
 
 
Institutionen för hälsa och lärande 
2020-01-07 
 

 

 
 

 

 

 

 

PROPOFOLS VÄG TILL PATIENTEN 

Anestesisjuksköterskors följsamhet till och uppfattningar av 

aseptiska hygienrutiner vid iordningställande och 

administrering av propofol 

PROPOFOL’S WAY TO THE PATIENT 

Nurse anesthetists’ compliance to and perceptions of aseptic hygiene 

routines while preparing and administering propofol  

 

 
 
 
 
 
 Examensarbete i omvårdnad 

 15 högskolepoäng 

 Avancerad nivå 

 Höstterminen 2019 

 

 Författare:  Cederqvist, Elin 

  Torsson, Mattias 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROPOFOLS VÄG TILL 
PATIENTEN   
Anestesisjuksköterskors följsamhet till 
och uppfattningar av aseptiska 
hygienrutiner vid iordningställande och 
administrering av propofol 

PROPOFOL’S WAY TO THE 
PATIENT 
Nurse anaesthetists’ compliance to and 
perceptions of aseptic hygiene routines 
while preparing and administering 
propofol 

Examensarbete inom huvudområdet omvårdnad 
Avancerad nivå  
15 Högskolepoäng 
Hösttermin 2019 
 
Författare:  Elin Cederqvist 

Mattias Torsson 



SAMMANFATTNING 

Titel:  Propofols väg till patienten 

 

Författare:  Cederqvist, Elin; Mattias, Torsson 

 

Institution:  Institutionen för hälsa och lärande, Högskolan i Skövde 

 

Program/kurs: Examensarbete i omvårdnad – anestesisjuksköterska, OM860U 

 

Handledare:  Wilhsson, Marie 

 

Examinator: Hallgren, Jenny 

 

Sidor: 34 

 

Nyckelord:  anestesisjuksköterska, aseptik, följsamhet, 

 läkemedelsadministrering, uppfattningar 

  

 
___________________________________________________________________________ 

 

Bakgrund: tidigare forskning visar på flera risker vid läkemedelshantering inom anestesi 

som resulterar i smittspridning vilket orsakar vårdrelaterade infektioner. Detta leder till 

lidande för patienter samt förlängda vårdtider och därmed ökade vårdkostnader. Delvis beror 

detta på riskfaktorer som bedöms som tämligen enkla att förebygga då de i huvudsak handlar 

om följsamhet till basala hygienrutiner. Inom anestesin finns stor utbredning och ökad 

förekomst av användandet av intravenös anestesi baserad på propofol. Propofol är ett 

gynnsamt medium för bakterietillväxt och således känsligt för kontamination och ska 

handhas aseptiskt. Syfte: undersöka anestesisjuksköterskors följsamhet till och uppfattningar 

av aseptiska hygienrutiner vid iordningställande och administrering av propofol. Metod: 

prospektiv kvantitativ tvärsnittsstudie med deduktiv ansats. I studien observerades 22 

anestesisjuksköterskor som även fick skatta sin egen uppfattning om aseptiskt handhavande 

i en enkät. Resultat: studien påvisar brister i följsamhet till både basala hygienrutiner och 

aseptiskt handhavande av propofol. Konklusion: brister i följsamhet till aseptik medför risk 

för vårdrelaterade infektioner och således lidande för patienter.  



 

ABSTRACT 

Title:  Propofol’s way to the patient 

 

Author:  Cederqvist, Elin; Torsson, Mattias 

 

Department:  School of Health and Education, University of Skövde 

 

Course:  Master Degree Project in Nursing, 15 ECTS 

 ECTS 

 

Supervisor:  Wilhsson, Marie 

 

Examiner: Hallgren, Jenny 

 

Pages: 34 

  

Keywords: aseptic, compliance, drug administrating, nurse anaesthetist, perceptions 

 
___________________________________________________________________________ 

 

Background: previous research shows evidence of multiple risks while administering drugs 

in an anesthetic context which lead to in iatrogenic contamination and health-care related 

infections. This leads to increased patient suffering, prolonged hospitalization, and increased 

health-care costs. Partly, this is caused by risk factors which are considered reasonably easy 

to prevent, preventative by compliance to basic hygiene routines. Within anesthetic care 

there is broad usage and increased prevalence of propofol-based intravenous anesthesia. 

Propofol has a predisposition for microbiological growth which means that it is sensitive to 

contamination, and should be handled aseptically. Aim: examine nurse anesthetists’ 

compliance to and perceptions of aseptic hygiene routines when preparing and administering 

propofol. Method: prospective quantitative cross-sectional study with a deductive approach. 

In this study, 22 nurse anesthetists were observed and were later asked in a questionnaire, to 

estimate their own perceptions of aseptic conduct while handling propofol. Result: the result 

demonstrates lack of adherence both in basic hygiene routines and aseptic handling of 

propofol. Conclusion: lack of adherence to aseptic routines concludes a risk for iatrogenic 

infections thus leading to patient suffering. 
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INLEDNING 

Tidigare forskning visar på flera risker vid läkemedelshantering inom anestesi som resulterar 

i smittspridning och som orsakar vårdrelaterade infektioner (Andersson et al., 2019; World 

Health Organization (WHO), 2019; Zorrilla-Vaca et al., 2016a; Öhrn, 2013). Detta resulterar 

i ett lidande för patienter, förlängda vårdtider, samt ökade vårdkostnader. Delvis beror detta 

på riskfaktorer som bedöms som tämligen enkla att förebygga, då det i huvudsak handlar om 

följsamhet till basala hygienrutiner (Zorrilla-Vaca et al., 2016a). Årligen genomförs 

mätningar över basala hygienrutiner som påvisar brister i följsamhet (Sveriges kommuner 

och landsting (SKL), 2019; Socialstyrelsen, 2019). Propofol är det mest frekvent använda 

läkemedlet för intravenös anestesi och är ett mycket gynnsamt medium för bakterietillväxt 

(Andersson et al., 2019; Arduino et al., 1991; Bennett et al., 1995; Blasiole & Davis, 2016). 

Bristande aseptik vid handhavande av propofol och dess specifika egenskaper resulterar i 

flertalet riskfaktorer för smittspridning och kan leda till vårdrelaterade infektioner 

(Andersson et al., 2019; Zorrilla-Vaca et al., 2016a) och därmed ett lidande för patienten 

(Eriksson, 1994; Johansson & Wallin, 2013; Öhrn, 2013). I Europa uppskattas 4,1 miljoner 

patienter drabbas av vårdrelaterade infektioner (VRI) årligen vilket resulterat i 37 000 

dödsfall (SKL, 2017). Vidare beskriver SKL (2017) att VRI är bidragande orsak till 

ytterligare 110 000 dödsfall per år där dock inte den vårdrelaterade infektionen var primär 

dödsorsak. I Sverige orsakar vårdrelaterade infektioner en kostnad på mellan 6,5 miljarder 

kronor per år (SKL, 2017) varav flera av dem bedöms ha kunnat förebyggas (Socialstyrelsen, 

2019). Utifrån befintlig erfarenhet och kunskap som erhållits genom utbildningen till 

anestesisjuksköterska har intresse vuxit fram för att undersöka anestesisjuksköterskors 

följsamhet till aseptiskt handhavande vid propofolhantering. Genom att undersöka detta 

fenomen ämnas ökad patientsäkerhet eftersträvas.  

BAKGRUND 

Anestesi  

Anestesi är den medicinska specialitet som handlar om patientsäkerhet för de som genomgår 

ett kirurgiskt ingrepp (Mellin-Olsen et al., 2007). Anestesi härstammar från grekiska och 

innebär känsellöshet (Lindskog, 2014). Känsellösheten uppnås genom antingen lokal-, 

regional eller generell anestesi (Lindahl, 2016). Generell anestesi innebär att patienten 

försätts i djup sömn för att säkert kunna utstå kirurgisk stimuli (Enlund, 2019a; Lindahl, 

2016). Anestesins mål är bland annat att uppnå smärtfrihet, medvetslöshet, god omvårdnad, 

trygghet, minimal inskränkthet för patienten postoperativt samt hög vårdkvalitet och hög 

kostnadseffektivitet (Zetterström, 2016). Generell anestesi är i huvudsak baserat på två 

metoder; inhalationsanestesi eller totalintravenös anestesi (Eintrei et al., 2016). Metoderna 

innebär, som namnen antyder, antingen att läkemedel inhaleras där läkemedlet når 

blodbanan via diffusion i lungorna, eller genom att det administreras intravenös och därmed 

når blodbanan direkt. Båda metoderna syftar till att skapa läkemedelskoncentration hos 

patienter som motsvarar god sömn, smärtfrihet och avsaknad av sinnesintryck. Likt andra 

läkemedel har dessa metoder för- och nackdelar (Zetterström, 2016). Generell anestesi är 
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förenad med risker, dels på grund av det kirurgiska ingreppet samt på grund av själva 

anestesin, vilket föranleder risk-nytta-analys av anestesiolog innan genomförande av 

anestesi (Enlund, 2019b). Val av anestesimetod föregås av en anestesiologs grundliga 

bedömning av bland annat patienten tillstånd, anamnes, ingreppets art och 

angelägenhetsgrad, förväntade risker samt även patientens egna önskemål kring operation 

(Mellin-Olson et al., 2007, Enlund, 2019a; Zetterström, 2016).   

Anestesisjuksköterskans kärnkompetenser 
Enligt etisk kod för sjuksköterskor som är utgiven av Svensk Sjuksköterskeförening 

sammanfattas omvårdnadens grundläggande ansvarsområden, som består av att främja 

hälsa, förebygga sjukdom och lindra lidande (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). 

Kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor med specialistsjuksköterskeexamen 

med inriktning mot anestesisjukvård inkluderar begreppen personcentrerad och 

evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling och säker vård. Dessa 

kärnkompetenser är nödvändiga för personcentrerad perioperativ vård där patientens 

autonomi och individuella behov blir riktmärken för stärkt patientsäkerhet (Riksföreningen 

för anestesi och intensivvård & Svensk Sjuksköterskeförening, 2012).  

 

Ansvarsområdet och arbetsuppgifterna för en sjuksköterska med specialistutbildning med 

inriktning mot anestesisjukvård inkluderar anestesiologisk omvårdnad utifrån patientens 

behov genom att, efter ordination från anestesiolog självständigt eller tillsammans med 

anestesiolog, utföra generell anestesi (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & 

Svensk Sjuksköterskeförening, 2012). Anestesiologisk omvårdnad inkluderar den 

perioperativa dialogen, som utifrån etisk reflektion eftersträvar caritativ vård genom 

värdighet och respekt för patienten baserat på ett lugnt bemötande (Lindwall & von Post, 

2008; Pulkkinen et al., 2015; Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2012). Anestesisjuksköterskan arbetar säkert utifrån 

smittförebyggande hygieniska föreskrifter och bestämmelser och kan därmed arbeta 

preventivt, förebygga komplikationer och möjliggöra god återhämtning för patienten 

(Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk Sjuksköterskeförening, 2012; 

SOSFS 2015:10; WHO, 2009; WHO, 2019). Kompetensbeskrivningen tydliggör 

anestesisjuksköterskans ansvar för att arbeta patientsäkert då dess yrkeskunnande ska 

baseras på evidens och erfarenhet för att optimera vården (Riksföreningen för anestesi och 

intensivvård & Svensk Sjuksköterskeförening, 2012).  

