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Sammanfattning  

Syftet var att beskriva vilka positionsrelaterade skador som finns beskrivna i samband med att en 

patient ligger på operationsbordet. Vidare att undersöka om vissa patientergrupper löper större 

risk eller om andra faktorer bidrar till risk. Den metodologiska aspekten som granskades gällde 

kvaliteten i de inkluderade artiklarnas urval och bortfall. En beskrivande litteraturstudie 

genomfördes där 13 vetenskapliga artiklar med kvantitativ ansats analyserades. Resultatet visade 

vårdskador utifrån den position som patienten opererats i. Positionerna på operationsbordet 

varierade från knästående, ryggläge med höjda ben eller sänkt huvudända samt bukläge. 

Positionerna medförde risker för olika typer av skador t.ex. tryckskador på hud och muskler, 

nervskador samt skador på ögonen. Olika sjukdomstillstånd, kön, kroppsvikt och ålder inverkade 

samt faktorer som operationens längd, blodförlust och positioneringshjälpmedel. Motsägelsefulla 

resultat framkom, vilket kan medföra svårigheter att fastställa orsaker till att vissa patienter kom 

till skada. Slutsatsen var att flera orsaker kan bidra till vårdskador i samband med att patienten 

ligger på operationsbordet. Patienterna är sårbara pga. att de är bedövade/sövda och då inte kan 

ändra eller känna av kroppsläget. Vårdpersonal på operationsavdelningar behöver ständigt 

uppdatera rutiner för att risker ska upptäckas och förebyggas så att vårdskador inte uppstår. 

 

Sökord: patientpositionering, perioperativ vård, riskfaktorer, trycksår och nervskador   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract  

The purpose of the study was to describe the position-related injuries described in the literature 

related to a patient lying on the operating table and to investigate if certain groups of patients are 

at higher risk or if other factors contribute to risk. Further the quality of the articles regarding 

sample and dropouts were examined. A descriptive literature review was conducted and 13 

scientific articles with quantitative approach were analyzed. The main result showed injuries 

related to the patients position on the operating table.  The operating position varied from 

kneeling, prone position, supine position with the legs raised or with lowered headrest. The 

different positions involved different risks of suffering from various types of injuries. The injuries 

that occurred were pressure injuries of the skin and muscles, nerve and eyes injuries. The patients 

health condition, gender, bodyweight and age might have influenced as well as the length of the 

operation, blood loss and positioning devices. Contradictory results emerged, so it could be 

difficult to say with certainty what causes harm to some patients. During anesthesia, patients are 

vulnerable because they cannot move or feel their body or change the position. The entire 

operating team needs to update procedures to find and prevent risks and avoid harming the 

patients.  

 

Keywords: patientpositioning/ posture, perioperative care, risk factors, pressure ulcer and 

peripheral nerve injuries   
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1. Introduktion 

 

1.1 Vårdskador 

Det finns risk för att olika typer av vårdskador uppstår vid operationer och ingrepp och vissa 

skador kan relateras till patientens position på operationsbordet (Walsh 1994).  Enligt 

Socialstyrelsen (2008) sker hälften av alla vårdskador inom somatisk sjukhusvård i samband 

med operationer eller andra ingrepp som görs t.ex. när katetrar förs in eller att olika typer av 

blod och vävnadsprover tas. Vidare beskrivs att 1967 journaler granskades och att 8,6 % av 

patienterna hade fått någon form av vårdskada t.ex. infektioner. Bland vårdskador som har 

blivit Lex Maria anmälda finns förutom rapporterade patientfall om problem med infektioner 

(Socialstyrelsen 2008) också skador som är relaterade till respiration och cirkulation som t.ex. 

bildning av tromboser (Hoshowsky 1998). Ytterligare andra beskrivna skador är att patienter 

kan få nervskador av injektioner som ges vid blockad eller att kirurgen skadar nerver vid 

operationen (Sawyer et al. 2000).   

Med 1,2 miljoner antal vårdtillfällen per år innebär det årligen att 105 000 patienter skadas. 

De flesta av vårdskadorna är lindriga och läker relativt snart. De allra flesta patienter får en 

god och säker vård men vårdskadorna medförde i genomsnitt sex extra vårddygn på sjukhus 

(Socialstyrelsen 2008). 

 

1.2 Perioperativ omvårdnad 

Utbildningen till anestesi- och operationssjuksköterska är unika och gäller enbart för Sverige. 

Det innebär att sjuksköterskorna har kompetens att arbeta självständigt och med ett eget 

yrkesansvar (SOSFS 1995:5). En anestesi- och operationssjuksköterska har det övergripande 

ansvaret för patientens säkerhet och positionering på operationssalen (Hovind 2013). 

Perioperativ omvårdnad definieras som ”de vårdhandlingar och vårdaktiviteter som utförs av 

en anestesi- eller operationssjuksköterska under de pre-, intra- och postoperativa faserna i 

samband med en patients operation”. ”Peri” hänvisar till tiden och vårdaktiviteterna närmast 

runt omkring patientens operation (Lindwall & von Post 2008). Halldin och Lindahl (2000) 
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beskriver att den intraoperativa omvårdnaden börjar när patienten kommer till 

operationsenheten och slutar när patienten rapporteras över till en uppvaknings- eller 

intensivvårdsenhet. Den första beskrivningen av den perioperativa omvårdnadsprocessen med 

en pre- intra- och postoperativ del presenterades 1985, i USA och har därefter utvecklats i 

Sverige av omvårdnadsteoretikern Irene von Post (2008). Den intraoperativa vårdens mål är 

att skydda och bevara patientens värdighet, att vårda kroppen väl, undvika faror och skydda 

kroppen för skador från omgivningen (Lindwall & von Post 2008). 

 

1.3 Nationell satsning för att minska allvarliga vårdskador inom hälso- och sjukvården                               

År 2007 presenterade Sveriges kommuner och landsting (SKL) med stöd av olika 

expertgrupper, landstings- och regiondirektörer en nationell satsning av riskreducerande 

åtgärder mot sex typer av vårdskador som var och är särskilt vanliga och allvarliga inom 

hälso- och sjukvården. Vårdskadorna är följande; urinvägsinfektioner i samband med vård, 

infektioner vid centrala venösa infarter, postoperativa sårinfektioner, läkemedelsfel i vårdens 

övergångar, fallskador i samband med vård och trycksår i samband med vård. Vårdrelaterade 

infektioner tillhör en av de allra vanligaste vårdskadorna. Skärpta hygienkrav och bättre 

följsamhet till vårdhygieniska rutiner i vård och omsorg är de främsta åtgärderna (SKL 2007).  

 

1.4 Lagstiftning och riktlinjer för ökad patientsäkerhet                                                                      

Den 1 januari 2011 trädde Patientsäkerhetslagen (SFS 2010) i kraft. Den nya lagens syfte är 

att främja hög patientsäkerhet. För att vården ska bli säkrare ställer lagen krav på systematisk 

och förebyggande patientsäkerhetsarbete och innebär att alla som arbetar i vården ska bidra 

till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Enligt Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård 

(SFAI) ska förlopp, åtgärder och avvikelser dokumenteras i anestesijournalen av 

sjuksköterska och/eller läkare, bl. a. utförd kontroll av medicinteknisk utrustning, kontroll av 

patientens identitet, läkemedel som administreras, patientens vitalparametrar t.ex. puls och 

blodtryck samt patientens position och eventuella förändringar av detta (SFAI 2004). 



3 

 

Alla patienter som skall opereras (åtminstone där det bedrivs modern medicinsk vård) bedöms 

av en anestesiolog. Anestesiologen bestämmer då vilken American Society of 

Anaesthesiologists classification (ASA klassificering) patienten tillhör. Detta för att beskriva 

patientens fysiska status innan operationen. I vissa fall används även New York Heart 

Association classification (NYHA klassificering) för att bedöma hjärtats sjukdomar och fysik 

(Lindgren et al. 2005).  

 

ASA klassificering: 

1. Fullt frisk och gott allmäntillstånd 

2. Mild systemsjukdom. T ex diabetes och hypertoni utan funktionsnedsättning. 

3. Svår systemsjukdom med funktionsnedsättning. T ex hjärt-/lungsjukdom, njursvikt 

diabetes och hypertoni 

4. Svår systemisk sjukdom som är ett ständigt hot mot liv. 

5. Döende patienter som inte förväntas överleva utan operation. 

NYHA klassificering: 

1. Ingen begränsning av fysisk aktivitet. Ordinarie fysisk aktivitet orsakar inte onormal 

trötthet, hjärtklappning eller dyspné (andnöd). 

2. Lätt begränsning av fysisk aktivitet. Bekväm i vila, men vanlig fysisk aktivitet leder 

till trötthet, hjärtklappning eller dyspné. 

3. Markant begränsning av fysisk aktivitet. Bekväm i vila, men mindre fysisk aktivitet t 

ex promenad eller påklädning orsakar trötthet, hjärtklappning eller dyspné. 

4. Oförmögen att utföra någon fysisk aktivitet utan obehag. Symtom på hjärtsvikt i vila. 

Om någon fysisk aktivitet sker, ökar obehaget. Patienten är ofta bunden till säng eller 

stol. 

