbar äldre 

personer. De första symtomen är smärtande kramper i vaden vid gång som gör att personen 

måste stanna och vila med korta mellanrum. Smärtorna beror på otillräcklig blodförsörjning i 

benen. Gångträning trots smärta är viktigt då det stimulerar blodflödet i kollateralerna5

 

. 

Rökning/nikotinbruk påverkar och påskyndar ofta sjukdomen. (Statens beredning för 

medicinsk utvärdering, 2007). Sjukdomen kan övergå i ett mer kritiskt skede s.k. kritisk 

ischemi, då någon form av åtgärd är nödvändig för att rädda foten/benet från amputation. 

Patienten har ofta en inskränkt livssituation med svåra smärtor och svårläkta sår på fötterna 

pga. syrebristen i benet. En del patienter klarar en gångsträcka på t.ex. 50 meter eller mindre 

innan de måste stanna och vila medan andra patienter använder rullstol. Smärtan minskar 

något när patienten hänger med foten utanför sängen under natten medan andra sitter och 

sover. Innan operativ kärlrekonstruktion har patienten genomgått en kärlröntgen s.k. 

angiografi. Under denna undersökning görs ett försök att åtgärda ett eventuellt hinder med 

ballongsprängning, stentinläggning eller trombolysbehandling. Undersökningen är också 

nödvändig för att se om det finns förutsättningar för en operativ åtgärd. Operationen innebär 

att ett kärlgraft kopplas till en artär proximalt och distalt om ett hinder med egen ven eller 

syntetiskt graft.  

                                                 
5 Nybildade el. förstorade artärer kring ett stopp i en större artär 
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PROBLEMOMRÅDE 
 

Författarna upplevde ett ökat antal postoperativa sårinfektioner på den studerade avdelningen 

samt en ökad vårdtyngd och större patientgenomströmning, kortare vårdtid men också ökad 

personalomsättning. Förekomsten och den snabba spridningen av MRB gör att sjukvården i 

framtiden riskerar att förlora möjligheten att bekämpa infektioner med antibiotika. Det kan i 

stället bli en återgång till konservativ behandling av sårinfektioner med t.ex. drän. 

Sjuksköterskan ska vara med och förebygga smitta och smittspridning och genom att tillägna 

sig kunskap om detta kan de rätta förebyggande åtgärderna vidtas. Ökad kunskap om 

smittspridning och vårdhygien leder till säkrare vård för patienterna och säkrare arbetsmiljö 

för personalen. 

 

 

SYFTE 
 
Syftet med undersökningen var att beskriva och jämföra postoperativ sårinfektionsfrekvens 

bland patienter som opererats med femoralis poplitea by pass år 2004 respektive år 2007.  

Syftet var vidare att beskriva eventuella gemensamma faktorer hos patienten som kunde vara 

en bidragande orsak till postoperativ sårinfektion vid aktuell avdelning.  

 

 

FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

1. Vilken frekvens av postoperativ sårinfektion vid operation av femoralis poplitea by 

pass förekom på den studerade avdelningen år 2004 respektive år 2007? 

2. Vilken skillnad av postoperativa sårinfektioner föreligger avseende år 2004 respektive 

år 2007? 

3. Vilken eller vilka gemensamma faktorer fanns hos de opererade patienterna som fick 

en postoperativ sårinfektion år 2004 respektive år 2007?  

METOD  
 

Design 

En beskrivande studie med jämförande inslag via journalgranskning. 
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Undersökningsgrupp  

Samtliga patienter som år 2004 respektive år 2007 opererades med operationskoden för 

femoralis poplitea by pass på det aktuella sjukhuset. År 2004 fick två bortfall pga. dödsfall 

inom en månad efter operation. År 2007 fick ett bortfall pga. fel operationskod i Provisio6

Datainsamlingsmetod  

. 

Dessa tre journaler exkluderades ur studien, vilket gav ett patientunderlag på 21 

patientjournaler för år 2004 och 22 patientjournaler för år 2007. År 2004 vårdades samtliga 

patienter på en närliggande avdelning. Under år 2007 vårdades alla patienter vid aktuell 

avdelning. 

 

Författarna använde journalgranskningsmallen ”Förebygg postoperativa sårinfektioner” 

framtagen av SKL inom ramen för Nationell satsning för ökad patientsäkerhet (Se bilaga 1).  

Detta dokument är avsett att granska journaler för att se om de rutiner som finns efterföljs. 

Författarna lade till egna faktorer som ansågs kunde ha en bidragande orsak till risken att få 

en postoperativ sårinfektion. Det var dels faktorer hos patienten som diabetes och dels 

faktorer som ”tillförts” patienten under operationen/sjukhusvistelsen t.ex. agraffer. 

• Kön, nikotinbruk, diabetes, hjärtsjukdom, sår vid inläggning, operationsindikation, 

inläggningsdag, hudförslutning, graft  

• Ålder vid operation, operationstidens längd, antal dagar till operation  

En granskningsmall (Se bilaga 2) och manual utarbetades som användes vid granskningen av 

journalerna. De värden som erhölls lades sedan in i SPSS7

 

. Journalgranskningen omfattade 

det tänkta vårdtillfället samt eventuella vårdtillfällen/kontakter inom tre månader efter 

operation (SKL, 2008). 