Evidensbaserad vård 

Hälso- och sjukvården är i ständig utveckling med krav på säker, patientfokuserad och 

ändamålsenlig kunskapsgrund där evidensbaserad vård har för avsikt att förmedla och 

använda metoder för så god, gynnsam och effektiv vård som möjligt som samtidigt är 

kostnadseffektiv (Johansson & Wallin, 2013; Willman, 2013). Begreppet evidensbaserad 

vård är en sammanvägning av patientens förutsättningar och önskemål baserad på bästa 

tillgängliga vetenskapliga bevis för största nytta (Willman, 2013). Kliniska riktlinjer utgörs 

av evidensbaserade kunskap, baserad på systematiska översikter inom området, och formar 

rekommendationer för vård och behandling för att underlätta enhetliga beslut och minska 

variationer i vården (Johansson & Wallin, 2013; WHO, 2019). Implementering av 

evidensbaserad kunskap förväntas leda till förändrat beteende hos vårdpersonal, vilket 
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förutsätts resultera i ökad patientsäkerhet (Johansson & Wallin, 2013).  Vidare beskriver 

Willman (2013) att bristande kunskap och ineffektivt utnyttjande av resurser och åtgärder 

kan resultera i vårdskada för patienten. Användning av evidensbaserad kunskap tros 

rimligtvis ha kunnat förhindra några av de vårdskador som uppstår varje år i Sverige 

(Socialstyrelsen, 2019). Internationella studier uppskattar vårdskador inom somatisk vård 

till 4-17 procent, där cirka hälften anses ha kunnat undvikas (Öhrn, 2013). Varje vårdskada 

medför i genomsnitt en förlängd vårdtid om sex dygn, vilket medför ett ökat lidande för 

patienten, ökade vårdkostnader samt behov av ökade resurser (Johansson & Wallin, 2013; 

Öhrn, 2013). Enligt SKL (2017) har 8,9 procent av alla undersökta patienter drabbats av en 

vårdrelaterad infektion. Således kan evidensbaserad vård ses som ett förhållningssätt där 

vårdinsatser baseras på bästa tillgängliga vetenskapliga kunskapsunderlag för den 

individuella patienten (Johansson & Wallin, 2013; Willman, 2013). Sjuksköterskans 

följsamhet till riktlinjer, förståelse för konsekvenser vid avvikande från dessa samt genom 

infektionsförebyggande arbete medför att evidens- och kunskapsbaserad vård upprätthålls 

(Willman, 2013; Öhrn, 2013). Respekt för individens integritet och autonomi är en 

nödvändig utgångspunkt för att kunna tillämpa evidensbaserad vård som tillsammans med 

ett etiskt förhållningssätt resulterar i personcentrerad och patientsäker vård (Willman, 2013). 

Patientsäkerhet 

Begreppet patientsäkerhet syftar till att skydda patienten mot skada genom att minimera 

förekomst och konsekvenser av vårdrelaterade skador eller negativa händelser 

(Socialstyrelsen, 2019; Ödegård, 2013; Öhrn, 2013). En undvikbar skada bedöms kunna ha 

förebyggts eller undvikits helt om riskmedvetenhet och adekvat följsamhet till 

evidensbaserade rutiner och riktlinjer hade tillämpats (Öhrn, 2013). Patientsäkerhetslagen 

(SFS, 2010:659) definierar vårdskada som kroppsligt eller psykiskt lidande, skada, sjukdom 

eller dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder vidtagits (Socialstyrelsen, 

2019; Ödegård, 2013). Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) har all vårdpersonal en 

skyldighet att bidra till upprätthållande av hög patientsäkerhet. Identifiering av riskområden 

inom hälso- och sjukvården har sammanställts av WHO (2009; 2019) där handhygien ett av 

de områden som prioriteras för vidtagande av patientsäkerhetsåtgärder för att minska antalet 

vårdskador (Öhrn, 2013). Smittspridning och vårdrelaterade infektioner ökar i frekvens och 

förväntas bli ett allvarlig hot mot patientsäkerheten, samtidigt som detta kan förhindras 

genom preventiva åtgärder (WHO, 2019; Öhrn, 2013). 

Sterilitet och aseptiskt förhållningssätt 

Begreppet sterilitet inom vårdhygien skiljer sig från aseptik på så vis att sterilitet innebär en 

gräns mellan antalet mikroorganismer. Närmare bestämt räknas ett objekt som sterilt först 

när det finns som mest en mikroorganism på en miljon produkter (Banck, 2019). För att 

uppnå detta skall objektet genomgå en process där både patogena och icke patogena sporer 

och mikroorganismer elimineras. Detta utförs genom en rigid steriliseringsprocess jämfört 

med ett aseptiskt förhållningssätt, vilket är en mer liberal tolkning av att hindra 

smittspridning (Kennedy, 2013; Morton & Conner, 2014). Instrument som på en 

operationssal används i direkt anslutning till en patient vid en operation, som exempelvis 

skalpell, suturtråd och kanyl, skall vara sterila för att inte föra med sig några 

mikroorganismer genom den skyddsbarriär som huden utgör (Dåvøy et al., 2012; Ericson et 

al., 2002). Kontamineringsrisk finns då mikroorganismer kan förflytta sig till patienter eller 
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sterilt materiel, från den personal som vistas i operationssalen och som inte är sterilklädd 

(Hopper & Moss, 2010). Enligt Vårdhandboken definieras aseptik som hantering av 

höggradigt rent material (en- eller flergångsmaterial) så att renhetsgraden bevaras till 

patienten (Vårdhandboken, 2019a). Definitionen av aseptik innebär således ett 

förhållningssätt där man arbetar för att förhindra överföring eller spridning av 

mikroorganismer (Nationalencyklopedin, 2019). Dockery (2012) menar att aseptiskt 

arbetssätt innefattar alla moment för att minimera mikrobiell infektion, i frånvaro av 

mänskliga patogener. Målet med ett aseptiskt förhållningssätt inkluderar infektions- och 

smittförebyggande åtgärder som riskmedvetenhet och evidensbaserade rutiner samt att 

minimera vårdskador, optimera sårläkning och återhämtning efter ingrepp eller sjukdom 

(Bennett et al., 1995; Björkner et al., 2017; Centers for Disease Control (CDC), 1990; 

Dockery, 2012; Fukada & Ozaki, 2016; Johansson & Wallin, 2013; Kumar et al., 2013; 

Nichols & Smith, 1995; Soong, 1999; Willman, 2013; Zorrilla-Vaca et al., 2016a; Zorrilla-

Vaca et al., 2016b; Ödegård, 2013; Öhrn, 2013). Folkhälsomyndigheten och SKL redovisar 

sambandet mellan goda hygienrutiner och en minskning av vårdrelaterade infektioner och 

betraktar således hygienrutiner som en del av arbetet för ökad patientsäkerhet 

(Folkhälsomyndigheten, 2019; SKL, 2019). Ett aseptiskt förhållningssätt sammanfattas 

enligt Björkner et al. (2017) som att ”bevara det rena rent och det sterila sterilt”. 

Propofols användning och formula 

Inom anestesin finns en stor utbredning och ökad förekomst av användandet av intravenös 

anestesi baserad på propofol (Andersson et al., 2019; Thompsson & Goodale, 2000). 

Propofol är ett läkemedel med sedativ effekt i lågdos och hypnotisk effekt vid dosökning 

och dess användningsområde innefattar både induktion samt underhåll av anestesi 

(Andersson et al., 2019). Propofol är ett mycket lipofilt läkemedel som snabbt distribueras 

till kärlrika organ och dess elimination är beroende av både dess snabba redistribution samt 

intra- och extrahepatiska clearence. Läkemedlet har en säker profil med få kända 

biverkningar (Andersson et al., 2019; Thompsson & Goodale, 2000). Beståndsdsdelen 2,6 

diisopropylfenol är dess aktiva ingrediens i en lipidbaserad makroemulsion, bestående av 

sojabönsolja, ovolektin, glycerol och tillsatsämnen beroende på tillverkare (Andersson et al., 

2019; Arduino et al., 1991; Bennett et al., 1995; Blasiole & Davis, 2016; FASS, 2019a). Den 

lipofila sojabönsemulsionen som utgör basen för propofol är en gynnsam miljö för 

bakterietillväxt i rumstemperatur jämfört med andra anestesiläkemedel (Arduino et al., 1991; 

Bennett et al., 1995; Berry et al., 1993; Thompsson & Goodale, 2000; Zorrilla-Vaca et al., 

2016a). 

Propofols egenskaper för kontamination och dess konsekvens 

Förekomst av användandet av propofol, i synnerhet via infusion, samt brister i aseptisk 

teknik från anestesipersonalen, är epidemiologiskt associerade med postoperativa infektiösa 

komplikationer (Arduino et al., 1991; Bennett et al., 1995; Berry et al., 1993; Thompsson & 

Goodale, 2000; Zorrilla-Vaca et al., 2016a). Ingen annan intravenös substans har associerats 

med utbredd bakterieväxt från yttre kontamination som propofol (Bennett et al., 1995). En 

studie av Bennett et al. (1995) påvisade ett signifikant samband mellan exponering för 

propofol och postoperativa infektiösa vårdrelaterande infektioner. Bland patienterna som 

drabbats av propofolrelaterade infektioner ökade incidensen av återinläggning på sjukhus, 

behov av vasopressorstöd, sviktande organfunktioner och reoperationer, vilka alla bidrog till 

ökat patientlidande och ökad kostnad för sjukvården (Bennett et al., 1995). Flera fall av 
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propofolrelaterade iatrogena infektioner har rapporterats sedan dess lansering (Andersson et 

al., 2019; Fukada & Ozaki, 2016). Litteraturöversikter över propofolrelaterade infektioner 

påvisade genomsnittlig mortalitet på 9-14 procent på grund av yttre kontamination vid 

iordningsställande och administrering (Soong, 1999; Zorrilla-Vaca et al., 2016a). Från 1989 

till 2014 har 20 utbrott rapporterats världen över, där 144 patienter drabbats av postoperativa 

infektioner orsakat av kontaminerat propofol, vilket lett till 10 dödsfall samt tre fall av 

septisk chock och flera episoder med sepsis (Zorrilla-Vaca et al., 2016a). 

Litteraturöversikten av Zorrilla-Vaca et al. (2016a) visade att propofolrelaterade smittutbrott 

var sporadiska, spridda geografiskt och förekom både inom intensivvård men främst inom 

operation, då inom flertalet olika specialiteter (Zorrilla-Vaca et al., 2016a). I motsats till 

spridd uppfattning har inte dessa propofolrelaterade infektioner orsakats av kontaminerad 

propofol från fabrik utan kontaminationer har tillkommit efter att förpackningen brutits 

(Zorrilla-Vaca et al., 2016a). Dock råder inte konsensus över om kontaminerad propofol är 

tillräckligt för att orsaka VRI hos patienter (Bach et al., 1997; Highsmith et al., 1982; Lessard 

et al., 1988). Bach et al. (1997) menar att endast fåtal problem har dokumenterats och att 

postoperativa infektioner misstänks ha orsakats av kontaminerad propofol. En studie på 

kontaminerade kanyler vid läkemedelsadministrering inom anestesi hävdade låg sannolikhet 

för att kontaminerat läkemedel orsakade infektion (Segal et al., 2019). Vidare gjordes en 

studie på propofol inom intensivvård som bedömde att risk för vårdrelaterad infektion 

sekundärt till kontaminerad propofol var ”extremt låg” (Webb et al., 1998). 

 

Efter att propofol börjats användas på 70-talet uppmärksammades ett ökat antal 

postoperativa komplikationer i form av oklar bakteriell infektion (Andersson et al., 2019; 

Fukada & Ozaki, 2016). Detta ledde till forskning för att förbättra formulan och på 90-talet 

kom en studie (Fukada & Ozaki, 2016) som påvisade att tillsats av etyldiamintetraacetat 

(EDTA) minskade risken för bakterietillväxt i propofol (Andersson et al., 2019; Blasiole & 

Davis, 2016; Fukada & Ozaki, 2016; Zorrilla-Vaca et al., 2016a). Beroende på tillverkare 

finns olika tillsatser för antimikrobiell effekt, exempelvis EDTA eller metabisulfit i generika 

till propofol (Blasiole & Davis, 2016). Originalet Diprivan innehåller tillsats med EDTA, 

och är enligt FASS utbytbart mot Propofol Sandoz och Propolipid som dock inte innehåller 

någon antimikrobiell tillsats (FASS, 2019a,b,d). Ingen generika till propofol är utan 

infektionsrisk: tillsatser av antimikrobiell agens har ifrågasatts på grund av otillräcklig 

evidens, ineffektivitet på grund av att tillsatserna orsakar instabilitet i dess kemiska struktur, 

utökad biverkningsprofil samt ökade kostnader för läkemedlet (Zorrilla-Vaca et al., 2016a). 

Det antimikrobiella tillsatsämnet EDTA får sin baktericida effekt genom att störa 

cellmembranens osmotiska tryckgradient. Propofol finns även med tillsats av dinatrium som 

är en vattenlöslig pro-drug, dock finns i nuläget knapphändig evidens samt bekräftade 

nackdelar på grund av biverkningar (Fukada & Ozaki, 2007; Zorrilla-Vaca et al., 2016a). 

Orsaker till och riskfaktorer för kontamination 

Med tanke på propofols benägenhet för bakteriell kontamination är det, i likhet med andra 

lipidbaserade lösningar, producerat under strikta aseptiska förhållanden (Andersson et al., 

2019). Studier påvisar förekomst av bakterier efter propofoladministrering hos patienter där 

specifika bakteriestammar kunde härledas till anestesipersonalens händer, däribland 

Candida Albicians, Stafylokockus Epidermidis och Pseudomonas Augerinosa (Andersson et 

al., 2019; Arduino et al., 1991; Bennett et al., 1995; Berry et al., 1993; Kumar et al., 2013; 

Seeberger et al., 1998; Soong, 1999; Zorrilla-Vaca et al., 2016a; Zorrilla-Vaca et al., 2016b). 

