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Varje år genomförs miljoner operationer världen över. Cirka 500 000 av dessa patienter 

drabbas av en postoperativ sårinfektion. Detta leder till ett lidande för patienten, längre 

vårdtider och ökade kostnader för alla inblandade. Syftet med denna litteratur-genomgång 

är att identifiera, granska och analysera vilka faktorer som ökar risken för postoperativa 

sårinfektioner. Författarna har valt att göra en litteraturgenomgång. Granskning av 

relevanta studier har baserats på SBU’s metod och resultatet baseras på 20 artiklar. 

Resultatet visar att det finns flera faktorer som ökar risken för postoperativa sårinfektioner. 

De mest framträdande riskfaktorerna är operationstiden och den totala vårdtiden. Även en 

ökad ålder, sjukdomshistoria, levnadsvanor och antalet personer inne på operationssalen 

ansågs vara riskfaktorer för att drabbas av en postoperativ sårinfektion. 
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Each year millions of surgeries are preformed worldwide and approximately 500.000 of the 

concerned patients will suffer from surgical site infection - SSI. This leads to a suffering for 

the patient, longer length of stay and higher cost for all country involved. The purpose of 

this study is identify, review, describe and analyze which factors increases the risk of a SSI. 

The authors of this study have chosen to do a literature review where relevant studies have 

been reviewed based on SBU – statens beredning för medicinsk utvärdering, the result has 

been based on 20 articles. The result indicates that there are several factors that increase the 

risk for a SSI. The most prominent risk factors are length of the surgery, and the total 

length of stay. Other risk factors that might result in a SSI are high age, medical history, 

lifestyle and the number of staff in the operating theatre. 
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1. Introduktion   
Varje år genomförs miljoner operationer världen över (Dumville et al. 2014). I Sverige 

genomfördes 825 946 operationer inom slutenvården år 2013 (Socialstyrelsen, 2015). 

Postoperativa infektioner drabbar cirka 500 000 personer årligen världen över. Detta leder till 

ett lidande för patienten och en stor kostnad för samhället (Barnett, 2007). En vårdrelaterad 

infektion som till exempel en postoperativ sårinfektion kan leda till fysiska, psykiska och 

sociala besvär för patienten och deras anhöriga (Labeau et al. 2009). Genom att skaffa en 

bättre kunskap om vilka orsaker som leder till en postoperativ sårinfektion hjälper detta att på 

ett mer effektivt sätt utveckla strategier för en bättre infektionskontroll (Garibaldi et al. 1991). 

Postoperativa sårinfektioner leder till längre vårdtider samt att flera patienter återkommer och 

blir inlagda på sjukhus på nytt (SKL, 2014). När det kommer till risker för postoperativa 

infektioner finns det två omständigheter som ökar risken. Dagens patienter har fler 

grundsjukdomar och är genom detta sjukare, samtidigt har antalet patienter med methicillin 

resistent staphylococcus aureus (MRSA) och vancomycin resistenta enterococcer (VRE) ökat 

(Barnett, 2007). 

 

1:1 Vårdrelaterade infektioner 

Sveriges kommuner och landsting (SKL, 2014) beskriver en vårdrelaterad infektion som ”en 

infektion som uppkommer hos en person under slutenvård eller till följd av åtgärd i form av 

diagnostik, behandling eller omvårdnad inom övrig vård och omsorg”. 

Så länge sjukvård har bedrivits har det förekommit vårdrelaterade infektioner (Ericson & 

Ericson, 2009). En vårdrelaterad infektion är en av de vanligaste komplikationer patienter 

som vårdas på sjukhus kan drabbas av enligt Socialstyrelsen (2006). De vanligaste 

vårdrelaterade infektionerna är urinvägsinfektioner, pneumonier och postoperativa 

infektioner, dessa utgör ca 50 % av alla vårdrelaterade infektioner. Fler män än kvinnor 

drabbas (SKL, 2014). De som löper störst risk att drabbas av en vårdrelaterad infektion är 

förtidigt födda barn och äldre personer, då dessa grupper oftast har ett sämre 

infektionsförsvar. Även patienter med diabetes, undernärda, traumapatienter och större 

operationer är riskfaktorer (Socialstyrelsen, 2006). Vid SKL:s (2014) senaste granskning stod 

vårdrelaterade infektioner för 35 % av alla skador inom somatiska vård. Vårdrelaterade 

infektioner är ett prioriterat område i Sverige. Trots flertalet satsningar har inte förekomsten 

av vårdrelaterade infektioner minskat i den takt som önskas. Sedan 2011 har arbetet förstärks 

genom satsningar på förbättrad patientsäkerhet. SKL har genomfört en studie där de jämfört 
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16 landsting i frågan hur de arbetar för att förebygga vårdrelaterade infektioner. I studien 

framkom åtta faktorer som med framgång kan minska vårdrelaterade infektioner. Dessa 

faktorer innebär bland annat att vårdrelaterade infektioner alltid ska ses som oacceptabla, 

hygienriktlinjerna alltid ska ses som självklara, riskbedömningar görs för att förebyggande 

arbetssätt ska tas fram samt vikten av städning, konsekventa arbetssätt och regelbunden 

återkoppling samt gott samarbete mellan verksamheter (SKL, 2014). 

 

1:2 Postoperativa sårinfektioner 

En postoperativ sårinfektion innebär en sårinfektion som uppkommer i anknytning till en 

operation (SKL, 2014). Ett operationssår läker oftast ihop när sårkanterna sätts ihop med hjälp 

av suturer, clips, tejp eller lim. För att hjälpa såret att läka läggs ett förband på för att skydda 

såret från bakterier. Sårläkningen fördröjs då en infektion uppkommer i såret (Dumville et al. 

2014). Mellan 2 och 15 % av de patienter som genomgår en operation drabbas av 

postoperativa sårinfektioner (Labeau et al. 2009). I Sverige är postoperativa sårinfektioner den 

näst vanligaste förekommande typen av vårdrelaterade infektioner. Postoperativa 

sårinfektioner kan leda till ökad mortalitet, ökat antal återinläggningar, förlängda vårdtider 

och ökade kostnader (SKL, 2011). Det kan även leda till psykologiska trauman för den 

drabbade patienten (Xue et al. 2012). Tidigare forskning visar att riskfaktorer för 

postoperativa sårinfektioner är övervikt, hög ålder, låg ålder, skada på huden, försämrat 

näringstillstånd, rökning samt diabetes (Adams, 2000. Cizik et al. 2012. Xue et al.2012).  

Det finns olika klassificeringar på operationssåret vid en postoperativ sårinfektion som Center 

of Diseases Control and Prevention (CDC) tagit fram. Sårinfektionerna delas in i ytliga, djupa 

och med spridning till organ. Med en ytlig sårinfektion menas en infektion i huden eller den 

subkutana vävnaden där insicionen gjorts. Diagnosen ska ställas av en läkare och minst en av 

följande symtom ska uppfyllas: smärta/ömhet, rodnad, lokal ömhet eller värmeökning. En 

djup infektion involverar djupare vävnad än den subkutana som faschia eller muskulatur där 

insicionen gjorts. Den tredje formen av sårinfektion innebär att infektionen spridit sig till ett 

organ eller ett område som inte är på samma plats som insicionen har gjorts på. För att klassas 

som en postoperativ sårinfektion ska infektionen uppträda inom 30 dagar från att operationen 

har genomförts (CDC, 2015). 