Tillvägagångssätt   

Verksamhetschefens skriftliga tillstånd inhämtades under hösten 2008 för att kunna inleda 

denna studie (Se bilaga 3). Samtliga journaler med operationskoden femoralis poplitea by 

pass för åren 2004 respektive 2007 identifierades via operationskoden i Provisio. Journalerna 

från januari till maj 2004 identifierades via patientregistreringssystemet Vanja. Både data – 

och pappersjournaler granskades. Journalerna plockades fram av arkivpersonal. Samtliga 

journaler hanterades och granskades i enlighet med den utarbetade mallen. All 

                                                 
6 Operationsprogram som används på det aktuella sjukhuset 
7 Statistical Packages for the Social Sciences 
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journalhantering utfördes på kirurgmottagningen i enskilt rum. Patientjournalerna kodades 

och en kodnyckel utarbetades.  

Författarna granskade sjuksköterskans och undersköterskans dokumentation, läkarens 

inskrivningsanteckning, operationsberättelse och epikris. Vid återbesök/återinläggning inom 

tre månader efter operationen granskades journalen på samma sätt.  

Därefter granskades journalerna en och en med hjälp av, den för ändamålet, framtagna 

granskningsmallen. Författarna granskade samtliga journaler var för sig och diskuterade vid 

oklarheter med varandra för att komma till samma bedömning.  

 

Dataanalys   

Deskriptiv statistik användes för att beskriva materialet. I studien granskades den 

postoperativa sårinfektionsfrekvensen och faktorerna 

nikotinbruk/diabetes/hjärtkärlsjukdom/sår vid inskrivning/inlagd på sjukhus före eller på 

operationsdag/operationsindikation/val av graft/antibiotikaprofylax inom rätt tid. Ålder vid 

operation och operationens längd är på kvotskalenivå, och medelvärde (M) har använts som 

centralmått och range (r) som spridningsmått, och dessa har analyserats med oberoende T-

test. De övriga faktorerna mäts enligt nominalskalan och har analyserats med Chi-2-test (Polit 

& Beck, 2008). De uppgifter som inhämtades från journalerna fördes in i 

granskningsprotokollet och registrerades i SPSS för statistisk bearbetning. Signifikansnivån 

lades till 0,05. Värdena som erhölls presenterades i tabell 3 och 4. 

 

Etik 

Arbetet har utförts på uppdrag av vårdenhetschefen på kirurgkliniken som ett led i och en 

uppföljning av kirurgklinikens verksamhet och är ett kvalitetssäkringsarbete. Någon ansökan 

till etiska forskningsrådet har inte lämnats in, då ingen enskild person, patient eller personal, 

kan komma till skada eller få sina rättigheter kränkta. Varje enskild patients personuppgifter 

har behandlats strikt konfidentiellt och har vid journalgranskningen tilldelats en kod. Denna 

kod har representerat patientens identitet under bearbetningen av materialet. Journalerna har 

plockats fram av oberoende personal. 

Journaler har under arbetet med granskningen förvarats i enskild lokal på sjukhuset. 

Datamaterialet har förvarats i låst utrymme. Kodnyckeln har förvarats och kommer att 

förvaras väl åtskilt från datamaterialet. Ingen patient kommer att kunna identifieras i 

uppsatsen och på så sätt har patientens integritet säkerställts. Kodnyckeln förstörs när 

uppsatsen är godkänd. 
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Det finns en risk i att göra en undersökning på den egna arbetsplatsen men författarna är 

medvetna om den. Författarnas förkunskap om materialet kan vara en nackdel för 

objektiviteten (Forsberg & Wengström, 2003). Det kan finnas risk för missriktad hänsyn till 

arbetskamrater som kan leda till att författarna inte är tillräckligt kritiska. 
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RESULTAT  
 

Resultatet presenteras i enlighet med de tre frågeställningarna i löpande text, tabeller och 

figur. 

 

Frekvens av postoperativ sårinfektion år 2004 respektive 2007 vid femoralis poplitea by 

pass. 

Frekvensen av postoperativa sårinfektioner som förelåg på avdelningen visade att det år 2004 

opererades 21 patienter varav 57 % fick en sårinfektion. År 2007 opererades 22 patienter 

varav 54 % fick en sårinfektion. Se tabell 2.  

 

Tabell 2. Antal patienter och infektioner per år 

 2004 (%) 2007 (%) 

Patienter 21 (100) 22 (100) 

Infektioner 12 (57) 12 (54) 

 

Skillnad i frekvens vid postoperativ sårinfektion avseende år 2004 respektive år 2007. 

Journalgranskningen visade att frekvensen av postoperativa sårinfektioner inte ökade på den 

studerade avdelningen avseende år 2004 i förhållande till år 2007. Frekvensen minskade något 

för år 2007.   

 

Gemensamma faktorer hos de opererade patienterna med postoperativ sårinfektion år 

2004 respektive 2007. 