Propofols unika gynnsamma egenskaper för bakterietillväxt och dess vida utbredning för 
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venös administrering leder till risk för iatrogena VRI på grund av kontamination vid 

samtidiga brister i aseptiskt förhållningssätt (Bennett et al., 1995; CDC, 1990; Fukada & 

Ozaki, 2016; Kumar et al., 2013; Nichols & Smith, 1995; Soong, 1999; Zorrilla-Vaca et al., 

2016a; Zorrilla-Vaca et al., 2016b). Sjukvårdspersonals händer bedöms vara den primära 

källan för antibiotikaresistenta bakteriella kontaminationer som orsakar VRI och vidare finns 

forskning som inte påvisar ökad incidens av VRI från propofol om aseptiska rutiner 

efterföljdes (Andersson et al., 2019; Arduino et al., 1991; Bennett et al., 1995; Berry et al., 

1993; Kumar et al., 2013; Seeberger et al., 1998; Soong, 1999; Zorrilla-Vaca et al., 2016a; 

Zorrilla-Vaca et al., 2016b). 

Fall av svår sepsis och dödsfall till följd av kontaminerad propofol har påvisats trots aseptiskt 

läkemedel från tillverkare (Andersson et al., 2019). Kontaminationen bedöms därför som 

yttre och orsakerna till iatrogen kontamination är sammanfattningsvis inadekvat aseptiskt 

handhavande vid iordningsställande och administrering av läkemedlet. De riskfaktorer som 

uppges frekvent i litteraturen är multidosering med återanvändning av samma kanyl, ampull 

och aggregat till en eller flera patienter (Bennett et al., 1995; CDC, 1990; Nichols & Smith, 

1995; Soong, 1999; Zorrilla-Vaca et al., 2016a; Zorrilla-Vaca et al., 2016b). Ytterligare 

orsak till bakterietillväxt anges vara lång förfluten tid från uppdragning av läkemedlet till 

administrering (Bennett et al., 1995; CDC, 1990; Nichols & Smith, 1995; Soong, 1999; 

Zorrilla-Vaca et al., 2016a; Zorrilla-Vaca et al., 2016b). Enligt riktlinjer från 

läkemedelsverket uppges tolv timmars hållbarhet vid bruten förpackning för injektions- och 

infusionsvätskor om inget annat uppges (Läkemedelsverket, 2019). Dock finns specifika 

anvisningar: På vissa tillverkares produktbipacksedlar anges att propofol ska administreras 

inom sex timmar (FASS, 2019b).  

Lagstiftning och rekommendationer för aseptiskt handhavande av propofol 

De styrande dokument som rör hygien och patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården 

regleras utifrån Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30), Patientlagen (SFS 2014:821), 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659), Smittskyddslagen (SFS 2004:168), Miljöbalken 

(SFS 1998:808), Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2018:4) om personals skydd mot smitta 

samt föreskrifter från Socialstyrelsen om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

(SOSFS 2011:9) och basal hygien i vård och omsorg (SOSFS 2015:10). Därutöver finns ett 

kunskapsunderlag för att förebygga vårdrelaterade infektioner från Folkhälsomyndigheten 

(2006) samt sammanställningar från WHO över riktlinjer som ligger till grund för god 

handhygien (WHO, 2009: WHO, 2019; Öhrn, 2013). Vidare finns även specifika föreskrifter 

och allmänna råd från Socialstyrelsen gällande läkemedelshantering (SOSFS 2017:37). 

Årliga mätningar av vårdanställdas basala hygienrutiner påvisar brister i följsamhet (SKL, 

2019). Dessa brister i basal hygien är konkreta handhavandefel som frångår tillverkarens 

rekommendationer och gällande lagstiftning (Bennett et al., 1995; CDC, 1990; FASS, 

2019b; Kumar et al., 2013; Nichols & Smith, 1995; Soong, 1999; Vårdhandboken, 2019b; 

Zorrilla-Vaca et al., 2016b). 

 

Vårdhandboken, som baseras på Socialstyrelsens föreskrifter och gällande lagstiftning, 

beskriver att iordningställande av läkemedel ska ske på ett aseptiskt vis så att läkemedel inte 

kontamineras med mikroorganismer samt att basala hygienrutiner ska följas 

(Vårdhandboken, 2019b). Läkemedelstillverkarnas rekommendationer är att propofol ska 

handhas under strikt aseptiska förhållanden, och hanteras med följsamhet till riktlinjer för 

handhygien då rena händer varit den enskilt viktigaste faktorn i förebyggande arbete för 
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smittspridning av patogener (FASS, 2019b; Fukada & Ozaki, 2016). Enligt 

läkemedelstillverkarnas rekommendationer vid iordningställande av propofol ska allt 

engångs- och förbrukningsmaterial kasseras efter användning och ersättas med nytt till nästa 

patient (FASS, 2019a-c). Studier påvisar tydlig evidens för att god kunskap om och aseptisk 

teknik vid handhavande är avgörande för att förebygga yttre kontamination och därmed 

minska risken för allvarliga postoperativa infektiösa komplikationer (Bennett et al., 1995; 

Blasiole & Davis, 2016; Kumar et al., 2013; Seeberger et al., 1998; Zorrilla-Vaca et al., 

2016a; Zorrilla-Vaca et al., 2016b).  

Omvårdnadsteoretisk referensram 

Begreppet ”att vårda” är mångfacetterat och inkluderar att lindra lidande, hjälpa och trösta 

patienten (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Det etymologiska ursprunget till begreppet 

vårda härstammar från fornnordiskans ”varpa” som betyder ”att bry sig om” eller ”att 

ansvara för” (Eriksson, 2015). En vårdande handling beskrivs av Eriksson som kopplat till 

intentionalitet utifrån att handlingen alltid har ett syfte (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). 

Vårdandet har historiskt tillkommit utifrån en inneboende vilja hos människor att lindra 

lidande hos andra och beskrivs av Eriksson (1994) som en caritativ omvårdnadsteori. 

Caritasbegreppet översätts med barmhärtighet och kärlek till sin nästa, vilket utgör 

grundmotivet i att vårda (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Erikssons caritativa 

omvårdnadsteori baseras på några grundläggande begrepp såsom hälsa, vård och lidande, 

där vårdandets natur genomgående har ett hälsofrämjande syfte (Kirkevold, 2000). I vården 

utgörs detta syfte av en strävan att lindra lidande eller, annorlunda uttryckt, att uppnå hälsa 

och förverkliga mening och trygghet för patienten. Lidande består av flera dimensioner och 

är snävt sammankopplat med hälsa, eller kanske snarare frånvaro av hälsa, där lidandet 

innebär att hamna i en kamp mellan liv och död, mellan hopp och förtvivlan och mellan mod 

och rädsla (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Lidande kan inte förebyggas i sin helhet, 

men sjukvården ska sträva efter att i största utsträckning lindra och förhindra lidande 

exempelvis genom att inte orsaka skada eller sjukdom (Eriksson, 1994).  

 

Sjukvårdens målsättning är att förebygga sjukdom och lindra lidande. Trots detta 

förekommer vårdskador där sjukvården paradoxalt nog orsakar lidandet, trots att dess syfte 

är det motsatta (Eriksson, 1994). Ett vårdlidande innebär att en patients lidande åsamkats av 

brist på vård, inte nödvändigtvis vanvård med direkt uppsåt, det kan även röra sig om neglekt 

och brist på insikt om behovet hos patienter. Eriksson (1994) beskriver vidare att bristande 

vård eller åtgärder som leder till ökad eller förlängt lidande för patienten alltid innebär en 

kränkning för individen. Detta eftersom hen i sin beroendeställning inte har möjlighet att 

påverka sin situation och ofta känner sig maktlös i vårdens händer när sjukdom drabbar. 

Patientens beroendeställning blir påtaglig i ett peroperativt kontext då patienten under 

generell anestesi inte kan förmedla sig, varpå anestesisjuksköterskan får visa omsorg för 

patientens integritet och ansvara för dess rättigheter (Riksföreningen för anestesi och 

intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Anestesiologisk omvårdnad syftar till 

att tillgodose individuellt anpassad och säker vård. Den perioperativa vården är 

patientcentrerad och dess olika kärnkompetenser syftar till att öka patientsäkerheten. Genom 

att skapa tillit, och trygghet för patienten, övervaka och genomföra anestesi, eftersträvas 

säker vård för patienten.  
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PROBLEMFORMULERING  

Anestesisjuksköterskans arbetsområde baseras på olika kärnkompetenser med fokus på ett 

vårdande perspektiv för att främja hälsa och minska sjukdom och lidande. Inom sjukvården 

finns tydliga riktlinjer och föreskrifter för följsamhet till hygienrutiner, i synnerhet inom 

operationssjukvården. Det läkemedel som används mest frekvent vid anestesi är propofol, 

vilket är ett lipidbaserat läkemedel som är gynnsamt för bakterietillväxt och känsligt för yttre 

kontamination. Forskning påvisar risk för uppkomst av vårdrelaterade infektioner som 

orsakats av anestesisjuksköterskors bristande aseptik vid iordningställande och 

administrering av propofol under anestesi. Detta leder till ett ökat lidande hos patienter, både 

i form av sjukdom, förlängt sjukdomsförlopp, livslidande och mortalitet. Utöver det 

individuella lidandet hos patienterna orsakar detta längre vårdtider och högre kostnader. 

Sveriges kommuner och landstings årliga mätningar kring följsamhet till basala 

hygienrutiner påvisar brister. Potentiellt finns utrymme för förbättringsarbete och 

kvalitetssäkring inom patientsäkerhetsarbete genom ökad kunskap kring aseptiskt 

handhavande av propofol inom anestesi med målsättning att lindra lidande för patienter. 

SYFTE 

Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka anestesisjuksköterskors följsamhet till och 

uppfattningar av aseptiska hygienrutiner vid iordningställande och administrering av 

propofol. 
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METOD 

En prospektiv tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats användes i studien. Kvantitativ ansats 

innebär mätbar data, insamlad via exempelvis validerade instrument med god reliabilitet, 

såsom strukturerade observationer och enkäter, vilket är fallet i denna studie (Billhult, 

2017a; Billhult, 2017b). Studien har observerat fenomen på operationssal som sammanställts 

kvantitativt och enkäter har sammanställt anestesisjuksköterskors uppfattningar om sitt 

handhavande där uppfattning innebär åsikt eller övertygelse (Birkler, 2008). Strukturerade 

observationer innebär att forskaren studerar en situation utifrån ett i förhand skapat 

frågeformulär. Vad som skall observeras är således i förväg bestämt och inget utöver detta 

tas med (Carlson, 2017). 

 

Prospektiv tvärsnittsstudie innebär ett stickprov, det vill säga att data inte finns tillgänglig 

när studien är i planeringsfas, utan insamlas momentant och inte följs över tid. Föreliggande 

studie har en deduktiv ansats baserad på tidigare forskning. Dess deduktiva ansats innebär 

att studien har för avsikt att verifiera eller falsifiera frågeställningar om att brister i 

följsamhet finns (Henricsson, 2017a; Priebe & Landström, 2017).  

Urval 

Tre olika operationsavdelningar i Västra Götalandsregionen valdes ut att delta i studien på 

grund av geografisk aspekt av närliggande sjukhus. Populationen bestod av totalt 64 stycken 

anestesisjuksköterskor varav 22 deltog i föreliggande studie. Inklusionskriterier som låg till 

grund för urvalsprocessen var att deltagaren arbetar som anestesisjuksköterska där ingen 

hänsyn till ålder, kön eller arbetslivserfarenhet togs.  Vidare kriterium var att utförd anestesi 

skulle vara baserad på intravenös administrering av propofol. Protes- och 

transplantatskirurgi exkluderades, för att inte riskera postoperativa infektioner orsakat av att 

för mycket personal befann sig inne på operationssalen. Propofol i kombination med annan 

hypnotika utgjorde inte skäl för exkludering. Tillämpbart för urval som valdes till 

föreliggande studie var tillfällighetsurval enligt Lisper och Lisper (2005). Tillfällighetsurval 

innebär att deltagare inte utvaldes slumpmässigt. Istället valdes de anestesisjuksköterskor 

som fanns tillgängliga för deltagande när författarna utförde observationerna.  