 

1.5 Operationsteamets ansvar och roll  

I litteraturen finns det beskrivet hur patienter ska positioneras för optimalt läge så att risken 

för uppläggningsskador ska minimeras (Walton-Geer 2009, Martin & Warner 1997). Tryck 
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och nervskador kan uppstå i samband med operation och kan ge patienten men, handikapp 

och lidande (Sajid et al. 2010). Anestesisjuksköterskan, operationssjuksköterskan och 

kirurgen har ett delat ansvar för att patienten placeras i ett bra och säkert läge på 

operationsbordet (Hovind 2013). En patient som är sövd kan inte själv påverka sitt kroppsläge 

och därför ökar risken för skador (Hoshowsky 1998). Patienten måste placeras i rätt läge för 

det kirurgiska ingreppet och på ett sådant sätt att operations- och anestesipersonal har bästa 

möjliga åtkomst för sina åtgärder. Sjuksköterskan och/eller läkaren ska dokumentera 

patientens position på bordet och typ av läge i den medicinska journalen. Beroende på det 

aktuella kirurgiska ingreppet måste patienten placeras i vissa bestämda ställningar såsom 

ryggläge, buk läge, sidoläge, sittande och tippläge med huvudet uppåt eller nedåt (Hovind 

2013). Patientens positionering är en av de viktigaste uppgifter som operationsteamet har att 

beakta (Hoshowsky 1998). Alfredsdottir och Bjornsdottir (2007) beskriver i sin studie att brist 

på kunskap och utbildning samt att det är ett högt arbetstempo för sjuksköterskorna på 

operationssalarna kan äventyra patientsäkerheten under en operation.  

 

1.6 Problemformulering 

De flesta patienter får en god och säker vård men det finns risker för patienter att drabbas av 

vårdskador vid operationer eller andra ingrepp inom hälso- och sjukvården. Över en miljon 

vårdtillfällen görs per år, drygt 100 000 patienter drabbas av vårdskador årligen. 

Vårdskadorna är oftast lindriga och i ett antal fall görs en Lex Maria anmälning. På 

operationssalen har anestesisjuksköterskor ett gemensamt ansvar tillsammans med 

operationssjuksköterskor och kirurgen att skydda patienten från skador. Om patienten är sövd 

och inte kan påverka sitt kroppsläge ökar risken för positionsrelaterade skador. Därför är det 

viktigt att aktualisera detta hos personal som arbetat länge och undervisa nyexaminerad 

personal om hur viktig patientens position på operationsbordet är. Det är viktigt för anestesi- 

och operationssjuksköterskor att få ytterligare kunskap om vårdskador relaterade till 

patientens position, bidragande riskfaktorer, särskilt utsatta kroppsdelar och patientgrupper för 

att kunna förebygga och/eller undvika att skadorna uppstår. Det i sin tur kan leda till ett 

minskat antal positionsrelaterade skador och minskat lidande för patienten. Kunskaperna kan 

även användas som underlag för en diskussion mellan anestesi- och operationssjuksköterskor 

samt kirurg för att förbättra och utveckla sitt arbete med patienters positioner.   
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2. Syfte 

Syftet var att undersöka vilka positionsrelaterade skador som finns beskrivna i litteraturen i 

samband med att en patient ligger på operationsbordet. Vidare att undersöka om vissa 

patientgrupper löper större risk eller om andra faktorer bidrar till risk. Den metodologiska 

aspekten som granskades gällde kvaliteten i de inkluderade artiklarnas urval och bortfall. 

2.1 Frågeställningar         

1. Vilka typer av positionsrelaterade skador kan uppkomma när patienten ligger på 

operationsbordet? 

2. Vilka patientgrupper löper större risk att drabbas av positionsrelaterade skador? 

3. Vilka faktorer utgör risker för patienter vid en operation?  

4. Vilken kvalitet har de redovisade artiklarna när det gäller urval och bortfall? 

 

3. Metod 

 

3.1 Design 

Studien är en deskriptiv litteraturstudie. En litteraturstudie är en sammanställning av 

forskning om ett ämne av intresse (Polit & Beck 2008).   

3.2 Sökord och databaser  

Sökorden som valdes utgick ifrån studiens syfte och frågeställningar och sökorden var: 

Patientpositioning/ posture, risk factors, perioperative care, peripheral nerve injuries och 

pressure ulcer. För alla sökord användes MeSH termer. De olika sökorden kombinerades och 

de booleanska söktermerna AND och OR användes. Sökningarna gjordes i databasen PubMed 

och Cinahl. Resultat av sökningarna och de valda artiklarna presenteras i tabell 1. Åtta artiklar 

inkluderades via manuell sökning dvs. att andra artiklars referenslistor granskades. 
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Sökningarna från Cinahl redovisas inte då de inte ledde till några valda källor. Även andra 

sökord som perioperative nursing och operating room nursing användes men de ledde inte 

heller till några valda källor.  

 

3.3 Urval och urvalskriterier 

Vid sökning gjordes en begränsning avseende artiklarnas språk, de utvalda artiklarna skulle 

vara skrivna på engelska, artiklarna skulle vara publicerade i en vetenskaplig tidskrift och ha 

ett abstrakt och svara mot syftet och frågeställningarna. En begränsning på tio år gjordes för 

att få fram nyare studier.  Sökningen gjordes på följande sökord enligt Meshtermer 

Patientpositioning (innebär att patienten förflyttas till en speciell position) och Posture 

(definitionen avser kroppens position) och Risk factors. De 488 titlarna som sökningen gav 

lästes och endast 200 var relevanta för syfte och frågeställningar. Efter att ha läst de 200 

abstrakten så återstod två artiklar som var av intresse för vårt område dvs. skador som uppstår 

pga. felpositionering på operationsbordet.  Vi sökte vidare på Perioperative Care (åtgärder för 

att ge vård före, under eller direkt efter utförd kirurgi) vilket gav fem träffar, abstrakt och 

artiklar lästes igenom och en artikel har använts. Nästa sökord som togs med var Peripheral 

Nerve Injuries, det gav 28 träffar varav en artikel sammanföll med syftet och därefter togs 

Pressure Ulcer med, det gav sju träffar och en artikel togs med. För att få ett större antal 

övergick vi därefter till manuell sökning i andra artiklar och på så sätt inkluderades ytterligare 

åtta artiklar i studien. Tidskrifterna kontrollerades med hjälp av Ulrichsweb. Sökningen 

gjordes i samråd med bibliotekarie. Alla artiklar som ingick i studien hade en kvantitativ 

ansats.
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Tabell 1. Resultat av artikelsökning   

Databas Söktermer Antal träffar Valda källor 

(exklusive 

dubbletter) 

Pubmed Patient positioning [Mesh] OR 

Posture [Mesh] AND Risk 

factors [Mesh]  

488 2 

 Patient positioning [Mesh] 

AND Posture [Mesh] AND 

Risk factors AND 

Perioperative Care [Mesh]  

5 1 

 Patient positioning [Mesh] OR 

Posture  AND Peripheral 

Nerve Injuries [Mesh]  

28 1 

 Patient positioning [Mesh] OR 

Posture  AND Pressure Ulcer 

[Mesh]  

7 1 

Manuell sökning 

i andra artiklars 

referenslistor 

Relevans för syfte och 

frågeställning 

 8 

Totalt  528 13 

3.4 Dataanalys 

De inkluderade artiklarna lästes och granskades först var och en för sig och därefter 

tillsammans. Författarna läste artiklarna utifrån syfte och frågeställning för att få en 

uppfattning om innehållet. Resultatet i artiklarna som motsvarade syfte och frågeställningar 

ströks under och sammanställdes av författarna tillsammans samt att de sökte efter teman och 

mönster i artiklarnas resultat (Forsberg & Wengström 2008). Därefter sammanställdes 

resultatet med likheter och skillnader utifrån artiklarnas resultat. Rubriker formades utifrån 

syfte och frågeställningar och underrubriker formades utifrån vad som framkom i artiklarnas 

resultat. De delar av metoden som granskades gällde undersökningsgruppens inklusion – och 

exklusionskriterier och om bortfalls storlek och bortfalls analys var beskrivet (Polit & Beck 

2008).  

3.5 Forskningsetiska överväganden 

De artiklar som valts har granskats objektivt, inga personliga värderingar har påverkat urvalet 

och artiklarna är hämtade ur vetenskapliga tidskrifter.
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4. Resultat 

Resultatet som presenterades utgick ifrån 13 vetenskapliga artiklar och presenterades i 

löpande text utifrån frågeställningarna. Huvudrubrikerna var: Typer av skador relaterade till 

patientens position på operationsbordet, Patientgrupper med risk för positionsrelaterade 

skador, Riskfaktorer och komplikationer vid operation.   

4.1 Typer av skador relaterat till patientens position på operationsbordet 

Hudskador 

De vanligaste positionsrelaterade var skador sår på huden orsakade av tryck. Enligt Lindgren 

et al. (2005) var trycksåren oftast lokaliserade till sacrum, hälar och sittbensknölen. 

Tryckavlastning av hälar åstadkom trycksår på sacrum, då trycket på sacrum ökade (Primano 

et al 2011). I en annan studie (Connor 20 et al 10) visades att sacrum, flank och rygg var de 

ställen på kroppen som mest utsattes för trycksår. 

 

Muskelskador 

En ytterligare typ av skada var muskelskador pga. tryck (Leek et al 2007, Roeder et al 2005, 

Simms & Terry 2004). Muskelskador uppstår när cirkulationen försämras och 

syreförsörjningen till musklerna avtar. Om muskler utsätts för ett långvarigt tryck, kan en 

compartmentskada uppstå. Om blodtrycket i benen är lågt, t.ex. när patienten ligger på rygg 

på operationsbordet i benstöd så blir cirkulationen inte tillräcklig och patienten kan få skador i 

musklerna (Roeder et al. 2005 och Simms & Terry 2004) pga. att ischemi uppstår och detta i 

sin tur leder till plasmautflöde och svullnad i muskelcellerna som ytterligare försämrar 

blodflödet. Ju högre benstöd desto större risk för compartmentskador (Roeder et al. 2005). 