För att få svar på författarnas tredje frågeställning, om vilken eller vilka gemensamma 

faktorer som kunde finnas hos de opererade patienterna, har författarna jämfört de olika 

faktorerna enligt granskningsdokumentet mot postoperativ sårinfektion. Patientantalet har 

varit för litet de enskilda åren för att signifikans för någon av faktorerna ska uppnås. De båda 

årens incidenser har därför slagits samman och redovisas i tabell tre och fyra, där också de 

studerade faktorernas p-värden efter den statistiska bearbetningen visas. Materialet visar att 

infektionerna var jämnt spridda över de båda åren.  
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Medelåldern för operation år 2004 var 71 år (r: 55-88). Medelvärde för operationens längd var 

161 minuter (r: 108-348). År 2007 var medelåldern vid operation 68 år (r: 44-81), 

operationstidens medellängd var 200 minuter (r: 113-360) (Figur 1och tabell 4). 
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Figur1. Medelåldern vid operation samt medelvärdet för operationens längd i minuter. 

 

Genomgång av de studerade faktorerna 

Kön: Det opererades 21 män och 22 kvinnor under de båda åren och sårinfektionsfrekvensen 

var jämt fördelad mellan könen (13 män, 10 kvinnor). 

Nikotinbruk: I en journal från år 2004 och fem journaler från år 2007 fanns inga uppgifter om 

nikotinbruk. Granskningen visade att läkarna var bättre på att dokumentera nikotinberoende 

än sjuksköterskorna och det fanns få uppgifter om snusning. 

Diabetes: Granskningen visade att antalet patienter med diabetes ökat både hos män och 

kvinnor från 23 % år 2004 till 59 % år 2007. Den största ökningen var bland kvinnorna där 

antal kvinnor med diabetes ökat från 33 % år 2004 till 61 % år 2007. Trots att ingen 

signifikans uppnåddes visade ändå granskningen att det förelåg större risk för kvinnor med 

diabetes att få en postoperativ sårinfektion (p: 087).  

Hjärtsjukdom: Sammantaget under år 2004 och 2007 hade 63 % av patienterna hjärtsjukdom. 

Sår vid inläggning på nedre extremiteterna: Det var generellt bra dokumentation av såren och 

omläggningarna av sjuksköterskan och undersköterskan vid inskrivningstillfället. 

Fotodokumentation förekom i något enstaka fall. Trots att färre patienter med sår lades in år 

2007 hade de fler postoperativa sårinfektioner än patienterna år 2004. Sammanslaget för de 
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båda åren hade ett större antal kvinnor (n.17) sår vid inskrivningen än männen (n.7). Nästan 

samtliga män (n.6) fick en postoperativ sårinfektion mot hälften av kvinnorna (n.9). 

Inläggningsdag: Patienterna var inlagda från bostaden, annan klinik på sjukhuset eller annat 

sjukhus. År 2004 kom 46 % av patienterna operationsdagens morgon. Klinikens strävan att 

patienten skall komma till sjukhuset operationsdagens morgon hade börjat få genomslag år 

2007 då 50 % av patienterna kom operationsdagens morgon. Endast patienter med stort 

vårdbehov lades in kvällen innan operationen eller tidigare. 

Operationsindikation: Patienten kunde länge ha Claudicatio för att sedan plötsligt utveckla 

kritisk ischemi. Sammantaget under de båda åren opererades 28 % av patienterna med 

diagnosen Claudicatio och 72 % för kritisk ischemi. Granskningen visade ingen signifikans 

men en klar ökad risk för postoperativ sårinfektion när patienten utvecklat kritisk ischemi. 

Dagar till operation: Granskningen visar stor skillnad i antalet dagar i väntan på operation 

mellan åren. År 2004 var väntetiden i snitt 52 dagar medan den hade förkortats betydligt år 

2007 till 35 dagar. Granskningen visade vidare att operationen kunde dröja trots att vital 

operationsindikation förelåg pga. pågående infektion eller medicinering med antikoagulantia. 

Graft: Under de båda åren opererades 27 patienter med kroppseget graft. Av dessa fick 59 % 

en postoperativ sårinfektion. Av de 16 patienter som opererades med konstgjort graft år 2004 

och 2007 fick 50 % en postoperativ sårinfektion. 

Hudförslutning: Hudförslutning skedde, under de båda åren, nästan uteslutande med agraffer. 

År 2007 fick en patient vanliga suturer och ett bortfall noterades.  

Antibiotikaprofylax inom rätt tidsintervall: Dokumenteringen av given antibiotika har, båda 

åren, gjorts av anestesipersonal på pappersjournal i samband med operation. Trots att 

antibiotika inte givits inom föreskrivet tidsintervall vid 71 % av operationerna, och inte heller 

upprepats vid längre operationer, finns ingen signifikans för ökad frekvens av postoperativ 

sårinfektion. 

Preoperativ huddesinfektion: Det fanns få uppgifter i omvårdnadsjournalen om två 

helkroppsavtvättningar med Descutan eller HibiScrub är utförd före operation. Det är väl 

dokumenterat att patienten tvättas på operation både med Descutan och med klorhexidinsprit 

där det är tillämpligt. 