Datainsamling 

Datainsamlingen föregicks av godkännande från verksamhets- och enhetschef för respektive 

enhet (Bilaga 1). I studien deltog 22 anestesisjuksköterskor i observation samt 

enkätundersökning. Deltagare valdes ut genom att koordinator på respektive 

operationsavdelning tillfrågades om vilka operationer som utfördes med generell anestesi 

baserat på intravenöst propofol. Vidare valdes operationer där inte några indikationer för 

exklusion fanns. Ytterligare aspekt som togs i beaktning var observation av annan anledning 

var opassande. Datainsamlingen baserades på att en anestesisjuksköterska observerades 

under genomförande av en generell anestesi med intravenöst propofol som anestesimetod. 

En observation motsvarade en narkos, vars längd varierade mellan 20 minuter upp till fyra 

timmar och samtliga var akut planerade men med varierande prioritet.  
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Innan observationen påbörjades blev studiens deltagare tillfrågad om muntligt godkännande 

för att bli observerad utan vetskap om studiens syfte, samt informerad om att i efterhand 

erhålla ett informationsbrev (Bilaga 2) och delge sitt skriftliga godkännande. Efter avslutad 

observation fick deltagaren tid för att läsa igenom informationsbrevet om studien, samt 

möjlighet att ge sitt godkännande till deltagande. Ett skriftligt godkännande föranledde att 

anestesisjuksköterskan fick skatta sina uppfattningar kring aseptiska rutiner vid 

propofolhantering i en enkät. Studiens författare antog en passiv roll under observationerna, 

men introducerade sig till patienterna som observatörer och frågade om patients muntliga 

godkännande för att få deltaga som observatörer under dennes operation. Samtliga patienten 

godkände att författarna närvarade under ingreppet.  

 

För datainsamling användes ett validerat mätinstrument av Dolan et al., (2013) för 

bedömning och förbättring av infektionsförebyggande praxis inom anestesisjukvård. Delar 

av Dolan et al.:s (2013) mätinstrument som svarade på syftet valdes att användas som 

observationsunderlag. Valda frågor kompletterades utifrån riskfaktorer för kontamination 

vid anestesi som beskrivs av Adler (2017) och McCrea (2013). Användningen av ett 

beprövat och validerat mätinstrument har flera fördelar enligt Billhult (2017a). Enkäten 

baseras på samma frågor och påståenden av Adler (2017), Dolan et al. (2013) och McCrea 

(2013). Dessa har dock omformulerats från att vara riktade mot objektiv observationsstudie 

till att passa en enkät. Formuleringen har gjorts med kännedom om svårigheter vid 

konstruktion av enkätfrågor för att undvika misstolkning utifrån Trost och Hultåker (2016). 

Observationsunderlagets frågor strukturerades utifrån nominalskalenivå (Bilaga 3) och 

enkäten (Bilaga 4) utgjordes av påståenden där svarsalternativen var på ordinalskalenivå. 

Enligt Polit och Beck (2017) utförde författarna en pilotstudie för att skapa förståelse för 

frågornas formulering till både enkät och observationsunderlag. Pilotstudien bestod av tre 

observationer och enkäter. Underlagen reviderades inför fortsatt datainsamling. Gemensam 

pilotstudie medförde även ett gemensamt synsätt för datainsamlingen.  

Analys 

Insamlad data sammanställdes och initialt gjordes en frekvensanalys för att öka dess 

överskådlighet och hanterbarhet (Lisper & Lisper, 2005). All data matades in i 

analysprogrammet IBM SPSS Statistics 25. Chi2-test för icke-parametriska tester vid 

hypotesprövning utfördes för att bedöma insamlad datas signifikansnivå, där p-värde < 0,05 

valdes, som är brukligt i vetenskaplig forskning (Borg & Westerlund, 2012). 

Sambandsanalys utfördes med Spearmans rangkorrelationstest på enkätens variabler som 

var på ordinalskalenivå (Borg & Westerlund, 2012). Antal år arbetat som 

anestesisjuksköterska analyserades för samband mellan övriga variabler på ordinalskalenivå. 

De frågor från enkäten som var på nominalskalenivå exkluderades från sambandsanalys 

(Borg & Westerlund, 2012). Erhållna signifikanta samband bedömdes utifrån Cohens 

riktlinjer där korrelationskoefficient (Rho) ± 0,1 motsvarar svagt samband, Rho = ± 0,3 

medelstarkt samband och Rho = ± 0,5 motsvarar starkt samband (Borg & Westerlund, 2012; 

Lisper & Lisper, 2005). 

 

I enkäten fanns fem fritextkommentarer vilka sammanställdes och sammanfattades. En 

övergripande kvalitativ analys på grund av begränsat datamaterial gjordes där ett 

genomgående tema framkom.  

 



11 

 

 

Bortfallanalys enligt Billhult (2017c) indelas i planerat och oplanerat bortfall. Planerat 

bortfall var de operationer och ingrepp som på grund av exklusionskriterier föll bort redan 

under urvalsprocessen. Samtliga personer som observerades gav sitt samtycke till 

deltagande, varför inget planerat bortfall förekom vid datainsamlingen. Oplanerat bortfall 

utgjorde de operationer där studenter utbildades på sal samt ingrepp där ansvarig 

anestesisjuksköterska redan hade observerats, vilket gjorde att annan sal valdes för 

observation. Vidare förekom bortfall på grund av att det i flera av observationerna förekom 

fler än en anestesisjuksköterska på salen. Assisterande anestesisjuksköterska utförde i flera 

fall många av de moment som ingick i studien. Insamlad data är dock enbart baserad på 

deltagaren som valdes för observation. Detta resulterade i att vissa observationer fick bortfall 

av utförda moment då dessa utförts av annan anestesisjuksköterska än deltagaren. Vidare 

saknades svar på fyra frågor i en enkät, samtliga på samma sida i enkäten, vilka uteslöts. I 

observationsunderlaget exkluderades, i efterhand, frågan ”inspekterar uppdragen spruta för 

visuell kontamination”. Detta på grund av att det framkom svårigheter i dess bedömning då 

observatörerna ej kunde avgöra när eller om detta skedde. Ytterligare en fråga exkluderades 

”om desinfektionsmedel fanns nära tillhands” vilket bedömdes irrelevant på grund av att det 

är en självklarhet på en operationssal. 

Etiska överväganden 

Ett forskningsetiskt förhållningssätt syftar till att skydda berörda personers integritet, 

värdighet och hälsa med grund i allmänt accepterade vetenskapliga och etiska principer samt 

i enlighet med rådande lagstiftning (Kjellström, 2017; World Medical Association, 2013). 

Övergripande etiskt förhållningssätt genomsyrar ställningstagande för val av studiens syfte 

och metod (Kjellström, 2017). Inget godkännande från etisk kommitté har inhämtats i 

enlighet med undantag gällande arbete på grund- och avancerad nivå enligt Lag om 

etikprövning (SFS 2003:460). 

 

I enlighet med god forskningssed och för att värna om deltagarnas hälsa, utifrån 

människovärdesprincipen inhämtades godkännande från verksamhets- och enhetschef 

(Bilaga 1) innan påbörjad datainsamling (Kjellström, 2017; SOU 1995:5). Vidare gavs varje 

deltagare ett informationsbrevför (Bilaga 2) för att säkerställa att studien följer 

informationskrav i enlighet med Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 

2013) och Vetenskapsrådets riktlinjer för god forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017). Det 

skriftliga godkännandet inhämtades efter avslutad observation vilket kan ifrågasättas utifrån 

samtyckeskravet (World Medical Association, 2013). Samtliga deltagare fick dock i förväg 

information om att bli observerad och alla har givit sitt godkännande efter genomförd 

observation. Alla deltagare informerades om rätten att avstå från att deltaga när som helst 

under studiens gång utan risk för efterföljande repressalier (World Medical Association, 

2013; Vetenskapsrådet, 2017).  

 

I enlighet med Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 2013) blev alla 

deltagare informerade om studiens syfte och metod, att ingen intressekonflikt finns, om 

förväntade fördelar att resultatet kan skapa ökad kunskap inom området, samt en försäkran 

om deltagarnas konfidentialitet. All data behandlades konfidentiellt genom att ingen 

obehörig fått ta del av insamlad data. Konfidentialiteten har tydliggjorts till deltagarna i 

informationsbrev.  
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För att vidare säkerställa att ingen far illa genom sitt medverkande kommer insamlad data 

endast användas till föreliggande studie enligt nyttjandekrav (Kjellström, 2017). Samtliga 

deltagare har tagit del av informationen och godkänt att deltaga i studien. Ur samma 

forskningsetiska synpunkter har patienterna blivit tillfrågade och muntlig givit sitt 

godkännande att studiens författare närvarade som observatörer under deras ingrepp. Studien 

ämnas bli offentligt tillgängliggjord efter färdigställande och studiens deltagare ges då 

möjlighet att ta del av resultatet (Vetenskapsrådet, 2017). Studien har genomgående beaktat 

kriterier för god forskningssed genom att ta avstånd från oredlighet och sträva efter korrekt 

och hederlig bearbetning av litteratur och insamlad data (Kjellström, 2017).  

 

Studien föregås av omsorgsfull riskbedömning av förutsägbara potentiella etiska dilemman 

för såväl deltagare som andra som berörs av studien, exempelvis annan operativ personal 

eller patienter (Kjellström, 2017). Enligt Bryman (2011) bör hänsyn tagas till risken för 

lidande hos deltagarna, vilket kan yttra sig på olika sätt, såsom stress, försämrad självkänsla, 

fysisk skada och hinder för personlig utveckling. Dock rättfärdigas dessa risker mot 

förväntad nytta av studien i enlighet med Belmontrapporten (The National Commission for 

the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research, 1979). 

Förväntningen med genomförd studie var att kunna stärka patientsäkerheten som ett led i 

minskad risk för vårdskada på grund av vårdrelaterade infektioner. Riskbedömningen 

framhåller även att emotionell risk finns för att deltagarna skulle kunna känna obehag eller 

skamkänsla om resultatet skulle påvisa bristande följsamhet till gällande rutiner. Aspekten 

har noggrant tagits i beaktande men bedöms vägas upp mot vikten av att göra gott (The 

National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral 

Research, 1979) och av att ökad kunskap är nyckel till förändring (Rimal, 2000). Enligt 

människovärdesprincipen (SOU 1995:5) kommer ingen deltagares enskilda agerande att 

värderas utan enbart undersökas objektivt som insamlad data. Riskbedömningen 

omvärderades och utvärderades fortlöpande under studiens gång (Kjellström, 2017). 

 

Ytterligare en aspekt av etisk reflektion innefattar beslutet att exkludera plastikingrepp. 

Detta för att värna om patientsäkerheten med tanke på de krav som finns gällande begränsat 

antal personer på sal, på grund av risk för protesinfektioner. Genom att tillfråga koordinator 

vilka salar som var passande för att utföra observationsstudie exkluderades även de 

operationer där det av andra skäl inte var etiskt försvarbart att observera, alternativt 

opassande av andra skäl. Det bör tilläggas att deltagarna är kollegor till studiens författare, 

vilket kan påverka balansen för en observationsstudie med tanke på kollegiala och sociala 

strukturer som kan finnas på en arbetsplats (Kjellström, 2017). 

Förförståelse  

Studiens författare har erhållit kunskap om ämnet genom sin grund- och vidareutbildning 

samt sin yrkeserfarenhet. Denna förförståelse kring både basala hygienrutiner och aseptiskt 

handhavande kan forma studiens genomförande. Författarna strävar efter en objektiv 

hållning till sin förförståelse för att inte påverka studiens resultat och därmed upprätthålla 

god forskningssed (Dahlberg & Dahlberg, 2019; Kjellström, 2017). 
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RESULTAT 

Handhygien 

Resultatsammanställningen av enkäten påvisade att en majoritet av de tillfrågade uppgav 

frekvent följsamhet till aseptiska hygienrutiner i form av handdesinfektion före och efter 

orent moment samt användning av handskar innan detsamma med direkt avtagande efter 

avslutat moment (se Tabell 1). 

