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Abstrakt 

Bakgrund. På en ortopedklinik i södra Sverige används ett register för att kunna mäta 

och registrera komplikationer efter ortopedisk kirurgi. I registret finns även uppgift om 

patienten är rökare eller icke rökare för att kunna bedöma eventuella samband mellan 

komplikation och kirurgi. Tidigare forskning har visat att rökning medför ökad 

komplikationsrisk vid operation i form av bland annat sårinfektion. 

Syftet var att undersöka om det föreligger någon skillnad mellan rökare och icke-rökare 

avseende förekomst av komplikation efter en akut ortopedisk operation. 

Metod. Studien är retrospektiv med material från ett befintligt komplikationsregister. Ett 

urval gjordes och tre olika diagnoskoder inkluderades i studien (n=1469), underarm- 

och handledsfraktur (n= 609), fot- knä- och underbensfraktur (n=705) samt axel-och 

överarmsfraktur (n=155). Skillnad i förekomst av komplikation hos rökare respektive 

icke-rökare presenteras med 95% konfidensintervall. 

Resultat. Resultatet visade få komplikationer i samtliga grupper. Samband mellan 

rökning och komplikation påvisades endast i gruppen axel och överarmsfrakturer där 

sårinfektion var vanligast förekommande. 

Slutsats. För att stärka studiens resultat och trovärdighet bör en studie med ett större 

urval där fler rökare inkluderas genomföras.  
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1 Inledning      

För att kunna säkerställa kvalitet och säkerhet i vården är det viktigt att systematiskt arbeta 

förebyggande. Socialstyrelsen menar att varje vårdande enhet ska ha ett kvalitetssystem som 

säkerställer detta (SOSFS 2005:12). Målet är att minska risken för att patienten utsätts för 

vårdskada. Tobaken har en negativ påverkan på kroppen med alla dess gifter och det kan i sin 

tur leda till förlängd vårdtid och behandling (Holm-Ivarsson, Hjalmarsson & Pantzar, 2012). 

Samarbete pågår  mellan Statens folkhälsoinstitut och Sveriges Kommuner och Landsting 

(SKL) för ett minskat tobaksbruk då det enligt Folkhälsomyndigheten (2016) är cirka 10 % av 

Sveriges befolkning som röker. I arbetet ingår att utveckla system för att stödja hälso-och 

sjukvårdens arbete med tobaksavvänjning med målsättningen en rökfri operation (Holm-

Ivarsson et al.,2012 ).  

På en ortopedklinik i södra Sverige används sedan 2009 ett frågeformulär för att kunna mäta 

och registrera komplikationer efter ortopedisk kirurgi. I registret finns även uppgift om 

patienten är rökare eller icke rökare för att kunna bedöma eventuella samband mellan 

komplikation och kirurgi. Vi vill i vårt arbete undersöka hur komplikationsbilden för rökare 

respektive icke-rökare ser ut i samband med akuta operationer där patientens beteende inför 

operationen inte hunnit påverkas. Kommer rökare att drabbas av flera komplikationer efter 

operation än de patienter som inte röker ? 

 

2 Bakgrund 
 

2.1 Tobakens påverkan på kroppen.                                                   

Enligt Holm- Ivarsson (2012) löper rökare cirka 50 % större risk att drabbas av försämrad 

sårläkning och hjärt- och kärlkomplikationer i samband med kirurgi. Detta hänger samman 

med att kolmonoxid och nikotin orsakar syrebrist i kroppens vävnader. Nikotin drar ihop 

blodkärlen och orsakar en förtjockning av blodet vilket kan leda till en ökad risk för 

blodproppar. En rökare har dessutom ett försvagat immunsystem och en kronisk syrebrist 

vilket kan leda till ökad risk för infektioner i lungor och sår.  Minskad produktion av kollagen 

ses hos rökare liksom ökad frisättning av inflammatoriska markörer i blodet, något som båda 

påverkar sårläkningsprocessen negativt.  Det kan i sin tur leda till förlängd vårdtid. (Holm-

Ivarsson et al, 2012; Lindström, 2008). Studier har visat att det finns över 4000 olika giftiga 



  
 

2 

föreningar i cigarettrök. De farligaste är nikotin, kolmonoxid och vätecyanid där det är 

nikotinet som påverkar vävnaden mest och leder till syrebrist (Mc Daniel & Browning, 2014). 

 

2.2 Komplikationer efter kirurgi. 

Komplikation kan beskrivas som ett ogynnsamt resultat som avviker från det normala 

vårdförloppet. Patientsäkerhetslagen (2010:659 §5) definierar vårdskada:  ”Med vårdskada 

avses i denna lag lidande, kroppsligt eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som  

hade kunna undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- 

och sjukvården”.  

Samtliga patienter som genomgått ortopedisk kirurgi vid en ortopedisk klinik i södra Sverige  

har följts upp sex veckor efter operationen angående eventuell uppkommen komplikation 

såsom sårinfektion, trombos i ben eller lunga, urinvägsinfektion och lunginflammation. 

 

2.2.1. Sårinfektion 

Ett operationssår räknas till gruppen akuta sår. Det är sår som kommer plötsligt och är 

kortvariga och som oftast läker utan komplikationer. Ett operationssår försluts vanligen med 

suturer eller agraffer, sårkanterna läggs intill varandra och försluts sedan. Kroppen påbörjar 

därefter direkt sårläkningen för att förhindra bakterier att tränga in i såret, vilket kallas 

primärläkning. Postoperativa sårinfektioner kan orsakas av exogena smittkällor eller bakterier 

från patienten själv. Tidig postoperativ sårinfektion uppträder oftast efter 7-9 dagar. Symtom 

på sårinfektion är läckande sår, sårkanter som inte försluts, rodnad och ömhet runt snittet, 

feber och allmän sjukdomskänsla. Förhöjd puls och andningsfrekvens tyder på systematisk 

påverkan. Det är utifrån den kliniska bilden som diagnosen sårinfektion ställs. Sårodlingar 

görs för valet av antibiotika. Endast en sårodling ger dock inte svar på om såret är infekterat 

eller inte, då alla sår innehåller anaeroba och aeroba bakterier. (Lindholm, 2009).  