Preoperativ håravkortning: Håravkortning sker på operationsavdelningen i anslutning till 

operationens början. Håravkortning finns inte dokumenterat i journalerna från år 2004 då 

pappersjournaler fortfarande användes. För år 2007 dokumenteras dessa uppgifter i 

datajournalen där håravkortning finns som sökord under ’Operationsanteckning’.  
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Normotemp under operation: Det fanns ingen rutin att kontrollera kroppstemperatur på 

patienter som går till operation via ”Slussen”. Det fanns ingen kroppstemperatur 

dokumenterad vid ankomsten till operationsavdelningen eller under operationen under något 

av åren. 

 Sårinfektionsregistrering: Respektive år fick minst 50 % av patienterna som opererades med 

femoralis poplitea by pass en postoperativ sårinfektion, oftast medan patienten fortfarande var 

kvar på sjukhuset. Granskningen av journalerna visade att av de erhållna postoperativa 

infektionerna registrerades 42 % (n.4) år 2004 och 8 % (n.1) år 2007. 

 

Tabell 3. Redovisning av de studerade faktorerna efter χ2-test. 

Faktorer (n) 
sårinfektion / antal  

Value df Asymp.Sig 
(2-sided) 

Nikotinbruk n. 37 ,810 1 ,368 

Diabetes n.43 
11/18 

,723 1 ,395 

män 4/21 ,101 1 ,751 
kvinnor 7/22 2,933 1  ,087 

Hjärtsjukdom n. 43 
15/27 

,125 1 ,724 

Sår vid inskrivning n. 43 
15/24 

1,773 1 ,183 

Inläggning op.dag n. 43 ,034 1 ,853 

Operations indikation n. 42 3,114 1 ,078 
claudicatio 4/12 ,188 1 ,665 

kritisk ischemi 19/30 1,824 1 ,177 
Graft n. 43 ,971 1 ,324 

kroppseget 16/27 ,304 1 ,581 
konstgjort 7/16 ,907 1 ,341 

Hudförslutning* n. 42    
suturer 1    
agraffer 41    

Antibiotikaprofylax inom 
rätt tidsintervall 

n. 40 
12/40 

1,380 1 ,240 

Preop. håravkortning** n. 18 1,901 1 ,168 

Preop. huddesinfektion** n. 25 ,294 1 ,588 

* Kan ej bearbetas statistiskt. 

**  Stort bortfall. 
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Tabell 4. Redovisning av oberoende T-test. 
 
 M Sig. df Sig.(2-tailed) 

Ålder vid operation 69.44 ,970 41 ,996 

Dagar till operation 43.53 ,671 39 ,531 

Operationstidens längd 184.92 ,093 40 ,349 
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DISKUSSION 
 

Journalgranskningen har inte visat någon ökning i frekvens av postoperativa sårinfektioner på 

den studerade avdelningen. Antalet operationer är konstant och antalet infektioner obetydligt 

färre. Frekvensen av postoperativ sårinfektion var hög, över 50 % (Tabell 2). Undersökningen 

visar att fler kvinnor än män hade diabetes och av de patienter som drabbades av en 

postoperativ sårinfektion, hade kvinnorna en högre medelålder än männen. 

Antibiotikaprofylax gavs inte inom rätt tidsintervall något av åren. Registreringen av 

postoperativa sårinfektioner har varit bristfällig under båda åren. Temperaturmätning gick inte 

att pröva mot postoperativ sårinfektion eftersom denna faktor inte var dokumenterad i 

journalen. 

 

Resultatdiskussion  

Författarna har utgått från den nationella satsning som SKL (SKL, 2007) har presenterat 

i avsikt att stärka patientsäkerheten och sänka antalet vårdskador inom den svenska 

sjukvården. VRI är ett stort problem som drabbar patienterna och som Pittet och Donaldson 

(Pittet & Donaldson, 2005), beskriver medför det stort lidande, förlängda vårdtider, 

återinläggningar och stora kostnader för samhället. Författarna på den studerade avdelningen 

upplevde en ökning av antalet postoperativa sårinfektioner bland kärlpatienterna, att 

vårdtiderna förlängdes och patienter med postoperativa sårinfektioner blev återinlagda. Vidare 

beskriver Cunningham (Cunningham et al, 2005), att frekvensen av VRI stiger vid hög 

arbetsbelastning och snabb omsättning av patienter. På den studerade avdelning är den 

genomsnittliga vårdtiden ca 3-4 dagar, men det bedrivs även dagvård. År 2008 var 

beläggningsprocenten 121 %.  Personalen skall följa de av socialstyrelsen utarbetade 

riktlinjerna vad gäller den basala handhygien och den klädpolicy som finns inom landstinget. 

O`Boyle (O´Boyle et al, 2001), menar att motivationen att följa de riktlinjer för hygien som 

finns riskerar att minska när arbetsbelastningen blir för hög. Forskningen visar också på 

vikten av tydliga förebilder i vården i arbetet att förebygga VRI t.ex. hygiensjuksköterskor- 

eller läkare (Haley et al, 1985). Författarna har utgått från socialstyrelsens 

kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2005) där det bl.a. 

står att sjuksköterskan ska arbeta utifrån hygieniska principer, förebygga smitta och 

smittspridning, medverka i kvalitets- och säkerhetsarbeten och bedriva 

utveckling/forskningsarbeten.  
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Haley (Haley et al, 1985) visar på betydelsen av att fortlöpande utvärdera det 

infektionsförebyggande arbetet. De menar vidare att när erfaren personal ansvarar för 

bevakningen av infektionsläget och gör aktiva infektionskontroller minskar VRI. 