Risken för att utveckla en postoperativ sårinfektion är mellan 3 och 30 % beroende på om 

operationen genomförs på ett rent eller ”smutsigt” område av kroppen. Vid en operation som 
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genomförs på ett rent område på kroppen är risken att utveckla en postoperativ sårinfektion 

mellan 3 och 5%. Om operationen genomförs på ett område på kroppen som involverar en 

infekterad, nekrotisk eller smutsig vävnad, vid till exempel tarmkirurgi, är risken mellan 10 

och 30% (Dumville et al. 2014)  

SKL har tagit fram fyra åtgärder för att kunna minska risken för postoperativa sårinfektioner, 

dessa åtgärder gäller vid alla typer av operationer. Den första åtgärden är att rätt 

antibiotikaprofylax används.  Den andra åtgärden är att de rutiner som finns för preoperativa 

huddesinfektioner samt håravkortning följs. Detta innebär att patienten alltid ska duscha innan 

operationen och klorhexidintvål ska helst användas. På operationssalen ska huden kring 

operationsområdet desinfekteras före operationen. Åtgärd nummer tre innebär att patienterna 

ska uppmanas till rökstopp inför operationen. Rökstoppet bör ske fyra veckor innan 

operationen och patienten ska få stöd och hjälp med detta. Den sista åtgärden är att alla 

postoperativa sårinfektioner registreras (SKL, 2011).  

 

1:3 Konsekvenser av postoperativa sårinfektioner 

Patienter som drabbas av postoperativa sårinfektioner har en längre vårdtid på sjukhuset efter 

operationen än de som inte drabbas av en sårinfektion. Studier visar bland annat att 

postoperativa sårinfektioner leder till ökad mortalitet och ökade kostnader (Jeong et al. 2012). 

Det kan även leda till att patienterna behöver genomgå ytterligare operationer för att debridera 

såret (Cizik et al. 2012). Framför allt leder sårinfektioner efter genomgången operation till ett 

ökad lidande för patienten och deras anhöriga (Babkin et al. 2007). I Storbritannien beräknas 

kostnaden för en patient med en postoperativ sårinfektion till 1600 pund extra samtidigt som 

vårdtiden blir förlängd med i snitt 6,5 dagar. I USA beräknas de postoperativa 

sårinfektionerna leda till en ökad vårdtid med 1 miljon dagar till en kostnad av 1,6 biljoner 

dollar (Dumville et al. 2014). Postoperativa sårinfektioner är den vårdrelaterade infektion som 

kostar mest. I Danmark beräknas det kosta 1% av hela den nationella sjukhusbudgeten (SKL, 

2011). 

  

1:4 Hygien 

Inom hälso- och sjukvård ska de basala hygienrutinerna följas och det är hälso- och 

sjukvårdspersonalens ansvar att de efterföljs (SOS 2007:19).  Det är 

operationssjuksköterskans ansvar att arbeta för att förebygga postoperativa sårinfektioner 
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(Labeau et al. 2009). För att förebygga vårdrelaterade infektioner ska personalen ha korta 

ärmar på sina kläder, kläderna ska bytas varje dag eller oftare. Inga smycken får användas på 

underarmar eller händer. Vårdpersonalens händer ska tvättas med tvål och vatten vid synlig 

smuts, de ska desinficeras före och efter direktkontakt med patienter. Handskar ska användas 

vid kontakt eller vid risk för kontakt med patientens kroppsvätskor (SOS 2007:19). 

Bakteriefloran som förekommer på operationssalen beror på en spridning av mikroorganismer 

som kommer från huden på både patienten och de som befinner sig i operationssalen. För att 

minimera smittrisken för patienten ska korrekt handhygien och intraoperativ hygien tillämpas. 

Händerna ska desinficeras innan kontakt med patient, innan rena eller aseptiska moment, efter 

kontakt med patient eller vid risk för kontakt med kroppsvätskor från patient samt efter 

kontakt med patient och efter kontakt med patientens omgivning. När det gäller den 

intraoperativa hygienen ska personalen som kommer att befinna sig närmast 

operationsområdet ha huvudbonad, munskydd, dubbla handskar och steril operationsrock på 

sig (Swenne & Alexandrén, 2012). Tidigare forskning visar hur viktigt det är att 

operationssalar städas och desinfekteras före och efter varje patient. Det har i cirka 100 år 

ansetts att instrumentborden och all övrig utrustning på operationssalen har varit en källa för 

bakterier som kan orsaka postoperativa sårinfektioner. Genom en noggrann städning och 

desinficering att alla ytor på operationssalen kan risken för postoperativa sårinfektioner 

minskas. I en undersökning av Jefferson et al. (2011) visade det sig att endast 2,2 % av det 

blod och andra vätskor som hamnar på anestesins utrustning är synligt. För att förebygga 

smitta på operationssalen bör även antalet personer på operationssalen begränsas. För att 

förebygga den endogena smittan ska patienten ha duschat innan ankomst till 

operationsavdelningen. När patienten ligger på operationsbordet ska operationsområdet 

tvättas samt desinficeras (Socialstyrelsen, 2006). 

 

1:5 Smittkällor 

De flesta postoperativa sårinfektioner beror på patientens egen normalflora, men det kan även 

bero på kontamination från personalen och miljön på operationssalen (Odem-Forren, 2006). 

Det finns två olika smittkällor, endogen och exogen smitta. Vid endogen smitta kommer 

smittämnet från patienten själv. Vid exogen smitta kommer smittämnet från omgivningen 

runtomkring patienten. En exogen smitta kan vara luftburen-, kontakt- eller droppsmitta 

(Socialstyrelsen, 2006). Luftburen smitta innebär att de droppar, hudfragment och 
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dammpartiklar som finns i luften kan vara bärare av bakterier och dessa sprids sedan vidare. 

Kontaktsmitta innebär en direkt eller indirekt kontakt med en hud eller slemhinna som är 

infekterad. En direkt kontaktsmitta överförs från en persons infekterade hud eller slemhinna 

direkt på någon som inte har någon smitta. Den vanligaste smittvägen vid indirekt 

kontaktsmitta sker genom sjukvårdspersonalens kläder, händer och de instrument som 

används. Bakterierna överförs via en mellanhand och förekommer ofta inom vårdarbetet 

(Ericson & Ericson, 2009).  

För att förbygga och minska den exogena och luftburna smittan behövs bland annat en god 

ventilation på operationssalen (Socialstyrelsen, 2006). 

 

1:6 Ventilation 

Ventilationens huvudsyfte i operationssalen är att förhindra luftburna mikroorganismer att 

hamna i operationssåret. Detta uppnås genom filtration av luften, luftdistribution, 

luftutspädning och lufttrycksättning. Ventilationssystemets konstruktionsegenskaper kan göra 

att det uppstår variationer i lufthastighet (m/s), luftflödesvolym (m3/H) samt placering av in- 

och utluftanordningen. Detta påverkar luftflödets mönster och dess skyddande förmåga. 

Vanligt är att luftens inflöde justeras så att det överstiger luftens utflöde, detta för att skapa 

och behålla ett övertryck i förhållande till omgivningen. Genom att bibehålla ett övertryck av 

luften leder detta till att luftrenligheten säkerställs vilket förhindrar att förorenad luft läcker in 

i operationssalen. Ett starkt samband mellan dörröppningar och colony forming units (CFU) 

nivåer kan ses. Studier har visat att varje dörröppning resulterar i en ökning av CFU/m3, som 

har kunnat förklaras genom bland annat operationstid, dörröppningar och antalet personer 

närvarande i operationssalen (Erichsen Andersson, 2013). 

