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Introduktion: Dagligen utförs operationer av extremiteter som opereras i blodtomt fält 
vilket ger ett optimalt synfält i operationsområdet men innebär risker för patienten som kan 
leda till skador. Riksföreningen för operationssjukvårds riktlinjer om åtgärder vid anläggande 
av blodtomt fält syftar till att säkerställa en god och säker vård för patienten och riktlinjerna 
finns för operationsteamet att tillgå. 
Syfte: Syftet var att undersöka operationsteamets följsamhet till de riktlinjer som 
Riksföreningen för operationssjukvård tagit fram i samband med anläggande av blodtomt fält. 
Metod: En kvantitativ icke experimentell, strukturerad observationsstudie utfördes. 52 
observationer genomfördes på två sjukhus. Inhämtad data analyserades i statistikprogrammet 
SPSS. 
Resultat: Följsamheten till riktlinjer för anläggande av blodtomt fält har visat en variation 
från 0 till 100 procent avseende de 18 variablerna. Hälften av variablerna visade en följsamhet 
på över 70 procent. Tre variabler uppvisade en statistisk signifikant skillnad mellan sjukhusen 
vilka var Manschettstorlek efter form och omfång, Extremiteten töms på blod med elastisk 
linda eller högläge >30 sek samt Dubbel elastisk skrynkelfri strumpa anpassad till extremitet. 
Likaså sågs en skillnad mellan grupp 1 och 2 vad gäller användandet av Dubbel elastisk 
skrynkelfri strumpa anpassad till extremitet. 
Konklusion: Då följsamheten till riktlinjer för anläggande av blodtomt fält visat sig variera 
mellan teamen finns ett behov av att öka kunskapen om riktlinjerna hos operationsteamen för 
att bidra till en säker och god vård för patienten. 
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Introduction: Daily surgery of extremities are performed in a blood-stained field, which 
provide an optimal field of view in the operation area but poses a risk that may lead to injury 
of the patient. The Swedish Operating Room Nurses Association guidelines on measures for 
the construction of blood-stained fields aim to ensure good and safe care for the patient and 
the guidelines are available for the team. 
Aim: The aim was to investigate the surgical team´s adherence with the guidelines developed 
by the Swedish Operating Room Nurses Association for the construction of bloodless surgical 
field. 
Method: A quantitative, non-experimental, structured observation study was performed. 52 
observations at two hospitals were performed. The statistical analyses were performed with 
the SPSS statistic software package. 
Result: The adherence with guidelines for the construction of blood-stained field has shown a 
variation of 0 to 100 percent for the 18 variables. Half of the variables showed an adherence 
of over 70 percent. Three variables had a statistically significant difference between the 
hospitals which were Cuff size by shape and range, Limb is emptied on blood with an elastic 
padding or by high position > 30 sec as well as Double elastic wrinkle-free padding suited to 
the limb. Similary, there was a difference between the teams regarding the use of double 
elastic wrinkle-free padding suited to the limb. 
Conclusion: As the adherence with guidelines for the construction of blood-stained fields has 
been shown to vary between the teams, there is a need to increase knowledge about the 
guidelines for the operating team to contribute to safe and good care for the patient. 
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Introduktion	
I Sverige utförs årligen omkring 800 000 operationer inom slutenvård och 1 000 000 
operationer inom dagkirurgi (Socialstyrelsen, 2017a & 2017b). Av dessa operationer är det 
omkring 190 000 ingrepp som berör extremiteter, vilka ofta opereras i ett så kallat blodtomt 
fält med hjälp av en blodtomhetsmanschett (Socialstyrelsen 2017a & 2017b; Spruce, 2017). 
En blodtomhetsmanschett kan användas på extremiteter som ska opereras för att få ett 
nästintill blodtomt fält (AORN, 2007). Blodtomhetsmanschetten är till stor hjälp men 
användningen innebär även en risk för patienten som kan leda till komplikation i form av 
skada (Hicks & Denholm, 2013). Därför är det viktigt att operationssjuksköterskan samt 
operationsteamet har kunskap om och hanterar blodtomhetsmanschetten enligt riktlinjer från 
Riksföreningen för operationssjukvård, [RFOP] (2014) gällande anläggande av blodtomt fält. 
Avsikten med riktlinjerna är att ge en säker och god vård för patienten (RFOP, 2014). 
Operationssjuksköterskan har en betydande roll i operationsteamet för att uppmärksamma 
eventuella komplikationer som kan uppstå i samband med blodtomhetsmanschetten. Om inte 
gällande riktlinjer följs utsätts patienten för risker (Hicks & Denholm, 2013). 

 

Den första dokumenterade användningen av blodtomt fält var av en Romersk kirurg under 
andra århundradet e.Kr. År 1817 visade den franske kirurgen Jean-Louis Petit upp sin 
anordning för att motverka blödning i samband med amputation och kallade den för 
`tourniquet´, som kan översättas till avsnörande förband, vilket innebär en avstängning av 
blodflödet i den aktuella extremiteten (AORN, 2007; Estebe, Davies & Richebe, 2011). I 
slutet av 1800-talet användes en gummilinda som lindades flera varv runt extremiteten för att 
få ett blodtomt fält att operera i. Några år senare i början av 1900-talet kom dåtidens 
blodtomhetsmanschett som bestod av en uppblåsbar kuff med en tillhörande tryckmätare 
(Tarver, Oliver, Ramming & Englemann, 2000). Tourniquet eller blodtomhetsmanschetten 
markerade ett genombrott inom kirurgin, från att lyckas klara av en blodförlust, till att kunna 
förebygga en blödning. Genom att använda blodtomhetsmanschetten vid ortopedisk kirurgi 
ökade chanserna för överlevnad av patienter i samband med en amputation (Hawk, 2016).  

 

Blodtomt	fält	
En blodtomhetsmanschett används vid operationer av extremiteter för att få ett nästintill 
blodtomt fält. En blodtomhetsmanschett består av en tryckregulator med display, en 
tillhörande slang och en uppblåsbar manschett. Innan blodtomhetsmanschetten pumpas upp 
ska extremiteten tömmas på blod med hjälp av en steril elastisk linda, exempelvis Esmarch’s 
linda, eller genom att hålla extremiteten i högläge minst 30 sekunder (ARON, 2007; RFOP, 
2014). Blodtomt fält anläggs ofta vid operationer av extremiteter och operatören föredrar att 
operera i blodtomt fält eftersom det ger ett optimalt synfält av operationsområdet (Spruce, 
2017; Tarver et al., 2000). Förutom att en blodtomhetsmanschett bidrar till ett optimalt synfält 
i operationsområdet bidrar det även till att blodförlusten under operationen minskar. Ofta 
genomförs ortopedisk kirurgi samt plastikkirurgi i blodtomt fält (Sharma & Salhotra, 2012). 
 

Risker	med	blodtomt	fält	
Det finns flera risker i samband med anläggande av blodtomt fält som kan leda till 
komplikationer. Några av dessa är smärta, ventrombos, ischemi, tryckskador, compartment 
syndrom, allvarliga nervskador, vävnadsnekros samt brännskador (AORN, 2007; Hicks & 
Denholm, 2013; Spruce 2017; Derner & Buckholz 1995). En studie visar att 68 procent av 69 
operationssjuksköterskor har upptäckt hudskador på patienten i form av rodnad och blåsor 
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efter att blodtomhetsmanschetten avlägsnats från patientens extremitet (Murphy & Connor, 
2010). Derner och Buckholz (1995) förklarar att brännskador och blåsor är sällsynta men kan 
uppkomma i samband med friktion och då sprit från huddesinfektionen rinner under 
blodtrycksmanschetten. Uppkomsten är även beroende på skicket av patientens hud. Områden 
ovanför benutskott är extra känsliga för friktion. Ischemi orsakad av blodtomhetsmanschetten 
är direkt kopplat till tiden som blodtomhetsmanschetten är applicerad. Cellnekros uppkommer 
omkring två till tre timmar efter att ischemi uppstått. 

 
Blodtomhetsmanschetten ska ställas in på lägsta möjliga tryck för att bland annat minska 
smärta i den aktuella extremiteten intraoperativt samt postoperativt (AORN, 2007). Generellt 
kan trycket ställas in till 50-100 mmHg över det systoliska blodtrycket (Estebe et al., 2011). 
Om operationstiden i blodtomt fält, överstiger två timmar bör blodtomhetsmanschetten 
stängas av i 10-15 min för att återställa blodflödet till vävnaderna (Spruce, 2017; Kutty & 
McElwain, 2002). Tiden i blodtomt fält är avgörande för riskerna patienten utsätts för och bör 
därför minimeras (AORN, 2007). Risken för compartment syndrom och nervskador ökar av 
ett onödigt högt tryck på blodtomhetsmanschetten samt om tiden i blodtomt fält överstiger två 
timmar (Derner & Buckholz, 1995). Är blodtomhetsmanschetten aktiv under längre tid än 
rekommenderat kan det även orsaka muskelsvaghet eller förlamning av extremiteten vilket 
beror på mekanisk deformation samt ischemi. I samband med att trycket i 
blodtomhetsmanschetten släpps kan blodtrycket sjunka som ett resultat av att blodvolymen 
fördelas tillbaka till extremiteten som varit blodtom och risk finns då för trombosbildning. 
Blodtomhetsmanschetten tenderar även till att öka framförallt vuxna och äldres 
kroppstemperatur vilket innebär att patientens kroppstemperatur bör övervakas under hela 
tiden det blodtomma fältet är anlagt (AORN, 2007; Kam, Kavanagh, Yoong & Kavanaugh, 
2001). I sällsynta fall kan patienten drabbas av hjärtstillestånd efter att 
blodtomhetsmanschetten kopplats bort. Detta förklaras som en ischemisk reaktion och som ett 
resultat av att blodtomhetsmanschetten är uppblåst mer än nödvändigt och som även medför 
hypotension, hyperkalemi och metabolisk acidos (Spruce, 2017). Ett flertal 
infektionsorganismer lever på blodtomhetsmanschetten och kan därmed vara en bidragande 
orsak till postoperativa infektioner inom ortopediska operationer som utförs i blodtomt fält. 
Den bakteriella tillväxten kan nästan helt förintas om rengöring med antiseptiskt medel 
genomförs både före och efter användning av blodtomhetsmanschetten (Brennan, Walls, 
Smyth, Al Mulla & O'Byrne, 2009). 