Sårvårdsregistreringen, som ingår i SKLs underlag för journalgranskning för att förebygga 

sårinfektioner (SKL 2007), var undermålig under båda åren men särskilt under år 2007. 

Journalgranskningen var ett led i klinikens kvalitetssäkringsarbete. Syftet med granskningen 

var att kartlägga antal postoperativa sårinfektioner i gruppen, se om en ökning av infektioner 

förelåg men också se om det fanns gemensamma faktorer bakom infektionerna i avsikt att 

minska antalet VRI.  

Journalgranskningen har visat att upplevelsen av att infektionerna hade ökat var felaktig. 

Däremot fanns en hög postoperativ sårinfektionsfrekvens bland patienter som opererats med 

femoralis poplitea by pass (> 50 %). En av faktorerna, normotemp, som författarna avsåg att 

granska, saknades helt i dokumentationen och har därför varit omöjlig att utvärdera. Enligt 

Sessler (Sessler, 2006) minskar risken för postoperativa sårinfektioner när patientens 

normotemp bibehålls under operationen och nedkylning undviks. De bifynd författarna har 

gjort under journalgranskningen har varit lika betydelsefulla som svaren på frågeställningarna. 

Ingen enskild faktor fick signifikans och även om diabetes hos kvinnor och 

operationsindikationen visade på ett visst samband för risken att få en postoperativ 

sårinfektion, är resultat dock osäkert pga. ett litet material.  

Omvårdnadspersonalen har under vårdtillfället dokumenterat under sökorden: Sårvård 

och Omvårdnadsanteckning; hud, vilket har gjort det lite svårt att följa ordination, behandling 

och utvärdering. Bedömningen av såren var mycket individuell. Vid något tillfälle kan 

författarna se att serom8

 

 förväxlats med sårinfektion, pga. att det har runnit mycket ur såret. 

Författarna fann att läkaranteckningarna var ojämna, både under vårdtillfället och vid 

återbesöken, vad gäller sårstatus.  

Felkällor 

Genom författarnas förkunskap om rutinerna på avdelningen angående huddesinfektion 

preoperativt kan det antas att huddesinfektion har genomförts enligt gällande rutiner. Patienter 

som kommer akut får duscha på avdelningen och patienter som går via ”Slussen” får där 

information om vikten av att duscha inför operation, men om det är utfört är inte 

dokumenterat i journalen. Vid ankomsten till operationsavdelningen granskar 

                                                 
8 vätskeansamling 



 

       19 

narkospersonalen en checklista ifylld av sjuksköterskan på avdelningen. Där finns uppgifter 

om preoperativ huddesinfektion men den är inte en journalhandling och slängs därför ofta. 

 Normotemp under operation är viktigt då risken finns att patienten blir hypoterm under 

operationen. Detta kan t.ex. orsakas av anestesi, oro, hudexponering och kall omgivande miljö 

(Sessler, 2006). Trots avsaknad av dokumentation av temperaturmätning på 

operationsavdelningen finns rutiner för att använda varma täcken så patienten skall behålla 

normal kroppstemperatur och det finns dokumentation om att s.k. Bairhugger9

På grund av att två patienter avled innan tre månader hade gått påverkade deras bortfall 

granskningen eftersom materialet redan var relativt litet för att få signifikans för någon faktor.  

 använts vid 

några tillfällen. Operationspersonalen har möjlighet att mäta kroppstemperaturen via 

urinkateter under operationen. Uppvakningsavdelningen och intensivvårdsavdelningen gör 

oftast en temperaturkontroll direkt vid ankomst till respektive avdelning.  

Även i utfallet av antal postoperativa sårinfektioner kan det finnas patienter där en 

sårinfektion uppkommit senare än tre månader och som behandlats av primärvården. Det 

fanns en anteckning i en journal om detta vid ettårsuppföljningen på kirurgmottagningen.  

Författarna har inte skilt på ytliga eller djupa sårinfektioner vid sammanställningen av 

infektionerna. Trots att den ökade operationstiden inte gav signifikans för postoperativ 

sårinfektion är en ökad exponeringstid under operationen en ökad risk att få en djup infektion. 

Granskningen har visat att några av infektionerna var djupa. 

 

Bifynd 

Vid granskningen av journalerna visade det sig att många av dessa var ofullständigt ifyllda. 

Det fattades operationsberättelse i någon journal och felaktigt diagnosnummer var angiven i 

en annan. I en journal var det felaktigt angivet att kroppseget graft använts när ett konstgjort 

graft använts. 

Det har visat sig svårt att hålla planerade besökstider; en månad kan bli två månader, sex 

månader kan bli ett år, planerad angiografi inom tre veckor kan bli mer än två månader. 

Författarna har noterat att antibiotika ibland sätts in utan att sårodling har tagits. Feber 

och rodnad har varit de vägledande indikationerna.  