Varje onödig dörröppning till en operationssal möjliggör utvecklande av en surgical site 

infection (SSI) som kan leda till allvarliga konsekvenser för patienten. Frågan om hur många 

dörröppningar det krävs för att påverka luftkvaliteten runt operationssåret är fortfarande 

obesvarad. Den största källan till luftburen smitta sker genom spridning av partiklar från de 

individer som är närvarande i operationssalen och deras rörelser (Erichsen Andersson, 2013). 
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1:7 Operationssjuksköterskans ansvar 

Operationssjuksköterskans ansvar är tillsammans med operationsteamet att bevara patientens 

värdighet och integritet samt att säkerställa en säker positionering av patienten. Det är även 

operationssjuksköterskans ansvar att förebygga postoperativa infektioner. Det hygieniska och 

aseptiska ansvaret för att smitta och smittspridning förebyggs är även det 

operationssjuksköterskans ansvar (Riksföreningen för operationssjuksköterskor, RFOP, 

2014). Enligt Mitchell och Flin (2008) har operationssjuksköterskan flera ansvarsområden 

som kan delas in i tekniska och icke tekniska. Till de tekniska ansvarsområdena för 

operationssjuksköterskor hör förberedelsen av de instrument och de sterila material som 

behövs vid en operation, men även se till att den sterila miljön upprätthålls och att 

instrumenteringen sker på ett säkert, skickligt sätt under kontrollerande former. Till de icke 

tekniska områdena räknas kommunikation, teamwork, beslutsfattande, ledarskap, 

stresshantering samt kunskapen om hygien och antiseptik. 

 

2. Problemformulering 

Tidigare forskning visar att vårdrelaterade infektioner har funnits lika länge som sjukvård har 

bedrivits och 2 och 15 % av alla människor som genomgår en operation drabbas av en 

postoperativ sårinfektion. Riskfaktorer kan vara övervikt, hög ålder, rökning och försämrat 

näringstillstånd. En postoperativ sårinfektion kan leda till en ökad mortalitet, förlängd vårdtid 

samt vara ett psykologiskt trauma för patienten. Med en ökad kunskap kan vi som 

operationssjuksköterskor förebygga och begränsa antalet postoperativa sårinfektioner samt 

minska patienters lidande samtidigt som vi också bidrar till att minska vårdkostnaderna som 

sårinfektioner innebär. Det är viktigt att en operationssjuksköterska har kunskap om de 

riskfaktorer som kan ge upphov till en oönskad postoperativ sårinfektion. Avsikten med 

denna studie är att göra en litteratursammanställning av de senaste forskningsresultaten inom 

området riskfaktorer för postoperativa sårinfektioner. Vad finns idag beskrivet inom detta 

område i litteraturen idag?  

 

3. Syfte 

Syftet med denna litteraturgenomgång är att identifiera, granska och analysera studier som 

undersöker riskfaktorer för postoperativa sårinfektioner. 
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4. Frågeställningar 

Vilka faktorer ökar risken för postoperativa sårinfektioner?  

Varifrån härrör faktorerna? 

 

5. Metod 

Omvårdnadsforskningen har en stark tillväxt, vilket gör att det finns ett ökat behov av att 

sammanställningar av existerande forskning görs för att ny kunskap skall kunna 

implementeras i praktiken (Forsberg & Wengström, 2013). Den stora mängd litteratur och 

forskning som finns att tillgå inom ett område kan försvåra för klinisk verksamma 

sjuksköterskor att få en överblick av helheten, en sammanställning underlättar detta 

(Willman, Stoltz och Bahtsevani, 2011).  

Metoden som använts för denna studie är en litteraturgenomgång som baseras på riktlinjer 

från Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering (SBU) metod för systematisk 

litteraturstudie, med stöd och tillägg från Forsberg och Wengström (2013) samt Polit och 

Beck (2008). Enligt SBU innebär denna process att man har ett systematiskt tillvägagångssätt 

vid sökningsprocessen efter relevant forskning inom ett specifikt område, vid artikelurvalet 

samt vid relevans- och kvalitetsgranskning (SBU, 2015).  

Tillvägagångssättet i denna litteraturgenomgång har gjorts enligt följande: 

- Formulering av frågeställningar 

- Fastställande av inklusions- och exklusionskriterier 

- Litteraturval som innefattar; litteratursökning, grovsållning av abstrakt, bedömning av 

artiklar som uppfyller inklusions- och exklusionskriterier 

- Granskning som innefattar; relevansbedömning, kvalitetsgranskning, dataextraktion till 

tabell 

- Analys 

- Syntes av resultat 
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5:1 Inklusions- och exklusionskriterier 

Litteratursammanställningens inklusionskriterier var postoperativa sårinfektioner, 

vetenskapliga kvantitativa artiklar skrivna på engelska och/eller svenska, godkända av en 

etisk kommitté eller motsvarande, studier gjorda på patienter över 18 år som genomgått 

operation samt publikationsperiod mellan 2004 och 2014 .  

Exklusionskriterier var övriga postoperativa infektioner samt review-artiklar. 

 

5:2 Litteraturval 

Målet med litteraturvalet i en litteratursökning är enligt SBU (2015) att försöka fånga så 

många antalet relevanta artiklar som möjligt som motsvarar studiens syfte och 

frågeställningar. Vid en systematisk litteraturstudie skall man även enligt SBU’s 

rekommendationer använda sig av minst två databaser. Databaserna PubMed och Cinahl 

valdes ut till denna studie då de har en stor täckning inom både det medicinska- och 

omvårdnadsområdet (Forsberg och Wengström, 2013). En testsökning gjordes tidigt under 

hösten 2014 för att få svar på om relevant litteratur fanns att tillgå, om denna studies 

frågeställningar och syfte var tillräckligt definierad samt om sökningen gav tillräckligt med 

sökresultat för att kunna genomföras. Efter gemensam diskussion beslutades vilka sökord som 

var relevanta för denna litteraturgenomgång. Sökorden kombinerades därefter utefter vald 

databas. Databassökningen redovisas i tabell 1 och 2 och de artiklar som exkluderades 

redovisas separat i bilaga 1. De sökord som användes I PubMed var operating theatre nurse, 

surgical nurse, operating room nurse, postoperative infection, surgical wound infection, 

surgical site infections, postsurgical infection, risk factors, infection risk factors, surgical site 

infection risk factors, surgery infection risk factors, postoperative risk factors. I Cinahl 

användes headings: operating theatre nurse, surgical nurse, operating room nurse, 

postoperative infection, surgical wound infection, surgical site infections, postsurgical 

infection, risk factors, infection risk factors, surgical site infection risk factors, operating 

room, operating theatre, surgery. 

Databassökningen gjordes i det första skedet enskilt och i en databas åt gången. Slutsökningen 

i Cinahl delades upp i två delsökningar. Detta gjordes då den slutliga sökningen inte gav ett 

tillfredsställande och relevant sökresultat. Denna uppdelning gav ett mer tillfredställande 

resultat som motsvarade denna studies syfte.  
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För att kunna identifiera relevanta studier skall, enligt SBU (2015) en blocksökning utföras. 

Detta innebär att två olika block söks separat och tillsammans. I denna studie kombinerades 

sökord med andra synonyma sökord samtidigt som den booleska termen OR lades till mellan 

dessa synonyma sökord. De synonyma sökorden bildade då ett block. Detta gjordes för att 

utvidga sökresultatet och på så sätt försöka fånga en mångfald i de sökta artiklarnas abstrakt. 

Samtliga sökord synonymgrupperades till sökordsblock. Sedan kombinerades varje 

sökordsblock med den booleska termen AND. Detta utfördes för att kunna specificera och 

precisera sökningen ytterligare. Denna smalare sökstrategi valdes med förhoppning om att 

uppnå en högre sökprecision.    