 

2.2.2. Trombos i ben eller lunga 

En vanlig ortopedisk komplikation är djup ventrombos, speciellt om det varit ingrepp eller 

skador i de nedre extremiteterna. De tre vanligaste orsakerna till propp i benet är ökad 

koagulationsbenägenhet, förändringar i kärlväggen och minskat blodflöde. Några tidiga 

tecken på djup ventrombos är: svullnad, smärta och lätt förhöjd kroppstemperatur samt ömhet 

i vaden. Vanligast är att diagnos ställs med hjälp av flebografi som är en kontraströntgen av 

vensystemet. För att ställa diagnos främst under knäet används ultraljud. Tromboser ovanför 
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knäet leder oftare till propp i lungan än de som sitter nedanför (Lindgren & Svensson, 2014). 

Trots trombosprofylax uppstår ibland lungemboli. Nästan alla lungembolier kommer från 

bäcken och lårets vener. Små infarkter av lungvävnaden uppstår när små lungembolier fastnar 

i perifera lungartärer (Järhult & Offenbartl, 1997). Lungemboli kan vara svår att diagnostisera 

men de vanligaste kliniska symtomen är andnöd (dyspné), ökad andningsfrekvens, hög puls, 

hållsmärtor och hostretning (pleurit). Lungröntgen bör utföras för att utesluta annan diagnos. 

Förvirring och blodig upphostning kan också förekomma. Diagnosen ställs oftast med 

datortomografi (CT Thorax) (Lindgren & Svensson, 2014). Vid stora lungembolier uppstår 

svår andnöd och kraftig central bröstsmärta. Patienten blir allmänpåverkad och ibland 

ångestfylld. Den försämrade blodcirkulationen som proppen ger i lungan leder till venstas. 

Det kan uppmärksammas genom vidgade halsvener och syrebrist som visar sig genom 

blåaktig hud och slemhinnor. Patienten andas fort för att syresätta sig och cirkulationen blir 

sviktande och tyvärr inom några minuter kan patienten gå en plågsam död till mötes. 

Bakgrunden till långvarig postoperativ feber där orsaken inte kan identifieras kan vara 

multipla små lungembolier (Järhult & Offenbartl, 1997). 

 

2.2.3. Urinvägsinfektion 

Urinen hos en människa är normalt steril men kan snabbt bli en näringskälla till bakterier som 

går upp i urinvägarna. Kvinnor får lättare urinvägsinfektion på grund av deras korta urinrör, 

vilket gör det lättare för bakterier från tarmen att tränga upp i urinblåsan. Escherichia coli och 

gramnegativa bakterier är vanliga i vårdmiljöer och orsakar vad man kallar en vårdrelaterad 

infektion. Vissa bakteriestammar är dessutom kända för sin multiresistens (Socialstyrelsen, 

2006). Kliniska symtom på urinvägsinfektion är obehag från underlivet, täta miktioner och 

sveda vid miktion. Alla som har bakterier i urinen får inte dessa symtom. Behandling sätts 

bara in för dem som har symtom (Hommel & Bååth, 2013). I samband med både större och 

mindre ortopedisk kirurgi uppstår ibland problem med blåsfunktionen. Operation och anestesi 

utgör en riskfaktor för urinvägsinfektion.  

Problem med ofullständig blåstömning uppstår och patienten behöver kateteriseras. Redan vid 

enstaka kateterisering har risken för bakterier i urinen ökat. Behandling med kateter utgör den 

allra största risken för att få en vårdrelaterad urinvägsinfektion. Eftersom kateter är den 

dominerande orsaken till vårdrelaterad urinvägsinfektion i kombination med överanvändning 

så bör förebyggande åtgärder inriktas mot att skärpa indikationerna för kateterisering 

(Socialstyrelsen, 2006). 
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2.2.4. Lunginflammation 

Lunginflammation kan beskrivas som en infektiös process i lungvävnaden. De största 

riskfaktorerna för vårdrelaterad lunginflammation är ventilatorvård, tidigare behandling med 

antibiotika samt underliggande sjukdom. En operation innebär också ökad risk på grund av 

nedsatt hostreflex, sänkt medvetandegrad och ökad aspirationsrisk. Kliniska symtom är hosta, 

feber, dyspné och uppkomst av sekret i luftvägarna. Ibland krävs även syrgasbehandling på 

grund av att patienten syresätter sig dåligt. Diagnos ställs efter lungröntgen och 

auskultationsfynd samt förhöjda infektionsparametrar (Socialstyrelsen, 2006). 

 

 

2.3 Tobakens påverkan vid kirurgi. 

Svensk ortopedisk förening driver tillsammans med Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och 

landsting (SKL) och landstingets ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF) en kampanj för rökstopp 

inför och efter ortopedisk operation. Tidigare studier har visat att tillfälligt rökstopp nära 

halverar risken för operationskomplikationer och det ger även många andra hälsovinster för 

befolkningen. Det är även kostnadseffektivt för samhället (Homell & Bååth, 2013). Att vara 

rökfri inför sin operation har blivit en viktig patientsäkerhetsfråga. I en studie från USA har 

man påvisat att rökare har en förlängd läkningstid med 30.2 veckor jämfört med 24.1 veckor 

för icke-rökare. Studien undersökte både öppna och slutna frakturer i underbenet (Scolaro et 

al., 2014). I en dansk studie undersöktes sårläkningen utifrån att man gjorde stansbiopsi och 

därefter undersökte sårläkningsprocessen hos rökare och icke-rökare samt en grupp som fick 

nikotinersättningsmedel. Resultatet visade att rökarna hade signifikant högre incidens av 

infektion än de båda andra grupperna. En slutsats var också att nikotinersättningsmedel inte 

påverkade sårläkningsprocessen negativt (Sorensen, Karlsmark & Gottrup, 2003).  

Då kolmonoxid försvinner ur blodet inom 12 timmar och nikotin halveras redan efter ett par 

timmar finns det hälsovinster med att även göra uppehåll vid akutkirurgi (Holm-Ivarsson et al. 

2012). Vid planerad ortopedisk kirurgi med höft och knäprotes visar en studie att rökare har 

en totalt ökad komplikationsrisk där sårinfektion var vanligast (Duchman et al., 2015).                                                                                                           

Nåsell (2011) som studerat sårläkning vid  hälbensfrakturer kom fram till att det är mer eller 

mindre kontraindicerat med akut kirurgi om patienten är rökare på grund av den höga 

komplikationsrisken. Konservativ behandling av frakturen bör då övervägas. En ytterligare 

negativ komplikation visade sig också vara försämrad benläkning av frakturen.  
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2.3.1 Sjukvårdens stöd och åtgärder för rökavvänjning. 