Om patienten står på knä under en operation t.ex. ryggoperation och böjer 90 grader i höfterna 

och 90 grader i knäna så försämras det venösa blodflödet till hjärtat och benens muskler kan 

bli blodfyllda, svullna och skadas (Leek et al. 2007). Resultatet visade att musklerna 

påverkades olika i de olika positionerna. I ryggläge försämrades blodgenomströmning i 

musklerna (Roeder et al. 2005 och Simms & Terry 2004) och i knästående blev återflöde till 

hjärtat sämre (Leek et al. 2007). 
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Nervskador 

Nerver skadas genom att det blir ett direkt tryck mot en nerv eller att nerven har översträckts 

(Coppieters et al. 2002, Welch et al. 2009). Följderna av nervskador kan leda till 

känselbortfall, vilket är mest förekommande och/eller nedsatt motorik. Om patienten får 

nedsatt motorik har denne ofta även nedsatt känsel. Det förekommer också att patienterna 

drabbas av enbart nedsatt motorik utan känselbortfall men det är mer sällsynt (Welch et al. 

2009). Dessa tillstånd kan vara övergående eller bestående (Coppieters et al. 2002, Welch et 

al. 2009) Det är vanligare att nerver i de övre extremiteterna skadas än i de nedre (Welch et 

al. 2009). Vanligast var att ulnarnerven skadas, därefter brachialplexus följd av 

mediannerven. Dessa nerver kan skadas om armen är översträckt i axeln eller att armen är 

vriden med handryggen uppåt och/eller tryck mot axeln (Coppieters et al. 2002). 

Översträckning av brachialisnerven en längre tid kan orsaka obehag i form av smärta och/eller 

domningar (Coppieters et al. 2002). Studien av Bohrer et al. (2009) visar att patienter som 

ligger i benstöd även kan drabbas av nervskador och inte enbart av muskelskador. De som 

ligger i höga benstöd har lättare att drabbas än de som ligger i låga benstöd. Det beskrevs att 

ingen nervskada i benen uppkom då patienterna låg plant på rygg. I studien av Fritzlen et al. 

(2003) granskades 44 patienter som drabbats av nervskador. Författarna såg att den vanligaste 

nerven att skada var brachialplexus före ulnarnerven och radialnerven. Denna studie visar 

dessutom att flera patienter drabbats av mer än en nervskada. 

Ögonskador  

En annan typ av tryckskador är skador på ögonen. Detta kunde ske om patienten låg på 

operationsbordet med huvudet lägre än hjärthöjd och blod samlades i de eftergivliga 

vävnaderna i ögonen. Den svullnad som uppstod tryckte mot blodkärlen, ögonen blev då 

sparsamt blodförsörjda och syrebrist/ischemi uppstod. Det kunde inträffa när patienten låg i 

bukläge vid ryggoperationer, Lee et al. (2006, Lee et al. (2012) eller att huvudändan var 

tippad nedåt Molloy (2011). Enligt Lee et al. (2006) var detta vanligast vid operationer i 

hjärta, rygg, huvud och nacke. Ögonskadorna kunde variera från dimsyn till totalblindhet och 

var ofta irreversibla (Lee et al. 2012). Vissa patienter fick svullnad runt ögonen som gjorde att 

de inte kunde öppna ögonen på flera dagar men det ledde inte till synskador (Molloy 2011). I 

Lee et al. studie (2006) där totalt 93 patienter deltog kunde 12 patienter inte öppna ögonen 

pga. svullnad efter att ryggoperation utförts i bukläge, 83 av patienterna hade fått ischemiska 
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skador och två av dessa patienter hade båda typen av skador. Lee et al. (2012) beskrev 80 

patienter som legat med huvudet lägre än hjärtat under operationen hade drabbats av ödem 

runt orbita som orsakade ischemi. Ögonskador kunde även drabba patienter som låg i andra 

positioner. Vid viss laparoskopisk kirurgi t.ex. gynekologisk så ligger patienten på rygg och 

tippas med huvudet nedåt. Detta för att man ska komma åt organen vid operationer i nedre 

delen av buken och för att tarmarna inte ska skymma (Molloy 2011). I denna studie där 37 

patienter deltog visades att ju lägre huvudända desto större risk att drabbas av ögonskador. 

 

4.2 Patientgrupper med risk för positionsrelaterade skador 

Nedsatt allmäntillstånd  

Patientens hälsotillstånd har betydelse för risken att få skador. Patienter med högre ASA och 

NYHA poäng (2 eller mer) tillhörde de utsatta grupperna av att drabbas av skador. Det finns 

olika skattningsskalor för att beräkna risk för trycksår. Patienter som preoperativt hade sämre 

förutsättningar, alltså lägre poäng enligt Risk Assessment Pressure Sore (RAPS) 

trycksårsskala, hade lättare att få trycksår (Lindgren et al 2005) Patienter som hade skattats 

med hjälp av Bradens trycksårs skala och fått mellan 10-13 poäng löpte en större risk att 

utveckla trycksår postoperativt än patienter med 14 och högre poäng (Primano et al 2011).  

Simms och Terry (2004) beskrev att för de patienter som hade perifera kärlsjukdomar ökade 

risken för muskelskador. I studien ingick 65 patienter och av dessa hade fem patienter perifera 

kärlsjukdomar. I studien av Fritzlen et al. (2003) rapporterades att patienter med diabetes 

mellitus, hypertoni, karpaltunnelsyndrom, radiculopati och rökare hade högre risk för att 

drabbas av nervskador. Vid en försämrad blodförsörjning till muskler så drabbas även 

nerverna pga. syrebrist. Även Welch et al. (2009) beskrev att patienter med diabetes, 

hypertoni och rökare är extra känsliga för nervskador. Däremot visade studien av Bohrer et al. 

(2009) ingen signifikant skillnad mellan de som drabbats av nervskador och de som inte 

drabbats utifrån att de rökte eller hade kärl- och neurologiska sjukdomar. Enligt Lee et al. 

(2006), beror ögonskador inte på ett direkt tryck mot ögat utan det beror snarare på att 

patienter har kärlsjukdomar.  
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I en studie (Lee et al. 2006) undersöktes, via ett patientskaderegister och där 93 deltagare 

ingick, om kända riskfaktorer, såsom diabetes, kärlsjukdomar, övervikt, rökning och intag av 

vissa läkemedel inverkar på ögonskador men det sågs, att de flesta som drabbades var relativt 

friska patienter, dvs. de hade bara en av ovanstående nämnda sjukdomar. Inte heller såg Lee 

et al. (2012) något samband mellan ögonskador och övriga kända risksjukdomar.  

 

Könets betydelse 

I studien av Primano et al. (2011) sågs att trycksår drabbade mer än dubbelt så många män än 

kvinnor. Det ansågs bero på att kvinnor har mer underhudsfett som skyddar. Lindgren et al. 

(2005) studie visade däremot att kvinnor var mer drabbade av trycksår än män. Det beskrevs 

bero på att de hade lägre poäng på RAPS-skalan och lägre BMI. Inte bara trycksår har visat på 

olika resultat bland män och kvinnor.  Det har visat sig att män är mer utsatta än kvinnor vad 

det gäller nervskador och det diskuterades om det kan bero på att män har lägre östrogenhalt i 

kroppen (Lee et al 2006, Lee et al. 2012). I Lee et al. (2006) studie så var 74 % män av de 

som drabbats av ögonskador. Även Lee et al. (2012) såg att män var mer utsatta än kvinnor. 

Varför det var så diskuterades inte. 

Hög ålder och hög eller låg BMI (body mass index) 

Andra faktorer som kan påverka patientens hälsotillstånd är hög ålder och lågt BMI. Hög 

ålder och lågt BMI var riskfaktorer för att drabbas av hudskador visade Lindgren et al. (2005) 

studie medan Connor et al. (2010) inte rapporterade någon säkerställd uppkomst av trycksår 

relaterat till ålder och BMI. Äldre patienter utsattes för hudskador i större utsträckning om de 

fått regional anestesi dvs. spinal/epiduralbedövning (att patienten är helt bedövad eller 

smärtlindrad från diafragma och nedåt) än om de fått generell anestesi dvs. varit sövd 

(Lindgren et al. 2005). 

När det gällde uppkomna muskelskador så hade patienterna i två av studierna, legat på rygg 

med benen olika högt i benstöd (Roeder et al. 2005, Simms & Terry.2004). I en annan studie 

hade patienterna varit knästående (Leek et al. 2007). Studierna (Roeder et al. 2005, Simms & 

Terry.2004, Leek et al. 2007) har inte riktat in sig på patienternas sjukdomar utan på hur 

blodgenomströmningen i benen påverkades i olika positioner och de var samtliga (Roeder et 
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al. 2005, Simms & Terry.2004, Leek et al. 2007) överens om att, om patienten har ett högt 

BMI så ökar trycket på benen och därför är övervikt en bidragande orsak till muskelskador. I 

studien av Bohrer et al. (2009) var det ingen signifikant skillnad mellan de som drabbats av 

nervskador och de som inte drabbats utifrån ålder och vikt. Däremot visade studien av Fritzlen 

et al. (2003) att både över- och underviktiga patienter löpte högre risk för att få nervskador. 

Enligt Lee et al. (2012) vars studie utgick från ett patientskaderegister och där en jämförelse 

hade gjorts mellan de som drabbats av ögonskador i samband med att de legat i buk läge och 

likvärdiga kontrollpatienter sågs att en riskfaktor var övervikt. Detta tolkade Lee et al. (2012) 

att det berodde på ett försämrat venöst återflöde som orsakade ödem runt orbita och gav 

ischemi. 