 

Operationsteamets	ansvar	
Nationellt består operationsteamet av operationssjuksköterska, anestesisjuksköterska, 
anestesiolog, operatör inom olika specialistområden samt cirkulerande personal som även 
kallas pass vilken är behjälplig för operations- och anestesisjuksköterskan (RFOP, 2016). 
Cirkulerande personal kan vara undersköterska eller sjuksköterska. Personalen i teamet kan 
variera på olika operationsavdelningar i landet. Det är viktigt att hela operationsteamet har 
kunskap om hur blodtomhetsmanschetten används på ett säkert sätt för att kunna ge patienten 
bästa möjliga vård (Spruce, 2017). Operationsteamet samordnar användandet av 
blodtomhetsmanschetten och operationssjuksköterskan ska känna till bland annat de risker 
som finns i samband med användandet av den (Hicks & Denholm, 2012). 
Operationssjuksköterskan har en betydande roll i att uppmärksamma och rapportera 
potentiella komplikationer med blodtomhetsmanschetten (Hicks & Denholm, 2012; Murphy 
& Connor, 2010). Operationssjuksköterskan ska samarbeta med operatören och 
anestesipersonal för att utforma och verifiera att den vård som är planerad för patienten och 
att användandet av manschetten är relevant (Hicks & Denholm, 2013). 
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Operationssjuksköterskan ansvarar även för att rätt storlek och form av manschett finns 
tillgänglig. Längden och bredden av manschetten är beroende av storleken och formen på 
extremiteten som ska opereras. Manschetten ska vara bredare än halva extremitetens diameter 
och så lång att den överlappar runt extremiteten (AORN, 2007). Fel storlek riskerar att ge ett 
ojämnt tryck som bidrar till ett försämrat synfält i operationsområdet (Hicks & Denholm, 
2013). Formen på manschetten är av betydelse och en konformad manschett ska användas för 
konformade extremiteter för att minimera att trycket vid kanten på manschetten blir onödigt 
högt. På överviktiga och muskulösa patienter är det extra viktigt att en konformad manschett 
används då det kan finnas en stor differens mellan proximala och distala omfånget av 
extremiteten (Estebe et al., 2011). Manschetten ska vara åtdragen och under den ska en tunn 
vaddering placeras (Hicks & Denholm, 2013; Kutty & McElwain, 2002; Tarver et al., 2000). 
Genom en medvetenhet om riskerna med felaktig användning av blodtomhetsmanschetten 
angående applicerat tryck, placeringen av och under hur lång tid manschetten sitter på plats 
kan komplikationer undvikas (Tarver et al, 2000).  

 
Innan blodtomhetsmanschetten pumpas upp ska operationsteamet avgöra om patientens 
eventuella diagnoser kan vara en kontraindikation för användning av blodtomt fält, om 
manschetten är rätt placerad och att säkerställa att trycket är korrekt inställt (Hicks & 
Denholm, 2013). Exempel på diagnoser som kan vara en kontraindikation är infektion eller 
skada av extremitet, tidigare känd smärta eller svaghet i den aktuella extremiteten, acidos, 
AV-fistel i extremiteten som ska opereras, förhöjt intrakraniellt tryck samt patienter med 
försämrad cirkulation (Sharma & Salhotra, 2012; Spruce, 2017; Tarver et al., 2000). 
Operationssjuksköterskan ska tillsammans med sina medarbetare i teamet bestämma vilket 
tryck som regulatorn ska vara inställd på vilket är ordinerat av operatören. Genom att ställa in 
lägsta möjliga tryck på blodtomhetsmanschetten utifrån patientens systoliska blodtryck 
minskar risken för vävnadsskada. Innan manschetten aktiveras kommunicerar operatören med 
anestesisjuksköterskan för att informera om att extremiteten är redo att tömmas på blod. 
Därefter aktiveras den av tillgänglig personal och tryck samt starttid dokumenteras av 
anestesisjuksköterskan (Hicks & Denholm, 2013). I samband med aktiveringen av den 
informerar operatören anestesisjuksköterskan om att vara uppmärksam på eventuella 
förändringar av patientens vitala parametrar, då exempelvis det systoliska blodtrycket kan öka 
(AORN, 2007; Spruce, 2017). Operatören ska få kontinuerlig information om hur länge 
manschetten har varit anlagd (AORN, 2007). Operationsteamet ska föra en tydlig 
kommunikation innan manschettrycket avlägsnas och övervaka patientens fysiologiska status 
(AORN, 2007; RFOP, 2014). För att bidra till säker användning av en blodtomhetsmanschett 
är kommunikation och samarbete mellan samtliga i teamet en av de viktigaste faktorerna 
(Hicks & Denholm, 2013). 

 

Patientens	upplevelse	av	att	opereras	i	blodtomt	fält	
När blodtomhetsmanschetten sitter på ankeln tolererar patienter smärta i relativt stor 
utsträckning och det krävs vanligtvis ingen sedering (Burg, Tytiun, Velkes, Heller, Haviv & 
Dudkiewicz, 2011). Saied och Zyaei (2010) menar att det finns en skillnad i skattandet av den 
postoperativa smärtan beroende på om patienten opereras med respektive utan 
blodtomhetsmanschett då blodtomhetsmanschetten sitter på låret. De patienter som opereras 
med en blodtomhetsmanschett skattar sin smärta till ungefär tre enligt VAS jämfört med de 
som opereras utan manschetten som skattar smärtan till ungefär två enligt VAS. 
Blodtomhetsmanschetten bidrar ändå till att operationstiden reduceras vilket innebär att 
operationssåret är öppet under kortare tid. Enligt Murphy och Connor (2010) har 
operationssjuksköterskor uppmärksammat att patienter som opereras i blodtomt fält på övre 
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samt nedre extremiteter upplever postoperativ smärta, stelhet samt svullnad i extremiteten och 
de patienter som opererats i nedre extremiteter har enligt operationssjusköterskor upplevt 
postoperativ smärta i högre utsträckning. Patienter som opereras i extremiteter där 
blodtomhetsmanschetten är placerad på låret har rapporterat postoperativ smärta i högre 
utsträckning jämfört med då manschetten suttit på överarmen (Murphy & Connor, 2010). En 
bredare blodtomhetsmanschett bidrar till en lägre skattad smärta enligt VAS-skalan jämfört 
med en smalare blodtomhetsmanschett när den är placerad på överarmen. Då en smal 
blodtomhetsmanschett används skattar patienten sin smärta till omkring sex på VAS-skalan 
och till fyra om en bredare blodtomhetsmanschett används. Detta har en studie kommit fram 
till efter att blodtomhetsmanschetten suttit på i ungefär 30 minuter. En förklaring till detta kan 
vara att den bredare manschetten inte behöver pumpas upp till ett lika högt tryck som en 
smalare manschett då den breda manschetten är mer effektiv redan vid ett lägre tryck (Estebe, 
Le Naoures, Chemaly & Ecoffey, 2000). Burg et al. (2011) menar att användningen av 
blodtomhetsmanschett har visat sig vara en säker och effektiv metod för att åstadkomma ett 
blodtomt fält och tolereras trots allt väl av patienter. 

 

Riktlinjer	från	Riksföreningen	för	operationssjukvård	(RFOP)	
RFOP, grundades 1964 och är en intresseförening för operationssjuksköterskor som syftar till 
att främja utvecklingen för den perioperativa omvårdnaden genom forskning och utbildning 
(RFOP, u.å). Inom RFOP finns ett kvalitetsråd som ständigt arbetar med att ta fram riktlinjer 
enligt kvalitetsindikatorer och ge förslag till standards inom operationssjukvård och detta 
kvalitetsråd har bland annat tagit fram riktlinjer om åtgärder vid anläggande av blodtomt fält. 
Riktlinjer bygger på beprövad erfarenhet och vetenskap och Socialstyrelsen (2013 & u.å) 
menar att riktlinjer är menade som en vägledning samt att riktlinjer bör följas men är inte 
juridiskt bindande. Socialstyrelsen publicerade 2005 kompetensbeskrivningen för legitimerad 
sjuksköterska och det är denna som utgör basen för operationssjuksköterskans 
kompetensbeskrivning som bland annat syftar till att ge patienten en god och säker vård 
(RFOP & Svensk sjuksköterskeförening, 2011). Riktlinjerna om åtgärder vid anläggande av 
blodtomt fält baseras på litteraturöversikt inom området, WHO:s checklista för säker kirurgi 
samt sjuksköterskans kompetensbeskrivning och kärnkompetenser; personcentrerad vård, 
säker vård, informatik, samverkan i team, evidensbaserad vård och förbättringskunskap 
(RFOP, 2014; Svensk sjuksköterskeförening, 2015). Riktlinjerna beskriver övergripande 
allmänna rekommendationer kring blodtomt fält och vad som ska utföras omedelbart före, vid 
anläggande och vid avslutande av blodtomt fält. Avsikten med riktlinjerna är att skapa 
trygghet för operationssjuksköterskor och medarbetare i teamet samt att säkerställa en säker, 
god vård för patienten och dessa riktlinjer ligger till grund för detta examensarbete (RFOP, 
2014). Följs inte de riktlinjer som finns ökar riskfaktorerna och patientsäkerheten äventyras 
(Hicks & Denholm, 2013). 