 

                                                 
9 täcke uppvärmt med varmluft 
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Metoddiskussion 

Det kan finnas flera felkällor i resultatet. När författarna granskade resultatet måste de ta 

hänsyn till flera omständigheter. De faktorer författarna valt att granska är också riskfaktorer 

vid kärlsjukdomen claudikatio/kritisk ischemi; hjärtsjukdom, diabetes och nikotinbruk. 

Sjukdomen drabbar äldre personer som lättare drabbas av infektioner. Journalgranskningen 

har också visat att flera av riskfaktorerna fanns hos patienterna. Det betyder, pga. det lilla 

materialet, att det kan vara svårt att skilja sjukdom från de faktorer som orsakar postoperativ 

sårinfektion. 

Författarna anser att metoden med journalgranskning var korrekt för att få svar på 

frågeställningarna. En styrka vid journalgranskning är att de data som finns är lätt tillgänglig 

och inte förändras vid en ny granskning. Svagheten vid journalgranskning är att det finns 

utrymme för tolkning av dokumentationen, bristfällig dokumentation samt att handskrivna 

journaler kan vara svårlästa.  

Undersökningsmaterialet är, trots att det är få journaler, hela populationen för båda åren 

i undersökningen. För att uppnå validitet i en undersökning måste populationen vara 

tillräckligt stor. För liten undersökningsgrupp gör det svårt att tolka resultatet och dra säkra 

slutsatser (Forsberg & Wengström, 2003). Författarna hade behövt ett större urval för att 

uppnå signifikans på en eller flera av faktorerna 

Också reliabiliteten i undersökningen påverkas av den lilla populationen. Det minskar 

resultatets trovärdighet och ger därför mindre möjlighet att generalisera resultatet.   

Från januari till maj 2004 fanns enbart pappersjournaler, vilket försvårade granskningen 

av sårvårdsdokumentationen och gjorde den mer tidskrävande. Efter att datajournalen infördes 

2007 underlättades journalgranskningen väsentligt genom att texten blev mer lättläst.  

Författarna har under arbetets gång kontinuerligt diskuterat med varandra för att uppnå 

samsyn vilket minskar risken för olika tolkningar vid insamlingen av data. 

SKL föreskriver en uppföljning i minst tre månader efter operation för att se om en 

postoperativ sårinfektion uppstår. För patienter med implantationskirurgi rekommenderas en 

uppföljningstid på ett år. Författarna valde att följa patienterna tre månader efter operation för 

att avgränsa studien. Möjligheten finns att en längre uppföljningstid skulle ha gett ett annat 

resultat. 

Författarna har utgått från STRAMAs journalgransknings mall och lagt till egna 

faktorer. De frågor som författarna har ställt har besvarats genom instrumentet. För att göra 

om samma granskning igen behövs granskningsmallen och manualen. Materialet har 
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bearbetats i statistikprogrammet SPSS. Analysmetoderna valdes eftersom studien innefattade 

både parametriska och icke-parametriska faktorer på kvot- och nominalskalenivå.  

 

Allmän diskussion  

Andra liknande projekt 

Fler sjukhus i Sverige har eller har haft liknande problem med hög frekvens av sårinfektioner 

som den aktuella kirurgkliniken. På Karlskoga lasarett har man för att minska sårinfektionerna 

bl.a. genomfört en retrospektiv journalgranskning och infört infektionsregistrering. De har 

även infört ändrade preoperativa rutiner. De har också infört plastförkläden och ökat 

användandet av handsprit. Kirurgkliniken i Varberg arbetar på liknande sätt och har infört en 

nollvision för postoperativa sårinfektioner. (SKL, 2009) 

I en artikel i Läkartidningen (Ahlgren, 2008) beskriver kirurg Stefan Acosta, på 

kärlcentrum i Malmö-Lund, problemen med postoperativa sårinfektioner och de åtgärder som 

införts på kliniken. Från en postoperativ sårinfektionsfrekvens på 26 % har frekvensen sjunkit 

till 9 %. Kliniken hade liknande problem som kan ses vid den granskade avdelningen. En stor 

del av sårinfektionerna kom vid elektiv vård. Ingen registrering av infektionerna gjordes. På 

båda klinikerna försöker nu personalen göra olika förändringar som är enkla men ganska 

självklara t.ex. separering av duscharna så att inte rena/friska patienter använder samma dusch 

som infekterade patienter. Liksom på den studerade avdelningen görs numera tre 

dubbelduschningar inför en kärloperation och handsprit finns vid alla sängar. På kärlcentrum 

Malmö-Lund finns nya antibiotikarutiner vid längre operation, huden sutureras intrakutant om 

det går och sårinfektioner registreras. Allt arbete med att sänka infektionsfrekvensen är gjort 

mot bakgrund av det hot som MRB utgör och den svårighet det skulle medföra att behandla 

infektioner utan antibiotika. 

Vid samtal med dr. Stefan Acosta och sjuksköterskor på kliniken om åtgärderna, säger 

de att det finns en stor villighet hos personalen att införa och efterfölja de nya 

riktlinjerna/arbetsmetoderna. De berättade vidare att det krävs en motiverad personal så att 

inte förändringsarbetet riskerar att tappa farten och att förändringen tar tid. 