 

4.3 Riskfaktorer och komplikationer vid operation 

Operationsmiljön kan ha betydelse för uppkomst av skador och kan utgöra risker för 

komplikationer. I en studie av Lindgren et al. (2005) med 279 deltagare, där patienter som 

hade fått regional anestesi hade jämförts med de som hade fått generell anestesi visades att det 

var vanligare att trycksår uppstod hos patienter med regional anestesi dvs. spinal/epidural än 

hos de patienter som hade generell anestesi (Lindgren et al. 2005). I Connor et al. studie 

(2010) undersöktes om spriten dvs. vätskan som används vid steril tvätt inför operationen 

ledde till trycksår då underlaget som patienterna ligger på blir fuktigt samt 

underlagets/madrassens inverkan. Inget säkert samband sågs mellan ett fuktigt underlag och 

underlaget i uppkomsten till trycksår. I Primano et al. (2011) studie där 258 patienter ingick 

visades att 23,8 % av deltagarna som utvecklade trycksår låg med upphöjda hälar och att 

29,2% låg på en s.k. ”closed-cell foam pad”. Vidare visades att 80 % av de som hade 

dokumenterade hudskador postoperativt, utvecklade trycksår. Enligt Lee et al. (2012) och Lee 

et al. (2006) hade de patienter som ryggopererats och därefter drabbats av ögonskador, legat 

på mage på operationsbordet och vilat ansiktet i ett huvudstöd, vanligen gjort av skumgummi. 

I hälften av dessa fall fanns ögonkontroller som gjorts under operation dokumenterade. När 

det gällde tryck på musklerna i benen då patienten låg i benstöd, upptäcktes skador som 

uppkommit under operationen ibland sent eftersom patienten var regionalt bedövad och att 

personalen på uppvakningsavdelningen inte hade tillräcklig kunskap om compartmentskada. 

(Simms & Terry.2004). 
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Andra risker och komplikationer var enligt Primano et al. (2011) relaterade till typ  

av operation eller dess längd, om patienten tidigare haft trycksår och typ av anestesi. 

Intraoperativ hypotension visade ingen statistiskt säkerställd risk för att drabbas av trycksår.  

Enligt Roeder et al. (2005) och Simms och Terry. (2004) innebär lång operationstid i en 

ogynnsam position, som att ligga i benstöd på operationsbordet, en risk när det gäller 

uppkomsten till muskelskador. Det ledde till att patienterna fick en försämrad 

blodgenomströmning som kunde bero på blodförlust, hypovolemi och/eller lågt blodtryck. 

Fritzlen et al. (2003) såg ett samband mellan lång operationstid och skador på nerverna medan 

Bohrer et al. (2009) rapporterade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan de som 

drabbats av nervskador och de som inte drabbats utifrån och operationstidens längd. Samtliga 

studier som beskriver ögonskador i samband med operation (Lee et al, 2006, Lee et al, 2012, 

Molloy 2011) visade att lång operationstid ökade risken signifikant för att patienten skulle 

drabbas av ögonskador. I Lee et al. (2006) studie där 93 patienter deltog hade 94 % av 

patienterna opererats i mer än sex timmar. I två av studierna om ögonskador visades att stor 

blodförlust och lågt blodtryck haft betydelse för att få ögonskador (Lee et al. 2006, Lee et al. 

2012) samt om blodförlust ersatts med kristalloid istället för kolloid (Lee et al. 2012). Enligt 

Molloys studie (2011) där patienterna legat på rygg med nertippad huvudända i mer än 2 

timmar, uppgavs att blodförlust och lågt blodtryck inte påverkade att patienterna fick 

ögonskador. 

 

4.4 Artiklarnas kvalitet avseende urval och bortfall  

I fyra stycken av artiklarna framgick undersökningsgruppens inklusion och exklusionskriterier 

tydligt och i ytterligare fem stycken var inklusionskriterierna tydligt beskrivna men inte 

exklusionskriterierna. I två artiklar var bara exklusionskriteriet beskriven medan i två artiklar 

var inget av dessa beskrivet. Bortfallet kommenterades bara i tre utav dessa artiklar. 

För att inkluderas i studien gjord av Bohrer et al. (2009) var kraven att vara kvinna över 18 år 

och ha genomgått elektiv (planerad) kirurgi av benign eller malign gynekologisk sjukdom. 

Patienter med Multipel Skleros, ASA klass 4 eller högre och akut kirurgi exkluderades. Av 

762 tillfrågade kvinnor tackade 660 patienter ja till att vara med. 89 patienter ville inte 

medverka och 13 patienter exkluderades pga. att de inte uppfyllde inklusionskriterierna. 

Vidare ställdes 18 operationer in och 10 patienter till valde att inte delta i studien. Detta ledde 
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till att 632 patienter som medverkade i studien opererades. Av dessa exkluderades ytterligare 

3 pga. kritiskt sjukdomstillstånd och 13 patienter följdes inte upp. 616 patienter blev kvar och 

ingick i studien. Bortfallet var n=16. 

I studien av Connor et al. (2010) inkluderades engelsk språkiga vuxna som skulle genomgå 

elektiv urologisk kirurgi mellan måndag till fredag och med ett minimum på 24 timmar 

postoperativ vård. Tanken med att välja ut patienter som opererades på vardagar var att i 

största möjliga må använda sig utav samma operationspersonal. Patienter med trycksår eller 

andra typer av öppna sår exkluderades. 538 patienter tillfrågades och totalt ingick 498 

patienter i studien. Bortfallet var (n=29) som skrevs ut inom 24 timmar, (n=5) med 

postoperativa obehag som gjorde det svårt att inspektera huden, (n=6) med förlängd 

operationstid som gjorde att data inte gick att samla på dessa patienter. 

I Coppierters et al. (2002) studie deltog 25 friska frivilliga män med full rörlighet och utan 

smärta eller ortopediska skador, hur dessa inkluderades framgår inte. Exklusionskriterier var 

att de inte skulle ha diabetes eller nervsjukdomar i släkten. Något bortfall redovisades inte. 

Fritzlen et al. (2003) gjorde en journal granskning på 44 fall där patienter anmält nervskador 

som uppstått under operationer. Inklusionskriterierna var händelser som lett till anmälningar 

där involverade anestesisjuksköterskor hade fyllt i kompletta anestesijournaler. Patienter med 

tandskador exkluderades. Eftersom detta är en journalgranskning av nervskador som har 

uppstått finns det inget bortfall. 

I Lee et al. (2006) studie hämtades uppgifter ur The American Society of Anesthesiologists 

Postoperativ Vissual Loss Registry, under en 6 års period, på alla de som opererats och 

drabbats av synbortfall i samband med en ryggoperation. Det fanns 93 patienter varav 83 hade 

fått ischemisk optisk neuropati och som inkluderades. De fanns ytterligare 38 patienter men 

de hade opererats för annan åkomma och ingick därför inte i studien. Inget om bortfallet 

nämns i diskussionen men de hade ju valt de patientfall ur ett register som passade i studien. 

Ur samma register som ovanstående, hämtades uppgifter av Lee et al. (2012) till en studie på 

80 patienter som drabbats av blindhet i samband med ryggoperation till en kontrollgrupp med 

jämförande patientfall som inte fått synskador. I artikeln av Lee et al. från år 2006 

presenterades inte inklusion- och exklusionskriterierna så tydligt som i denna studie av Lee et 

al. (2012). Troligen är det därför som antalet deltagare skiljer sig åt. Lee et al. (2012) hade 
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320 deltagare i kontrollgruppen. I slutet av studieperioden blev det ett bortfall på 5 patienter 

på grund av att de misslyckades med att möta studiens kriterier. Vad det berodde på omnämns 

inte.  

Leek et al. (2007) undersökte i sin studie 8 friska frivilliga män som inte hade någon historia 

av nedre extremitetsproblem, högt blodtryck eller kärlsjukdomar. Hur inkluderingen gått till 

anges inte och det redovisas inte heller om det var något bortfall. Därför nämns inte heller 

något om bortfallet i diskussionen. 

I Lindgren et al. (2005) studie ingick 286 patienter. Av deltagarna genomgick (n=121) 

ortopediska operationer, (n=80) bukoperationer, (n=60) kardiovaskulära operationer och 

ytterligare (n=25) akuta eller elektiva operationer. Inklusionskriterier var 17 år eller äldre, en 

förväntad sjukhusvistelse på minst 5 dagar och en förväntad tid på operationsbordet mer än 1 

timma. Patienter med trycksår exkluderades. Inte heller i denna studie omnämns bortfallet och 

om det kan ha påverkat resultatet. 

I Molloy’s studie (2011) som pågick under en treårsperiod så inkluderades alla som skulle 

ligga i trendelenburgläge under en operation och som planerades pågå i >2 timmar. Molloy 

(2011) uppger att många studier granskades som gällde risksjukdomar och därför 

exkluderades patienter med diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, hypertoni och grönstarr. Detta 

för att inte utsätta dessa sjuka patienter för risker. Totalt inkluderades 43 patienter varav 6 

uteslöts ur studien eftersom operationsmetoden ändrades efter påbörjad operation. Molloy 

diskuterar att resultatet kanske hade blivit ett annat om även patienter med kända 

risksjukdomar hade inkluderats. 