Tabell 1, sökning i PubMed 2014.12.09/2015.02.05 Begränsningar: Svenska, Engelska, 19+, 

2004-2014 

 Sökord: Träffar med 

Begränsningar: 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

1:1 Operating theatre nurse 104    

1:2 Surgical nurse 3299    

1:3 Operating room nurse 198    

1:4 1:1 OR 1:2 OR 1:3 3386    

      

2:1 Postoperative infection 13002    

2:2 Surgical wound infection 7324    

2:3 Surgical site infection 8299    

2:4 Postsurgical infection 196    

2:5 2:1 OR 2:2 OR 2:3 OR 2:4 17315    

      

3:1 Risk factors 265302    

3:2 Infection risk factors 28344    

3:3 Surgical site infection risk 

factors 

2250    

3:4 Surgery infection risk 

factors 

9521    

3:5 Postoperative risk factors  20690    
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3:6 3:1 OR 3:2 OR 3:3 OR 3:4 

OR 3:5 

 

266680 

   

      

 1:4 AND 2:5 101    

 1:4 AND 3:6 525    

 2:5 AND 3:6 4169    

      

 1:4 AND 2:5 AND 3:6 25 18 12 10 

 Granskade referenslistor 

från kvalitetsgranskade 

artiklar 

  6 2 

 

Tabell 2. Sökning i Cinahl 2014.12.09/2015.02.08/2015.02.19 

Begränsningar: Engelska, all adult, 2004-2014.  

 Sökord: Träffar med 

Begränsningar: 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

1:1 Operating theatre nurse 16    

1:2 Surgical nurse 720    

1:3 Operating room nurse 39    

1:4 1:1 OR 1:2 OR 1:3 755    

      

2:1 Postoperative infection 1564    

2:2 Surgical wound infection 1591    

2:3 Surgical site infections 370    

2:4 Postsurgical infection 42    

2:5 2:1 OR 2:2 OR 2:3 OR 2:4 1770    

      

3:1 Risk factors 74424    

3:2 Infection risk factor 4815    

3:3 Surgical site infection risk 

factors 

254    

3:4 3:1 OR 3:2 OR 3:3 75622    
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4:1 Operating room 640    

4:2 Operating theatre  66    

4:3 4:1 OR 4:2 692    

      

5:1 Surgery  59862    

      

 1:4 AND 2:5 32    

 1:4 AND 3:4 67    

 2:5 AND 3:4 691    

      

 1:4 AND 2:5 AND 3:4 12 8 2 1 

 2:5 AND 3:4 AND 4:3 

AND 5:1 

18 13 10 7 

 Granskade referenslistor 

från kvalitetsgranskade 

artiklar 

  0  

 

Litteratursökningen gav 25 träffar i PubMed och 30 i Cinahl. Samtliga titlar och abstrakt 

lästes igenom, de artiklar som ansågs svara mot denna studies syfte beställdes i fulltext, totalt 

39 stycken (urval 1, Tabell 1 och 2). En bedömning om dessa artiklar uppfyllde inklusions- 

och exklusionskriterierna gjordes. 

 

5:3 Granskning och analys 

Relevans: Samtliga artiklar lästes både enskilt och gemensamt, detta för att få en ytterligare 

granskningskontroll. Artiklarna i urval 1 relevansgranskades med hjälp av SBU’s mall för 

bedömning av relevans. Totalt gick 24 artiklar vidare efter denna relevansbedömning till urval 

2. De artiklar som inte ansågs relevanta (totalt 15 stycken) exkluderades och redovisas i 

bilaga 1 med en beskrivande orsak till exkluderingen enligt SBU’s rekommendationer.  

Kvalitetsgranskning: Artiklar som gått vidare till urval 2 (tabell 1 och 2) kvalitetsgranskades 

med hjälp av SBU’s granskningsmallar för respektive designmodell, med graderingssvar 

jag/delvis/nej (SBU, 2015). Denna kvalitetsgranskning resulterade i att totalt 18 artiklar gick 
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vidare till urval 3 (tabell 1 och 2), sex artiklar exkluderades. En manuell sökning utfördes 

genom att referenslistor till de artiklar som gick vidare till urval 3 (tabell 1 och 2) studerades 

för att hitta ytterligare artiklar som ansågs vara relevanta för denna studies syfte (Forsberg och 

Wengström, 2013). Denna manuella sökning resulterade i ytterligare sex studier (urval 2) som 

valdes ut för kvalitetsgranskning. Efter denna kvalitetsgranskning inkluderades ytterligare två 

artiklar till urval 3 (tabell 1 och 2). 18 vetenskapliga artiklar från originalsökningen 

inkluderades till det slutliga resultatet och två artiklar inkluderades till det slutliga resultatet 

efter manuell sökning. Stöd i bedömning av det vetenskapliga underlaget har tagits av Polit 

och Beck (2008) samt Forsberg och Wengström (2014). 

Dataextraktion: Samtliga 20 artiklar som inkluderats till det slutliga resultatet efter 

kvalitetsgranskning (urval 3), har sammanställts i tabellform enligt SBU’s rekommendationer, 

(tabell 3). Av de 20 artiklar som inkluderats till denna litteraturgenomgång var 17 artiklar av 

medelhög studiekvalitet och tre stycken av hög kvalitet. Bedömningen av studiernas 

vetenskapliga kvalitet gjordes utifrån SBU’s kriterier för bedömning av detta. 

Analys: Analysen är en narrativ sammanvägning vilket förs när metaanalys inte är möjlig 

(SBU, 2015). För att få svar på den andra frågeställningen analyserades artiklarna utifrån Polit 

& Beck (2013). Tre tydliga huvudområden kunde utläsas. Dessa tre huvudområden framkom 

då resultatet i studierna sorterats med hjälp av färgkoder (Polit & Beck, 2013)  

 

6. Forskningsetiska överväganden 
Forskningsetiska övervägande handlar om de krav som ställs på den forskning som bedrivs i 

samhället. Dessa kan delas upp i två olika krav; forskningskravet och individskyddskravet. 

Forskningskravet innebär att den forskning som bedrivs ska innehålla hög kvalité och bedriva 

frågor som är väsentliga för samhället. Individskyddskravet innebär att inga obehöriga ska få 

insyn i individens livsförhållande, individen ska skyddas från kränkning och psykisk eller 

fysisk skada (CODEX, 2015).  

Med anledning till detta har endast studier med tillstånd av en etisk kommitté eller 

motsvarande inkluderats. Därtill har de studier som inte inkluderades till resultatet redovisats i 

separat bilaga, detta för att inte dölja någon information. Informationen som överförts till 

resultatet är formulerat så som det är skrivet, detta för att undvika egna tolkningar och 

värderingar eller även för att inte missa viktigt resultat. En aktiv diskussion och ett 

samförstånd gällande översättning av det engelska språket till svenska har hållits under hela 
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processen. Hjälp har tagits av flera översättningshjälpmedel för att få en så korrekt 

översättning som möjligt.  

 

7. RESULTAT 

Resultatet redovisas utifrån de två preciserade frågeställningarna. Samtliga 20 vetenskapliga 

artiklar om faktorer som ökar risken för postoperativa sårinfektioner redovisas i tabellform, 

tabell 3. Av dessa 20 artiklar hade 12 retrospektiv design och 8 prospektiv design. De genom 

studierna framkomna riskfaktorerna kan härledas till tre områden. Dessa är operationssalen, 

patienten själv samt vården. 

Tabell 3. Översikt och kvalitetsgranskning av artiklar som ingår i analysen 

Författar

e, år, 

land 

Titel Syfte Metod Resultat Vetens

kaplig 

kvalite 
Boston, et 

al, 2009, 

USA 

Risk 

factors for 

spinal 

surgical 

site 

infection, 

Houston, 

Texas. 