 

Fortsatt utveckling 

Ett stort problem på den studerade avdelningen har hittills varit att infekterade patienter har 

blandats med nyopererade patienter på salarna. Det är svårt att ha en ”ren” sal utan 

infekterade sår pga. det hårda patienttrycket samt att patienten under vårdtiden kan få ett rent 

sår infekterat. Avdelningen eftersträvar att hålla ett av fyrabäddsrummen ”rena”. Detta får 
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lösas efter de situationer som uppstår, t.ex. genom att förflytta patienter och försöka placera 

infekterade patienter på enkelsal. När avdelningen har alla patientplatser belagda kan 

överbeläggning ske i korridor och behandlingsrum. Ingen av dessa platser är lämpliga när det 

gäller infekterade patienter, särskilt inte när det gäller det sistnämnda utrymmet. I 

behandlingsrummet förvaras och hämtas allt sterilt material och förs ut på avdelningen.  

Personalen har visat ett stort intresse för att hitta lösningar med lättåtkomlig handsprit i 

patientsalarna, i korridoren och i patientmatsalen. Det sker också en medveten information till 

patienter och anhöriga att använda handsprit före måltider och efter toalettbesök. 

Avdelningens förrådsansvariga ser också att förbrukningen av handsprit stadigt ökar.  

En mycket viktig del i omvårdnaden av kärlsjuka patienter är att motivera och stödja 

patienten till att sluta röka. Sjuksköterskans ansvar är att upplysa patienten om vilka risker det 

innebär att röka/använda tobak och dess betydelse för sårläkningen. Detta är extra viktigt för 

just denna patientgrupp som redan har mycket dålig cirkulation pga. hjärt- och kärlsjukdom 

och diabetes. I förlängningen har rökning också betydelse för operationens resultat. Andra 

faktorer som främjar denna patientgrupps hälsa är kost och motion (Lindgärde 2005). Också 

här har omvårdnadspersonalen ett stort ansvar att uppmuntra och stödja patienten. Träning 

trots smärta bidrar till att utveckla kollateraler som på sikt kan öka blodtillförseln till ben och 

fötter och på så sätt ge smärtlindring och ökad rörlighet. 

Det finns en stark kvalitetssäkringsaspekt i undersökningen. En granskning av den egna 

verksamheten är nödvändig för att förbättra omvårdnaden av patienterna. Trots 

undersökningsmaterialets begränsade antal anser författarna att de har fått svar på sina frågor. 

De bifynd som journalgranskningen har funnit kommer att leda till fortsatt utvecklingsarbete 

och författarna hoppas att studien bl.a. skall leda fram till registrering av sårinfektioner och 

eventuellt skapande av ett lokalt register för VRI. Registreringen skulle göra det lättare att i 

framtiden kontrollera den studerade avdelningens frekvens av sårinfektioner och ingår också i 

SKLs handlingsplan för att sänka den postoperativa sårinfektions frekvensen (SKL,2008).  

Det behövs alltid undervisning av ny personal om de basala hygienrutinerna. 

Vårdpersonal behöver regelbundet få sina kunskaper i vårdhygien aktualiserad. Det kommer 

ständigt nya omläggningsrutiner, nya duschrutiner, nya städrutiner etc. Vårdpersonalen 

behöver stå väl rustade inför den påtagliga risken att möta ett ökat antal MRB. Kunskap om 

detta leder till säkrare vård för patienterna och en säkrare arbetsmiljö för personalen. 

Författarna hoppas att studien kan få vårdpersonalen mer motiverad att efterfölja 

hygienrutinerna när de ser att åtgärderna som de genomför leder till en ökad kvalité på 
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omvårdnaden och minskad sårinfektionsfrekvens. Det minskar lidandet hos patienten men 

bidrar också till ökad tillfredställelse hos personalen. 

Författarna tror att uppsatsen kommer att bidra till att de nationella målen om ökad 

patientsäkerhet i vården uppnås.  



 

       24 

REFERENSER 

 

Ahlgren, T. (2008). Två av tre postoperativa sårinfektioner har eliminerats: Betydligt färre 

kärlpatienter riskerar amputation och död. Läkartidningen, 105 (1-2) 46-47.  

 

Benner P. (1993). Från novis till expert - Mästerskap och talang inom omvårdnadsarbetet. 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Brusaferro, S., Quattrin, R., Barbone, F., DÁlessandro, D., Finzi, G.F. and the GISIO (2003). 

Factors influencing hospital infection control policies in Italian hospitals. Journal of 

Hospital Infection, 53, 268-273. 

 

Cunningham, J.B., Kernohan, W.G., Sowney, R. (2005). Bed occupancy and turnover interval 

as determinant factors in MRSA infection in acute settings in Northern Ireland. Journal 

of Hospital Infection, 61, 189-193.  

 

Forsberg, C., Wengström, Y. (2003). Att göra systematiska litteraturstudier: Värdering, 

analys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Bokförlaget Natur och 

Kultur. 