Primano et al. (2011) hade en 18 års gräns, operationstid på 3 timmar eller längre och en 

postoperativ sjukhusvistelse på minst 24 timmar som inklusionskriterier. Patienter med 

trycksår exkluderades inte men det gjorde gravida och interner. Sammanlagt ingick 258 

patienter i studien. Här omnämns inte hur många som tillfrågades och hur många som 

exkluderades i studien. Bortfall omnämns inte men författarna ser det som en begränsning att 

de valde patienter som kom till sjukhuset samma dag som den planerade operationen och 

valde bort inlagda patienter. 
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Roeder et al. (2005) beskriver att deltagarna i undersökningsgruppen inkluderades till studien 

utifrån ålder (n=11), vikt (n=15) och olika höjd på benstöden (n=16). Varför de gjort detta 

urval och hur det gjorts framgår inte. Något bortfall redovisas inte heller.  

Simms och Terry. (2004) skickade enkäter till urologer i England med frågan om de upptäckt 

compartmentsyndrom i samband med urologiska operationer där patienterna hade legat i 

benstöd. Enkäter (n=520) skickades ut och svarsfrekvensen blev 261 enkäter. 51 av de 

tillfrågade hade tillsammans upptäckt 65 patientfall och dessa ingick i studien. Inget beskrivs 

om bortfallet.             

Welch et al. (2009) sökte patienter ur tre olika databaser som passade studiens syfte, dvs. 

vilka patienter som fått nervskador av positionen på operationsbordet, under en 10 års period 

och fann att av 380 680 patienter så var 121 passande inklusionskriteriet och kom att ingå. De 

hade 480 möjliga deltagare men 359 av dessa exkluderades eftersom de fått nervskador av 

annat än operationspositionen (Welch et al.2009). 

 

5. Diskussion   

 

5.1 Huvudresultat 

I de studier som författarna fann så beskrevs skador utifrån den position patienten opereras i. 

Under operationerna varierade patienternas positioner från knästående, ryggläge med höjda 

ben eller sänkt huvudända och bukläge. De olika positionerna medförde risker att drabbas av 

olika typer av skador. Skador som uppstod var tryckskador på hud och muskler, nervskador 

samt ögonskador. Skadorna uppstod framförallt pga. att patienterna var sövda och/eller 

bedövade och då inte kan ändra eller känna av sitt kroppsläge. Det framkom också att olika 

sjukdomstillstånd, kön, vikt och ålder kan inverka och leda till skador. Även andra faktorer 

kan spela in när det gäller risk för att patienter kan bli skadade, såsom operationens längd, 

blodförlust och positioneringshjälpmedel. Det framkom att flera av dessa nämnda faktorer 

interagerar, vilket gör att är svårt och i vissa fall inte möjligt att förutse alla riskfaktorer.  
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5.2 Resultatdiskussion  

Studien av Lindgren et al (2005) påvisade att uppkomsten av trycksår ökade vid regional 

anestesi men den visade ingen signifikant skillnad i uppkomsten av trycksår relaterat till 

hypotoni, blödning eller operationens längd. Det överensstämde inte med studien av Connor 

et al (2010) som visade att hypotoni och operationens längd ökade uppkomsten av trycksår. 

Även studien av Schoonhoven et al (2002) visade att uppkomsten av trycksår endast berodde 

på lång operationstid, > 4 timmar. Eftersom operationstiden inte går att påverka så påpekades 

i denna studie vikten av att rätt underlag och positionerings hjälpmedel används. Primano et 

al. (2011) studie motsade att lång operationstid är en bidragande faktor till uppkomsten av 

trycksår utan vikten läggs på att välja rätt underlag och positioneringshjälpmedel. Lång 

operationstid, hypotoni och hög ålder var de faktorer som spelade störst roll till att utveckla 

trycksår i en studie av Kemp et al (1998). I alla dessa studier hade nutritionsstatus såsom s-

albumin, BMI, malnutrition beskrivits. Detta visade ingen signifikant skillnad med 

uppkomsten av trycksår men är ändå viktigt ur t.ex. sårläkningssynpunkt och postoperativa 

sårinfektioner (Renck 2003). Gemensamt för studierna var att trycksårsskalor hade använts 

för att bedöma patientens hudstatus före, direkt efter operationen och en tid efter operationen. 

Det framkom att användning av trycksårsskalor var viktiga instrument för att identifiera 

uppkomsten av trycksår. I Connor et als studie (2010) såg författarna en begränsning i att 

temperatur mätning inte ingick i studien, då andra studier har visat att kroppens temperatur 

påverkar hudens genomblödning och att detta sedan kan leda till ökad uppkomst av trycksår.   

I studierna där muskelskador beskrivs hade författarna undersökt olika typer av skador, dels i 

knästående position (Leek et al. 2007) och dels när patienterna har legat på rygg med benen i 

högläge (Roeder et al. 2005, Simms & Terry.2004). Båda positionerna kan orsaka 

compartmentsyndrom. Det fanns enighet om att högt BMI ökar trycket på benen och därmed 

ökas risken för muskelskador. Simms och Terry. (2004) angav att patienter med perifera 

kärlsjukdomar löper ökad risk trots att endast 5 av 65 patienter i deras studie hade det. I en 

nyligen publicerad studie (Boesgaard-Kjer et al. 2013) betonades att patient-risker ska 

identifieras preoperativt och att blodtrycket ska uppmärksammas. Intraoperativt ska flera 

riskfaktorer identifieras såsom onödigt lång tid i benstöd, dorsal flexion av anklarna, 

tillräcklig polstring, försäkran om ett bra blodtryck men att undvika vasokontraherande 



18 

 

läkemedel. Vidare att det är viktigt i det postoperativa förloppet att vårdpersonalen har 

kunskap om compartmentsyndrom och gör täta kontroller. Simms och Terry (2004) påtalade 

att compartmentskadan upptäcktes sent och det gjorde att många av patienterna fick 

permanenta skador och det relaterades till att patienten var bedövad eller personalens 

okunskap.  

Bohrer et al. (2009) gjorde en studie om nervskador i benen som uppkommit efter 

operationer. Inte heller här hade operationstiden någon större betydelse till uppkomsten av 

nervskador. Det som angavs var att patienter som hade legat i höga benstöd i större 

utsträckning hade drabbats av nervskador än patienter som har legat i ryggläge och patienter 

som hade legat i låga benstöd. 

Det är vanligare att nerver i de övre extremiteterna skadas än i de nedre (Welch et al. 2009). 

Dessa nerver kan skadas om armen är översträckt i axeln eller att armen är vriden med 

handryggen uppåt och/eller tryck mot axeln (Coppieters et al. 2002). I studien av Fritzlen et 

al. (2003) och Welch et al. (2009) rapporterades att patienter med diabetes mellitus, 

hypertoni, och rökare hade högre risk för att drabbas av nervskador. Vid en försämrad 

blodförsörjning till muskler drabbas även nerverna pga. syrebrist. I studien av Fritzlen et al. 

(2003) sågs att både över- och underviktiga patienter löpte högre risk för att råka ut för 

nervskador och att det fanns ett samband mellan lång operationstid och skador på nerverna. I 

studien av Bouyer-Ferullo. (2013) uppgavs detsamma dvs. att patienter som har diabetes, är 

extremt tunna eller är obesa, använder tobak och/eller opererats mer än fyra timmar löper 

ökad risk för att utveckla nervskador. Tecken och symtom på perifer nervskada kan uppstå 

inom 24-48 timmar efter kirurgi men det kan ta upp till en vecka innan det visas. Därför är det 

viktigt att patienten ligger i en korrekt position, att benutskott polstras och att verktyg för att 

identifiera riskpatienter används. 

Ögonskador kan uppstå om patienten ligger på operationsbordet med huvudet lägre än 

hjärthöjd och blod samlas i de eftergivliga vävnaderna i ögonen. Den svullnad som uppstår 

trycker mot blodkärlen, ögonen blir då sparsamt blodförsörjda och syrebrist/ ischemi uppstår. 

Det kan inträffa när patienten ligger i bukläge vid ryggoperationer (Lee et al. 2006, Lee et al. 

2012) eller att huvudändan är tippad nedåt (Molloy 2011) och drabbar relativt friska patienter 

(Lee et al. 2006). Agah et al. (2011) har gjort en studie på 20 friska personer och såg att 

trycket i ögat ökade mer om patienten låg i bukläge än på rygg och att trycket ökade ju längre 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Agah%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21910097
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de låg i bukläge. Att vissa drabbas av skador uppgavs bero på att över 20 % av normala 

populationer har onormal autoreglering som är omöjlig att spåra kliniskt och patienter med 

kärlsjukdomar och grönstarr löper större risk för att bli blind i samband med långvariga 

ryggoperationer. 

 

5.3 Diskussion av artiklarnas urval och bortfall  

För att kunna generalisera resultaten är forskaren beroende av dels en bra procedur för urval 

av deltagare till projektet, dels av att bortfallet blir så litet som möjligt. Olika studier innebär 

olika stora problem med bortfall och deltagare skriver Forsberg och Wengström (2008). 

Författarna ser skillnader i sina utvalda artiklar som gäller just urval och bortfall och 

reagerade på att många av studierna innehöll omfattande populationer men studiernas urval 

och bortfall var ofta sparsamt presenterade och diskuterade. 

De författare som redovisar bortfallet är Bohrer et al. (2009), Connor et al. (2010) och Molloy 

(2011). Lee et al. (2012) anger ett bortfall på 5 personer men inte orsaken till det. De övriga 

författarna nämner inget om bortfallet i sina studier. 

Av 13 studier så var det i studierna av Bohrer et al. (2009), Connor et al. (2010), Lindgren et 

al. (2005) och Molloy. (2011) som undersökningsgruppen var tydligt beskriven med 

inklusion- och exklusionskriterier. I studierna av Fritzlen et al. (2003), Lee et al. (2006), Lee 

et al. (2012), Primano et al. (2011) och Welch et al. (2009) framgick inklusionskriterierna 

men dock inte lika tydligt som i föregående studier. I Leek et al. (2007) och Coppieter et al. 