 

Patientsäkerhet	
Patientsäkerhet handlar om att patienter i samband med hälso- och sjukvårdsinsatser inte ska 
skadas eller på grund av att vården inte åtgärdar det som patienten behöver med hänsyn till 
patientens tillstånd. Patientsäkerhet kan även associeras med god vård som innebär att vården 
ska vara lättillgänglig, av god kvalitet, bygga på respekt för patientens integritet och 
självbestämmande och tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården 
(Socialstyrelsen, 2017c). Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) syftar till att främja hög 
patientsäkerhet vilket innebär ett skydd mot vårdskada. Med vårdskada avses kroppslig eller 
psykisk skada eller sjukdom, lidande samt dödsfall som hade kunnat undvikas om korrekta 
åtgärder hade vidtagits vid patientkontakten med hälso- och sjukvården. Patientsäkerhetslagen 
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(SFS 2010:659) belyser även vårdgivaren, som ska vidta åtgärder för att förebygga att 
patienter drabbas av vårdskador. Patientsäkerhet eller att få en säker vård kan även innebära 
att utformade riktlinjer följs av operationssjuksköterskan och medarbetare i operationsteamet 
(RFOP, 2014). Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i 
hälso- och sjukvården beskriver bland annat hur hälso- och sjukvårdspersonal ska förhålla sig 
till medicintekniska produkter i ett patientsäkerhetssyfte (SOSFS 2008:1). 
 
I samband med användandet av en blodtomhetsmanschett finns det risk att patientens säkerhet 
hotas. Därför är det viktigt att det finns en följsamhet till riktlinjerna för anläggande av 
blodtomt fält (Hicks & Denholm, 2013). Ordet följsamhet kommer från följsam som betyder 
att “smidigt foga sig efter något eller någon” (Sjögren & Györki, 2010). Följsamhet kan även 
beskrivas som i vilken utsträckning en människas beteende sammanfaller med de gällande 
kliniska beskrivningarna. Följsamheten är bland annat grundad på personens förståelse till 
varför det är viktigt att följa exempelvis en riktlinje och att personen tror på att följsamheten 
till denna riktlinje gör gott för patienten (Ahmed & Aslani, 2014). Att 
operationssjuksköterskan som är en nyckelperson i teamarbetet inne på operationssalen följer 
de utformade riktlinjer som finns resulterar i ett för patienten och andra på salen säkert 
användande av blodtomhetsmanschetten (Hicks & Denholm, 2013). Patientsäkerheten bör 
vara det som tas i störst beaktande vid användning av en blodtomhetsmanschett och 
operationsteamet ansvarar för att patientsäkerheten är första prioritet (AORN, 2007; Spruce, 
2017). Kommunikation och samarbete mellan alla i operationsteamet är angeläget för att 
säkerställa patientsäkerheten (Hicks & Denholm, 2013). 
 
Problemformulering	
Efter att ha observerat att patienter upplevt smärta i samband med användning av blodtomt 
fält framkallades en nyfikenhet och på grund av bristande studier inom området väcktes en idé 
om att studera gällande riktlinjer. Blodtomhetsmanschetten har underlättat vid många 
ortopediska operationer, men för patienten kan det innebära smärta och lidande om 
manschetten inte hanteras enligt utformade riktlinjer. På grund av de risker som finns i 
samband med anläggandet av blodtomt fält är det grundläggande att operationssjuksköterskan 
och andra medarbetare i operationsteamet har den kunskap om blodtomhetsmanschetten som 
krävs för att den ska användas på ett säkert sätt och därmed kunna ge patienten bästa möjliga 
och säkra vård. Socialstyrelsen beskriver att patienten inte ska komma till skada på grund av 
vården, därför är det av stor betydelse att riktlinjerna som är framtagna för anläggande av 
blodtomt fält följs av operationsteamet för att öka patientsäkerheten och därmed minska 
riskerna med användandet av en blodtomhetsmanschett. 

Syfte	
Syftet var att undersöka operationsteamets följsamhet till de riktlinjer som Riksföreningen för 
operationssjukvård tagit fram i samband med anläggande av blodtomt fält. Vidare undersöktes 
eventuella skillnader mellan olika grupper och sjukhus avseende följsamhet. 

Metod	 	  

Design	
För att besvara syftet har en beskrivande, icke experimentell, kvantitativ metod använts där 
data har insamlats via strukturerad observation (Polit & Beck, 2012). 
 

Undersökningsgrupp	
Operationsteamet som bestod av operationssjuksköterskor, narkossjuksköterskor, 
undersköterskor och läkare observerades på två sjukhus i södra Sverige. Ett 
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bekvämlighetsurval användes och baserades på att de två ingående sjukhusen (benämns med 
A och B) låg geografiskt nära observatörernas utbildningsort (Billhult, 2017a). 
Inklusionskriterierna var operationer där patienter var vakna eller sövda och opererades i 
blodtomt fält med en blodtomhetsmanschett. Operationerna var planerade och inkluderade 
dagkirurgiska samt inneliggande patienter. 
 

Datainsamling	
Riksföreningen för operationssjukvårds riktlinjer för anläggande av blodtomt fält låg till 
grund för observationsprotokollet som användes vid observationerna och innehöll 18 
observationsvariabler (Bilaga 1). Riktlinjerna är uppdelade i tre delar som består av 
rekommendationer omedelbart före anläggande av blodtomt fält, vid anläggande av blodtomt 
fält samt vid avslutandet av blodtomt fält (RFOP, 2014). Observationerna dokumenterades i 
ett instrument konstruerat av observatörerna i en mer kortfattad sammanfattning av 
riktlinjerna som tydligt indikerade vad som skulle observeras och gjorde observationerna 
genomförbara. Observationsprotokollet resulterade i ett instrument utformat utifrån tidigare 
teoretisk kunskap som fanns inom området (Polit & Beck, 2012). Protokollet innehöll 
observationsvariabler med svarsalternativ “ja” “delvis” och “nej” och som observerades 
omedelbart före anläggande av blodtomt fält, vid anläggande av blodtomt fält samt vid 
avslutandet av blodtomt fält. För att undersöka följsamheten behövde observationsvariablerna 
vara formulerade på så sätt att svarsalternativ “ja” skulle visa på följsamhet. 
Observationsvariablerna behövde därför vara formulerade på ett sätt där svarsalternativ ”ja” 
visade att variabeln följdes. Svarsalternativ “delvis” kunde innebära att en 
observationsvariabel utfördes till viss del, exempelvis att extremiteten tömdes på blod med 
hjälp av högläge < 30 sek eller att en dubbel elastisk strumpa användes men var inte anpassad 
till extremiteten och var skrynklig. Ytterligare ett exempel kunde vara att manschettrycket var 
kontrollerat utefter patientens systoliska blodtryck men var inte verifierat av operatören. 
Observationsprotokollet förtestades med hjälp av en provobservation för att ge möjlighet att 
kunna ändra protokollets upplägg utefter observationens resultat (Polit & Beck, 2012). 
Provobservationerna utfördes genom att författarna var för sig använde 
observationsprotokollet under samma operation för att sedan kunna ha möjlighet att diskutera 
eventuella brister i protokollet under tiden observationen pågick samt efter operationen. 
Provobservationen resulterade i omformulering av en observationsvariabel som tidigare var 
formulerad Manschetten manipuleras inte efter anläggandet av den till att formuleras 
Manschetten sitter på plats efter anläggandet av den utan att manipuleras. Ytterligare lades 
svarsalternativet “delvis” till under observationsvariabeln Sluttid, hudstatus samt eventuella 
komplikationer dokumenteras. 

 

Veckan före observationerna påbörjades, kontaktades koordinator på respektive 
operationsavdelning för att välja ut vilka operationer som uppfyllde inklusionskriterierna och 
därmed kunde en planering göras av vilka operationer som skulle observeras. Under de två 
veckor som observationerna utfördes hölls kontinuerlig kontakt med koordinator för 
eventuella ytterligare operationer som kunde observeras. Datainsamlingen utfördes genom att 
författarna observerade operationsteamet. Inför varje observation gavs information till 
operationsteamet där det även framgick att deltagandet var frivilligt samt att data behandlades 
konfidentiellt. En av författarna genomförde observationerna på sjukhus A och den andra på 
sjukhus B. Observationen startade omedelbart innan anläggandet av det blodtomma fältet då 
funktionskontroll av apparaten skulle utföras, och avslutades när manschetten var avlägsnad 
och rengjord. Efter varje avslutad observation samlades demografisk data in för att kunna 
göra en senare jämförelse mellan olika grupper (Bilaga 2). Denna typ av information hjälper 
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till att tolka resultatet genom att få en uppfattning om resultatet kan generaliseras till 
populationen. Ett så stort antal observationer som var möjligt utfördes under de två veckorna 
på sjukhusen för att få ett mer representativt resultat och det resulterade i 52 observationer där 
27 observationer utfördes på sjukhus A och 25 observationer utfördes på sjukhus B (Polit & 
Beck, 2012). 

 

Dataanalys	
Beskrivande statistik såsom antal och procent användes för att presentera fördelningen av 
data. Eventuella skillnader mellan undergrupper undersöktes med Chitvå-test och Fisher´s 
exact test. Motivering till dessa val är att data befinner sig på nominalskalenivå, men då datan 
går från ja, delvis till nej kan den också betraktas som ordinalskalenivå vilket innebär att 
svarsalternativen rangordnas men saknar lika avstånd mellan skalstegen och då skall icke 
parametriska test användas (Billhult, 2017b). Signifikansnivån sattes till p <0,05. Tabeller 
skapades senare i word som på ett överskådligt sätt presenterade data. Subgrupperna utgjordes 
av antal yrkesverksamma år i operationsteamet samt olika teamsammansättningar. 