Vid akut ortopedisk kirurgi är det mycket bra tillfälle att ge kvalificerad tobaksavvänjning 

under sjukhusvistelsen. Läkare och sjuksköterska har en stor roll i att motivera patienten till 

bästa resultat. Patienter som erbjuds rökavvänjning inför operation, har visat sig ha större 

chans att fortsätta vara rökfria på lång sikt efter operationen jämfört med dem som inte 

erbjudits samtal (Holm-Ivarsson et al., 2012; Lindström et al., 2010; Nåsell, 2011).                                                  

Enligt Nåsell et al., (2010) har rökfrihet vid akut ortopedisk kirurgi visat goda resultat om 

patienten tagit emot rökstoppsprogram i minst 6 veckor efter operationen. Studien var en 

granskning av ett rökavvänjningsprogram som påbörjades under sjukhusvistelsen och pågick 

under sex till tolv veckor. Resultatet visade minskad risk för postoperativ komplikation. I en 

rapport från Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2003)  beskrivs vikten av att 

ha en rådgivning som är personligt anpassad, kort och strukturerad. Rådgivningen ska erbjuda 

hjälp som följs upp vid återbesök för att uppnå ett rökfritt resultat. Lämpligen ges 

informationen vid vardagliga möten med patienten. Det är viktigt att samtalen stärker 

patienten och ökar motivationen till en beteendeförändring. I samtalen är det viktigt att 

sjuksköterskan bekräftar  patientens väg till förändring och visar att hen tror på patientens 

förmåga att kunna sluta röka (Holm- Ivarsson, 2003). Forskning har visat att på de enheter där 

det finns riktlinjer gällande rökning, och där ledningen anser att det är en viktig fråga sker 

rökavvänjningsarbetet i högre grad (Schultz et al., 2009). I det professionella 

omvårdnadsansvaret ingår det att sjuksköterskan ska vägleda, stödja och undervisa den patient 

som försöker och behöver hjälp med att sluta röka (Kirkevold, 2009). Inför en planerad 

operation är förberedelserna viktiga för att optimera patienten så att operationen blir så lyckad 

som möjligt. Att riskera ett mindre gott operationsresultat kan slå tillbaka på vården. Att inte 

satsa på tobaksavvänjning preoperativt är en patientsäkerhetsfråga menar Hjalmarsson (2014). 

2.3.2 Patientens självbestämmande.                                                                                      

Hälso- och sjukvården måste ta hänsyn till patientens autonomi då hälso- och sjukvårdslagen 

betonar att vården ska respektera patientens självbestämmande och integritet ( SFS 1982:§2a). 

I verkligheten innebär detta att vården låter patienten välja mellan de alternativ som hälso- 

och sjukvården valt ut och finner lämpliga för just denna patient. Genom olika åtgärder, 

exempelvis rådgivning försöker vården påverka patienten till att fatta bra beslut, men med 

tanke på respekt för patientens autonomi så kanske det inte bara ska finnas färdiga alternativ 

att välja mellan. Patienten ska få utöva sin autonomi genom att även påverka 

beslutsalternativen. Patienter kan ha skiftande förmåga att ta till sig medicinsk information 
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eller fatta beslut om sin behandling vilket gör att vårdpersonal bör hjälpa patienten genom att 

resonera kring alternativ och vad de innebär för just den personen (Sandman & Källström, 

2015). Författarna  beskriver också ”delat beslutsfattande” som en god kompromiss mellan att 

låta patienten fatta ett autonomt beslut och vad vården anser vara bäst lämpat för just denna 

patient. En bra dialog som ger patienten möjlighet att reda ut hur olika alternativ förhåller sig 

till patientens önskemål (Sandman & Källström, 2015). Vid samtal inför en planerad 

operation kan det idag ställas krav på att en person ska sluta röka för att få del av operationen. 

Bedömning får då grundas på patientens framtida livsstil och inte vad patienten tidigare gjort. 

Det vill säga att man inte kan vägra behandla en patient för att hen tidigare inte skött sin hälsa.  

Detta enligt människovärdesprincipen som beskriver etiska principer för fördelning av 

resurser i vården. (Regeringsproposition 1996/97:60).  

 

2.4 Patientsäkerhet/ kvalitetsutveckling/ hälsobefrämjande åtgärder. 

Patientsäkerhetslagen (2010:659) beskriver patientsäkerhet som skydd mot vårdskada. Det 

innebär att alla som bedriver hälso-och sjukvård är skyldiga att vidta åtgärder för att säkra 

patientsäkerheten. Vårdgivaren är skyldig att utreda vårdskada eller risk för vårdskada för att 

förhindra att liknande händelse inträffar igen. I patientsäkerhetslagen (2010:659) beskrivs 

också att de drabbade ska involveras och informeras i utredningen.                                                                                                                                               

Alla sjuksköterskor som arbetar inom vården har två huvuduppgifter; att utföra sitt vanliga 

sjuksköterskearbete samt att bidra med förbättringskunskap i den organisation man arbetar 

(Sherwood & Barnsteyner, 2013). 

Sjuksköterskans grundläggande kompetens har stor betydelse för att vården bedrivs evidens- 

och kunskapsbaserat. Det innebär att bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap förenas med 

beprövad erfarenhet gällande patientens situation och upplevelse. 

 Målet är att ge en så god och effektiv omvårdnad som möjligt. I sjuksköterskans kompetens 

ingår det att se hela patienten utifrån ett andligt, existentiellt, socialt, psykiskt och fysiskt 

perspektiv. Det gäller att  bekräfta och respektera patientens upplevelse av sin sjukdom och 

utifrån detta anpassa omvårdnaden. (Leksell & Lepp, 2015).  

De senaste tio åren har vården utvecklats mot att patient och närstående involveras i vården 

och begreppet person- och familjecentrerad omvårdnad växer fram. Uttrycket beskriver en 

kultur och ett synsätt, där kompanjonskap mellan patient, närstående och sjuksköterska 

betonas (Sherwood & Barnsteyner, 2013). Regelbunden observation krävs för att tidigt 
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upptäcka eventuella komplikationer. Det ingår i sjuksköterskans arbetsuppgifter att dagligen 

utföra dessa observationer. Det är viktigt att omvårdnaden runt patienten bidrar till att minska 

risken för komplikationer.   

Faktorer som bland annat smärta, nutrition, mobilisering, syresättning påverkar sårläkningen. 

Med dagens korta vårdtider är det endast ett fåtal sårinfektioner som hinner upptäckas under 

vårdtiden. Det är därför viktigt att sjuksköterskan ger information till patienten om daglig 

sårinspektion och varningssignaler på infektion. För att förebygga komplikationer som 

trombos, urinvägsinfektion och pneumoni är det viktigt att mobilisera patienten så tidigt som 

möjligt samt att instruera patienten i andningsgymnastik. En förutsättning för tidig 

mobilisering är att patienten fått tillräcklig smärtlindring av sin vårdande sjuksköterska. 