(2002) framgick endast exklusionskriterier. Roeder et al. (2005) studie har olika antal 

deltagare i sina delstudier men hur rekryteringen gått till redovisas inte så därför kan inget 

sägas om inklusion- och exklusionskriterier. Studien av Simms och Terry (2004) var en 

enkätundersökning som skickades ut till urologer i England. Där beskrevs varken inklusions- 

eller exklusions kriterier. Bortfallet var stort, nästan 50 %. Om det är ett internt eller externt 

bortfall framgår inte. Enligt Polit och Beck (2012) måste forskarna specificera exakta 

kriterierna för vilka som inkluderas i undersökningsgruppen likväl vilka som exkluderas. 

Detta är en viktig del i en studie då validiteten ökar då detta görs på rätt sätt. I två av 
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studierna, Molloy (2011) och Primano et al. (2011) så uppges i deras diskussion att resultatet 

kan ha påverkats om undersökningsgrupperna valts på ett annat sätt.  

I några av studierna (Coppieters et al, 2002, Leek et al, 2007) anges begränsningar i studierna 

för att mätningarna avbrutits innan patienterna/deltagarna fått skador. I andra studier (Lee et 

al 2006, Lee et al 2012 Welch et al 2009) fanns inte tillgång till alla data eftersom materialet 

samlats in i efterhand, vilket beskrivs som en begränsning i diskussionen. I dessa fall berodde 

det på en bristfällig dokumentation under operation  

 

5.4 Metoddiskussion  

För att svara på studiens syfte och frågeställningar gjordes en litteraturstudie. Författarna hade 

svårigheter med att finna artiklar vid databassökningar. I diskussionen med bibliotekarie 

tolkades det bero på hur begreppen (meshtermer) är benämnda. Det kan också bero på att 

området är lite beforskat och därmed är inte forskningsfältet väl definierat. Begreppen blir då 

svåra att fånga in och sökstrategin fungerar inte bra om meshtermer ligger jämsides/parallellt 

med varandra i sökträdet. Begreppen ”patientpositioning” OR ”posture” gav att stort antal 

träffar tillsammans med ”risk factors”. När begreppet ”perioperative care” lades till reduceras 

träffarna mycket kraftigt. Vid ett antal artiklar fanns inget abstrakt att tillgå, vilket tyder på att 

tidskriften kan vara en facktidskrift och möjligen utan vetenskaplig granskning. När artiklar 

togs med som hade hittats med hjälp av andra studiers referenslistor, gjordes en granskning 

med hjälp av Ulrichweb. Detta för att säkra tidskriftens vetenskaplighet. Denna sökprocedur 

är en svaghet eftersom flera artiklar som är relevanta för syfte och frågeställning kan ha 

missats. Men oavsett svårigheter vid databassökningar så bedöms urvalet av artiklar som 

legitimt i och med att det motsvarar syfte och frågeställningar.   

Det gjordes inga geografiska begränsningar vid sökningarna och artiklarna skulle vara skrivna 

på engelska. Övervägande artiklar var gjorda i USA (n=11), en artikel hade genomförts i 

England och en i Sverige. Enligt Forsberg och Wengström (2008) och Polit och Beck (2008) 

är det en styrka att ha artiklar med en internationell spridning men det kan också vara en 

svaghet eftersom det kanske inte går att direkt föra över till svenska förhållanden. 
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Tretton kvantitativa artiklar har använts. En styrka med kvantitativa artiklar är att 

undersökningsgrupperna ofta är stora och därmed kan resultaten tolkas generellt (Forsberg & 

Wengström 2008). I fyra av artiklarna är antalet deltagare litet medan resterande nio har stora 

undersökningsgrupper. I flera av artiklarna var bortfallet inte redovisat och då kan det bli svårt 

att tolka resultatet som generellt (Forsberg & Wengström 2008). Författarna granskade som 

metodologisk aspekt undersökningsgrupp, inklusion- och exklusionskriterier och bortfall. 

Båda författarna läste igenom samtliga artiklar och tog ut innehåll tillsammans som besvarade 

syfte och frågeställningar och hade avstämningar med handledaren. 

 

 5.5 Allmän diskussion 

Fokus låg på att undersöka vilka skador som beskrivits i litteraturen uppkomma i samband 

med att patienten ligger på operationsbordet samt att undersöka om vissa kroppsdelar och 

patientgrupper är mer utsatta för risk eller om andra faktorer bidrar till risk. 

Den föreliggande litteraturstudiens resultat har betydelse för vårdpersonal som deltar i den 

perioperativa vården. Dessa har ett ansvar för att motverka att patienter som opereras kommer 

till skada. Den Hippokratiska eden: ”First, do no harm” belyser verkligen att patienten inte 

ska tillfogas onödig skada. Resultatet från denna litteraturstudie belyser positionsrelaterade 

skador som kan uppkomma hos en patient som ligger på operationsbordet, vad det gäller hud-, 

muskel-, ögon- och nervskador. Det framkom bl. a. att lång operationstid, stor blödning, 

hypotoni och övervikt är ogynnsamt samt att patienter med ASA klass 2 och högre utgör en 

risk att drabbas (Connor et al. 2010, Lindgren et al. 2005).  Dock framkom att det råder 

oenighet huruvida sjukdomar såsom t.ex. hypertoni, diabetes mellitus påverkar riskerna för att 

drabbas av skador.  

En nationell satsning påbörjades (SKL 2007) för att förebygga och reducera vårdskador inom 

hälso-och sjukvården t.ex. trycksår. Omvårdnadsteoretikern Virginia Henderson beskriver att 

perioperativa sjuksköterskor bör försäkra sig om att patienterna att får en säker och 

beskyddande vård under operation (Gillette 1996).  All vårdpersonal som deltar i den 

intraoperativa vården bör uppmärksamma att patienterna ligger i ett optimalt läge på 

operationsbordet och har kunskap om vad som utgör/kan utgöra risker för skador. Även den 
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postoperativa vårdpersonalen dvs. sjuksköterskor och undersköterskor på 

uppvakningsavdelningar bör ha kunskap om symtom på skador för att snabbare upptäcka 

sådana (Simms & Terry 2004, Boesgaard-Kjer et al. 2013). Skador på ögonen behöver inte 

bero på det fysiska trycket mot ögat utan på fysiologiska komponenter. Författarna Lee et al. 

(2012) och Molloy (2011) påtalar att patienterna bör informeras om sådana risker även om det 

är en ovanlig skada. 

Patientens sjukdomstillstånd bedöms inför operationen och kan till en viss del förbättras och 

optimeras inför en planerad operation. Ålder, kön och vikt är svårare att påverka. 

Anestesisjuksköterskor och anestesiolog som utför den preoperativa bedömningen gör och bör 

utreda patienternas hälsostatus grundligt. Operationstiden kan komma att förlängas under 

pågående operation då själva ingreppet ändras efter patientens anatomi och förutsättningar. 

Blödningar kan uppstå snabbt och oväntat. Patientens position på operationsbordet och 

positioneringshjälpmedel är det som operationsteamet enklast kan påverka och tänka på. Vid 

akuta operationer får operationsteamet arbeta utifrån bästa förmåga och i vissa fall är det så 

bråttom att hela teamets fokus ligger på att rädda livet på patienten.  

Aktuell forskning inom området är delvis motsägelsefull och tyder på att ytterligare forskning 

behövs inom området. Vi anser att det är viktigt med bra rutiner på en operationsavdelning. 

Nationella checklistor kan med fördel användas där hudstatus bedöms före och efter en 

operation samt att patienterna placeras i ett korrekt läge inför sövning. Sådana åtgärder kan i 

många fall minimera skador och obehag för patienterna. För att rutiner kring patienters 

positionering ska efterföljas så behövs utbildning där personalen själv får känna hur det känns 

att ligga på ett operationsbord. Praktiska övningar kan göras där personalteamet får agera som 

patienter och ligga i olika positioneringar och känna vart på kroppen utsatta ställen finns. Det 

är också väldigt viktigt att rapportera till personalen på uppvakningsavdelningen om hur 

patienten varit positionerad, om eventuella risker för vårdskada finns eller om en vårdskada 

har uppstått i samband med operationen. Utbildning om skaderisker, hur de kan motverkas 

samt vilka patientgrupper som är extra sårbara behövs. Rutiner byggda på aktuell forskning 

och evidensbaserade riktlinjer är ett viktigt steg i att förebygga vårdskador när patienten ligger 

på operationsbordet.  
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5.6 Slutsats 

Litteraturstudien visar att det finns risk för patienter som läggs på operationsbordet att drabbas 

av skador framförallt pga. att patienterna är sövda och/eller bedövade och då inte kan ändra 

eller känna av sitt kroppsläge. Det är viktigt att bedöma patientens hudstatus både före och 

efter operationen. Olika positioner medför att olika typer av skador kan uppstå. Olika 

sjukdomstillstånd, kön, vikt och ålder inverkar och kan leda till skador. Även långa 

operationstider och stora blödningar kan påverka. Trots flera riskfaktorer och att dessa kan 

interagera så drabbas ett fåtal av alla patienter som genomgår en operation av skador. Det kan 

i vissa fall vara svårt att förutse risker men det kan bli ödesdigert för den som drabbas, så 

skador måste på alla tänkbara sätt förebyggas och undvikas. Rutiner och ansvar för att 

förebygga att skador uppstår bör diskuteras tillsammans med varje profession inom 

operationsteamet för att få ett ännu bättre samarbete.
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bårvagn. 