 
Antal yrkesverksamma år hade i observationsprotokollet satts i sex olika grupper och bestod 
av 0-5, 6-10, 11-15, 16-20, 21-25 samt >26 år. För att testa om antal yrkesverksamma år 
påverkade följsamheten sammanräknades teamets sammanlagda tid av yrkesverksamhet till 
en totalsumma. Vid databearbetningen sammanslogs den totala tiden till två grupper 
bestående av 0-15 år samt 16- >26 år. 
 
För att undersöka om det fanns eventuella skillnader i följsamhet mellan operationsteam med 
eller utan ytterligare en operationssjuksköterska och en narkossjuksköterska gjordes först en 
sortering för att hitta gemensamma nämnare i alla teamen. Detta resulterade i två grupper som 
kallades Grupp 1 och Grupp 2. Grupp 1 bestod av operationssjuksköterska, 
narkossjuksköterska, operatör samt en eller flera undersköterskor. Grupp 2 bestod av 
operationssjuksköterska, narkossjuksköterska, operatör samt ytterligare 
operationssjuksköterska, narkossjuksköterska och eventuellt undersköterska. Operatörer 
utöver den ordinarie operatören i grupperna samt personal som benämnts med “annat” 
exkluderades i denna beräkning då de inte ansågs påverka gruppernas följsamhet till 
riktlinjerna. Internt bortfall upptäcktes under några observationsvariabler i protokollet där det 
fattades svar på grund av att variabeln inte var möjlig att observera eller att variabeln inte var 
aktuell under den specifika operationen som pågick under observationen. Dessa variabler var 
Eventuell antibiotika helt infunderad innan anläggande av blodtomt fält, Kontroll renhet 
blodtomhetsmanschett, Steril manschett övervägs vid behov och Ev komplikationer 
rapporteras till operatör. Detta benämndes som bortfall i de tabeller som redovisas i 
resultatet. 

 
Insamlad data lades in i ett statistikprogram, SPSS version 24 (IBM Corp., Armonk, NY, 
USA). En graf skapades i SPSS för att överskådligt visa följsamheten till var och en av 
variablerna i observationsprotokollet. 
 

Forskningsetiska	överväganden	
I denna studie har flera etiska överväganden gjorts. Då studien har involverat människor har 
skyldigheter som finns för att undvika, förhindra och minimera skada på människor efterföljts 
(Polit & Beck, 2012). Personerna som deltagit har inte heller utsatts för kränkningar med 
tanke på principerna om respekt för människor, rättvis behandling samt att göra gott 
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(Department of health and human services, 2016). Lag om etikprövning av forskning som 
avser människor (SFS 2003:460) som har till syfte att vid forskning respektera 
människovärdet och skydda den enskilda människan har i detta examensarbete tagits i 
beaktande. Det finns krav på att viss sorts forskning måste prövas i en etikprövningsnämnd, 
men eftersom detta arbete utförts inom ramen för högskoleutbildning på avancerad nivå har 
någon etikprövning inte genomförts (SFS 2003:460). 
 
Innan datainsamlingen påbörjades informerades verksamhetschefer genom ett 
informationsbrev och ett tillstånd för genomförande av examensarbete inhämtades hos 
respektive verksamhetschef på de två sjukhusen. När tillståndet skriftligt godkänts av 
verksamhetscheferna informerades enhetschefer, facklig representant samt medarbetare på 
operationsavdelningarna på respektive sjukhus genom samma informationsbrev som använts 
tidigare som skickades ut via mail samt sattes upp i fikarummet (Bilaga 3). Det som beskrevs 
i informationsbrevet var syftet med studien, att deltagandet var frivilligt, vad materialet skulle 
användas till och att materialet behandlades konfidentiellt. Konfidentialitet innebär att 
insamlad data inte ska spridas till obehöriga och att data redovisas på ett sätt som inte avslöjar 
deltagarens identitet (Kjellström, 2017). Informationskravet beaktades genom 
informationsbrevet samt muntlig information inför varje enskild observation 
(Vetenskapsrådet, 2007). Deltagarna i studien fick den information om examensarbetet som 
beskrevs i informationsbrevet och därmed visste deltagarna inte vad som skulle studeras 
specifikt utan endast att observatörerna studerade följsamheten till riktlinjerna för anläggande 
av blodtomt fält. Deltagarna erbjöds att ta del av studien när den var klar. Samtycke 
inhämtades genom att deltagarna informerades om att deras medverkan var frivillig, det vill 
säga om sin rätt att välja att delta samt att avbryta medverkan när som helst under pågående 
observation utan att känna skuld (Kjellström, 2017; Vetenskapsrådet, 2007). Data 
behandlades enligt konfidentialitetskravet genom att de genomförda obseravtionsprotokollen 
förvarades i låsta skåp på enheten där observationerna utfördes (Kjellström, 2017). Enskilda 
deltagare observerades inte utan hela operationsteamet och alla team från de två olika 
sjukhusen avidentifierades genom att sjukhusen fick fiktiva namn. Deltagarnas 
personuppgifter antecknades inte vilket innebar att deltagarna inte kunde identifieras. 
Patienten som skulle opereras blev informerad om att det pågick en observationsstudie under 
operationen och att patienten inte observerades utan endast operationsteamet. Observationerna 
användes endast för vetenskapligt ändamål enligt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2007). 

Resultat	
Syftet var att undersöka operationsteamets följsamhet till de riktlinjer som Riksföreningen för 
operationssjukvård tagit fram i samband med anläggande av blodtomt fält. Följsamheten till 
riktlinjerna undersöktes på två sjukhus i södra Sverige i form av observationer där ett 
observationsprotokoll användes. Observationsprotokollet var utformat utefter Riksföreningen 
för operationssjukvårds riktlinjer om anläggande av blodtomt fält och totalt utfördes 52 
observationer.  
 
Följsamhet	till	samtliga	riktlinjer	
Följsamheten som presenteras i Figur 1 visar följsamheten till riktlinjerna. Svarsalternativ nej 
och delvis presenteras inte i denna figur. På 9 av dessa variabler visade sig följsamheten vara 
mer än 70 procent, exkluderat de 4 variabler där bortfallet var mer än 75 procent. Resultaten 
visar att Sluttid, hudstatus och eventuella komplikationer dokumenteras till 100 procent 
medan Identitetsnummer, placering, valt tryck och starttid dokumenteras till 71 procent. 
Dubbel elastisk, skrynkelfri strumpa anpassad till extremitet visade på en följsamhet på 52 
procent. Kommunikation i teamet kring blodtomhetstiden hade en följsamhet på 37 
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procent.  Inspektion av hud och cirkulation vid tänkt placering för blodtomhetsmanschett samt 
Inspektion av hud, cirkulation och distala pulsationer efter avlägsnandet visade båda på en 
följsamhet under tio procent. 
 

Figur 1. Beskrivning av följsamheten i procent av riktlinjer för anläggande av blodtomt fält hos 
operationsteamen under 52 observationer. Högre procent visar på bättre följsamhet. 
# = Bortfall > 75 % 
 

Jämförelse	mellan	sjukhus	A	och	B	
På variabeln Manschettstorlek efter form och omfång visade sjukhus A på en högre 
följsamhet. Sjukhus A hade även en större följsamhet till variabeln Dubbel elastisk skrynkelfri 
strumpa anpassad till extremitet. Sjukhus B visade på en högre följsamhet till variabeln 
Extremiteten töms på blod med elastisk linda eller högläge >30 sekunder. På 
observationsvariabeln Identitetsnummer, placering, valt tryck, starttid dokumenteras hade 
sjukhus A en följsamhet på 81,5 procent och sjukhus B hade en följsamhet på 60 procent. 
Skillnaden var dock inte signifikant. Sex variabler visade sig ha en likvärdig följsamhet på de 
båda sjukhusen. Två av dessa variabler hade ett bortfall på mer än 75 procent (Tabell 1).  
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1 Fisher’s exact test 2 Chi-Square test 3 ingen varians i svarsalternativen 

Jämförelse	avseende	yrkeserfarenhet	i	operationsteamen	
När en jämförelse i följsamhet gjordes avseende yrkeserfarenhet i operationsteamen framkom 
inga statistiskt signifikanta skillnader mellan teamen med yrkeserfarenhet på 0-15 och 16- 
>26 år. Variabeln identitetsnummer, placering, valt tryck och starttid dokumenteras hade i 
operationsteamen med 0-15 års yrkeserfarenhet en följsamhet på 58,3 procent och i 
operationsteamen med 16- >26 års yrkeserfarenhet en följsamhet på 82,1 procent (Tabell 2). 
 