 
Tabell 1. Tabellen visar svaren av enkäterna på variabler om handhygien. Vidare visas Chi2-värdet, 

frihetsgraderna samt signifikant p-värde (n = 22). 
Svarsalternativ Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid Chi2 df p 

Använder handsprit innan  

smutsigt arbete 
4,50% 4,50% 22,70% 36,40% 31,80% 9,818 4 0,044 

Använder handsprit efter  

smutsigt arbete 
0,00% 0,00% 4,50% 31,80% 63,60% 11,545 2 0,003 

Använder handskar innan 

smutsigt arbete 
0 0 0 0,182 0,818 8,909 1 0,003 

Tar av handskar direkt efter  

smutsigt arbete 
0,00% 0,00% 4,50% 40,90% 54,50% 8,818 2 0,012 

 

Enkätsvaren skiljer sig från observationen. Resultatet från observationerna visar att nästan 

70 procent inte desinfekterade sina händer före påtagande av handskar innan orent moment 

(se Tabell 2). Vidare utförde 50 procent inte handdesinfektion efter avtagande av handskar 

efter smutsigt arbete såsom exempelvis intubation. Jämförelsevis observerades endast en 

person som desinfekterade sina händer innan kontakt med kommoden och att samtliga 

anestesisjuksköterskor som observerades följde gängse rutin för arbetsklädsel. Var fjärde 

person tog inte av sig handskar i direkt anslutning till avslutat smutsigt moment, detta var 

dock ej statistiskt signifikant (se vidare Tabell 2). Vidare observerades att en deltagare 

använde samma handskar genom hela anestesin vilket ej finns representerat i tabell.  

 
Tabell 2. Tabellen visar svaren från observationerna på variabler om handhygien. Vidare visas Chi2-värdet, 

frihetsgraderna samt signifikant p-värde (n = 22). 
Svarsalternativ Ja Nej Både och 

förekommer 
Ej 

tillämpbart 
Chi2 df p 

Handsprit före smutsigt 

arbete 
13,60% 68,20% 18,20% - 12,091 2 0,002 

handskar före smutsigt 

arbete 
81,80% 4,50% 13,60% - 12,091 2 0,002 

Avlägsnar handskar direkt 

efter smutsigt arbete 
45,50% 27,30% 22,70% 4,50% 7,455 3 0,059 

Handsprit direkt efter 

smutsigt arbete 
13,60% 50% 31,80% 4,50% 12,091 3 0,013 

Handsprit innan kommod 4,50% 95,50% 0,00% - 18,182 1 0,001 

Arbetsklädsel enligt rutin, 

avtagna smycken mm. 
100,00% 0,00% - - - - - 

 

Hälften av deltagarna skattade att de ofta desinfekterar sina händer innan iordningställande 

av propofol jämfört med observationen, där endast en person genomförde handdesinfektion 
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vid samma moment (se Tabell 3 och Tabell 4). Majoriteten uppgav att de aldrig använde 

handskar innan iordningställande av propofol men detta var ej statistiskt signifikant (se 

Tabell 3). 16 av 22 deltagare uppgav att de ibland eller ofta desinfekterade händerna innan 

kontakt med läkemedelsvagn/kommod, även detta ej statistiskt signifikant. Samtliga uppgav 

att de ofta eller alltid hade rent och smutsigt material åtskilt (se vidare Tabell 3). Snarlikt 

resultat återfanns även i observationerna (se Tabell 4).  

 
Tabell 3. Tabellen visar svaren från enkäterna på variabler om aseptik vid iordningställande av propofol. Vidare 

visas Chi2-värdet, frihetsgraderna samt signifikant p-värde (n = 22). 
Svarsalternativ Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid Chi2 df p 

Använder handsprit innan 

iordningställande 
0,00% 9,10% 36,40% 54,50% 0,00% 6,909 2 0,032 

Använder handskar innan 

iordningställande 
36,40% 18,20% 31,80% 9,10% 4,50% 9,238 4 0,055 

Handsprit innan kontakt med 

kommod 
9,10% 13,60% 36,40% 36,40% 0,00% 5,857 3 0,119 

Ren och smutsig arbetsyta åtskilt 0,00% 0,00% 0,00% 45,50% 54,50% 0,048 1 0,827 

 

I hälften av observationerna skyddades membranet på infusionsaggregatet innan 

användning, vilket ej var statistiskt signifikant (se Tabell 4). I de fall infusionsaggregatet 

inte skyddas från kontamination förekom inga fall av desinfektion av aggregatet innan 

påkoppling till patienten (se vidare Tabell 4).  

 
Tabell 4. Tabellen visar resultat på observationen på variabler om aseptiska rutiner vid iordningställning av 

propofol. Vidare visas Chi2-värdet, frihetsgraderna samt signifikant p-värde (n = 22). 
Svarsalternativ Ja Nej Både och 

förekommer 
Ej 

tillämpbart 
Chi2 df p 

Handsprit innan 

uppdragning propofol 
4,50% 86,40% 4,50% 4,50% 12,091 3 0,001 

Ren och smutsig arbetsyta är 

åtskilt 
81,80% 18,20% 0,00% - 8,909 1 0,003 

Infusionsaggregatets 

membran skyddas  
50,00% 36,40% 0,00% 13,60% 4,455 2 0,108 

Skyddat membra på 

infusionsaggregat 

desinfekteras 

0,00% 36,40% 0,00% 63,60% 
 

1,636 1 0,201 

 

Resultatet visar ett signifikant negativt medelstarkt samband mellan antal år arbetat som 

anestesisjuksköterska och handdesinfektion innan kontakt med läkemedelsvagn, Rho (21) = 

-0,445, p = 0,043 (se Tabell 5). Detta innebär att ju längre arbetslivserfarenhet som 

anestesisjuksköterska desto lägre självskattning till följsamhet till handdesinfektion vid 

ovanstående moment. Vidare påvisades ett signifikant negativt starkt samband mellan antal 

år arbetat som anestesisjuksköterska och självskattning av handdesinfektion efter orent 

moment, Rho (22) = -0,519, p = 0,013 (se vidare Tabell 5). Ju längre anestesisjuksköterskor 

arbetat desto lägre skattade deltagarna sig på enkätfrågan angående handdesinfektion efter 

smutsigt arbete.  
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Tabell 5. Tabellen visar resultatet av sambandsanalys (Rho) mellan antal år som anestesisjuksköterska och två 

variabler av handhygien (n = 22). 

 Antal år som 

anestesisjuksköterska 

Handdesinfektion innan 

kontakt med 

läkemedelskommod 

Handdesinfektion efter 

avslutat orent moment 

Antal år som 

anestesisjuksköterska 

1,000 -0,445* -0,519* 

Handdesinfektion innan 

kontakt med 

läkemedelskommod 

-,0,445* 1,000 0,725 

Handdesinfektion efter 

avslutat orent moment 

-,0,519* 0,725 1,000 

* = signifikansnivå p ≤ 0,05   

Iordningställande av propofol 

Vidare framkom liknande resultat i enkät och observation gällande iordningställande av 

propofol, där 90,9 procent uppgav att de varje gång tar ny engångsspruta (se Tabell 6) och 

21 av 22 deltagare observerades ta ny spruta när den föregående var tom (se Tabell 7). Vid 

misstanke om kontamination uppgav 81,8 procent att de alltid kasserar propofolsprutor, 

vilket innebär att nästan var femte anestesisjuksköterska inte alltid kasserar spruta vid 

misstanke om kontamination. Hälften uppgav att de använder kork på förberedd 

propofolspruta, samma resultat erhölls i observationen. Vidare framkom att 77,3 procent 

signerade sprutor enligt lokal rutin - dock förekom i enstaka fall både korrekt signering och 

inkomplett information på läkemedelsetiketter under samma ingrepp (se vidare Tabell 6 och 

Tabell 7).  

 
Tabell 6. Tabellen visar svaren från enkäterna på variabler om material vid iordningställande av propofol. 

Vidare visas Chi2-värdet, frihetsgraderna samt signifikant p-värde (n = 22, sista variabeln n = 21). 
Svarsalternativ Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid Chi2 df p 

Tar ny spruta vid uppdragning av 

propofol 
0,00% 0,00% 4,50% 4,50% 90,90% 32,818 2 0,001 

Slänger propofolspruta vid 

misstanke om kontamination 
0,00% 0,00% 0,00% 18,20% 81,80% 8,909 1 0,003 

Sätter kork på förberedd spruta 4,50% 4,50% 18,20% 22,70% 50% 15,273 4 0,004 

 
Tabell 7. Tabellen visar resultat från observationerna på variabler om material vid iordningställande av 

propofol. Vidare visas Chi2-värdet, frihetsgraderna samt signifikant p-värde (n = 22). 
Svarsalternativ Ja Nej Både och 

förekommer 
Ej 

tillämpbart 
Chi2 df p 

Återanvänder 

propofolspruta 
4,50% 95,50% 0,00% - 18,182 1 0,001 

Kasserar tom 

propofolspruta efter 

användning 

81,80% 13,60% 4,50% - 23,545 2 0,001 

Sätts kork på förberedd 

spruta 
50% 22,70% 18,20% 9,10% 12,091 3 0,042 
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Propofolspruta är signerad 

enligt rutin  
77,30% 4,50% 18,20% - 12,091 2 0,001 

 

En majoritet, 21 av 22 anestesisjuksköterskor, använde uppdragningsspike (se Tabell 8). På 

frågan om anestesisjuksköterskorna återanvänder spike uppgav 40,9 procent att de ofta eller 

alltid gör det, varpå endast 9,1 procent uppgav att de alltid desinfekterade av membranet på 

spiken vid återanvändning, vilket var ej statistiskt signifikant (se vidare Tabell 8).  

 
Tabell 8. Tabellen visar svaren från enkäterna på variabler om uppdragningsspike i samband med 

iordningställande av propofol. Vidare visas Chi2-värdet, frihetsgraderna samt signifikant p-värde (n = 22). 
Svarsalternativ Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid Chi2 df p 

Använder samma 

uppdragningsspike 
27,30% 13,60% 18,20% 27,30% 13,60% 1,619 4 0,805 

Desinfekterar spike vid 

återanvändning 
27,30% 9,10% 22,70% 13,60% 9,10% 2,714 5 0,744 

 

Fortsatt kasserade 60 procent (59,1 procent) spiken efter engångsanvändning och i två fall 

återanvändes uppdragningsspike till nästkommande operation (se Tabell 9). Ingen 

observation fann att uppdragningsspikens membran desinfekterades, varken vid första 

användning eller vid återanvändning (se vidare Tabell 9). 

 
Tabell 9. Tabellen visar resultat från observationerna på variabler om uppdragningsspike i samband med 

iordningställande av propofol. Vidare visas Chi2-värdet, frihetsgraderna samt signifikant p-värde (n = 22). – 

innebär att Chi2-test inte utfördes på grund av ingen spridning i variabeln. 
Svarsalternativ Ja Nej Både och 

förekommer 
Ej 

tillämpbart 
Chi2 df p 

Använder 

uppdragningsspike 
95,50% 4,50% 0,00% - 18,182 1 0,001 

Spike desinfekteras innan 

första användning 
0,00% 95,50% - 4,50% - - - 

Återanvänder spike 36,40% 59,10% 4,50% - 9,909 2 0,007 

Spike desinfekteras innan 

återanvändning 
0,00% 40,90% - 59,10% 0,727 1 0,394 

Spike kasseras efter 

användning 
59,10% 36,40% 4,50% - 9,909 2 0,007 

 

Resultatet visar att 54,5 procent uppgav att de ibland drar upp propofol direkt i samband med 

administrering. Chi2 (3) = 13,09, p= 0,004. Under observationerna förekom propofolsprutor 

som var iordningställda timmar före administrering. All propofol som administrerades var 

inom tolv timmars intervall bortsett från en spruta som saknade tidsangivelse. Den bedömdes 

då sakna garanti för att det inte passerat tolv timmar eftersom den inte hade iordningställts 

av deltagaren (se Tabell 10). Vidare framkom 72,7 procent uppgav att det inte förekom 

propofolsprutor med mer än tolv timmar sedan iordningställande hade passerat (n = 21). Alla 

propofolampuller som användes under observationerna var inom giltigt utgångsdatum. I 19 

av 22 observationer var ampullstorleken anpassad sprutstorleken, i enstaka fall förekom 

större ampuller för återuppdragning av läkemedel till både en och flera patienter (se vidare 

Tabell 10).  
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Tabell 10. Tabellen visar resultat från observationerna på variabel om tidsaspekt för uppdragen propofolspruta. 

Vidare visas Chi2-värdet, frihetsgraderna samt signifikant p-värde (n = 22). – innebär att Chi2-test inte utfördes 

på grund av ingen spridning i variabeln. 
Svarsalternativ Ja Nej Både och 

förekommer 
Ej 

tillämpbart 
Chi2 df p 

Propofolspruta används 

inom 12h efter uppdragning 
59,10% 4,50% 4,50% 31,80% 18 3 0,001 

Ampullstorlek anpassad till 

sprutstorlek 
86,40% 9,10% 4,50% - 12,091 2 0,001 

Ampull inom giltigt 

utgångsdatum 

100,00% 0,00% - - - - - 

Administrering av propofol 

Knappt hälften, 45,5 procent, uppgav att de aldrig eller sällan desinfekterar venös infart, 

trevägskran eller backventil innan administrering av propofol (se Tabell 11). Resultatet var 

ej statistiskt signifikant. Vid användande av handsprit innan påkoppling av 

infusionsaggregatet till patienten utförde 18 av 22 personer inte handdesinfektion innan 

nämnt moment (se Tabell 12). Aseptisk teknik vid läkemedelsadministrering under 

pågående propofolinfusion utfördes inte i närmare hälften av fallen. Detta återfanns ej 

statistiskt signifikant. I enkäten framkom att hälften av deltagarna uppgav att de ofta 

desinfekterar händerna innan administrering av propofol. Jämförelsevis visade 

observationen att fyra av 22 anestesisjuksköterskor följde aseptiskt handhavande med 

handdesinfektion vid administrering av propofol (se vidare Tabell 11 och Tabell 12).  