Fastställa 

riskfakt. som 

associeras 

med 

utveckling 

av SSI vid 

ryggkirurgi. 

Prospektiv. Fall – 

kontrollstudie. Patienter som 

2003-2005 genomgick 

ryggkirurgi. I studien ingick 

55 patienter drabbade av SSI 

och kontrollgrupp på 179 

personer som inte drabbats 

av SSI. 

Operationer som pågick 

längre än 100 minuter 

ökade risken för SSI. 

Även operationsmetod, 

antalet personer på 

operationssalen typ av 

huddesinfektion var av 

betydelse 

Medel-

hög 

kvalité 

Clark et al, 

2013, 

Boston 

USA. 

Patient, 

treatment, 

discharge 

factors 

associated 

with 

hostpital 

readmissi-

on within 

30 days 

after 

surgical 

cytoreducti

on for 

epithelial 

ovarian 

carcinoma. 

Undersöka 

återinskriv-

nings 

frekvens för 

kvinnor med 

ovarial 

cancerdiag-

nos som 

genomgått 

kirurgisk 

behandling, 

orsak till 

återinskrivn-

ing. 

Retrospektiv chart review. 

Patienter som genomgick 

kirugisk behandling för 

ovarial carcinom 2003-2011. 

I studien ingick 460 

patienter med 

inkluderingskriterie: stadie 

II-IV.  

Patienter som genomgick 

optimal cytoreduction, 

drabbades 32% av 

postoperativa 

komplikationer 10,2% 

drabbades av fler än en 

komplikationer, 12% av 

sårinfektioner 12% av 

patienterna blev 

återinskrivning inom 30 

dagar, 38% pga 

sårkomplikationer. 

Medel-

hög 

kvalité 

Dizer, B. 

et al, 

2009, 

Turkiet 

The effect 

of nurse-

performed 

preoperativ

e skin 

preparation 

on 

postoperati

ve SSI in 

abdominal 

surgery 

Bestämma 

effekten av 

preoperativ 

hud-

desinfektion 

som utförs 

av ssk på 

patienter 

som ska 

genomgå 

bukkirurgi 

Prospektiv. Experimental 

studie. 82 som ska genomgå 

bukkirurgi. Indelade i 2 

grupper, studiegrupp (43) 

och kontrollgrupp (39). 

Studiegruppen duschade 

med Klorhexidintvål 2 

gånger före operation, 

håravkortning med en 

elektrisk rakapparat. 

Kontrollgruppen använde 

Kontrollgruppen visade 

högre infektionsrisk. Tre 

gånger mindre SSI i 

studiegruppen. Skillnad i 

typ av SSI patienterna 

drabbades av i de olika 

grupperna. I 

Studiegruppen drabbades 

av ytliga SSI. 50% av  

kontrollgruppen 

Medel- 

hög 

kvalité 
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rakhyvel och inte 

klorhexidintvål. 

drabbades av SSI djupare 

sår. 

East et al, 

2013, 

USA.  

 

A retro-

spective 

review of 

leg wound 

complicati

ons after 

coronary 

artery 

bypass 

surgery 

Vilken 

sårförslutnin

gs metod ger 

bäst resultat, 

sutur eller 

clips vid 

skördning av 

vena 

saphena vid 

kranskärls-

kirurgi 

Retrospektiv review. k 415 

patienter ingick i studien (6 

bortfall), 1 juli 2009-30 juni 

2010 genomgick de CABG 

operationer. Datainsamling: 

patientuppgifter, riskfaktorer 

för sår komplikationer, 

postoperativa sår 

komplikationer. Grupperna 

jämfördes 

139 sårförslutningar med 

clips, 277 subcutana 

suturer. 95 st drabbades 

av sår komplikationer. 

Ingen skillnad mellan de 

två grupperna. En ökning 

av infektioner bland de 

patienter med diabetes 

som fick sina sår 

förslutna med suturer. 

Medel-

hög 

kvalité 

Ehdaie et 

al, 2014, 

New York 

USA 

The impact 

of  repeat 

biopsies on 

infectious 

complica-

tions in 

men with 

prostate 

cancer on 

active 

surveiall-

ance 

Att kunna 

avgöra 

omfattning 

och 

egenskaper 

av 

infektions- 

Komplikati-

oner efter 

prostata 

nålbiopsier 

Retrospektive observations 

studie, 403 men som 

genomgått minst en prostata 

biopsi och diagnostiserats 

med prostata cancer, januari 

2011-januari 2012. Data från 

den senaste biopsin 

användes endast och 

huvudsakliga intresset stod 

till en eventuell infektion 

inom 14 dagar från den 

senaste biopsin. 

55% av männen 

genomgick en biopsi, 

10% genomgick fyra 

eller fler biopsier. 3,4% 

av männen utvecklade en 

infektion efter biopsin. 

Antalet tidigare gjorda 

biopsier var en riskfaktor 

för infektions 

komplikationer. 

Medel-

hög 

kvalité 

Ercole et 

al, 2011, 

Brasilien 

Risk of 

surgical 

site 

infection in 

patients 

undergoing 

orthopedic 

surgery. 

Identifiera 

de variablar 

som innebär 

riskfaktorer 

för SSI i 

samband 

med ortoped 

kirurgi. 

Retrospektiv kohort studie, 

beskrivande analys, 3543 

patienter genomgick 

ortopedisk kirurgi. För att 

verifiera kopplingen mellan 

infektion och riskfaktorer 

användes Chi-square test.   

63 patienter drabbades av 

SSI. 55,6% av SSI var op 

med implantat. 

Operationstid, områdets 

renhet, patientens 

allmäntillstånd, ASA, 

eventuella implantat var 

av betydelse. 

Medel-

hög 

kvalité 

Hollenbea

k, 2011, 

Pennsylva

nia, USA. 

Electronic 

measures 

of surgical 

site 

infection 

Implicati-

ons for 

estimating 

risk and 

costs. 

Data från 

NSQIP 

används för 

att förstå hur 

två 

elektroniska 

mått står sig 

i jämförelse 

med klinisk 

metod vid 

uppskattning 

av risk-

faktorer och 

SSI 

kostnader 

mellan 

allmän- och 

kärlkirurgi 

Retrospektiv. Data samlades 

in från NSQIP och 

inkluderade 1066 

randomiserade utvalda 

patienter inom allmän- och 

kärlkirurgi, juli 2007-juni 

2008. NSQIP använde sig av 

135 olika variabler. 

Utökande av data från 

NSQIP med data från 2 

andra källor gav 2 

elektroniska mått på SSI. 

Dessa var 

MedMined Nosocomial 

Infection Marker (NIM) & 

International Classification 

of Diseases, Ninth Revision 

(ICD-9). 

Riskfaktorer för att 

utveckla SSI över alla tre 

mått, NSQIP, NIM, ICD-

9 varmanligt kön, ökad 

ålder, ASA III, sår klass 

III eller IV. Endast 5 

patienter som 

identifierades för att ha 

SSI av NSQIP, 

identifierades också av 

NIM och ICD-9. 

 

Hög 

kvalité 

Imai, et al, 

2008, 

Tokyo 

SSI risk 

factors 

identified 

by 

multivaria-

te analysis 

for patient 

undergoing 

laparosco-

Syftet var att 

bedöma 

vilka 

riskfaktorer 

det fanns för 

SSI inom 

mag- och 

tarmkirurgi. 

1675 patienter, augusti 

1997-december 2005 

genomgick mag- och 

tarmkirurgi ingick i studien. 

Patienterna delades upp i två 

grupper, de som drabbats av 

SSI och de som inte gjort 

det. 