 

Tabell 1. Jämförelse avseende följsamhet till riktlinjerna mellan sjukhus A och B. 
 Sjukhus A n=27  

(%) 
Sjukhus B n=25  

(%) 
p. Bortfall 

 Ja Delvis Nej Ja Delvis Nej  
Funktionskontroll av 
blodtomhetsapparat 
och tillbehör 

15 
 (55,6) 

1  
(3,7) 

11  
(40,7) 

16  
(64) 

  
 

9 
(36) 0,91  

Inspektion hud & 
cirkulation vid tänkt 
placering av 
blodtomhetsmanschett 

 27 
(100)  3  

(12) 
22 

(88)  0,11  

Kontroll renhet 
blodtomhetsmanschett 

3  
(75)  1  

(25) 
6  

(75)  2  
(25) 11 40 

Manschettstorlek efter 
form och omfång 

27  
(100)   20  

(80)  5  
(20) 0,021  

Dubbel elastisk 
skrynkelfri strumpa 
anpassad till 
extremitet 

18  
(66,7) 

7 
(25,9) 

2 
(7,4) 

9  
(36) 

15 
(60) 

1  
(4) 0,031  

Vätska undviks att 
hamna under 
manschett 

23  
(85,2)  4  

(14,8) 
24  

(96)  1  
(4) 0,41  

Steril manschett 
övervägs vid behov   4  

(100)   4  
(100) 

3 44 

Manschett sitter på 
plats efter anläggandet 
av den 

26  
(96,3)  1  

(3,7) 
25  

(100)   11  

Ev. antibiotika helt 
infunderad innan 
anläggandet av 
blodtomt fält 

7  
(87,5)  1  

(12,5) 
5  

(100)   11 39 

Extremiteten töms på 
blod med elastisk 
linda eller högläge 
>30 sek 

19  
(70,4) 

6 
(22,2) 

2  
(7,4) 

24  
(96) 

1  
(4)  0,041  

Kontroll av aktuellt 
tryck ordinerat av 
operatör 

24  
(88,9) 

2 
(7,4) 

1  
(3,7) 

24  
(96)  1  

(4) 0,71  

Identitetsnummer, 
placering, valt tryck, 
starttid dokumenteras 

22  
(81,5) 

5  
(18,5)  15  

(60) 
10  

(40)  0,092  

Kommunikation i 
teamet kring 
blodtomhetstiden 

10  
(37)  17  

(63) 
9  

(36)  16  
(64) 0,92  

Kommunikation i 
teamet innan 
avlägsnandet 

27  
(100)   24  

(96)  1  
(4) 0,51  

Inspektion hud, 
cirkulation, distala 
pulsationer efter 
avlägsnandet 

2  
(7,4) 

25  
(92,6)  2  

(8) 
21 

(84) 
2  

(8) 0,41  

Ev. komplikationer 
rapporteras till 
operatör 

       52 

Sluttid, hudstatus, ev. 
komplikationer 
dokumenteras 

27  
(100)   25  

(100)   3  

Utrustning 
inspekteras, rengörs, 
desinfekteras  

21  
(77,8) 

5 
(18,5) 

1  
(3,7) 

20  
(83,3) 

2 
(8,3) 

2  
(8,3) 0,61 1 
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1 Fisher’s exact test 2 Chi-Square test 3 ingen varians i svarsalternativen 

	
Jämförelse	mellan	grupp	1	och	2	
Grupp 2 hade en högre följsamhet på fler variabler i jämförelse med grupp 1. Under den 
första och sista delen av observationsprotokollet uppvisade grupp 2 en högre följsamhet på 
fler variabler (Tabell 3). Grupp 1 hade en högre följsamhet på fler variabler under den andra 
delen av observationsprotokollet. Observationsvariabeln Dubbel elastisk skrynkelfri strumpa 

Tabell 2.  Jämförelse avseende följsamhet till riktlinjerna mellan teamens yrkesverksamma år. 
 0 - 15 n=24  

(%) 
16 - >26 n=28  

(%) 
p. Bortfall4 

 Ja Delvis Nej Ja Delvis Nej  
Funktionskontroll av 
blodtomhetsapparat 
och tillbehör 

17  
(70,8) 

1 
(4,2) 

6  
(25) 

14  
(50)  14  

(50) 0,091  

Inspektion hud & 
cirkulation vid tänkt 
placering av 
blodtomhetsmanschett 

2  
(8,3) 

22  
(91,7)  1  

(3,6) 
27  

(96,4)  0,61  

Kontroll renhet 
blodtomhetsmanschett 

3  
(60)  2  

(40) 
6  

(85,7)  1  
(14,3) 0,51 40 

Manschettstorlek efter 
form och omfång 

21  
(87,5)  3  

(12,5) 
26  

(92,9)  2  
(7,1) 0,71  

Dubbel elastisk 
skrynkelfri strumpa 
anpassad till 
extremitet 

11  
(45,8) 

 13  
(54,2) 

 
 16  

(57,1) 
9 

(32,1) 
3  

(10,7) 0,11  

Vätska undviks att 
hamna under 
manschett 

22  
(91,7)  2  

(8,3) 
25  

(89,3)  3  
(10,7) 11  

Steril manschett 
övervägs vid behov   4  

(100)   4  
(100) 

3 44 

Manschett sitter på 
plats efter anläggandet 
av den 

24  
(100) 

  
  27  

(96,4)  1 
(3,6) 11  

Ev. antibiotika helt 
infunderad innan 
anläggandet av 
blodtomt fält 

4  
(100) 

  
  8  

(88,9)  1 
(11,1) 11 39 

Extremiteten töms på 
blod med elastisk 
linda eller högläge 
>30 sek 

21  
(87,5) 

2 
(8,3) 

1 
(4,2) 

22  
(78,6) 

5 
(17,9) 

1 
(3,6) 0,71  

Kontroll av aktuellt 
tryck ordinerat av 
operatör 

23  
(95,8)  1 

(4,2) 
25  

(89,3) 
2 

(7,1) 
1  

(3,6) 0,71  

Identitetsnummer, 
placering, valt tryck, 
starttid dokumenteras 

14  
(58,3) 

10  
(41,7)  23  

(82,1) 
5  

(17,9)  0,062  

Kommunikation i 
teamet kring 
blodtomhetstiden 

7  
(29,2)  17  

(70,8) 
12  

(42,9)  16  
(57,1) 0,32  

Kommunikation i 
teamet innan 
avlägsnandet 

23  
(95,8)  1 

(4,2) 
28  

(100) 
  
  0,51  

Inspektion hud, 
cirkulation, distala 
pulsationer efter 
avlägsnandet 

3  
(12,5) 

19 
(79,2) 

2 
(8,3) 

1  
(3,6) 

 
27 

(96,4)  0,21  

Ev. komplikationer 
rapporteras till 
operatör 

       52 

Sluttid, hudstatus, ev. 
komplikationer 
dokumenteras 

24  
(100)   28  

(100)   3  

Utrustning 
inspekteras, rengörs, 
desinfekteras  

19  
(82,6) 

3 
(13) 

1  
(4,3) 

22  
(78,6) 

4 
(14,3) 

2  
(7,1) 11 1 
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anpassad till extremitet visade på en statistisk signifikant skillnad mellan grupperna. 
Skillnaden på denna variabel var 54,2 procent för svarsalternativ “ja”, där grupp 2 hade störst 
följsamhet.  
 
Tabell 3. Jämförelse avseende följsamhet till riktlinjerna mellan grupp 1 och 2 

 Grupp 1 n=23  
(%) 

Grupp 2 n=29  
(%) 

p. Bortfall 

 Ja Delvis Nej Ja Delvis Nej  
Funktionskontroll av 
blodtomhetsapparat 
och tillbehör 

13 
 (56,5)  10 

(43,5) 
18  

(62,1) 
1 

(3,4) 
10  

(34,5) 0,51  

Inspektion hud & 
cirkulation vid tänkt 
placering av 
blodtomhetsmanschett 

1 
(4,3) 

22  
(95,7)  2  

(6,9) 
27  

(93,1)  11  

Kontroll renhet 
blodtomhetsmanschett 

5  
(83,3)  1  

(16,7) 
4  

(66,7)  2  
(33,3) 11 40 

Manschettstorlek efter 
form och omfång 

20  
(87)  3 

(13) 
27  

(93,1)  2  
(6,9) 0,61  

Dubbel elastisk 
skrynkelfri strumpa 
anpassad till 
extremitet 

5  
(21,7) 

16 
(69,9) 

2  
(8,7) 

22  
(75,9) 

6 
(20,7) 

1  
(3,4) 0,0011  

Vätska undviks att 
hamna under 
manschett 

20  
(87)  3  

(13) 
27  

(93,1)  2  
(6,9) 0,61  

Steril manschett 
övervägs vid behov   4  

(100)   4  
(100) 

3 44 

Manschett sitter på 
plats efter anläggandet 
av den 

22  
(95,7)  1  

(4,3) 
29  

(100)   0,41  

Ev. antibiotika helt 
infunderad innan 
anläggandet av 
blodtomt fält 

8  
(88,9)  1  

(11,1) 
4  

(100)   11 39 

Extremiteten töms på 
blod med elastisk 
linda eller högläge 
>30 sek 

21  
(91,3) 

 2  
(8,7)  22  

(75,9) 
5 

(17,2) 
2 

(6,9) 0,51  

Kontroll av aktuellt 
tryck ordinerat av 
operatör 

22  
(95,7)   1  

(4,3) 
26  

(89,7) 
2 

(6,9) 
1  

(3,4) 0,81  

Identitetsnummer, 
placering, valt tryck, 
starttid dokumenteras 

16  
(69,6) 

7  
(30,4)  21  

(72,4) 
8  

(27,6)  0,82  

Kommunikation i 
teamet kring 
blodtomhetstiden 

11  
(47,8)  12  

(52,2) 
8  

(27,6)  21  
(72,4) 0,12  

Kommunikation i 
teamet innan 
avlägsnandet 

22  
(95,7)  1 

(4,3) 
29  

(100)    0,41  

Inspektion hud, 
cirkulation, distala 
pulsationer efter 
avlägsnandet 

1  
(4,3) 

21 
(91,3) 

1 
(4,3) 

3  
(10,3) 

25 
(86,2) 

1  
(3,4) 0,91  

Ev. komplikationer 
rapporteras till 
operatör 

       52 

Sluttid, hudstatus, ev. 
komplikationer 
dokumenteras 

23  
(100)   29  

(100)   3  

Utrustning 
inspekteras, rengörs, 
desinfekteras  

19  
(86,4) 

1 
(4,5) 

2  
(9,1) 

22  
(75,9) 

6 
(20,7) 

1  
(3,4) 0,41 1 

1 Fisher’s exact test 2 Chi-Square test 3 ingen varians i svarsalternativen  
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Diskussion	
Resultatdiskussion	
Resultatet visar att det finns en följsamhet till Riksföreningen för operationssjukvårds 
riktlinjer för anläggande av blodtomt fält till över 70 procent på 9 av de 18 variabler som 
observerades. Sex variabler visar på en följsamhet under 70 procent och 4 variabler hade ett 
bortfall som översteg 75 procent, vilka då bedömdes som allt för få observationer för att vara 
representativa för undersökningsgruppen. Meningen med riktlinjerna för anläggande av 
blodtomt fält är bland annat att säkerställa en god och säker vård för patienterna (RFOP, 
2014). Riktlinjerna är rekommendationer som bör följas för att inte utsätta patienten för risker 
(Socialstyrelsen, u.å; Hicks & Denholm, 2013). 
 