 
Tabell 11. Tabellen visar svaren från enkäterna på variabler om handhygien och aseptik vid administrering av 

propofol. Vidare visas Chi2-värdet, frihetsgraderna samt signifikant p-värde (n = 22, sista variabeln n = 21). 
Svarsalternativ Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid Chi2 df p 

Desinfekterar venös infart innan 

administrering 
18,20% 27,30% 27,30% 18,20% 4,50% 4,000 4 0,406 

Använder handsprit innan 

administration 
9,10% 9,10% 50,00% 31,80% 4,50% 10,364 3 0,016 

Använder handskar innan 

administration 
22,70% 22,70% 27,30% 27,30% 0,00% 0,524 3 0,914 

 
Tabell 12. Tabellen visar resultat från observationerna på variabel om handdesinfektion vid administrering av 

propofol. Vidare visas Chi2-värdet, frihetsgraderna samt signifikant p-värde (n = 22). 
Svarsalternativ Ja Nej Både och 

förekommer 
Ej 

tillämpbart 
Chi2 df p 

Handdesinfektion innan 

koppling 

aggregat/administrering av 

propofol 

4,50% 77,30% 18,20% - 12,091 2 0,001 

Aseptisk teknik vid 

propofoladministrering 
18,20% 45,50% 27,30% 9,10% 6,364 3 0,095 

Aseptisk teknik under 

pågående propofolinfusion 
0,00% 50,00% 22,70% 27,30% 2,818 2 0,244 



18 

 

 

Avslutning av anestesi 

Spolning av venösa infarter efter avslutad propofoladministrering utfördes i 90,9 procent av 

observationerna (se Tabell 13). Liknande resultat erhölls i enkäterna, där 81,9 procent 

svarade att de ofta eller alltid spolar infarter efter avslutad propofoladministrering (se Tabell 

14). Alla infusionsaggregat kasserades efter engångsanvändning vid avslutad anestesi (se 

Tabell 13). Samtliga enkätdeltagare svarade att de överlåter och tar emot överbliven 

propofolspruta till och från kollegor i olika utsträckning, svaret var dock ej statistiskt 

signifikant. Alla utom en deltagare uppgav att de ofta eller alltid har kork på propofolsprutor 

som överlämnas till kollega (se vidare Tabell 14). I de fall man uppgav att man tar emot 

propofolspruta av annan personal uppgav samtliga att det fanns kork på sprutan i varierande 

grad, dock var detta ej statistiskt signifikant. Drygt en tredjedel av observerade personer 

mottog under operationerna propofolsprutor från annan personal, en propofolspruta saknade 

kork men mottagande anestesisjuksköterska satte då kork på sprutan (se vidare Tabell 13).  

 
Tabell 13. Tabellen visar resultat från observationerna på variabler om avslutning av propofoladministrering. 

Vidare visas Chi2-värdet, frihetsgraderna samt signifikant p-värde (n = 22). 
Svarsalternativ Ja Nej Både och 

förekommer 
Ej 

tillämpbart 
Chi2 df p 

Spolar infart där propofol 

har administrerats 
90,90% 0,00% 4,50% 4,50% 32,818 2 0,001 

Kasserar infusionsaggregat 

efter en patient 
90,90% 0,00% 0,00% 9,10% 14,727 1 0,001 

Propofolspruta används till 

fler än en patient 
54,50% 45,50% - - 0,182 1 0,670 

Spike används till fler än en 

patient 
9,10% 90,90% - - 14,727 1 0,001 

Tar emot och använder 

propofolspruta från annan 

personal 

36,40% 4,50% 0,00% 59,10% 9,909 2 0,007 

 
Tabell 14. Tabellen visar svaren från enkäterna på variabler om avslutning av propofoladministrering. Vidare 

visas Chi2-värdet, frihetsgraderna samt signifikant p-värde (n = 22, tre sista variabler n = 21). 
Svarsalternativ Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid Chi2 df p 

Spolar infart efter propofol 

administrering 
0,00% 9,10% 4,50% 36,40% 45,50% 11,19 3 0,011 

Tar emot propofolspruta med kork 

på 
0,00% 0,00% 40,90% 22,70% 36,40% 1,143 2 0,565 

Överlåter propofolspruta till 

kollega 
0,00% 0,00% 45,50% 31,80% 22,70% 2,000 2 0,368 

Ger bort förberedd propofolspruta 

med kork på 
0,00% 0,00% 4,50% 50,00% 45,50% 8,273 2 0,016 

Tar emot propofolspruta från 

kollega 
0,00% 0,00% 36,40% 27,30% 36,40% 0,286 2 0,867 

Kommentarer i fritext 

I enkäten fanns möjlighet för kommentar i fritext. Av 22 deltagare valde fem att lämna 

kommentarer. De beskriver svårigheterna med att jobba helt aseptiskt genom en anestesi då 
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vissa moment samt patientens tillstånd ibland inte tillåter att det prioriteras. Dock är 

målsättningen och strävan att arbeta så aseptiskt som möjligt utifrån förutsättningar.  

 

”Målet är att jobba aseptiskt jämt men ibland sker saker som gör att det inte är 

prioriterat.” 

Resultatsammanfattning 

Resultatet visar brister i följsamhet till aseptiska rutiner vid handhavande propofol. 

Deltagarnas uppfattningar om handhygien skiljde sig åt från det som observerades. Flera 

skattade sig högre på följsamhet till hygienrutiner än vad som erhölls under observerat 

moment. Gällande iordningställande av propofol är resultatet mer överensstämmande. 

Majoriteten av deltagarna höll rent och smutsigt material åtskilt vid iordningställande och 

tog nya engångssprutor vid uppdragning av propofol. Majoriteten kasserade sprutor vid 

misstanke om kontamination. Resultatet visar att membran till uppdragningsspike aldrig 

desinfekterades under observationerna, varken första gången eller vid återanvändning. 

Samtliga ampuller som användes var inom giltigt utgångsdatum. Administration av propofol 

skedde inom tolv timmar efter uppdragning, dock förekom avsaknad av tidsangivelse på en 

propofolspruta. Vid administrering av propofol visar resultatet att deltagarna skattat 

aseptiskt handhavande vid administrering högre än observerat resultat. Gällande spolning av 

infart efter avslutad propofoladministrering visar överensstämmande svar mellan enkätsvar 

och observationsresultat med god följsamhet till att spola venösa infarter. Samtliga deltagare 

kasserade infusionsaggregat efter användning till en patient. Sammanfattningsvis påvisar 

resultatet bristande följsamhet till basala hygienrutiner och aseptiska rutiner vid 

läkemedelshantering. Vidare ses god följsamhet till att använda nytt engångsmaterial, dock 

förekommer att överblivna propofolsprutor överlämnas till andra kollegor för 

återanvändning till annan patient.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

En icke experimentell tvärsnittsstudie gjordes då en sådan svarar mot studiens syfte. 

Prospektiv design valdes med tanke på studiens tidsbegränsning samt för att det ansågs 

intressant att få överblick över situationen (Billhult, 2017d). Insamlad data från genomförda 

observationer och enkäter var av kvantitativ karaktär. Därefter analyserades de med 

deskriptiv och analytisk statistik. Studien hade en deduktiv ansats där det således fanns viss 

förförståelse om att det förekommer brister i det aseptiska förhållningssättet hos 

anestesisköterskor vid handhavande av propofol. Denna förförståelse grundades i tidigare 

forskning. Förförståelse påverkar analys och därmed uppfattning om studerat fenomen 

(Friberg & Öhlen, 2017) varpå studiens författare eftersträvade objektivitet för att inte 

påverka studiens resultat (Henricson, 2017b). 

 

Observationsunderlaget och enkätens innehållsvaliditet bedömdes utifrån att ett resonemang 

med akademiskt och kliniskt yrkesverksamma huruvida underlagets innehåll var relevant 

mot syftet. För att ytterligare stärka observationsunderlagets och enkätens validitet och 

användbarhet genomfördes en pilotstudie vilken synliggjorde brister och efterföljdes av 

revidering. Pilotstudien gav även möjlighet för observatörerna att kontrollera att 

datainsamlingen gjordes på ett likvärdigt sätt av respektive författare (Billhult, 2017b). 

Vidare menar Billhult (2017b) att felkällor vid datainsamlingen skulle kunna vara då fler än 

en person använt ett instrument. För att stärka studiens reliabilitet diskuterades oklarheter så 

att mätningarna skedde jämbördigt. Förutom validitet och reliabilitet är generaliserbarheten 

viktig inom kvantitativa studier (Bryman, 2011). Föreliggande studie använde sig av 

tillfällighetsurval, vilket inte är representativt för en population och därmed försvåras denna 

studies generaliserbarhet (Borg & Westerlund, 2012; Bryman, 2011). Vidare fanns risk för 

misstolkning vid deltagarnas skattning i enkätfrågorna trots revidering (Ejlertsson, 2019) 

vilket kan ha påverkat resultatet.  

 

Deltagarantalet var 22 personer vilket utgjorde 34 procent av sjukhusens totala antal 

anestesisjuksköterskor. I enlighet med Lisper och Lisper (2005) tillämpades så kallat 

tillfällighetsurval. Det innebär att urvalet baseras på vad som vid tillfället är tillgängligt 

utifrån inklusions- och exklusionskriterier (Lisper & Lisper, 2005). Ett rent slumpmässigt 

urval hade jämförelsevis inneburit exempelvis lottning bland samtliga anställda för 

deltagande i studien och ger med säkerhet en presentation av hela stickprovsunderlaget 

(Lisper & Lisper, 2005). Detta bedömdes dock som svårt att genomföra utifrån studiens 

tidsaspekt. Vidare valdes inte slumpmässigt urval på grund av att risken för oplanerade 

bortfall bedömdes hög vid exempelvis frånvaro eller exklusionskriterier. 

 

Ytterligare svårighet med observationen var att det ofta förekom flera anestesisjuksköterskor 

på sal vid framförallt induktion av anestesi, vilket innebar problem i observationen. Ansvarig 

anestesisjuksköterska valdes att observeras även om det förekom andra personer som utförde 

flera av de moment som skulle observeras. En enkätfråga angående propofolsprutors 

hållbarhet innehöll en formulering som gav tolkningsutrymme till huruvida propofolsprutor 

faktiskt användes efter tolv timmar sedan iordningställande hade passerat. Resultatet från 

ovanstående fråga kan därmed vara svårbedömt. Samtliga deltagare från enkäten uppgav att 

de ofta eller alltid hade rent och smutsigt material åtskilt. Det bör tas i beaktning att det 
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faktum att det i enkätfrågan inte fanns någon definition av vad som menades med vare sig 

”rent”, ”smutsigt” eller ”åtskilt”. En subjektiv bedömning av begreppen kan påverka 

deltagarens arbetssätt och därmed deltagarens egenskattning av sitt handhavande, varpå en 

jämförelse mellan enkät och observation försvåras. Gällande definition från exempelvis 

Vårdhandboken (2019a) borde ha använts. Samma dilemma rör observationsunderlagets 

fråga angående åtskilt rent och smutsigt material, där ingen tydlig definition finns utan 

baseras på en subjektiv bedömning från observatörerna. I observationsunderlaget fanns ett 

påstående om kassation av propofol vid misstanke om kontamination. Frågan visade sig vara 

omöjlig att observera på grund av svårighet i att bedöma huruvida någon har misstanke om 

kontamination varför denna fråga exkluderades från resultatet. Frågan om handdesinfektion 

och handskar fanns nära tillhands ansågs som irrelevant eftersom det förutsätts vara en 

självklarhet på en operationssal och togs därmed bort från resultatet. 

 

Syftet med att genomföra både enkät och observation var för att kunna jämföra insamlad 

data och undersöka om skillnader fanns mellan egen uppfattning och egentligt utförande av 

aseptiska moment. Svårigheter uppstod dock då enkätfrågorna utformades på 

ordinalskalenivå, jämfört med observationsunderlaget vars frågor var på nominalskalenivå. 