Sjuksköterskestudenter 

samlade in fysiologisk data 

så som diastoliskt blodtryck 

<50 mm Hg, anestesi tid, 

total operationstid och typ av 

uppläggnings hjälpmedel. 
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(16 %) i flank 3 (12 %) på 

ryggen och de återstående 

trycksåren sågs på varierande 

ställen av kroppen. 

Ålder, BMI, tvättvätska och 

positionerings hjälpmedel 

visade ingen säker uppkomst 

av trycksår men anestesi tid 

och diastoliskt blodtryck < 

50mmHg visade signifikant 

skillnad tillsammans. 



 

 

postoperativt dag 1-3 dock 

längst till dag 3. 

 

Coppieters 

M.W, Van 

de Velde 

M, 

Stappaerts 

K.H 

 

(2002) 

USA 

Positioning in 

anesthesiology 

Bevisa att 

översträck

ning av 

armbågen 

ger smärta 

och 

neuropatier 

 

Olika 

faktorer av 

brachial 

sträcknings

-test för att 

få bättre 

insikt för 

potentiellt 

farliga 

positioner 

under 

anestesi 

Experimen

tell design 

25 friska frivilliga män 20-32 år 

(x=23,4 år) med full rörlighet och 

utan smärta eller ortopediska 

skador  

Rekrytering anges inte. 

Exklusionskriterier: De med 

diabetes eller nervsjukdomar i 

släkten samt de med smärta och 

begränsad rörlighet 

Ev. bortfall omnämns inte i 

studien. 

Deltagarna fick ligga i fyra 

olika lägen som inte är 

naturliga under en 

operation, bara för att 

sträcka brachialisnerven. 

Smärta vid sträckning mättes 

med en skala där 0=ingen 

smärta och 10=värsta 

tänkbara smärta (redovisas 

inte) samt elektromagnetisk 

utrustning användes som 

tejpades på två ställen på 

armen.  Testerna upprepades  

Läge 1) arm ut från kroppen, 

armbåge i 90 grader uppåt, 

rak hand 2) arm ut från 

kroppen, armbåge i 90 

grader uppåt, hand 

utåtvinklad 90 grader 3) arm 

ut från kroppen, armbåge i 

90 grader uppåt, rak hand, 

huvud böjt åt motsatt håll 4) 

arm ut från kroppen, 

armbåge i 90 grader uppåt, 

rak hand, huvud böjt åt 

motsatt håll 

 

Two-way 

analys av 

variation 

med två 

upprepade 

faktorer i 

kombination 

med Tukey 

HSD post 

hoc multiple 

comparison 

tests 

 

 

Resultatet presenteras som 

medelamplituder och visade 

att, ju mer nerven sträcktes 

desto mer obehag i form av 

smärta och/eller domningar 

kände försökspersonen, det 

visade även de 

elektromagnetiska 

mätningarna, signifikant 

skillnad sågs vid maximal 

sträckning 

Tiden de låg i samma position 

och hur ont det gjorde 

presenteras inte 

 

 

 



 

 

Fritzien T, 

Kremer M, 

Bildel C 

(2003) 

USA 

The AANA 

Foundation 

Closed 

malpractice 

claims study 

on nerve 

injuries during 

anesthesia 

care 

Att 

identifiera 

faktorer 

associerad

e till 

perioperati

va nerv 

skador och 

arbeta fram 

preventiva 

strategier. 

Retrospekt

iv design 

Av (n=223) över en 5års period 

undersöktes 44 patientfall av 

anmälda post operativa 

nervskador.20 (45 % )var män, 

22(50 %) kvinnor. Ålder 9 mån-

84 år, högt BMI hos 7 och lågt 

BMI hos 9 personer. 

Journal granskning Det framgår 

inte vilka 

analyser 

författarna 

använde sig 

utav. 

Studien fann att vanligast var 

skador var på brachialisnerven 

15(34 %), ulnar nervskador 

7(16 %), radial nervskador 

5(11 %), 

peroneala nervskador 4(9 %), 

paraplegi 4(9 %), sakrala 

nervskador 3(7 %), och övriga 

skador 8(18 %). Detta 

överskrider 100 % då några 

patienter drabbats av fler än en 

skada. I de flesta fallen så 

saknades, eller så var det 

knapphändigt dokumenterat 

om preventiva åtgärder som t 

ex polstring och position.  

 

Lindgren 

M, 

Unosson 

M, Krantz, 

A.M, Ek 

A.C 

(2004) 

Sverige 

Pressure ulcer 

risk factors in 

patients 

undergoing 

surgery 

Identifiera 

riskfaktore

r 

associerad

e till 

trycksår 

hos en 

blandad 

grupp av 

vuxna som 

skall 

opereras 

Prospektiv, 

komparativ 

design 

Vuxna (n=286) som skall 

opereras 

Kvinnor (n=129)  

Män (n=157) 

Patienten var 17 år och äldre 

med förväntad vårdtid > 5 dagar 

med förväntad operationstid på > 

1 timme. Patienter med trycksår 

exkluderades. 

 

Ev bortfall omnämns inte i 

studien. 

Sjuksköterskor samlade data 

inom 24 timmar efter det att 

patienten kommit till 

avdelningen och över en 

period av ca 3 månader/ 

avdelning. Patienterna 

tillfrågades konsekvent 3 

bestämda dagar i veckan 

med ett maximum av 9 

patienter/ vecka. 

Forskarteamet besökte 

avdelningarna 3 

gånger/veckan för att 

rekrytera patienter och 

hjälpa sjuksköterskorna med 

datainsamlingen. 

Insamlandet skedde pre-, 

intra- och postoperativt. 

Preoperativt användes RAPS 

bedömning (Risk 

Means (SD) 

Student’s t-

test Chi2 

eller Mann- 

Whitney U-

test 

ANOVA 

och 

Scheffe’s 

post hoc test.  

För 

jämförelse 

mellan 

grupperna 

användes 

Kurskall- 

Wallis test 

och 

Bonferroni 

Studien visade att 41 patienter 

(14,3%) utvecklade totalt 57 

trycksår under observations 

perioden.29 (22,5%) var 

kvinnor och 12 (7,6 %) var 

män. Patienter som drabbades 

av trycksår var äldre, hade lågt 

BMI och lågt serum albumin. . 

Patienter som tillhör den högre 

gruppen av ASA och NYHA 

har lättare att få trycksår. 

 

 

 



 

 

Assessment Pressure Sore), 

hudstatus, diagnos, 

medicinering, vikt, längd 

och rökare eller icke rökare. 

Patienterna bedömdes även 

enligt ASA klass (American 

Society of 

Anesthesiologists) och 

NYHA klass (New York 

Heart association).  

Blodtryck mättes pre-, intra- 

och postoperativt. 

Intraoperativt mättes 

 

korrektion 

Lee L.A, 

Roth S, 

Posner 

K.L, 

Cheney 

F.W 

Caplan 

R.A, 

Newman 

N.J, 

Domino 

K.B  

(2006) 

USA 

The american 

society of 

Anesthesiologi

sts 

postoperative 

visual loss 

registry, 

Syfte 

anges inte 

men de vill 

undersöka 

orsaker till 

blindhet i 

samband 

med rygg-

operationer 

Retrospekt

iv analys 

Alla POVL-fall kopplat till 

ryggoperation 1999-juni 2005, 93 

fall (83 patienter hade ischemisk 

optisk neuropati-samma som 

studien 2012) 

Exklusion: (n=38) med 

postoperativ blindhet som inte 

opererat ryggen 

Via register - The American 

Society of Anesthesiologists 

postoperative visual loss 

registry, 2006 

Student t 

test, Mann- 

Whitney U 

test, Z test 

Författarna är försiktiga med 

sin presentation av resultatet, 

de beskriver bara vad som står 

i tabellerna, t ex att övriga 

sjukdomar och övervikt 

förekom i 4-53% av fallen. 

Det vanligaste huvudstödet var 

skumgummikuddar, (57 %). 

Hälften av operationerna har 

dokumentation om att man 

gjort ögonkontroller under 

operation. Vanligast att män 

drabbades (72 %) I 94 % av 

fallen så var operationstiden 6 

timmar eller längre. 12 

patienter kunde inte öppna 

ögonen efter operation pga. 

svullnad. 

Lee L.A, 

Roth S, 

Todd M.M, 

Posner 

K.L, 

Polissar 

Risk factors 

associated 

with ischemic 

optic 

neuropaty 

after spinal 

Identifiera 

risk-

faktorer för 

ögon-

skador 

efter rygg-

Multi-

center 

case-

control 

design 

80 patienter ur register jämfördes 

med 315 kontrollpatienter 

80 skadade >18 år från 

register 1991-2006 och 315 

kontrollpatienter 

randomiserat utvalda från 17 

institutioner utan skador som 

Univariate 

analysis, 

multivariate 

analysis 

Blodtryck lägre än 40 % av 

utgångstrycket i mer än 30 

minuter ökade risken för 

skador. De som ersattes med 

kristalloid istället för kolloid 

för blodförlust hade ökad risk. 



 

 

N.L, 

Neradilek 

M.B, 

Torner J, 

Newman 

N.J, 

Domino 

K.B 

(2012) 

USA 

fusion surgery operationer matchade året för 

operationen, sjukdomar och 

operationsfaktorer 

Män löper större risk för 

skador. Hos obesa patienter 

kan orsaken vara ett försämrat 

venöst återflöde, ödem som 

trycker på orbita och gör att 

det blir ischemi. Det kan 

förebyggas om huvudet är 

ovanför hjärthöjd. Inget nämns 

om huvudstöd. 