Följsamhet	till	samtliga	riktlinjer	hos	operationsteamen	
Operationsteamen på båda sjukhusen hade en följsamhet till användandet av en dubbel 
elastisk skrynkelfri strumpa på 52 procent, vilket kan anses vara en relativt låg siffra då 
önskvärd följsamhet hade varit 100 procent. Följs riktlinjerna innebär det en säker vård för 
patienten, vilket är intentionen med riktlinjerna (RFOP, 2014). Olivecrona, Tidermark, 
Hamberg, Ponzer och Cederfjäll (2006) menar att en elastisk strumpa är det bästa att använda 
under blodtomhetsmanschetten för att skydda huden mot skador i form av blåsor. Även enligt 
riktlinjerna ska en dubbel elastisk skrynkelfri strumpa som är anpassad till extremitetens 
diameter användas under manschetten för att motverka skador på huden (RFOP, 2014). 
Anledningen till att följsamheten inte var högre än den var kan tänkas bero dels på att 
personalen inte har kunskap om och varför strumpan ska vara dubbel men även ett resultat av 
att personalen tagit efter av varandra och gjort som de alltid gjort. 

 

Följsamheten till observationsvariabeln Kommunikation i teamet kring blodtomhetstiden 
uppgick till 37 procent, vilket kan bero på att många av operationerna som observerades ofta 
underskred en timma då blodtomhetsapparaten larmade när en timma hade gått och först då 
kommunicerades tiden i blodtomt fält i många av operationsteamen. En fundering som 
uppkom var om följsamheten hade kunnat bli ännu lägre än 37 procent om 
blodtomhetsapparaten av någon anledning inte skulle larma efter en timma. Sker ingen 
kommunikation kring blodtomhetstiden när operationen varar i 59 minuter finns risken att 
blodtomhetstiden inte heller kommuniceras när operationen varar i 120 minuter. 
Kommunikation kring blodtomhetstiden ska ske fortlöpande inom operationsteamet (RFOP, 
2014) och är en av de viktigaste faktorerna för patientsäkerheten vid användande av 
blodtomhetsmanschetten (Hicks & Denholm, 2013). Det finns en studie som visar att risken 
för att komplikationer uppstår på grund av en blodtomhetsmanschett hänger ihop med hur 
lång tid blodtomhetsmanschetten är aktiverad. Överstiger tiden i blodtomt fält 100 minuter 
ökar risken för att komplikationer uppstår med 20 procent för varje tionde minut som går 
jämfört med om blodtomt fält är aktiverat i mindre än 100 minuter. Därför bör åtgärder vidtas 
för att minimera tiden i blodtomt fält (Olivecrona, Lapidus, Benson, Blomfeldt, 2013). Även 
AORN (2007) menar att tiden i blodtomt fält är avgörande för de risker patienten utsätts för 
och därför bör tiden i blodtomt fält minimeras. 

 
Resultatet visade att följsamheten till variablerna Inspektion hud och cirkulation vid tänkt 
placering av blodtomhetsmanschetten samt Inspektion hud, cirkulation och distala pulser 
efter avlägsnandet av blodtomhetsmanschetten endast utfördes till sex respektive åtta procent. 
Den låga siffran av följsamhet till dessa variabler beror delvis på att endast huden 
inspekterades på ovansidan i det område där manschetten suttit under de flesta observationer, 
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samt att cirkulationen och distala pulsationer inte kontrollerades vilket gav svaret “delvis”. 
För att öka patientsäkerheten och minska riskerna i samband med användandet av 
blodtomhetsmanschetten är det även viktigt att där blodtomhetsmanschetten är tänkt att 
placeras och har varit placerad ska patientens hud inspekteras, cirkulationen kontrolleras och 
distala pulsationer palperas (Hicks & Denholm, 2013; RFOP, 2014). Det kan anses märkligt 
hur dokumentation om hudstatus och eventuella uppkomna komplikationer kan uppnå 100 
procent i följsamhet när endast 8 procent har inspekterat hud och cirkulation före anläggandet 
av blodtomt fält och 6 procent har inspekterat hud och cirkulation efter avlägsnandet av 
blodtomhetsmanschetten. Komplikationer kan ha upptäckts på uppvakningsavdelningen när 
observationen var slutförd men hudstatus och cirkulation ska ha kontrollerats innan 
observationen slutfördes. Dessa variabler ska kontrolleras och dokumenteras med tanke på 
patientens säkerhet (AORN, 2007).  
 
Följsamheten till variabeln Sluttid, hudstatus och eventuella komplikationer dokumenteras var 
100 procent medan Identitetsnummer, placering, valt tryck och starttid dokumenteras uppgick 
till 71 procents följsamhet. Båda variablerna handlar om dokumentation men den procentuella 
skillnaden på dessa uppgår till 29 procent av någon anledning. I några fall dokumenterades 
inte identitetsnummer och i några fall dokumenterades inte valt tryck samt placering och i 
dessa fall gav det svaret “delvis”. Ofta dokumenterades dessa variabler av samma person i 
operationsteamen vilket inte ger en förklaring till varför det skiljer sig i följsamhet under de 
båda variablerna. Den varierade följsamheten till variabler som berörde dokumentation kan 
eventuellt bero på okunskap om den person i teamet som dokumenterar inte fått kunskap om 
varför det är viktigt att dokumentera de olika delarna gällande blodtomhetsmanschetten. 
Murphy och Connor (2010) har kommit fram till att operationssjuksköterskor själva upplever 
att de är i behov av kontinuerlig utbildning om vilka komplikationer som kan uppkomma i 
samband med användandet av blodtomhetsmanschetten. 

 
De observerade operationerna omfattade mindre operationer på av exempelvis ett finger, eller 
en tå där operationstiden var under en halv timma men det omfattade även exempelvis 
frakturer på en underarm där operationstiden var omkring två timmar. Typ av operation 
dokumenterades inte i observationsprotokollet och därför kan slutsatser inte dras om olika 
typer av operationer påverkar följsamheten till riktlinjerna. Varför följsamheten till 
riktlinjerna endast uppgick till 100 procent på en observationsvariabel kan bero på att 
observatörerna missade att observera något under operationen som utfördes och då inte blev 
dokumenterat i observationsprotokollet. Det var trots allt 18 variabler som skulle observeras 
av en person och flera variabler kunde ske tätt inpå varandra samt att vissa kritiska 
förhållanden kunde uppstå under operationen som exempelvis en försämring av patientens 
vitala parametrar som kunde ta fokus från observatörerna. 
 
Resultat	som	visade	på	statistiskt	signifikanta	skillnader	mellan	sjukhusen	
Manschettstorlek efter form och omfång visade på en skillnad mellan sjukhus A och sjukhus 
B. Sjukhus A valde manschetten efter form och omfång till 100 procent medan sjukhus B 
valde en manschett efter extremitetens form och omfång till 80 procent. Riktlinjerna bör följas 
för att inte äventyra patientsäkerheten (RFOP 2014). Att inte välja manschett utifrån hur 
extremiteten ser ut är anmärkningsvärt då detta kan leda till att patienten utsätts för en risk 
som kan leda till en skada. AORN (2007) beskriver att en konformad manschett ska väljas i 
de fall där omfånget på extremiteten skiljer sig mellan övre och nedre kanten på manschetten 
samt att den ska vara så lång att manschetten överlappar runt extremiteten för att få full effekt. 
En konformad manschett minskar risken för överdrivet tryck i kanten av manschetten och 
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minskar risken för skjuvningsskada. Är manschetten för kort kan den släppa och överlappar 
den för mycket kan det leda till ett förhöjt tryck (AORN, 2007). 
 
Det visade sig finnas en skillnad i användandet av dubbel elastisk strumpa anpassad till 
extremitet, mellan sjukhus A och B där sjukhus A högre följsamhet i nästan dubbelt (66,7%) 
så hög utsträckning som sjukhus B (36%). Vid svarsalternativ “ja” är strumpan elastisk, 
dubbel, skrynkelfri samt anpassad till extremiteten. Sjukhus B har en andel på 60 procent som 
svarat ”delvis” medan sjukhus A har en andel på 25,9 procent som svarat “delvis”. 
Anledningen till att följsamheten skiljer sig mellan sjukhusen kan antas bero på lokalt 
utvecklade vanor och direktiv. Det kan innebära att personalen tagit efter varandra i 
tillvägagångssättet vid olika moment eller vid användningen av ett redskap och på så sätt 
oavsiktligt hanterat ett moment på ett felaktigt sätt (Carlson, 2017). Dubbel elastisk 
skrynkelfri strumpa anpassad till extremitet ska enligt riktlinjerna användas under 
blodtomhetsmanschetten (RFOP, 2014) och har visat sig minska risken för rodnad, märken 
och blåsor på huden (Olivecrona et al., 2006).  
 