Jämförelse dem emellan baseras då på en värdering av resultaten i förhållande till varandra, 

istället för en statistisk jämförelse. Sambandsanalys är endast genomförbart vid svar på 

ordinalskalenivå varpå sådan analys endast utfördes på enkätsvaren och inte data från 

observationen som var på nominalskalenivå (Lisper & Lisper, 2005; Borg & Westerlund, 

2012). 

 

Resultatdiskussion 

Handhygien 

Resultatet visar att majoriteten av anestesisjuksköterskor inte desinfekterade sina händer 

eller använde handskar enligt riktlinjer. Enligt Merry et al. (2017) tyder det på brister i 

aseptiskt handhavande vid iordningställande och administrering av propofol. Tidigare 

forskning påvisar att bristande handhygien är orsak till intraoperativ kontamination från både 

patienter och anestesisjuksköterskors händer (Andersson et al., 2019; Loftus et al., 2011; 

Loftus et al., 2012; Zorrilla-Vaca et al., 2016a). Munoz-Price et al (2019) har skrivit ett 

”expert guidance”, en sammanställning av riktlinjer för aseptiskt handhavande inom 

anestesisjukvård. WHO:s rekommendation ”5 Moments for Hand Hygiene” är att 

handhygien bör utföras som minimum inför aseptiska uppgifter såsom exempelvis att 

iordningställa och administrera läkemedel eller innan kontakt med läkemedelsvagn (Munoz-

Price et al., 2019). Rekommendationerna styrks av tidigare forskning (Andersson et al., 

2019;Fukada & Ozaki, 2016; Loftus et al., 2011; Loftus et al., 2012; Zorrilla-Vaca et al., 

2016a).  

 

Såsom beskrivet i resultatet förekom även att en deltagare använde samma handskar genom 

hela anestesin. Det är av vikt att lyfta att detta förekommit, trots att detta endast utgör en 

liten andel men då det för varje enskild patient utgör en risk för smittspridning. Av etiska 

skäl finns ingen dömande åsikt kring handhavandet, utan fokus ligger på att försöka 

eftersträva förbättringsarbete framöver. Vidare påvisar resultatet från föreliggande studie 

bristfälliga hygienrutiner. Det som förefaller problematiskt, vilket även framkom i 
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fritextsvaren till enkäten, är det praktiska genomförandet av handhygien vid exempelvis 

akuta eller oförutsedda händelser under anestesi. Samtidigt är operationssalen en utmanande 

miljö för att skapa helt perfekta förhållanden för infektionsprevention (Loftus et al., 2011; 

Munoz-Price et al., 2019). Enligt WHO:s rekommendationer finns indikationer för 

anestesisjuksköterskor att utföra handdesinfektion och ta på handskar under operation vid 

54 tillfällen i timmen (Munoz-Price et al., 2019). Detta är tidvis orimligt att genomföra i 

vardagligt arbete. Dilemmat blir då en avvägning av vid vilka moment och tillfällen under 

anestesi som handhygien bör prioriteras. Samma utmaning gäller för rutin att desinfektera 

injektionsport 10 - 15 sekunder följt av torktid (Munoz-Price et al., 2019). Under anestesi 

ges läkemedel intravenöst flertalet gånger och hög användningsfrekvens av intravenösa 

infarter ökar sannolikheten för kontamination. Därför är rekommendationen att alltid 

desinfektera injektionsportar direkt innan administrering av läkemedel (Adler, 2017; Dolan 

et al., 2013; McCrea, 2013; Munoz-Price et al., 2019). Munoz-Price et al. (2019) menar att 

litteraturen inte erbjuder någon direkt bevisning för klinisk nytta i anestesi, men den evidens 

som finns säger att desinfektion av infarter kan minska risk för VRI. I resultatet framkom att 

cirka en femtedel av desinfekterade venösa infarter innan administrering av propofol och 

motsvarande siffra skattades i enkäten. Förförståelsen innan observationerna var att aseptiskt 

förhållningssätt åsidosattes vid akuta eller förutsedda situationer, vilket bekräftas av de 

kommentarer som erhållits ur enkäten.  

Iordningställande av propofol 

Resultatet visar att det förekommer att både läkemedelsampuller, uppdragningsspikes och 

uppdragna propofolsprutor används till fler än en patient vilket går emot tillverkarens 

rekommendationer (FASS, 2019a-d). Baserat på litteratur innebär återanvändning av 

material en riskfaktor för smittspridning till patienter eftersom antalet punktioner av en 

förslutning ökar risken för kontamination och smittorisken ökar ju fler patienter som tar del 

av ett och samma läkemedel (Andersson et al., 2019; Bennett et al., 1995; CDC, 2007; Merry 

et al., 2017; Munoz-Price et al., 2019; SLS, 2019). Korrekt aseptiskt handhavande skulle 

innebära att om möjligt använda endosampuller, och vid användande av flerdosampull ska 

dessa enbart användas till en patient (Bennett et al., 1995; CDC, 2007; Merry et al., 2017; 

Munoz-Price et al., 2019; SLS, 2019). Eftersom läkemedelsampullers utsida inte är sterila 

skall dess gummimembran eller hals på glasampull desinfekteras innan uppdragning av 

läkemedel (Lorenz et al., 2002; Merry et al., 2017; Munoz-Price et al., 2019) vilket inte 

förekom i observationerna i denna studie.  

 

Resultatet i föreliggande studie påvisade att en majoritet av deltagarna tog ny spruta vid 

iordningställande av propofol. Det finns evidens för att detta minskar risken för 

kontamination (Bennett et al., 1995; Lorenz et al., 2002; Merry et al., 2017; Munoz-Price et 

al., 2019). Det saknas en reliabel metod för att utesluta om läkemedel är använt till annan 

patient eller uppdraget ur flergångsampull med icke-aseptisk teknik, varför 

rekommendationen av Munoz-Price et al. (2019) är att alltid kassera iordningställda 

läkemedel efter avslutad anestesi, oavsett om dessa använts eller inte. 

 

Resultatet påvisade att propofolsprutor ofta överlämnades till kollegor, vilket strider mot 

läkemedelstillverkarens riktlinjer och evidens om risk för kontamination (Austin, Hand & 

Elia, 2015; CDC, 2007; FASS, 2019a-d; Merry et al., 2017; Munoz-Price et al., 2019; United 

States Pharmacopeias (USP), 2019). Explicit i FASS-texten för några av propofolgenerika 

står att överblivet innehåll ska kasseras direkt efter användning (FASS, 2019b,d). Enligt 
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FASS ska samtliga generika till propofol som finns på marknaden i Sverige beredas aseptiskt 

(FASS, 2019a-d) vilket resultatet påvisar brister i, dock finns ingen lokal rutin på dessa 

sjukhus för handhavande av läkemedel på operationssal. En studie av Lorenz et al. (2002) 

som undersökte skillnaden i kontamination om man frångick tillverkarens 

rekommendationer och istället enbart följde gängse aseptiska rutiner påvisade inga 

skillnader i kontamination. Detta bekräftas av forskning som inte fann ökad incidens av VRI 

om aseptiska rutiner upprätthölls (Andersson et al., 2019; Arduino et al., 1991; Berry et al., 

1993; Kumar et al., 2013; Lorenz et al., 2002; Seeberger et al., 1998; Soong, 1999; Zorrilla-

Vaca et al., 2016a; Zorrilla-Vaca et al., 2016b). 

 

I resultatet framkom att hälften av deltagarna använde kork på förberedda sprutor. I vilken 

utsträckning korkanvändning på sprutor har effekt har inte bekräftats i forskning men 

förutsätts minska andelen obemärkt kontamination (Munoz-Price et al., 2019). Korken bildar 

ett skydd och minskar risken för smittspridning från händer, vilket är en stor riskfaktor 

(Andersson et al., 2019; Arduino et al., 1991; Bennett et al., 1995; Berry et al., 1993; Kumar 

et al., 2013; Loftus et al., 2011; Loftus et al, 2012; Munoz-Price et al., 2019; Seeberger et 

al., 1998; Soong, 1999; Zorrilla-Vaca et al., 2016a; Zorrilla-Vaca et al., 2016b). 

Hållbarhet 

I enkäten svarade knappt 14 procent att det förekommer sprutor som förvarats längre än tolv 

timmar sedan iordningställande. I enlighet med Svensk Läkemedelsstandard 2019.2 (SLS, 

2019) ska läkemedelstillverkarens lagrings- och användningstider efterföljas samt att 

lipidbaserade läkemedel i enlighet med gällande rutin ska användas inom tolv timmar om 

inte tillverkarens information anger något annat (SLS, 2019). SLS (2019) tydliggör att 

läkemedel inte ska förvaras i sprutor (om de inte kommer förfyllda från tillverkare eller 

apotekare, vilket då räknas som sterilt). Läkemedel som dras upp i icke-steril miljö har högre 

sannolikhet att bli kontaminerade jämfört med läkemedel som bereds i ISO klass 5 miljö, till 

exempel apotek, därför ska alla läkemedel som dras upp på sal användas så snart som 

praktiskt möjligt efter iordningställande (FASS, 2019a-d; Munoz-Price et al., 2019). 

Systematisk litteraturöversikt fann att läkemedel iordningsställda på sal hade markant högre 

frekvens av kontamination än läkemedel beredda aseptiskt i farmaceutisk miljö (Austin, 

Hand & Elia, 2015). 

 

Amerikanska United States Pharmacopeias (USP) sammanställning över sterila 

förberedelser rekommenderar i kapitel 797 att vid användningen av sterila läkemedel (som 

propofol) som dras upp på sal ska administreringen startas inom en timme från förberedelse 

(USP, 2019). Evidensen är knapphändig, men rekommendationen på en timme bygger på 

underliggande princip att läkemedel som bereds och iordningställs utanför ISO klass 5-miljö 

är mer troliga att bli kontaminerade och att bakterieantal kan öka med tiden (USP, 2019). 

Utkast till reviderad version av kapitlet föreslår att läkemedel från en ampull som punkterats 

vid ett tillfälle och öppnas på sal kan användas till slutet av ingreppet, ändringen förväntas 

träda i kraft i slutet av 2019 (USP, 2019). Både Svensk Läkemedelsstandard 2019.2 (SLS, 

2019) och läkemedelstillverkarna rekommenderar att propofol administreras omgående efter 

öppnande av förpackning med tanke på dess benägenhet för gynnsam bakterietillväxt 

(Bennett et al., 1995; FASS, 2019a-c; Merry et al., 2017). Sammanställningen av enkäten i 

denna studie framhöll att 80 procent av anestesisjuksköterskorna alltid kasserar uppdragen 

propofolspruta vid misstanke om kontamination och att 20 procent uppgav att de oftast 
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gjorde det. Läkemedel ska kasseras vid minsta misstanke om kontamination (Merry et al., 

2017; SLS, 2019).  

Etiska aspekter 

Resultatet i studien påvisar förekomst av återanvändning av engångsmaterial. Enligt Lorenz 

et al. (2002) framkom ingen ökad risk för kontamination vid återanvändning av exempelvis 

uppdragningsspike om aseptiska rutiner följdes. Högst aktuellt är klimatdebatten och med 

tanke på att hälso- och sjukvårdens miljöpåverkan motsvarar en femtedel av Sveriges totala 

offentliga koldioxidutsläpp (Axelsson, Bell & Gewecke, 2018) finns möjlighet för att 

försöka minska utsläppen. Förbrukningsmaterial är den största utsläppskällan inom 

sjukvården där reducering av klimatutsläppen genom minskning av produkter såsom 

handskar och förpackningar ligger i fokus för utveckling av en hållbar hälso- och sjukvård 

(Teghammar, Sand Lindskog, Fagerberg & Berko, 2019). Diskussionen som uppkommer 

handlar då om huruvida minskning av förbruknings- och engångsmaterial riskerar att 

påverka patientsäkerheten. Enligt Sand Lindskog och Bjuhr Männer (2019) kan 

miljöanpassade inköp och materialval minska sjukvårdens miljöpåverkan med en femtedel i 

Västra Götalandsregionen utan att äventyra patientsäkerheten. 

 

I beaktande till att minska engångsmaterial bör då tas till förekomst av postoperativa 

infektioner som har bevisats bero på kontamination från genomförd anestesi (Bennett et al., 

1995; Loftus et al., 2011; Loftus et al., 2012; Munoz-Price et al., 2019). När en patient 

drabbas av en vårdskada innebär det förutom ett onödigt individuellt lidande även stora 

vårdkostnader då i form av att vårdtiden i genomsnitt fördubblas (Eriksson, 1994; Johansson 

& Wallin, 2013; SKL, 2018; Örhn, 2013). Enligt SKL beräknas kostnaderna för alla extra 

vårddygn uppgå till 13-14 procent av total vårdkostnad, vilket motsvarar 9 miljarder kronor, 

där 72 procent av dessa härrör vård för vårdrelaterade infektioner (SKL, 2018). 