Tillämpning av de basala hygienrutinerna är en förutsättning för minskade komplikationer 

efter kirurgi. (Socialstyrelsen, 2006). För att bedöma om patienten är färdigbehandlad 

observerar och bedömer sjuksköterskan patienten utifrån sin professionalitet. Dokumentation 

är en viktig del i sjuksköterskans patientsäkerhetsarbete (Kamp-Nielsen, 2010). 

 

3. Teoretisk referensram                                                        

Sjuksköterskans relation till patienten beskrivs utifrån Peplaus teori. Peplaus omvårdnadsteori 

var den första omvårdnadsteorin som blev känd för allmänheten sedan Florence Nightingale 

(Forchuk & Cieloff, O´Connor, 1995). Valet av Peplaus teori motiveras med den centrala roll 

och det nära samarbete som beskrivs mellan sjuksköterska - patient och som fortfarande är 

aktuell år 2016. Omvårdnaden beskrivs som en relation mellan två individer där patienten står 

i fokus. I relationen är sjuksköterskan både terapeutisk och undervisande och Peplau menar att 

detta har en central plats i mötet mellan sjuksköterska och patient. Målet är att försöka få 

patienten själv att förstå sina hälsoproblem och på vägen dit få hjälp och vägledning av 

sjuksköterskan (Rooke, 1995; Peplau, 1992). Det stärker patienten och gör att hen växer som 

människa (Forchuk et al, 1995). Hon beskriver relationen mellan sjuksköterska och patient i 

fyra faser, orienteringsfasen, identifikationsfasen, bearbetningsfasen och avslutningsfasen. 

Aktivt lyssnande och respekt är viktiga instrument för sjuksköterskan. Från början kan patient 

och sjuksköterska ha skilda mål och intresse. Under vårdtiden utvecklas kontakten mellan 

dem för att de gemensamt ska kunna lösa problem som kan uppstå. Sjuksköterskan ska ses 

som en resurs i vården genom att ge patienten information om hälsa och även vara som tolk 

vid svåra ord samt hålla sig uppdaterad i patientens hälsotillstånd. Hon förmedlar och ger 

information vidare i vården. En risk i denna vårdkedja finns att patienten lätt förlitar sig på 
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sjuksköterskan och själv inte tar sitt ansvar för sin hälsa. För att patienten ska kunna öka sin 

förståelse för sin hälsa och lära sig mera om den, måste sjuksköterskan utgå från den kunskap 

och erfarenhet, som patienten har sedan tidigare. Vid arbete med tobaksavvänjning kan denna 

teori fungera som underlag för ett bra samtal (Peplau, 1992).                                                                                                                                                               

I omvårdnadsarbetet beskriver Peplau vikten av att kommunicera, observera och 

dokumentera. Det är en sammanfattning av vårdarens egna erfarenheter och antagande som 

ligger till grund för fortsatt vård. Professionell närhet är också en viktig del i denna teori. Med 

detta menas att sjuksköterskan ska ge stöd till patienten så att denne förstår sina hälsoproblem 

och resurser. Då ohälsa tenderar att återkomma i livet behövs ofta en förändring av mer 

djupgående karaktär för tillfrisknande. Stöd och professionell närhet av sjuksköterskan har då 

stor betydelse för patienten (Peplau, 1992). Vid arbete med rökavvänjning kan sjuksköterskan 

använda sig av Peplaus modell om närhet vid samtal om tobak och ta tillvara på patientens 

tidigare kunskaper och erfarenheter om hälsa. Vikten av att vara en resurs och stöd för 

patienten som sätts i focus gjorde att valet av teoretisk referensram föll på Peplau.  

 

4. Problemformulering                                                                       

Tidigare forskning har visat  att det finns ett samband mellan rökning och komplikationer vid 

ortopedisk kirurgi. Att drabbas av komplikationer efter en operation medför lidande för 

patienten som kan drabbas psykiskt, fysiskt och kanske även socialt och ekonomiskt. Alla 

extra oförutsedda komplikationer får också flera andra negativa följder, såsom ökad 

belastning av vårdresurserna, ökade kötider och högre kostnad för Landstinget. För att minska 

risken för att komplikationer ska uppstå behöver hälso- och sjukvården ständigt arbeta med 

förbättringar. Det ingår i sjuksköterskans arbete att arbeta med kvalitetssäkring som leder till 

utveckling av vården och minskade komplikationer. Om resultatet visar att det finns ett 

samband mellan rökning och förekomst av komplikationer understryker det ytterligare vikten 

av sjuksköterskan arbete med tobaksavvänjning. Vi vill utifrån ett befintligt register 

undersöka om det finns något samband mellan rökning och komplikationer vid akut  

ortopedisk kirurgi. 
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5. Syfte 

Syfte är att undersöka om det föreligger någon skillnad mellan rökare och icke-rökare 

avseende förekomst av komplikation efter en akut ortopedisk operation.  

6. Metod  

6.1 Design 

Studien är en retrospektiv studie med material från ett befintligt patientregister. 

Studiedesignen beskrivs i litteraturen som studier där man använder datamaterial som finns 

insamlad sedan tidigare och  används ofta i studier med journalgranskning där man tittar på en 

viss diagnos för att hitta olika samband. Kostnaden med denna design är relativt låg då 

datamaterialet redan finns insamlat. Det tar därigenom kortare tid att utföra denna typ av 

studie. Nackdelen kan vara att patientens upplevelser och känslor inte blir beskrivna 

(Henriksson, 2012).   

6.2 Urval 

Komplikationsregistret vid en ortopedklinik i södra Sverige utgör urvalsramen i studien och 

urvalet har gjorts med avseende på patienter som genomgått en akut ortopedisk operation från 

januari 2011 till och med december 2015. Registret är ett lokalt register för den aktuella 

kliniken och används internt. Urval har gjorts utifrån diagnoskod och de diagnoser som valts 

ut är underarm- och handledsfraktur, fot- knä- och underbensfraktur samt axel-och 

överarmsfraktur. Då komplikationsregistret inte kan registrera personer som har 

reservnummer så faller alla utan svenskt medborgarskap bort. Vid urvalet är alla patienter 

under 18 år exkluderade på grund av att de ej får inhandla tobak innan de fyllt 18 år. 