Variabeln Extremiteten töms på blod med elastisk linda eller högläge >30 sek visar på 
en skillnad mellan sjukhusen där sjukhus A har en följsamhet till 70,4 procent och där sjukhus 
B har en följsamhet till 96 procent. Det som är anmärkningsvärt i denna variabel är att 
sjukhus A vid två tillfällen varken använt elastisk linda eller högläge >30 sek. Detta innebär 
att operationsområdet inte blir blodtomt och sikten i området försämras vilket medför att 
operationstiden ökar och därmed riskerna för eventuella komplikationer. AORN (2007) 
beskriver att blodtomt fält uppnås med hjälp av en elastisk linda vilket även minskar smärtan 
vilken är associerad till användning av blodtomhetsmanschetten.  
 
Jämförelse	avseende	yrkeserfarenhet	i	operationsteamen	
När följsamheten jämfördes mellan antal yrkesverksamma år i operationsteamen upptäcktes 
inga statistiska signifikanta skillnader. Denna studie visar då på att det inte skulle vara 
betydelsefullt med längre erfarenhet inom ett yrke. Några studier som bekräftar eller motsätter 
sig detta har inte hittats, men det kan finnas studier som berör detta område. Det fanns dock 
en statistisk tendens (p. 0,06) på en av observationsvariablerna där operationsteamen med 
längst yrkeserfarenhet hade en högre procentuell följsamhet. Det kan vara slumpen som avgör 
att det inte visade på några statistiska signifikanta skillnader mellan dessa grupper och det 
hade kunnat se annorlunda ut om studien hade utförts i en större omfattning med fler 
observationer. Då hade det varit möjligt att även generalisera resultatet till andra sjukhus i 
Sverige (Billhult, 2017b). Resultatet hade även kunnat se annorlunda ut med en annan 
uppdelning av grupperna med antal yrkesverksamma år. Exempelvis hade resultatet kunnat bli 
annorlunda om jämförelse gjordes mellan en grupp som hade 0-10 års yrkeserfarenhet med en 
grupp som hade 11- >26 års yrkeserfarenhet, men då det var få operationsteam med 0-10 års 
yrkeserfarenhet var det inte representativt att göra denna jämförelse. 

 

Jämförelse	mellan	grupp	1	och	2 
Resultatet visar att grupp 2 som innebar att operationsteamet bestod av ytterligare en 
operationssjuksköterska och en narkossjuksköterska hade högre följsamhet på 
observationsvariabeln Dubbel elastisk skrynkelfri strumpa anpassad till extremitet. Att denna 
grupp hade högre följsamhet kan tänkas bero på att det i grupp 2 fanns fler personer med 
specialistutbildning. Det finns en studie som visar att inom operationssjukvården har 
utbildningsnivån för specialistsjuksköterskor visat sig minska antal infektioner i det 
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postoperativa förloppet (Boyle, Cramer, Potter, Gatua & Stobinski, 2014). Några studier som 
visar ett samband mellan följsamheten till riktlinjer och högre utbildningsnivå har inte funnits. 
	
Metoddiskussion	
För att kunna få ett resultat som speglade verkligheten i så stor utsträckning som möjligt 
valdes en strukturerad observationsstudie. Deltagarna hade inte all specifik information om 
vad som skulle observeras utan endast den information som beskrivits i informationsbrevet för 
att på så vis undvika att observationerna skulle påverka resultatet. Syftet besvarades med vald 
metod, men det hade varit möjligt att utföra en kvalitativ intervjustudie där deltagarna själva 
hade kunnat berätta hur de handhar blodtomhetsmanschetten. Dock hade detta kunnat 
resultera i en missvisande verklighet då deltagarnas minnesbild av handhavandet kan svikta 
vilket kan ge ett ogiltigt resultat (Hartman, 2004). En svaghet med vald metod var att en 
kvantitativ datainsamling kräver ett stort antal deltagare (Henricson & Billhult, 2017). 
Svårigheter med att få ihop tillräckligt med data under de två veckor datainsamlingen pågick 
förekom och observatörerna observerade alla de operationer i blodtomt fält som det fanns 
möjlighet till under dessa veckor. Observatörerna var med under hela operationsförloppet vid 
samtliga observationstillfällen för att inte missa någon observationsvariabel i 
observationsprotokollet, vilket var tidskrävande och kan ses som en nackdel (Hartman, 2004). 
Innan studien påbörjades fanns endast begränsad erfarenhet inom forskning och därför valdes 
en metod som krävde deltagande i låg grad för att få en så objektiv datainsamling som möjligt 
(Polit & Beck, 2012). Observatörerna deltog endast genom att befinna sig inne på 
operationssalen för att observera följsamheten till användandet av blodtomt fält. 

 
Innehållsvaliditet har i detta examensarbete stärkts genom att mätinstrumentet har utformats 
utefter Riksföreningen för operationssjukvårds riktlinjer vid anläggandet av blodtomt fält 
(Billhult, 2017c). Dessa riktlinjer har utarbetats av ett kvalitetsråd som anlitat sakkunnig 
expertis inom området och riktlinjerna är evidensbaserade (RFOP, 2014). Validiteten har 
stärkts genom att mätinstrumentet endast mäter det mätinstrumentet är avsett för och inget 
annat. Reliabiliteten stärktes något av att en provobservation gjordes men om fler 
provobservationer hade gjorts och om det hade kunnat visa på en hög överensstämmelse till 
exempelvis 95 procent hade reliabiliteten stärkts ytterligare mellan de båda observatörerna 
(Billhult, 2017c). Målet med utformandet av mätinstrumentet var att göra det lättförståeligt 
och därför gjordes justeringar av riktlinjerna för att möjliggöra en observation. Justeringarna 
innefattade en reducering av texten och svarsalternativ utformades. För att säkerställa 
kvaliteten i examensarbetet har externa granskare som handledare och andra personer med 
erfarenhet av att skriva examensarbete fått granska och framhålla synpunkter under 
forskningsprocessen (Mårtensson & Fridlund, 2017). 

 
Eftersom en studie har genomförts av två, av varandra oberoende observatörer, fanns en risk 
för brister avseende reliabiliteten då observatörerna bedömer olika på de olika variablerna 
men genom att observatörerna utförde en provobservation med mätinstrumentet var detta ett 
försök till att minska risken för att reliabiliteten skulle bli hotad då observatörerna fick 
chansen att förbättra protokollet efter att ha testat det (Polit & Beck, 2012). Provobservationen 
gjordes under en och samma operation av båda observatörerna enskilt och visade på att en av 
observationsvariablerna i instrumentet var otydligt formulerad och gav olika svar från 
observatörerna. Detta resulterade i en omformulering av denna variabel i instrumentet. 
Förutom denna variabel fick observatörerna samma svar av instrumentet vilket ökar dess 
reliabilitet, då reliabiliteten handlar om att mätinstrumentet ska ge samma resultat vid varje 
mätning (Mårtensson & Fridlund, 2017). Under de två veckor som observationerna pågick 
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upptäcktes vissa otydligheter i protokollet men kontinuerlig kommunikation och diskussion 
fördes mellan observatörerna vilket gör att reliabiliteten kan stärkas (Polit & Beck, 2012). 

 
Undersökningsgruppen valdes utifrån ett bekvämlighetsurval då sjukhusen geografiskt låg 
nära observatörernas utbildningsort vilket kan ses som en svaghet. Det finns en risk att urvalet 
inte blir representativt för alla operationsavdelningar i Sverige när ett bekvämlighetsurval 
görs då olika operationsavdelningar kan ha olika vårdkultur (Hartman, 2004). Observatörerna 
hade en viss tidigare relation till deltagarna då de haft verksamhetsförlagd utbildning samt 
traineetjänst på avdelningarna där observationerna ägde rum vilket kan ha påverkat 
deltagarnas agerande och därmed resultatet, detta kallas för bias. Bias är även en risk för att 
validiteten försvagas (Billhult, 2017a; Mårtensson & Fridlund, 2017). Hade observatörerna 
bytt sjukhus med varandra hade deltagarna varit främmande för observatören och eventuell 
bias hade kunnat undvikas. 
 
Observatörerna hade ett lågt deltagande vid observationerna, men observatörernas närvaro i 
operationssalen kan ändå ha påverkat deltagarnas beteende och därmed resultatet. Detta kallas 
för Hawthorn’s effekt när deltagarna har kännedom om sin medverkan i studien (Polit & 
Beck, 2012). Då två operationer pågick samtidigt kunde observatören endast medverka vid en 
av operationerna vilket ses som ett planerat bortfall (Billhult, 2017d). Observatörerna var 
dessutom tvungna att medverka under hela operationen för att inte gå miste om något moment 
under observationen. Bortfallet i detta examensarbete var lågt vilket kan bero på att 
observatörerna hade en viss tidigare relation till deltagarna (Polit & Beck, 2012). Det finns en 
risk att den insamlade data till detta examensarbete inte har tillräcklig kvantitet för att kunna 
dra en statistisk slutsats (Poilit & Beck, 2012). 

 
En risk vid bearbetning av data är att det kan uppstå fel vid inmatningen av data från 
observationsprotokollet till statistikprogrammet SPSS. Det är därför av vikt att kontrollera att 
inmatningen skett korrekt vilket kan göras genom att utföra inmatningen flera gånger (Polit & 
Beck, 2012). Inmatad data kontrollerades två gånger för att minska risken för att fel uppstod. 
Under de observationsvariabler där det funnits bortfall har följsamheten inte kunnat utläsas 
eller inte givit ett resultat som varit tillförlitligt och har därmed inte påverkat utfallet av 
studien under övriga observationsvariabler. I tabellerna som redovisats i resultatet har antalet 
bortfall redovisats, men i Figur 1 som också presenterades i resultatet är det inte möjligt att 
utläsa den exakta storleken på bortfallet under varje observationsvariabel. 