 

Haley, R.W., Culver, D.H., White, J.W., Morgan, W.M., Emori, T.G., Munn, V.P. et al. 

(1985). The efficacy of infection surveillance and control programs in preventing 

nosocomial infections in US hospitals. American Journal of Epidemiology, 121(2) 182-

205.  

 

James, P., Thorpe, N. (1997). Uppfinningar: från antikens tandborstar till medeltidens 

fallskärmar. Stockholm: Bonnier Alba.  

 

Landstinget Gävleborg (2006). Landstingsgemensamma hygien- och klädregler för personal 

inom hälso- och sjukvården. Vårdgivarens riktlinjer.  

 

Lindgärde, F., Thulin, T., Östergren, J. (Red.). (2005). Kärlsjukdomar- lärobok i medicinsk 

angiologi. Lund: Studentlitteratur. 

 



 

       25 

Marklund, K. (Red.). (1994). Nationalencyklopedin. Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker. 

 

O´Boyle, C.A., Henly, S.J., Larson, E. (2001). Understanding adherence to hand hygiene  

 recommendations: The theory of planned behaviour. American Journal of Infectious 

Diseases, 29 (6) 352-60. 

 

Pittet, D., Donaldson, L. (2005). Clean care is safer care: a world wide priority. The Lancet, 

366, 1246-1247.  

 

Polit, D., & Beck, C.T. (2008). Nursing Research. Generating and Assessing Evidence for 

Nursing Practice. Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins.  

 

Sessler, D.I. (2006). Non-pharmacologic prevention of surgical woundinfection. 

Anesthesiology Clinics of North America, 24 (2) 279-297.  

 

Socialstyrelsen. (2006). Att förebygga vårdrelaterade infektioner - ett kunskapsunderlag. 

Stockholm. 

 

Socialstyrelsen. (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. [Elektronisk 

version] Artikelnr 2005-105-1. Hämtad 18 maj, 2009 från: 

http:// www.socialstyrelsen.se.  

 

SOSFS 2005:12. Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och 
patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Stockholm: Socialstyrelsen. 

 
 
SOSFS 2007:19. Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien inom hälso- och sjukvården 

m.m. Stockholm: Socialstyrelsen.  

 

Strama.(2008) Hur används antibiotika på ditt sjukhus? 

Hämtad 31 oktober, 2008, från: http://www.strama.se/dokument och 

rapporter/Sverige/nationella Strama-studier i korthet/stramas punktprevalensstudier i 

slutenvård 2003, 2004 och 2006.  

 

http://www.socialstyrelsen.se/�
http://www.strama.se/dokument�


 

       26 

Statens beredning för medicinsk utvärdering. (2007). Benartärsjukdom – diagnostik och 

behandling. En systematisk litteraturöversikt. (SBU-rapport, 187). Stockholm: Statens 

beredning för medicinsk utvärdering. 

 

Svensk sjuksköterskeförening (2006). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. 

[Broschyr][Elektronisk]. Hämtad 18 maj, 2009, från 

http://www.vardforbundet.se/templates/VFArticlePage4.aspx?id=8935 

 

Sveriges Kommuner och Landsting(2007). Vi ska höja säkerheten i vården. Hämtad 31 

oktober, 2008, från http://www.skl.se/pressrum/debattartiklar/2007/ Vi ska höja 

säkerheten i vården.  

 

Sveriges Kommuner och Landsting (2008). Förebygg postoperativa sårinfektioner: Nationell 

satsning för ökad patientsäkerhet. [Broschyr] Stockholm: Sveriges Kommuner och 

Landsting. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting (2009). Slutrapport VRISS II. Hämtad 18 maj, 2009, från  
http://kikaren.skl.se/artikel.asp?C=7086&A=58472. 

http://www.skl.se/�
http://kikaren.skl.se/artikel.asp?C=7086&A=58472�


 

       1 

BILAGA 1-3 
 
 



 

       2 

 

Bilaga 1 

 



 

       3 

 
 

 



 

       4 

 
 

 



 

       5 

 
 

 



 

       6 

 
 
 
 



 

       7 

 


	INNEHÅLLSFÖRTECKNING
	INTRODUKTION
	Historik
	Smittkällor och smittvägar
	Postoperativ sårinfektion och sårinfektionsregistrering
	Sjuksköterskans ansvarsområde
	Studiemiljön
	Femoralis poplitea by pass

	PROBLEMOMRÅDE
	SYFTE
	FRÅGESTÄLLNINGAR
	METOD
	Design
	Undersökningsgrupp
	Datainsamlingsmetod
	Tillvägagångssätt
	Dataanalys
	Etik

	RESULTAT
	Frekvens av postoperativ sårinfektion år 2004 respektive 2007 vid femoralis poplitea by pass.
	Skillnad i frekvens vid postoperativ sårinfektion avseende år 2004 respektive år 2007.
	Gemensamma faktorer hos de opererade patienterna med postoperativ sårinfektion år 2004 respektive 2007.
	Genomgång av de studerade faktorerna

	Faktorer
	DISKUSSION
	Felkällor
	Bifynd
	Metoddiskussion
	Allmän diskussion
	Andra liknande projekt
	Fortsatt utveckling


	BILAGA 1-3