Längre operationstid och 

ett högre BMI var 

faktorer som ökade 

risken för SSI. 

Jämförelsen gjordes 

mellan öppen kirurgi och 

laparaskopisk kirurgi, det 

framkom att det var en 

ökad risk för SSI vid 

Medel-

hög 

kvalité 
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pic, open 

colon and 

gastric 

surgery. 

öppna mag- och 

tarmoperationer. 

Kamath, et 

al, 2005, 

UK 

Role of 

topical 

antibiotics 

in hip 

surgery. A 

prospec-

tive 

randomize-

ed study. 

Syftet är att 

studera  

antibiotika-

salvas roll i 

en eventuell 

reducering 

av SSI och 

som ges 

postoperativt 

på 

operations-

sår efter 

höftfraktur 

operationer. 

Prospektiv randomiserad 

studie. April 2002- mars 

2003, 92 fall av nack- och 

femurfrakturer ingick i 

studien (8 bortfall). Patienter 

i studie gruppen (47) fick 

”topical chloramphenicol” 

antibiotikasalva på 

operationssåret vid 

operationsslut och dag 3 

postoperativt. Patienterna i 

kontrollgruppen (45) fick 

ingen antibiotikasalva 

12 fall av sårinfektioner, 

8 i kontrollgruppen, 4 i 

studiegruppen.  5 fall i 

kontrollgruppen 

konstaterade positiva 

sårinfektions prover, 3 

patienter drabbades av 

ytterligare 

komplikationer. Alla 12 

drabbade hade även 

andra underliggande 

sjukdom/riskfaktor. 

Rökning var en faktor för 

infektion. 

Hög 

kvalité 

Khan et al, 

2008, 

Pakistan. 

Infection 

in 

orthopedic 

implant 

surgery, its 

risk factors 

and 

outcome. 

Känna till 

infektioner 

inom 

ortopedisk 

implantat op, 

utvärdera 

riskfakt. 

orsakande 

organism, 

komplikati-

oner och 

behandling. 

Prospektiv. Kohort studie. 

104 67män, 37 kvinnor) 

ortopedfall granskades från 

1 april-30 oktober 2007 med 

6 månaders uppföljning. 

Variabler som registrerades 

var namn, kön, ålder, 

diagnos, sjukdomshistoria, 

rökning, typ av implantat, 

hudstatus, operationstid, 

kirurg. Alla fick profylaktisk 

antibiotika. 

5,76% utvecklade en 

infektion. Rökning, hög 

ålder, lång operationstid 

och hudskada vid 

frakturområdet var 

riskfaktorer för infektion. 

Staphylococcus aureus 

var den vanligaste 

mikroorganismen och 

stod för 50% i de 

postoperativa 

infektionerna. 

Medel-

hög 

kvalité 

Koutsoum

belis, et al, 

2011, New 

York 

Risk 

factors for 

postoperati

ve 

infection 

following 

posterior 

lumbar 

instrumen-

ted 

arthrodesis 

Analysera 

och 

identifiera 

risk faktorer 

för SSI efter 

steloperation 

av nedre 

delen av 

ryggen. 

Retrospektiv fall- 

kontrollstudie. 3218 

patienter genomgick 

steloperation av ryggen 

mellan 2000-2006. 

Exkluderades gjordes de 

som hade en abscess 

inraspinalt, osteomyelit, 

celluliter, sår, revision 

patienter. 

2,6% drabbades av SSI. 

Riskfaktorer som ökade 

risken för SSI 

identifierades som 

övervikt, intraoperativ 

blödning, antalpersoner 

på operationssalen, 

diabetes, KOL och 

osteoporos. Den vanliga 

bakterien från SSI var 

stafylokocker auerus. 

Medel-

hög 

kvalité 

Kyoung-

Ho et al, 

2012, 

Korea 

Difference 

in the risk 

factors for 

SSI 

between 

total hip 

arthroplas-

ty and total 

knee 

arthroplas-

ty 

Undersöka 

risk faktorer 

för SSI, 

finns någon 

skillnad 

mellan total 

höftplastik 

(THA) och 

total 

knäplastik 

(TKA) 

Retrospektiv kohort studie. 

26 olika sjukhus var med i 

studien. 6848 fall 

granskades. 3422 genomgick 

THA och 3426 genomgick 

TKA. Alla patienter följdes 

upp efter 1 år. Patienter som 

fått preoperativ antibiotika 

innan operation 

exkluderades, även de 113 

patienter som avled inom ett 

år från operationen 

exkluderades. De avled ej 

pga SSI. 

2,35% av patienterna 

drabbades av SSI, 74%  

drabbades av svåra SSI. 

Operationens längd, typ 

av ventilation påverkade 

SSI Vanligaste bakterier 

var grampositiva kocker. 

Riskfaktorer för THA var 

diabetes, längden på 

operation och trauma, för 

TKA män, operationens 

längd samt vilken typ av 

ventilation. 

Medel -

hög 

kvalité 

Meksimov

ic et al, 

2008, 

Serbien. 

Surgical 

site 

infections 

in 

orthopedic 

Bedöma 

graden av 

förekomsten 

och 

riskfaktorer 

Prospektiv kohort studie, 

deskriptiv och logistisk 

regressions analys. 277 

patienter bedömdes efter 

genomgången operation 

63 utvecklade en SSI. 

84,1% av dem hade en 

positiv bakterieodling. 

Studien visade på 

oberoende faktorer för 

Medel-

hög 

kvalité 
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patients: 

Prospectiv

e cohort 

study. 

för SSI på en 

ortopedisk 

avdelning på 

ett sjukhus i 

Serbien. 

mellan 1 februari-juli 2002. 

Alla patienter intervjuades 

och inspekterades dagligen 

under en 30 dagars 

sjukhusvistelse. 

SSI; antalet personer på 

operationsalen, smutsiga 

operationssår, ASA, lång 

tid mellan håravkortning 

och operationsstart. 

Ovaska, T 

et al, 

2013, 

Finland 

Riskfactors 

for deep 

surgical 

site 

infection 

following 

operative 

treatment 

of ankle 

fractures 

Identifiera 

kirurgiska 

riskfaktorer 

för patienter 

som 

drabbats av 

djupa SSI 

efter op av 

ankelfraktur

er. 

Retrospektiv. Fall kontroll 

studie. 1915 patienter som 

behandlats med öppen 

operation med intern 

fixation. 267 patienter hade 

symtom för SSI, 131 

utvecklade en djup SSI. En 

kontrollgrupp togs fram med 

131 patienter som genomgått 

samma operationer men inte 

fått någon SSI. 

6,8% fick en djup SSI. 

Genomsnittstiden på 

operationen för de som 

utvecklade en SSI var 88 

minuter och för 

kontrollgruppen 69 

minuter. Andra faktorer 

som ökade risken för SSI 

var övervikt, BMI >30, 

rökare, alkoholmissbruk 

och diabetes. 

Medel-

hög 

kvalité 

Radcliff, 

et al, 

2013, 

USA 

Preoperati

ve delay of 

more than 

1 hour 

increases 

the risk of 

surgical 

site 

infection 

Undersöka 

om förlängd 

preoperativ 

tid är en 

riskfaktor 

för SSI 

Retrospektiv. Patienten som 

2005-2009 genomgick 

ryggkirurgi. I studien ingick 

7991 patienter, 276 personer 

utvecklade en SSI. Det 

klockades hur lång tid det 

tog från att patienten kom in 

på operationssalen till dess 

att själva snittet lades. 

Desto längre tid 

patienten var inne på 

operationssalen till dess 

att snittet lades ökade 

risken för SSI. 3,4% av 

de som var med i studien 

utvecklade en SSI. 