Examensarbetets	betydelse	och	vidare	forskning	
Följsamhet till aktuella riktlinjer för anläggande av blodtomt fält är angeläget med tanke på 
patientsäkerheten. Detta examensarbete belyser hur följsamheten till riktlinjerna ser ut i den 
kliniska verksamheten på de två sjukhus som granskats. Betydelsen av att hantera och följa de 
riktlinjer som finns för anläggande av blodtomt fält ska inte underskattas då den perioperativa 
vården syftar till att tillhandahålla optimal perioperativ vård för att säkerställa bästa möjliga 
resultat för patienten (Cross, 2013). Följsamheten till riktlinjerna på de två sjukhusen kan 
förbättras och på så vis ges en mer patientsäker vård. För att förbättra följsamheten till 
riktlinjerna för anläggande av blodtomt fält bör operationsteamen få mer kunskap om 
riktlinjerna. Detta arbete har kommit fram till att riktlinjer inte följs till fullo vilket kan 
innebära risker avseende patientsäkerheten. Vidare forskning skulle vara intressant som 
granskar följsamheten till riktlinjerna över en större del av Sverige då det kan vara stor 
skillnad i hanteringen av blodtomhetsmanschetten på olika delar i landet då även 
operationsteamen kan se olika ut. Det skulle även vara intressant att ta reda på exempelvis 
varför riktlinjerna inte följs till fullo genom en studie med kvalitativ design. Beskrivningen av 
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hur blodtomt fält ska hanteras är dock inte optimal vilket kan bidra till misstolkningar samt 
osäkerhet vid hanteringen av blodtomhetsmanschetten som i sin tur är en risk för 
patientsäkerheten. Ett förtydligande av riktlinjerna skulle bidra till en förbättring av det. 

Konklusion 
Resultatet visade att operationsteamets följsamhet till riktlinjer för anläggande av blodtomt 
fält varierar och skiljer sig till viss del mellan de två observerade sjukhusen. Följsamheten till 
riktlinjerna uppgick till 75 procent eller lägre vid hälften av observationsvariablerna och 
endast en observationsvariabel hade 100 procents följsamhet. För att förbättra följsamheten 
till riktlinjerna för anläggande av blodtomt fält finns det behov av att informera medarbetarna 
om att det finns riktlinjer och att de är viktiga för att säkerställa en god och säker vård för 
patienten med tanke på de risker det blodtomma fältet medför. 
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Bilagor	 	 	 	 	 	  

	 	 	 	 	 	 Bilaga	1	
Observationsprotokoll utifrån riksföreningen för operationssjukvårds riktlinjer vid anläggande av 
blodtomt fält 

Omedelbart före anläggande av blodtomt fält    
Funktionskontroll av blodtomhetsapparat och tillbehör (slangar, kablar, 
manschett) 

Ja Nej Delvis 

Inspektion av hudkostym och perifer cirkulation vid området där 
blodtomhetsmanschetten är tänkt att placeras  

Ja Nej Delvis 

Kontroll av blodomhetsmanchett avseende renhet Ja Nej  
Val av manschettstorlek efter extremitetens form och omfång Ja Nej  
Dubbel skrynkelfri elastisk strumpa som är anpassad till extremitetens 
diameter används 

Ja Nej Delvis 

Rinnande vätskor undviks att hamna under manschetten Ja Nej  
Användandet av steril manchett övervägs då blodtomhetsmanschetten 
behöver placeras nära det sterila området 

Ja Nej  

Manschetten sitter på plats efter anläggandet av den utan att manipuleras Ja Nej  
Vid anläggande av blodtomt fält    
Eventuell profylaktisk antibiotika ska vara helt infunderad innan blodtomt 
fält anläggs 

Ja Nej  

Extremiteten töms på blod med hjälp av elastisk linda, eller vid högläge 
minst 30 sekunder 

Ja Nej Delvis 
(<30 sek) 

Kontroll av vilket manschettryck som är aktuellt antingen relaterat till 
LOP eller patientens systoliska blodtryck, beslut tas av operatör och 
kommuniceras inom operationsteamet 

Ja Nej Delvis 

Blodtomhetsapparatens identitetsnummer, placering av 
blodtomhetsmanchett, valt tryck samt starttid dokumenteras 

Ja Nej Delvis 

Fortlöpande kommunikation i operationsteamet kring blodtomhetstiden Ja Nej  
Vid avslutandet av blodtomt fält    
Kommunikation inom operationsteamet innan avlägsnandet av 
manschettryck (Vem kommunicerar med vem?) 

Ja Nej  

Inspektion av hud, cirkulationsåterfyllnad och distala pulsationer Ja Nej Delvis 
Eventuella komplikationer som uppkommit rapporteras till ansvarig 
operatör (Vem rapporterar detta?) 

Ja Nej  

Sluttid, hudstatus samt eventuella komplikationer dokumenteras (Vem 
dokumenterar detta?)  

Ja Nej Delvis 

All använd utrustning inspekteras, rengörs och desinfekteras (Vem gör 
detta?) 

Ja Nej Delvis 
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	 	 	 	 	 	 Bilaga	2	
Demografisk data 

 

 

Pers 1       
Kön Man Kvinna     
Yrkeskategori Op-ssk* N-ssk** Operatör Usk*** Annat  
Yrkesverksamma år på 
operation 

0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 >26 

Ålder 25-35 36-45 46-55 56-65 >66  
       
Pers 2       
Kön Man Kvinna     
Yrkeskategori Op-ssk* N-ssk** Operatör Usk*** Annat  
Yrkesverksamma år på 
operation 

0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 >26 

Ålder 25-35 36-45 46-55 56-65 >66  
       
Pers 3       
Kön Man Kvinna     
Yrkeskategori Op-ssk* N-ssk** Operatör Usk*** Annat  
Yrkesverksamma år på 
operation 

0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 >26 

Ålder 25-35 36-45 46-55 56-65 >66  
       
Pers 4       
Kön Man Kvinna     
Yrkeskategori Op-ssk* N-ssk** Operatör Usk*** Annat  
Yrkesverksamma år på 
operation 

0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 >26 

Ålder 25-35 36-45 46-55 56-65 >66  
       
Pers 5       
Kön Man Kvinna     
Yrkeskategori Op-ssk* N-ssk** Operatör Usk*** Annat  
Yrkesverksamma år på 
operation 

0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 >26 

Ålder 25-35 36-45 46-55 56-65 >66  
       
Pers 6       
Kön Man Kvinna     
Yrkeskategori Op-ssk* N-ssk** Operatör Usk*** Annat  
Yrkesverksamma år på 
operation 

0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 >26 

Ålder 25-35 36-45 46-55 56-65 >66  
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Pers 7       
Kön Man Kvinna     
Yrkeskategori Op-ssk* N-ssk** Operatör Usk*** Annat  
Yrkesverksamma år på 
operation 

0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 >26 

Ålder 25-35 36-45 46-55 56-65 >66  
Pers 8       
Kön Man Kvinna     
Yrkeskategori Op-ssk* N-ssk** Operatör Usk*** Annat  
Yrkesverksamma år på 
operation 

0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 >26 

Ålder 25-35 36-45 46-55 56-65 >66  
       
Pers 9       
Kön Man Kvinna     
Yrkeskategori Op-ssk* N-ssk** Operatör Usk*** Annat  
Yrkesverksamma år på 
operation 

0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 >26 

Ålder 25-35 36-45 46-55 56-65 >66  
       
Pers 10       
Kön Man Kvinna     
Yrkeskategori Op-ssk* N-ssk** Operatör Usk*** Annat  
Yrkesverksamma år på 
operation 

0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 >26 

Ålder 25-35 36-45 46-55 56-65 >66  
       
* Operationssjuksköterska 
** Narkossjuksköterska 
*** Undersköterska 
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	 	 	 	 	 	 Bilaga	3	
Informationsbrev till medverkande operationsteam 

Följsamheten till riktlinjer för anläggande av blodtomt fält: en observationsstudie 

Till dig som har arbetar på en operationsavdelning och har erfarenhet av att vara med under 
operationer som utförs i blodtomt fält. 

Bakgrund och syfte 

Omkring 200 000 operationer på extremiteter genomförs årligen vilka ofta opereras i ett blodtomt fält. 
Enligt studier har det framkommit att det finns en hel del risker med operationer i blodtomt fält bland 
annat smärta, ventrombos, tryckskador, nervskador, brännskador och compartment syndrom. På grund 
av de risker som finns med anläggandet av blodtomt fält är det viktigt att det perioperativa teamet har 
kunskap om hur blodtomhetsmanschetten används på ett säkert sätt för att kunna ge patienten bästa 
möjliga vård. Genom att följa riksföreningen för operationssjukvårds rekommendationer för 
anläggande av blodtomt fält kan uppkomsten av vårdrelaterade skador förebyggas. Följer 
operationsteamet rekommendationerna minskar riskfaktorerna och patientsäkerheten ökar.    

 

Syftet med studien är att undersöka operationsteamets följsamhet till riksföreningen för 
operationssjukvårds rekommendationer för anläggande av blodtomt fält. 

Tillfrågan om deltagande 
Du/teamet tillfrågas eftersom ni arbetar på en operationsavdelning där operationer i blodtomt fält 
förekommer. 

Önskemålet är att få observera hela operationsteamet vid operationer i blodtomt fält under vecka 3 och 
4 2018. Vi önskar att ni arbetar precis som vanligt under observationerna. Som hjälp under 
observationerna kommer en checklista finnas med och fyllas i av operationssjuksköterskestudenten. 
Observationerna och resultat kommer att behandlas konfidentiellt så att inte obehöriga kan ta del av 
dem. Deltagandet i studien är frivilligt och du kan avstå från deltagande, eller när som helst avbryta 
din medverkan i studien utan att ange orsak. 

Hantering av data 
Observationerna kommer att användas till ett examensarbete inom ramen för kursen Examensarbete 
vid Karlstads Universitet. Då resultatet från studien publiceras kommer enskilda individer inte att 
kunna identifieras. 

 