 

6.3 Datainsamling / frågeformulär 

Ortopedkliniken utför varje år cirka 2400 operationer och har utarbetat ett arbetssätt som 

innebär att samtliga opererade patienter blir uppföljda och registrerade avseende förekomst av 

komplikation. Kvalitetsregistret som startade 2009 har blivit ett viktigt instrument i klinikens 

strävan att hela tiden utveckla patientsäkerhetsarbete och vårdkvalité. 
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Vid utskrivning efter operationen får patienten ett frågeformulär där det är ifyllt datum och 

typ av operation som patienten genomgått (bilaga1). Den utskrivande sjuksköterskan 

informerar om vikten av att besvara frågorna och skicka in denna sex veckor efter 

operationen. Cirka en gång i månaden sitter studiesjuksköterskorna och registrerar 

komplikationer. Om svar har uteblivit skickas en påminnelse till patienten. Besvaras inte 

påminnelsen så blir patienterna uppringda och tillfrågade om de vill svara på frågorna över 

telefon. Om patienten inte går att få tag i per telefon så görs en journalgranskning där 

studiesjuksköterskan granskar om patienten haft någon sjukvårdskontakt under sex veckor 

efter operationen. Tillstånd av verksamhetschef finns för denna journalgranskning.  

I frågeformuläret får patienten fylla i om hen har drabbats av någon komplikation som krävt 

någon form av sjukvårdskontakt. På denna fråga svarar patienten ja eller nej. Vid ett ja-svar 

följer frågor om vilken typ av komplikation och när den uppstod. De alternativ som finns att 

välja mellan är: Sårinfektion, Propp i ben eller lunga, urinvägsinfektion och 

lunginflammation. Det finns även ett svarsalternativ för ”annat” där får patienten fritt skriva 

om de drabbats av någon komplikation som inte finns med i svarsalternativen. Det kan till 

exempel röra sig om diffusa sårproblem som till exempel skav under gips, svårläkta sår och 

blåsor i huden.  En fråga finns också om patienten är rökare eller inte. Vid registrering av 

besvarade blanketter så finns kriterier som studiesjuksköterskan följer. Det är främst när 

patienten angett ”annat” som sjuksköterskan måste avgöra om problemet är en komplikation 

till själva kirurgin eller inte. Exempel på komplikation som beskrivs som ”annat” kan vara 

hjärtinfarkt, icke planerad om-operation och trycksår. Vid registrering skiljer studiesköterskan 

på sårinfektion och sårproblem. Sårproblem kan till exempel vara ett sår som inte är infekterat 

men tar lång tid att läka till exempel under ett gips. Sårinfektion ska vara verifierad med 

odling eller har behandlats med antibiotika.                                                                                           

Svaren i frågeformulären matas in i ett Excel program. Detta görs av en läkarsekreterare på 

kliniken. Data redovisas sedan av klinikchefen halvårsvis på gemensamma utbildningsdagar 

på ortopedkliniken. I föreliggande studie hade data för de aktuella diagnoserna valts ut av 

författarna och all data var avidentifierad av en klinikadministratör innan de överlämnades till 

författarna i ett Excelark.   

6.4 Bearbetning och analysmetod 

Det insamlade materialet sammanställdes deskriptivt med frekvenser i ett Excelprogram. En 

klinikadministratör ansvarade för det. Materialet bearbetades av författarna och redovisas  
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deskriptivt i text och tabeller. Tabellerna beskriver variabelvärdet som förekommer samt dess 

frekvenser. Vidare gjordes test i skillnader i förekomst av komplikation hos rökare och icke 

rökare med hjälp av VassarStats Statistical Computation Web Site. Där valdes analysen- The 

Confidence interval for the difference between two independent proportions. En beräkning av 

skillnaden i antal komplikationer mellan andelen rökare och icke-rökare baserat på 95% 

konfidensintervall genomfördes.  

 

6.5 Forskningsetiska överväganden                                                 

Studien har genomförts i enlighet med de forskningsetiska principerna. En rådgivande etisk 

granskning har skickats till Etikkommittén Sydost och de såg inga etiska hinder för att 

genomföra studien (dnr. EPK 379-2016, bilaga 2). I frågeformuläret, som ges till patienten, 

står det tydligt att uppgifterna förvaras på ett betryggande sätt och vid sammanställning av 

klinikens resultat kommer inte patientens identitet att röjas. De som inte vill medverka tas 

automatiskt bort från registret. Den data som vi tagit del av har avidentifierats, vilket innebär 

att det inte går att spåra vem som har angivit komplikation eller inte. Datamaterialet  kommer 

att förvaras i en bärbar dator som endast författarna har tillgång till. Insamlade uppgifter 

kommer endast att användas till föreliggande uppsats på kandidatnivå och kommer inte att 

lämnas ut. Det enligt konfidentialitet och nyttjandekravet som Henriksson (2012) beskriver. 

Information  om forskning och riktlinjer har även hämtats från Vetenskapsrådets webbplats 

CODEX som ger tillgång till regler och riktlinjer för forskning (Codex, 2016). 
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7. Resultat 

Tabell 1 Beskriver antalet rökare/ icke-rökare och antal komplikationer för respektive diagnos mellan åren 

2011-2015.   Uvi=urinvägsinfektion. 

 

 

Tabell 2 Skillnader i komplikationer totalt hos rökare/icke-rökare för tre olika diagnoser. ∆= skillnad 
 

 

 

 Underarm och 

handledsfraktur 

Fot , Knä och 

underbensfraktur 

Axel och 

överarmsfraktur 

Antal operationer n 609 705 155 

Icke rökare n (%) 549  (90.1) 614  (87.1) 132  (85.2) 

Rökare n (%) 60  (9.9) 91  (12.9) 23  (14.8) 

    

Komplikation, totalt, 

n (%) 

19  (3.1) 58   (8.2) 14    (9.0 ) 

Sårinfektion n (%) 7  (1.1) 32   (4.5) 9   (5.8) 

Uvi  n  (%) 0  (0.0) 5    (0.7) 1   (0.6) 

Propp i ben eller 

lunga n (%) 

0  (0.0) 8    (1.1) 0   (0.0) 

Lunginflammation n 

(%) 

1  (0.2) 0     (0.0) 0   (0.0) 

Sårproblem n (%) 2  (0.3) 6     (0.9) 0   (0.0) 

Annat n (%) 9  (1.5) 7    (1.0) 4   (2.6) 

 Icke rökare Rökare 

Underarm och hand % (n) 

∆ (95% KI) 

 

3.1 (17) 3.3 (2) 