Medel-

hög 

kvalité 

Salim et 

al, 2012, 

Israel 

Risk 

factors for 

infection 

following 

cesarean 

delivery: 

an 

interven-

tional 

study. 

Identifiera 

inre/ yttre 

riskfaktorer 

vid  

kejsarsnitt. 

Målet: att 

isolera de 

påverkbara 

riskfaktorer 

för inf och 

undersöka 

hur dessa 

faktorer 

påverkas 

med riktat 

intervention 

program.  

Prospektiv kohort 

intervetion i två tids perioder 

(2006.09-2007.08 och 

2009.07-2010.06) av 

kvinnor som genomgick 

kejsarsnitt. 761 kejsarsnitt 

utfördes i period 1, i period 

2 utfördes 875 kejsarsnitt. 

Data samlades in angående 

ålder, residens, BMI, gravid 

antal, antal tidigare 

kejsarsnitt, diabetes, tid för 

vattenavgång, vårdtid, antal 

vaginala undersökningar, 

kejsarsnittets angelägenhet, 

operationstid, typ av 

anestesi, kirurg specialitet. 

4,46% av kvinnorna 

(1616 st) utvecklade en 

inf inom 30 dagar. 92% 

av inf var en SSI. 

Riskfaktorer var bla 

residens, BMI, antalet 

vaginal undersökningar, 

tid av vattenavgång, 

vårdtid, epidural. Risken 

för en infektion ökade 

med 27% för varje 

5kg/m2 ökning av BMI, 

infektionsrisken ökade 

också med 4% för varje 

timme som spenderades i 

förlossningssalen 

Hög 

kvalité 

 

 

 

Tayne, et 

al, 2014, 

Boston 

USA. 

Risk 

factors for 

30-day 

readmissi-

ons and 

modifying 

postoperat-

ive care 

after 

gastric 

bypass 

En jmf av 

återinskrivni

ng/icke 

återinskrivni

ngar, målet 

är att kunna 

identifiera 

riskindikato-

rer för 

återinskrivn-

ingar 

Retrospektiv fall studie– 

kontrollstudie av patienter 

som genomgick gastric 

bypass kirurgi 2007-2012 på 

Tufts Medical Center. 

Studien omfattade total 358 

(2 bortfall) patienter, 120 

återinskrivna och 240 i 

kontrollgruppen. 

Majoriteten av 

återinskrivningar skedde 

inom den första veckan 

efter utskrivning och den 

vanligast förekommande 

orsaken var 

gastrointestinal 

relaterade problem, näst 

vanligast var sår 

infektioner. 

Medel-

hög 

kvalité 

Uckay et 

al, 2011, 

Schweiz. 

Non-

infectious 

wound 

compl. in 

clean 

surgery: 

Epidemio-

Bedöma den 

epidemiolog

-iska profil 

av icke 

infekterad 

SSI med 

dess 

Prostpektiv icke 

randomiserade kohortstudie, 

öppen observationsstudie 

inkluderade vuxna 

ortopediska patienter under 

tiden 1 december 1997 tom 

1076 operationssår 

studerades, operationerna 

tog i snitt 120 minuter. 

13 patienter drabbades av 

SSI, 78 patienter 

drabbades av andra 

komplikationer. Patienter 

Medel-

hög 

kvalité 
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logy, risk 

factors and 

association 

with 

antibiotic 

use. 

påverkan av 

vårdtid och 

av ren 

kirurgi. 

1 december 1998. 53 olika 

variabler inkluderades. 

med komplikationer hade 

i medeltal två dagar 

längre vårdtid. Fot och 

ankelkirurgi var 

riskfaktorer för att 

drabbas av en infektion.   

Veeravagu 

et al. 

2009, 

USA. 

Risk 

factors  

for post-

operative 

spinal 

wound 

infections 

after spinal  

and fusion 

surgeries. 

Att 

undersöka 

vilka 

faktorer som 

ökar risken 

för SSI pre- 

och intra-

operativt vid 

ryggkirurgi 

Retrospektiv. Multivarierad 

analys av data insamlad från 

databas. 24774 personer som 

1997-2006 genomgått 

ryggkirurgi. 

752 patienter drabbades 

av postoperativa 

sårinfektioner. 

Infektionerna ledde till 

längre sjukhusvistelse, 

högre mortalitet och 

ökad risk för reoperation. 

Medel-

hög 

kvalité 

Wick et al, 

2008, 

USA 

Implemen-

tation of 

quality 

measures 

to reduce 

surgical 

site 

infection in 

colorectal 

patients. 

Fastställa 

graden av 

SSI och 

åtgärder för 

att hindra 

infektion hos 

en definierad 

patient-

kategori som 

genomgår 

kolorektal 

kirurgi. 

Prospektiv. Kohortstudie,  

298 patienter genomgick 

kolorektaloperationer  

2006.04-2007.03. 

Patienterna följdes 

postoperativt under 30 

dagar. Faktorer som togs i 

beaktande var antibiotikaval, 

håravkortning, intra & post 

operativ kropps-temperatur, 

perioperativ blodsocker-

kontroll.  

Totalt utvecklade 18%  

SSI. (kolon 20% 

tunntarm 10%). 

Riskfaktor för att 

utveckla SSI var en 

operationstid mer än 180 

minuter, nedläggning 

eller skapande av stomi. 

Medel-

hög 

kvalité 
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7:1 Operationssalen 

Flertalet artiklar pekar på att operationstidens längd, hur länge patienten vistas på 

operationssalen samt hur många personer som vistas på operationssalen under en operation är 

faktorer som påverkar utvecklande av postoperativ sårinfektion (Tayne et al. 2014, Song et al. 

2012, Wick et al. 2008, Ovaska et al. 2013, Boston et al. 2009, Ercol et al. 2011, Radcliff et 

al. 2013 och Koutsoumbelis et al 2011) 

7:1:1Operationstiden och tiden på operationssalen  

Vid total höftplastik visar undersökningar på att en längre operationstid ökar risken för att 

drabbas av en postoperativ infektion. Denna studie jämförde total höftplastik med total 

knäplastik, det man kunde utläsa var att det var endast vid operationer av total höftplastik som 

operationstiden ansågs var en riskfaktor (Song et al. 2012). I en studie på 1915 patienten som 

genomgått fotfrakturkirurgi visade det sig att operationstidens längd hade betydelse för 

utvecklingen av djup SSI (surgical site infection). Gruppen som utvecklade djup SSI hade en 

längre operationstid (medeltid 88 minuter) i jämförelse med gruppen som inte utvecklade SSI 

(medeltid 69 minuter) (Ovaska et al. 2013). 

Studier av ryggkirurgi i Texas, USA visade på att en operationstid längre än 100 minuter är en 

riskfaktor för att drabbas av en postoperativ infektion (Boston et al. 2009). I Ercol et al. 

(2011) studie av 3543 patienten som genomgått en ortopedisk operation visade att risken att 

drabbas av en SSI var 1,8 %. 63 patienter drabbades av en SSI, den mest frekventa 

infektionen var djup SSI. Hälften av de som drabbades av infektioner hade genomgått en 

operation med implantat. Ett starkt samband mellan operationstiden och utvecklande av SSI 

kunde ses. Även Wick et al. (2008) ansåg att operationstiden var en riskfaktor för att drabbas 

av SSI. Man kunde utläsa i denna studie som omfattade 298 patienter som genomgått 

tunntarms och colonkirurgi att en operationstid som översteg 180 minuter ökade risken för en 

SSI. En studie som omfattande 358 patienter som alla genomgått en gastric by-pass operation 

tittade man på vilka faktorer som ledde till och påverkade en återinskrivning på grund av 

komplikationer. Det framkom framförallt att operationstiden hade stor betydelse för 

återinskrivning (Tayne et al. 2014). 