 

Leek B.T, 

Meyer R.S, 

Wiemann, 

J.M, Cutuk 

A, Macias 

B.R,  

Hargens 

A.R 

(2007) 

USA 

The effect of 

kneeling 

during spine 

surgery on leg 

intramuscular 

pressure 

Anges inte, 

men de ska 

undersöka 

faktorer 

som bidrar 

till att 

patienter 

får akut 

compartme

ntsyndrom 

vid 

ryggoperat

ioner. De 

ville bevisa 

hypotesen 

om att 

trycket var 

högre i 

90/90 

position 

och att 

tyngre 

patienter är 

mer 

utsatta. 

Design 

anges inte 

Åtta friska frivilliga män mellan 

ålder 21-29 år (x= 27 år)och som 

vägde mellan 65-87 kg 

(x=75,1kg) 

Hur dessa har rekryterats anges 

inte förutom att 

inklusionskriterierna var att de 

inte hade någon historia av nedre 

extremitetsproblem, högt 

blodtryck eller kärlsjukdomar  

Ev. bortfall omnämns inte i 

studien. 

Intramuskulärt tryck mättes i 

fyra muskler i vänster ben 

samt blodtryck i höger ben 

och arm under 20 minuter, 

den tid som de uppskattade 

att trycket i musklerna skulle 

ha stabiliserat sig. 

Trycket mättes med katetrar 

som lades in i muskeln och 

kopplade till 

artärtrycksensorer för 

kontinuerlig monitorering,.  

Mätningarna registrerades 

var 5:e minut, i armen togs 

blodtryck vid samma 

tidpunkter, alltså 5 

mätningar i varje position. 

Under mätningen låg 

patienten i tre olika lägen; 

plant på mage, 45°/45° och 

90°/90° böjning i höft och 

knä 

 

Repeated-

measures av 

varianser 

med 

Bonferroni 

post hoc 

corrections 

för 

mångfaldig 

jämförelse. 

Parade t- test 

med 

Bonferroni 

post hoc 

korrektion 

för multipla 
parade 

jämförelser 

användes för 

att jämföra 

effekten av 

positionen 

på det 

intramuskulä

ra trycket i 

benen 

relaterat till 

Trycket i främre 

muskelkammaren var högst i 

90/90 position, detta värde var 

signifikant högre än vid 

planläge. I de övriga 

musklerna så var det ingen 

större skillnad beroende på 

läget. Samma muskel var 

också mest utsatt om patienten 

var tung. 

 

 



 

 

 vikten på 

benet. Enkel 

regression 

analys 

användes för 

att korrelera 

data. 

Molloy 

B.L 

(2011) 

USA 

Implications 

for 

postoperative 

visual loss: 

Steep 

trendelenburg 

position and 

effects on 

intraocular 

pressure 

Se om det 

finns 

samband 

mellan 

intraocku-

lärt tryck 

och medel-

artärtryck 

Repeated- 

measure 

Prospektiv 

design 

Alla som skulle göra en längre 

operation (>120 min) i 

trendelenburgläge. Under en 3-

årsperiod. 37 pat. Vad som menas 

med alla (sjukhus/land) framgår 

inte. 

Exklusion: ögonsjukdom, 

diabetes, högt BT och 

kärlsjukdom 

Från början 43 patienter men 

6 uteslöts eftersom 

operationsmetoden ändrades 

och de inte längre 

skulle ligga med tippad 

huvudända 

Deskriptiv 

statistik 

inkluderat 

medelvärden 

standard-

deviation 

och frekvens  

(RM-

ANOVA) 

för testning 

av sfäricitet. 

Bonferroni 

metoden 

användes för 

jämförelser 

mellan 

denna post 

hoc test 

De som har ett lägre blodtryck 

än trycket i ögat under 

operation antas vara extra 

utsatta, ju längre tid desto 

större ödem, och ju lägre 

huvudända desto större skador 

Primano 

M, Friend 

M, 

McClure 

C, Nardi S, 

Schafer M, 

Savochka 

K,   

McNett M,  

 (2011) 

USA 

Pressure ulcer 

prevalence 

and risk 

factors during 

prolonged 

surgical 

procedures 

Identifiera 

förekomste

n och 

riskfaktore

r till 

uppkomste

n av 

trycksår 

hos 

patienter 

med 

operationst

id > 3 

Prospektiv 

cohort 

studie. 

 Alla vuxna, över 18år, som lades 

in samma dag som ingreppet med 

en operationstid > 3 timmar 

(n=258). Dom skulle även vistas 

minst 24 timmar på sjukhuset 

efter ingreppet.  Ev. bortfall 

omnämns inte i studien 

Sjuksköterskor gjorde 

dagliga rutinmässiga 

hudkontroller, enl. Braden 

skala, på alla nyintagna 

patienter. Specifik data 

samlades pre-, intra- och 

postoperativt. Preoperativt: 

ålder, ingrepp, inkontinens, 

vikt, ASA grupp, nutritions 

status, Hb och hematokrit, 

albumin, tidigare trycksår= 

Intrinsic factors. 

Intraoperativt: Typ av 

Chi2 test 21 patienter (8,1 %) 

utvecklade trycksår. Studien 

visar på att det finns vissa 

variabler som visar signifikans 

relaterade till trycksår så som: 

positionerings hjälpmedel, 

underlag på operationsbordet, 

hud kontroller postoperativt 

och kön. Män (12 %) 

drabbades mer än kvinnor (4,8 

%) av trycksår. 



 

 

timmar. anestesi, intraoperativ temp, 

temperaturen på 

uppläggnings hjälpmedel, 

ingreppets längd, typ av 

uppläggnings hjälpmedel, 

typ av underlag på 

operationsbordet, 

intraoperativa läkemedel, 

perioder av hypotension och 

hypoxi = Extrinsic factors. 

Postoperativt: hud kontroller 

enl. Braden skalan, 

nyuppkomna trycksår, 

sjukhusvistelsens längd. 

Författarna samlade in data 

72 timmar efter operationen. 

Roeder 

R.A, 

Geddes 

L.A, 

Corson N, 

Pell C, 

Otlewski 

M, 

Kemeny A  

 (2005) 

USA 

Heel and calf 

capillary-

support 

Anges inte Design 

anges inte 

1) 11 deltagare 20-28 år  

2) 15 deltagare, vikt 57-91 kg 

3) 16 deltagare mätningar med 

benen i olika höjd. 

 

Urval och exklusion anges inte 

 

1) Blodtrycksmätningar i 

ankeln på 11 deltagare 20-28 

år  

2) Blodgenomströmning i 

vad och häl mäts på 15 

deltagare som väger mellan 

57-91 kg 

3) Trycket mot kapillärerna i 

hälen mäts på 16 deltagare 

mätningar utförs med benen 

i olika höjd 

En 3-dels-

analys 

gjordes för 

att förstå 

sambandet 

mellan 

trycksår och 

benstöds-

position, en 

innovativ 

mätutrustnin

g användes 

för att 

undersöka 

kapillär-

trycket 

Ju högre benstöd, desto större 

risk för trycksår och 

kompartment pga. sämre 

blodgenomströmning. Risken 

för trycksår ökar i och med att 

det yttre trycket är högt. 

Trycket mot benen är relaterat 

till kroppsvikten. 

Simms 

M.S, Terry 

T.R 

 (2004) 

Well leg 

compartment 

syndrome 

after pelvic 

and perineal 

surgery in the 

Identifiera 

risk-

faktorer för 

compart-

ment vid 

urologiska 

Anonyma 

enkäter till 

urologer 

Urologer i England. Det framgår 

inte om det är alla urologer i 

England. 

520 urologer fick enkäter, 

svarsfrekvens 261 

Analys-

metod anges 

inte 

51 tillfrågade hade sett totalt 

65 fall med 

kompartmentskada. 33 hade 

låga benstöd, 29 normalhöga 

benstöd och 3 hade legat i 

extra höga benstöd. Alla 



 

 

England 

 

lithotomy 

position 

operationer  operationer utom 2 hade en 

operationstid på >4 timmar, 10 

patienter hade stor blodförlust 

eller lågt blodtryck under 

operation. 5 patienter hade 

perifera kärlsjukdomar och 4 

var överviktiga. 98 % av 

uppläggningarna övervakades 

av operatören. Diagnosen 

kompartment försenades i 15 

fall beroende på 

ryggbedövning, personalens 

okunskap och förväxling med 

djup ven trombos. 27 stycken 

fick permanenta skador/men. 

Welch 

M.B, 

Brummett 

C.M, 

Welch 

T.D, 

Tremper 

K.K, 

Shanks 

A.M, 

Guglani P, 

Mashour 

G.A(2009)

USA 

Perioperative 

peripheral 

nerve injuries 

Att 

fastställa 

frekvensen 

av skador 

som 

associeras 

med 

patientgrup

per och 

position 

under 

operation 

 

Retrospekt

iv studie 

380680 patienter ur register under 

en10-års period 

Exklusion: De som inte passade in 

under definitionen ”perioperativa 

perifera nervskador” och de med 

skador av själva blockaden och de 

fall där kirurgen orsakat skador. 

Patienter med nervskador 

under en 10-årsperiod som 

är eftersökta i 3 olika 

databaser 

Det framgår 

inte vilken 

analys som 

författarna 

använde sig 

utav. 

121 passade in i studien, 

skadorna var känselbortfall 

och/eller nedsatt motorik. 

Åldrarna varierade mellan 13-

86 år (x=46 år). Skador var 

vanligare i övre än nedre 

extremiteter, extra känsliga för 

skador var patienter med 

diabetes, rökning, och högt 

blodtryck 

 