 

Patientensäkerhet har inom anestesi som medicinsk specialitet länge varit ett ledord 

(Åkesson, 2016) och samtliga aspekter för val av anestesimetod vävs samman för strävan 

efter god omvårdnad och säkerhet för patient såväl som operatör och annan personal 

(Zetterström, 2016). Val av anestesimetod baseras på flera faktorer som nämnts tidigare och 

kan inte inbördes rangordnas (Zetterström, 2016). Utöver patientens tillstånd, kirurgiska 

ingrepp och medicinska faktorer skulle propofolets benägenhet för kontamination kunna tas 

i åtanke vid val av metod. En konsekvens av detta blir dock att varje enskild personals 

strävan efter att upprätthålla ett aseptiskt arbete förringas. I jämförelse har inte 

inhalationsanestetika någon uttalad risk för bakteriell kontamination, däremot diskuteras 

dess miljöpåverkan för både personal och klimat (Eintrei et al., 2016; Woldegiorgi, 2007). 

 

Publicerad litteratur angående propofol och kontamination visar övergripande att det 

förekommer kontamination vid klinisk användning samt att det resulterat i postoperativa 

infektioner (Bennett et al., 1995; Zorrilla-Vaca et al., 2016a). Dock finns studier som menar 

det motsatta. Webb et al. (1998) menar att risken för att kontaminerad propofol orsakar 

vårdrelaterad infektion hos patienter är mycket låg. Bach et al. (1997) fann i sin studie att 

inga postoperativa infektioner förekom och att kontaminationen i propofol var låg. De drar 

slutsats av sin studie att postoperativa infektioner inte kan associeras med 

propofolanvändning (Bach et al. (1997). De refererar även till andra författare (Highsmith et 

al., 1982; Lessard et al., 1988) som också hävdar att propofol inte orsakar postoperativa 

infektioner. Det bör dock poängteras att de artiklar som Bach et al. (1997) hänvisar till är 
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skrivna innan många av de propofolrelaterade infektioner och utbrott har dokumenterats eller 

publicerats. Vidare betonar även Bach et al. (1997) att deras resultat kan ha föregåtts av god 

följsamhet till aseptiska rutiner vid handhavande av propofol. Vidare skriver Merry et al. 

(2017) att det saknas evidens för att bakteriell kontamination i propofol är tillräcklig för att 

orsaka infektioner eller ökad mortalitet eller sepsis hos patienter. De skriver dock att risken 

ökar för iatrogen infektion ju fler injektioner eller ju längre infusionstid samt om riskfaktorer 

som hjärtklaffsoperation eller protesinplantation förekommer (Merry et al., 2017). Trots 

propofols egenskaper att underlätta för bakteriell tillväxt finns inga bevis att propofol skulle 

orsaka signifikant infektion med förutsättning att det förbereds och administreras aseptiskt 

(Farrington, McGinnes, Matthews & Park, 1994). 

 

Således kan risken för propofolrelaterade infektioner diskuteras vidare. Många studier 

fastställer att propofols egenskaper är gynnsamt för bakteriell kontamination. 

Frågeställningen blir om det är tillräcklig orsak för att resultera i skada för en patient. Fakta 

kvarstår dock att så länge aseptiska rutiner följs minskar risken för att kontamination når 

patienten (Andersson et al., 2019; Arduino et al., 1991; Bennett et al., 1995; Berry et al., 

1993; Kumar et al., 2013; Seeberger et al., 1998; Soong, 1999; Zorrilla-Vaca et al., 2016a; 

Zorrilla-Vaca et al., 2016b). Merry et al. (2017) menar dock att även om smittrisken för 

propofol skulle vara liten så är det inte etiskt försvarbart att rättfärdiga handhavande som 

direkt leder till intravenös injektion av partiklar eller mikroorganismer. Även om det råder 

delade meningar kring om kontaminerad propofol leder till ökad mortalitet avfärdar Merry 

et al. (2017) det med att ”brist på bevis för orsak inte är detsamma som bevis för att utesluta 

ett problem”. Genom att inte upprätthålla goda basala hygienrutiner och administrera 

läkemedel aseptiskt när situationen tillåter innebär detta i förlängning en handling som 

strider mot de etiska principer som är grundläggande inom ämnet omvårdnad (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2017). Vidare medför detta ett hot mot patientsäkerheten och 

samtidigt en risk för lidande hos patienten i form av infektioner och förlängda vårdtider 

(SKL, 2017; SKL 2018; SKL 2019).  

Konklusion 

Sammanfattningsvis finns flera riskfaktorer för kontamination vid iordningställande och 

administrering av propofol. Resultatet av studien påvisar brister i följsamhet till aseptiska 

rutiner och anestesisjuksköterskors uppfattningar till aseptiskt handhavande indikerar 

liknande resultat. Genom att aseptiska rutiner frångås i varierande utsträckning ökar risken 

för postoperativa infektioner och därmed risk för att patienter drabbas av ett undvikbart 

vårdlidande.  

 

En ökande, åldrande befolkning innebär ökat vårdbehov och därmed större behov av 

operativa ingrepp. Sjukvården behöver därför öka sin vårdproduktion och samtidigt sträva 

efter att nå ett hållbart arbetssätt, både ekonomiskt och ur klimatsynpunkt för att kunna 

erbjuda högkvalitativ vård. Samtidigt får inte strävan efter hälsofrämjande arbete och 

patientsäkerhet åsidosättas. 

 

De brister som framkommit i resultatet har skett under rutinmässiga och förhållandevis 

stabila förutsättningar. Förhoppningen om att nå hundraprocentig följsamhet till aseptiska 

hygienrutiner, framförallt vid oförutsedda och akuta situationer inom anestesisjukvård, är i 

det närmaste orimlig. Dock finns konkreta förbättringsmöjligheter för att värna om aseptik 



26 

 

 

inom anestesi för att i förlängning skydda patienter mot eventuell vårdskada som en 

konsekvens av inkorrekt handhavande. 

Kliniska implikationer 

Studiens resultat påvisar brister i följsamhet till aseptiska rutiner vid propofolanvändning, 

vilket erbjuder möjlighet till kliniskt förbättringsarbete på arbetsplatserna. Genom ökad 

kunskap kan problemen understrykas för att skapa möjlighet till förändring. Lokalt saknas 

konkreta rutiner för aseptiskt handhavande. 

 

Fritextkommentarerna i enkäten till denna studie var att aseptiskt handhavande är svårt att 

upprätthålla i akuta situationer, dock finns utrymme för utveckling av varför handhavandet 

påvisade brister även i planerade situationer. Förslag till vidare forskning är att undersöka 

orsaker till brister i följsamhet till basala och aseptiska hygienrutiner. 
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Bilaga 1 

 

Brev till enhets- och verksamhetschef om godkännande 

 

Vi heter Elin Cederqvist och Mattias Torsson och vi studerar till anestesisjuksköterskor på 

Högskolan i Skövde. Vi skriver magisteruppsats om följsamhet till aseptiska rutiner vid 

hantering av propofol och skulle vilja utföra en observation- och enkätstudie på er arbetsplats 

efter Ert godkännande.   

  

Studiens syfte är att undersöka följsamhet till och egna uppfattningar av aseptiska rutiner vid 

iordningställande och administrering av propofol vid anestesi. Metoden är en icke-

experimentell kvantitativ tvärsnittsstudie baserad på observationer och enkätsvar. Alla 

deltagare kommer att informeras om studiens syfte, metod och krav på konfidentialitet och 

kommer att få möjlighet att ta del av studiens resultat när det är publicerat. Alla deltagare 

måste ha gett sitt godkännande för att inkluderas i studien och har möjlighet att avbryta sitt 

deltagande. Observationen kommer ske utan deltagarnas visshet om vad som observeras, de 

kommer informeras om att vi observerar anestesisjuksköterskans arbete, dock ej specifikt att 

hygienrutiner är fokus för studien. I efterhand kommer de dock bli informerade och då lämna 

sitt samtycke och därefter få fylla i en enkät om sina uppfattningar. Etiska överväganden har 

gjorts och ingen risk för skada eller ovärdigt bemötande bedöms finnas. Ingen etikprövning 

har gjorts i enlighet med lagen om etikprövning (SFS 2018:1999). 

  

Vi planerar att utföra observationerna under en vecka i oktober 2019.  

  

Vi skulle vara tacksamma för möjligheten att komma till Er arbetsplats för att utföra våra 

studier, efter Ert godkännande. 

  

Med vänliga hälsningar, 

  

Elin Cederqvist  

Mattias Torsson  

 

Skövde, 2019-09-10 

  



 

Bilaga 2 

 

Informationsbrev till deltagare 

 

Hej!  

Vi är två studenter som läser till anestesisjuksköterska vid Högskolan i Skövde. I 

utbildningen ingår att skriva en magisteruppsats med syfte. 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka anestesisjuksköterskors följsamhet till och uppfattning 

av aseptiska hygienrutiner vid handhavande av propofol.  

 

Vi vänder oss till dig som anestesisjuksköterska om deltagande i studien. Förutsättningen 

för ditt deltagande är du är anestesisjuksköterska och att anestesin är TCI/TIVA. 

 

Datainsamling kommer att ske via observationer samt enkäter. Vi kommer att under en 

operation observera det som sker i operationssalen. Därefter kommer vi be dig att fylla i en 

enkät. 

 

Ditt deltagande är frivilligt och du har möjlighet att avbryta din medverkan när som helst. 

Information som är kopplad till dig kommer att exkluderas från studien. Data som samlas in 

genom observationer och enkäter kommer att behandlas konfidentiellt, ingen obehörig 

kommer att ha tillgång till datamaterialet. Ditt deltagande kommer inte att kunna identifieras. 

Efter att studien är avslutad kommer materialet att raderas. Ingen intressekonflikt finns. 

 

Studiens resultat kommer att publiceras i sin helhet på Divaportalen samt läggas ut i 

personalrum på respektive operationsavdelningar.  

 

Ansvariga för studien är Elin Cederqvist och Mattias Torsson, som kommer utföra 

observationerna och samla in enkäterna. Handledare från Högskolan i Skövde är Marie 

Wilhsson.  

 

 

Kontaktinformation 

Elin Cederqvist, elin.cederqvist@vgregion.se 

Mattias Torsson, mattias.torsson@vgregion.se 

Handledare Marie Wilhsson, marie.wihlsson@his.se  

 

Med vänliga hälsningar,  

Elin Cederqvist och Mattias Torsson 

2019-10-24, Skövde 
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Bilaga 3 

 

Observationsunderlag 

Ort Nr: 

Ingrepp:                                             Vuxen □   Barn □  

 Ja Nej Ej 

aktuellt 

Handdesinfektion och handskar finns nära till hands (exkluderad) 

Arbetskläder, avsaknad av smycken, klocka mm.    

Handdesinfektion innan kontakt med kommoden    

Handdesinfektion innan smutsigt arbete    

Handskar innan smutsigt arbete    

Avtagande av handskar direkt efter smutsigt arbete    

Handdesinfektion efter avtagande av handskar    

Rent och smutsigt område är avskilt på 

läkemedelsvagnen 

   

Signerar propofolspruta enligt rutin    

Propofolampull är inom giltigt utgångsdatum    

Administrerad propofol är uppdragen inom 12 timmar    

Spike/filterkanyl används för uppdragning av propofol    

Ampullstorlek anpassad till sprutstorlek    

Spruta används till att dra upp propofol mer än en 

gång 

   

Sprutan används till fler än en patient    

Sprutan kasseras efter användning    

Spike/kanyl används fler än en gång under samma 

operation 

   

Spike/kanyl används till flera operationer    

Spiken/kanyl kasseras efter användning    

Spikens membran spritas innan användning    

Spikens membran spritas innan återanvändning    

Inspekterar propofolspruta för visuell kontamination (exkluderad) 

Kasserar propofolspruta vid misstanke om kontamination (exkluderad) 

Sätter på kork på uppdragen propofolspruta     

Infusionsset används till fler än en patient    

Infusionsset kasseras efter användning    

Aseptisk teknik vid administrering av läkemedel 

under pågående propofolinfusion 

   

Aseptisk teknik vid propofoladministrering 

(påkoppling av infusionsset till patienten) 

   

Spolar infart efter avslutad propofolinfusion    

Tar emot eller ger bort propofolspruta från 

anestesikollega 
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