0.2 (-0.03;0.08) 

Fot, knä och underben % (n) 

∆ (95% KI) 

8.3 (51) 7.7 (7) 

0.6 (-0.07;0.05) 

Axel och överarm % (n) 

 

∆ (95% KI) 

6.8 (9) 21.7 (5) 

14.9 (0.02;0.35) 



  
 

13 

I tabell 1 redovisas antal opererade för varje vald diagnosgrupp samt hur många som är rökare 

och icke- rökare i varje diagnosgrupp. Totala antalet operationer på patienter 18 år eller äldre 

med de inkluderade diagnoserna vid kliniken under perioden 2011-2015 var 1469. De utvalda 

diagnoserna var underarm- och handledsfraktur, fot, knä- och underbensfraktur, samt axel– 

överarmsfraktur, och totala antalet komplikationer var 91 (6.2%). Den vanligaste 

förekommande komplikationen var sårinfektion (52.7%). Av de 1469 patienterna under 

perioden var 174 patienter rökare (11.8%).  

 I gruppen underarm- och handledsfraktur var 590 utan angiven komplikation, 19 patienter har 

angett komplikation och av de var 2 patienter rökare. För fot, knä –och underbensfraktur var 

647 utan angiven komplikation, 58 patienter har angett komplikation och av dem var 7 

patienter rökare. Skillnaden i förekomst av komplikationer mellan rökare och icke-rökare i 

ovanstående diagnosgrupper var inte statistiskt signifikant (tabell 2).  

I diagnosgruppen axel- överarmsfraktur var det 141 utan angiven komplikation, 14 patienter 

har angett komplikation och av dem var 5 patienter rökare. Andelen rökare som uppgett 

komplikation var 21.7% jämfört med 6.8% bland icke-rökare. Skillnaden var 14.9% ( KI 

0.02;0.35) (tabell 2). Den vanligaste förekommande komplikationen i diagnosgruppen var 

sårinfektion. 

 Fot -knä -och underbensfrakturer var största gruppen under tidsintervallet (48%) och den 

minsta diagnosgruppen var axel- och överarm (10.6%). Flest rökare i förhållande till antal 

fanns i diagnosgruppen axel-och överarm (14.8%). Lägst andel rökare hade diagnosgruppen 

underarm-handled (9.9%).  Det finns ingen registrerad komplikation för urinvägsinfektion och 

propp för gruppen underarm-handled. Fot- knä och underben har ingen lunginflammation 

registrerad. Gruppen axel- och överarm har ingen komplikation registrerad för propp, 

lunginflammation och sårproblem. 
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8 Diskussion 

8.1. Metoddiskussion 

Studiens design är retrospektiv och icke- experimentell, vilket föll sig naturligt utifrån det 

registermaterial som vi haft tillgång till. Retrospektiv design använder datamaterial som redan 

finns insamlat och används sedan för att hitta samband. Vid icke experimentell design utsätts 

de inkluderade i studien inte för någon intervention. Nackdelen med denna design beskrivs 

vara att mätningen inte kan besvara frågor om orsak och verkan (Henricsson 2012). En fördel 

är att ingen person har kunnat komma till skada eller känt sig kränkt (Sandman & Källström, 

2015). Valet att använda komplikationsregistret föll sig naturligt, då författarna ansvarar för 

och arbetar med registret på kliniken. Det finns nu en stor mängd insamlad data med 

postoperativa komplikationer från år 2009 och fram tills idag som ingen tidigare studerat. 

Komplikationsblanketten som användes är anpassad för klinikens uppföljning av 

komplikationer. Den ger svar på den frågeställning som är aktuell i studien. På blanketten 

finns mer information att hämta som persondata, när komplikationen uppdagades och 

eventuell fri text från patienten. Men denna information har ej varit aktuell för denna studie 

men kan i framtiden vara aktuell för vidare forskning. Det finns även möjlighet att granska de 

patienter som avlidit inom sex veckor efter operation för att utröna om behandlingen på något 

sätt kan ha bidragit till dödsfallet. 

Då formuläret är enkelt utformat ser vi som studiesjuksköterskor att patienterna genom åren 

inte har haft några svårigheter att förstå informationen på blanketten. Genom åren har det 

endast varit ett fåtal patienter som har meddelat att de inte vill medverka i registret. De har då 

plockats bort automatiskt.  

Brister i metoden var att i urvalet inte få med ålder och kön. Det hade kunnat ge och möjlighet 

till fler jämförelser. Den data kom inte med efter avidentifieringen. Valet av diagnosgrupper 

kunde ha gjorts annorlunda. En diagnos som höftfraktur, vilket är en stor patientgrupp, hade 

förmodligen givit större utfall och därmed kunnat öka trovärdigheten. Storleken på urvalet var 

initialt svårt att uppskatta. I efterhand konstaterades att urvalet hade behövt göras större för att 

kunna få med fler rökare. Bortfallet kan beskrivas som selektionsbias då utfallet kan hänvisas 

till ett för litet urval. (Ejlertsson, 2011; Polit & Beck, 2012). Att tillämpa generaliserbarhet i 

denna studie kan var svårt på grund av urvalets storlek och att materialet endast är hämtad 

från en opererande klinik (Backman, 2012). För att kunna dra säkra slutsatser om 
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komplikationsrisken för rökare var urvalet för litet då andelen rökare endast var 11.8%. 

Skillnaden i förekomst av komplikationer mellan rökare och icke-rökare har heller inte 

kontrollerats för övriga parametrar som till exempel kön, ålder och diabetes. På frågan om 

patienten är rökare eller ej framgår inte om det avser feströkande eller dagligrökande. Det går 

heller inte att veta om patienten svarat ärligt då just rökning kan vara en känslig fråga. I 

patientjournalen ska det finnas uppgift om patienten är rökare eller inte. Denna fråga ska 

enligt ortopedklinikens rutin alltid ställas inför en operation. Vid registrering i registret ser vi 

som studiesjuksköterskor att denna uppgift ibland fattas, och patienten tillfrågas då vid 

eventuell telefonuppföljning.  

Metoden har varit lämplig för att besvara syftet med studien då variablerna: komplikation, 

rökare och icke-rökare finns tillgängliga i komplikationsregistret. Initialt var endast 

sårinfektion den komplikation som skulle jämföras mellan rökare och icke-rökare. Eftersom 

materialet blev för litet, fick alla komplikationer som finns registrerade inkluderas. Det hade 

varit intressant att undersöka vilka komplikationer som göms under rubriken ”annat”. Den 

informationen går endast att få via journalgranskning vilket uteslutits i föreliggande studie. 

Valet av redovisningsdesign anpassades till datamaterialet vilket levererades som 

frekvenstabeller och det var därför lämpligt att använda uträkningar via VassaStats Website 

for statistical computation. Statistikprogrammet SPSS hade varit användbart om 

datamaterialet även inkluderat ålder och kön. Då hade även jämförande analyser kunnat 

genomföras. 

Det insamlade materialet har förvarats så att ingen utomstående har kunnat läsa eller ta del av 

materialet. Det har inte varit några svårigheter att hålla materialet konfidentiellt då 

datamaterialet funnits på bärbar dator som förvarats inlåst. Vi har endast använt den data som 

var tillgänglig från registret och som inte kunnat härledas till någon patient. Datamaterialet 

har inte ändrats eller plagierats. Vid avslutad studie återlämnas materialet till den aktuella 

kliniken. Studiens design gör att forskaren och patienten inte har någon pågående vårdrelation 

som kan påverka resultatet (Sandman & Källström, 2015).   

 

8.2. Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka om det föreligger någon skillnad mellan rökare och icke-

rökare avseende komplikationer efter en akut ortopedisk operation. Resultatet visar att 
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andelen rökare som fått en komplikation var större i diagnosgruppen axel- överarmsfraktur 

jämfört med icke-rökare. För de övriga två diagnosgrupperna framkommer ingen statistisk 

signifikant skillnad mellan rökare och icke-rökare. Bland 1469 opererade patienter totalt 

förkommer det endast 91 registrerade komplikationer (6.2%). Antalet rökare totalt med 

komplikation var 14 patienter och 1295 var således icke-rökare. I diagnosgruppen axel- och 

överarmsfraktur baseras den funna skillnaden på fem personer som var rökare och nio var 

icke- rökare. Den låga andelen rökare gör att resultatet inte kan ses som representativt. 

(Ejlertsson, 2011; Polit & Beck, 2012). Vi vet heller inte något om orsaken till varje 

komplikation, eller vilka faktorer som ligger till grund för utveckling av komplikation för 

varje patient. Riskfaktorer för att utveckla postoperativa komplikationer har visat sig vara hög 

ålder, diabetes mellitus samt komplicerade eller öppna frakturer (Nåsell 2011). Den 

diagnosgrupp som påvisade ett statistiskt signifikant samband mellan rökning och 

komplikation var axel- och överarmsfrakturer. Den undersökta diagnosgruppen var minst i 

antal opererade patienter men hade flest antal rökare i procent. I denna diagnosgrupp ses ofta 

äldre människor. Länet där studien genomförts har en åldrad befolkning jämfört med andra 

län. Andelen personer 65 år och äldre var år 2015, 24,4 procent jämfört med genomsnittet för 

Sverige som var 19,8 procent (Regionfakta, 2016). Benskörhet kan vara en bakomliggande 

faktor då axel- och överarmsfrakturer är vanliga frakturer som drabbar patienter med 

diagnosen benskörhet/osteoporos. Rökning i sin tur uppges vara en vanlig riskfaktor till 

osteoporos. (Lindgren & Svensson, 2014). I en studie som undersökte opererade 

överarmsfrakturer drog forskaren slutsatsen att ju äldre patienten är, desto mer noggrant måste 

beslutet övervägas om frakturen ska behandlas konservativt eller operativt. Undersökningen 

visade också att storrökare löpte högre risk för oläkt fraktur efter kirurgi  (Boesmueller, 

Wech, Gregori, Domaszewski, Bukatu, Fialka, Albrecht, 2016). 

Av 1469 registrerade patienter i föreliggande studie var 11.8% rökare. Det kan jämföras med 

uppgifter från Folkhälsomyndigheten från år 2015 som visade att ca 11 procent av Sveriges 

kvinnor (16-84 år) och 9 procent av männen röker dagligen. Som helhet röker ca 10 procent 

av befolkningen (Folkhälsomyndigheten, 2016). Patienterna som inkluderades i föreliggande 

studie var akut opererade och som rökare hade de inte fått chansen att sluta med rökning inför 

sin operation. Det har vid inläggning på sjukhus blivit ett akut stopp med rökning oavsett om 

patienten vill eller inte. Eftersom det aktuella sjukhuset i södra Sverige är ett sjukhus av 

många som infört tobaksförbud, erbjuds inneliggande patienter nikotinersättningsmedel under 
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vårdtiden. Det ligger i sjuksköterskans ansvarområde att under vårdtiden informera om risker 

med tobak och kirurgi samt att erbjuda tobaksavvänjande samtal.  

Eftersom sjuksköterskan har en unik patientnära kontakt under vårdtiden och skapar ett 

förtroende hos patienten finns goda förutsättningar för hälsobefrämjande samtal. 

Sjuksköterskan har ett ansvar att hjälpa patienten i arbetet till ett friskare liv. Det är viktigt att 

själv känna ansvar för sin hälsa (Peplau, 1992). Sjuksköterskan har ett ansvar att vägleda, 

stödja och undervisa patienten i dess motivation och försökt till ett rökstopp (Kirkevold, 

2009). En studie i Michigan, USA visar att sjuttio procent av de inneliggande geriatriska 

patienter (n=111) var motiverade till rökstopp och kunde tänka sig ett rökstopp inom 30 

dagar. Tyvärr visade det sig att endast sjutton procent av dem hade fått den hjälpen under 

vistelsen på sjukhus (Duffy, Reeves, Herman, Karvonen & Smith, 2008). Det kommer alltid 

att finnas patienter som röker och ska genomgå akut ortopedisk kirurgi. I studieresultatet 

visade det sig att antal rökare med komplikationer endast var ett fåtal. Det finns evidens för att 

ändå arbeta med rökavvänjande samtal med inneliggande patienter (Nåsell 2011). 

Kunskapsbrist hos sjuksköterskan kan vara en orsak till att patienten inte får samtal om 

rökavvänjning. Hög arbetsbelastning, tidsbrist och korta vårdtider kan också påverka att 

sjuksköterskan bortprioriterar samtal om rökavvänjning. Det kan även vara så att 

sjuksköterskan inte vill ta upp ämnet på grund av att patientens prognos är dålig, och att det 

inte gör någon skillnad med ett fortsatt rökstopp (Duffy et al., 2008). Oro och smärta kan 

upplevas inför akut kirurgi, och eftersom många tycker att rökning verkar lugnande, kan 

rökstopp ha en motsatt effekt (Hjalmarsson, 2014). Eftersom nikotin är känd för att reducera 

känslor och till en mindre del vara smärtstillande, kan det vara till hjälp vid den stress 

patienten utsätts för vid akuta olycksfall. Komplikationsrisken kan å andra sidan vara en 

motivation till att sluta på grund av den ökade risken. En tidigare studie har visat att 

rökavvänjnings terapi minskar risken för postoperativa komplikationer (Nåsell, 2011).  

Patienten kan uppleva det negativt att få bekosta nikotinersättningsmedel själv (Hjalmarsson, 

2014). På det sjukhus där denna studie  genomförts erbjuds patienter kostnadsfritt 

nikotinersättningsmedel under sjukhusvistelsen. På de enheter där det finns tydliga riktlinjer 

gällande rökning sker rökavvänjningsarbetet i större utsträckning (Schultz et al.,2009).  

Den vanligaste komplikationen som förekommer är sårinfektion, oavsett om man röker eller 

inte, 48 patienter av 1469 uppgav sårinfektion ( 3.3%). Enligt Socialstyrelsen (2006) är 

infektion i sårområdet efter ett kirurgiskt ingrepp den näst vanligaste typen av vårdrelaterad 

infektion. Den direkta kostnaden blir däremot högst på grund av förlängd vårdtid, i snitt sju 
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dagar längre. För patientens del är det svårt att kostnadsberäkna det lidande en infektion 

innebär med bland annat inkomstbortfall och extra sjukbesök. Både SKL och LÖF driver 

kampanjer för att minska infektionsfrekvensen. De betonar också vikten att ha ett system för 

registrering och återrapportering av sårinfektion (Sveriges kommuner och Landsting 2016). 

År 2008 började SKL med punktprevalensmätningar av vårdrelaterade infektioner (VRI) i 

svensk sjukvård. En vanlig riskfaktor för att drabbas av en vårdrelaterad infektion är ett 

kirurgiskt ingrepp. Inom den ortopediska specialiteten visade VRI -mätningen våren 2010 att 

8 procent av patienterna hade en vårdrelaterande infektion (Homell & Booth, 2013). Det är 

viktigt att ortopedkliniken fortsätter att registrera komplikationer. Förekomsten av infektion 

visar sig i vår undersökning vara 3,3 procent. Det är mycket svårt att hitta jämförbar statistik 

hos andra landsting på grund av att alla ej registrerar förekomst av sårinfektion. Våra siffror 

på sårinfektion anser vi är tillförlitliga då de alltid behandlas i sjukvården och på så sätt finns 

registrerade i datajournalen och missas därför inte i komplikationsregistret. Det är svårt och 

kan vara förödande för patienten att behandla en postoperativ infektion med egenvård. Det är 

också viktigt att den patientansvariga sjuksköterskan informerar patienten vid utskrivning från 

sjukhuset om vikten av självansvar och att dagligen inspektera sitt operationssår. Enligt 

Peplaus (1992) teori ska sjuksköterskan undervisa patienten och försäkra sig om att hen 

verkligen tar ansvar för uppföljningen efter sin operation för att på så sätt förebygga 

komplikationer i tid (Peplau 1992).  

Artikelsökningar som gjorts i samband med denna studie beskriver alla ett samband mellan 

komplikationer, rökning och ortopedisk kirurgi. Att aktivt arbeta med rökavvänjning inom 

slutenvården får ändå anses vara en hälsovinst för patienten.   

8.3. Förslag till vidare forskning  

Vi anser att komplikationsregistret bör användas till fler studier och förbättringsarbeten på 

kliniken. För att få ett mera representativt urval bör det utökas så att ett större antal rökare 

inkluderas vid fortsatta jämförelser mellan rökare och icke-rökare avseende förekomst av 

komplikation. Mindre undersökningar kan även utföras med journalgranskning av enskilda 

diagnoser för djupare analys. Det vore intressant att närmre undersöka varför just axel- och 

överarmsfrakturer visade ett samband mellan rökning och komplikation i denna studie. Ett 

intressant område att forska närmare på är kopplingen mellan kirurgi och alkohol relaterat till 

komplikationer. Vi är också intresserade av om och i så fall hur andra kirurgiska kliniker 

arbetar med tobakavvänjning i samband med kirurgi.  
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9. Slutsats 
 

Syftet med studien var att undersöka om det förelåg någon skillnad mellan rökare och icke-

rökare avseende förekomst av komplikation efter en akut ortopedisk operation. Resultatet 

visade samband i diagnosgruppen axel- överarmsfraktur men inget samband i de två andra 

diagnosgrupperna. Resultatet kan dock inte ses som representativt då det baseras på fem 

personer som var rökare respektive nio icke- rökare. Studien behöver genomföras med ett 

större urval där fler rökare ingår för att resultatet ska gå att generalisera. Att arbeta med 

tobaksavvänjning på inneliggande patienter är ett arbete som behöver fortgå och utvecklas.  
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Bilagor 

Bilaga  
1.  Komplikationsregister. 

2.  Etik bilaga 

 

 

 

 

 

  



  
 

II 

 

 

 

 



  
 

III 

               

                                                                                                                        

Patientdata 
 
 

                                             

 
Ortopedkliniken i  xxxx strävar efter att erbjuda vård av hög kvalitet. Som 

en del i vårt förbättringsarbete vill vi att du svarar på nedanstående frågor  

sex veckor efter operationen. Uppgifterna förvaras på ett betryggande sätt  

och vid sammanställning av resultaten kommer inte din identitet att röjas.  

 

 

Fyll i formuläret sex veckor efter operationen och skicka in det i bifogat  

kuvert under vecka ___________ Kuvertet är markerat svarspost, vilket innebär  

att portot redan är betalt. 

 

 

Typ av operation:_________________________________________________ 

 

Operationsdatum:_________________________________________________ 

 

Har du efter operationen/vårdtiden drabbats av någon komplikation som krävt  

kontakt med sjukvården t ex akutmottagning, vårdcentral eller distriktssköterska? 

□ Nej □ Ja 

 

Om ja, vilken typ av komplikation:     När uppkom den: 

□ Propp i ben eller lunga _________                                              

□ Infektion i operationsområdet     _________ 

□ Lunginflammation _________ 

□ Urinvägsinfektion _________ 

 

Annat_________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Har detta i så fall krävt någon form av behandling, t ex 

antibiotika?____________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Är du rökare? 

□ Nej □ Ja 

 

Tack för din medverkan!        

Ortopedkliniken xxxx                                    

 Telefonnummer xxxx-xxxxx 
 