 Andra studier undersökte om risken för SSI hade något samband med tiden som patienten 

spenderar inne på operationssalen innan operationssjuksköterskan börjar desinfektera huden 

och drapera operationsområdet, det vill säga patientens preoperativa tid inklusive sövning. 

Det framkom i Radcliff et al. (2013) studie att de patienter som drabbats av en SSI spenderade 
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längre tid inne på operationssalen i jämförelse med de patienter som inte drabbades av SSI. 

En längre total operationstid tillsammans med en ökad blodförlust utgör en ökad risk för att 

drabbas av en SSI, detta kunde man se i Koutsoumbelis et al (2011) studie som baserats på 

3218 patienter som alla genomgått en steloperation av ryggen. Den tiden som patienten 

spenderar på operationssalen innan snittet läggs har betydelse, att vistas en längre tid på salen 

innan operationen startar är en riskfaktor för att drabbas av en SSI. 

7:1:2 Ventilation och antal personer i operationssalen 

Vid en jämförelse mellan olika operationssalars ventilation och luftfilter kunde Song et al. 

(2012) se att de operationssalar med artificiell ventilation ökade risken för SSI i jämförelse 

med de salar som hade HEPA-filter. 

Antalet personer på operationssalen ansågs vara en riskfaktor vid ryggkirurgi. Ett ökat antal 

personer inne på operationssalen kunde Boston et al. (2009) studie se som en faktor som ökar 

risken för SSI. De patienter som ingick i denna studie och som drabbades av SSI hade ett ökat 

antal personer inne på operationssalen än de patienter i kontrollgruppen som inte drabbats av 

SSI, med fler personer på operationssalen menas fler än 9 personer. Även Koutsoumbelis et 

al. (2009) resultat pekar på att om 10 personer eller flera befinner sig inne på operationssalen 

under operationen leder det till en ökad risk för att patienten skall drabbas av en postoperativ 

sårinfektion. De patienter som drabbades av en SSI hade ett större antal sjuksköterskor inne 

på operationssalen under operationen än de som inte drabbades av några postoperativa 

komplikationer.  

 

7:2 Patienten 

Studier visar att faktorer relaterat till patientens komorbiditet, levnadsvanor, ålder och kön har 

betydelse för risken att utveckla SSI (East et al. 2013, Song et al. 2012, Kamath et al. 2005, 

Ehdaie et al. 2014, Koutsoumbelis et al. 2009, Salim et al. 2012 och Hollenbeak et al. 2011). 

7:2:1 Komorbitet och levnadsvanor  

I en studie på 416 patienter som genomgick CABG (Coronary Artery Bypass Grafting), 

drabbades 95 patienter av sårkomplikationer. Ett BMI som översteg >30kg/m2 och diabetes. 

Det man kunde utläsa var att de patienter med en diabetesdiagnos och som drabbades av en 

komplikation hade en större dokumenterad infektionshistoria är de patienter utan en 

diabetesdiagnos (East et al. 2013). Även i Song et al (2012) studie framkom det att diabetes är 

en sjukdom som anses som en riskfaktor för att drabbas av SSI.    
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Sjukdomar som diabetes, RA, lungsjukdom, hjärtsjukdom och njursjukdom nämns som 

riskfaktorer i Kamath et al (2005) studie. 12 patienter av de totalt 92 patienter med nack- och 

femurfrakturer som ingick i studien drabbades av en sårinfektion. Endast nio patienter hade 

ingen tidigare sjukdomshistoria, dessa patienter drabbades inte heller av några 

komplikationer. En annan faktor man också kunde se ett tydligt samband med och som en stor 

riskfaktor till att drabbas av postoperativa sårinfektioner var rökning. 

403 män som diagnostiserats med prostata cancer och som alla genomgick prostatabiopsi 

ingick i denna studie av Ehdaie et al. (2014). Resultatet visar att antalet tidigare biopsier var 

en stark risk till att utveckla en infektion.  

I Koutsoumbelis et al. (2009) undersökte vilka bakomliggande sjukdomar som medförde en 

ökad risk för att drabbas av en postoperativ sårinfektion. De sjukdomar och levnadsvanor man 

kunde se ett samband med en ökad risk var övervikt med ett BMI på >30kg/m² och hjärt-

kärlsjukdom. Det man också kunde se var att sjukdomar och levnadsvanor som diabetes, 

hypertoni, hyperlipidemi, KOL, sömnapné, reumatism, osteoporos och rökning sågs som en 

risk och patienter med tre eller flera av dessa sjukdomstillstånd hade en ökad risk att drabbas 

av en postoperativ sårinfektion. I en studie omfattade 1616 kvinnor som alla genomgick 

kejsarsnitt under två olika studieperioder kunde riskfaktorer som ökade infektionsantalet 

identifieras och relateras till kejsarsnitten. Det visade sig att för varje 5kg/m2 ökning av 

kvinnornas BMI kunde man se en ökning av infektionerna med 27 % (Salim et al. 2012). 

7:2:2 Ålder/Kön  

Gällande ålder och kön fann bland andra Hollenbeak et al. (2011) i sin studie att av de 1066 

patienter som ingick i studien och som alla genomgått både allmän- och 

kärlkirurgioperationer var manligt kön och en ökad ålder en riskfaktor för att utveckla en SSI. 

Manligt kön sågs även som en riskfaktor för att drabbas av en SSI vid knäplastik (Song et al. 

2012). Koutsoumbelis et al. (2009) studie av patienter som genomgått steloperation för 

ryggen visade däremot att kvinnor med hög ålder har en ökad risk att drabbas av en SSI. 

  

7:3 Vården 

Patientens vård med långa vårdtider är en faktor som påverkar förekomsten av SSI (Clark et 

al. 2013, Song et al. 2012, Veeravagu et al. 2009, Uckay et al. 2011). Hur patienten förbereds 

inför operation påverkar även utgången för att drabbas av en SSI (Dizer et al. 2009 och 

Boston et al. 2009). 
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7:3:1 Längre sjukhusvistelse/Vårdtid  

Av totalt 460 patienter som genomgått ovarial carcinomakirurgi drabbades 54 av patienterna 

av sårkomplikationer. Patienter återinskrevs på grund av komplikationer bland annat 

sårkomplikationer. Det visade att dessa patienter hade en längre total sjukhusvistelse än de 

patienter som inte återinskrevs (Clark et al. 2013). Inom knä- och höftplastikkirurgi visade 

Song et al (2012) studie att risken för att utveckla en SSI ökade i takt med att patientens 

vårdtid blev längre.  

Även Veeravagu et al. (2009) studie visade att en längre vårdtid hade betydelse för utveckling 

av en postoperativ sårinfektion. Slutsatsen ställdes till att en längre vårdtid är en riskfaktor för 

SSI och som i sin tur kan leda till en risk för reoperation samt en ökad mortalitet. I Uckay et 

el (2011) studie observerades 1076 olika operationssår. Man fann att de 13 patienter som 

drabbades av SSI hade i medeltal en två dagar längre vårdtid än de patienter som inte 

drabbades av en SSI. 

7:3:2 Desinfektion av huden 

I Dizer et al. (2009) studie visade resultatet att patienter som drabbades av djup SSI inte hade 

duschat med klorhexidintvål innan operation. De patienter som duschat med klorhexidintvål 

innan operation och drabbades av SSI, drabbades endast av en ytlig SSI. Boston et al (2009) 

studie av ryggkirurgi visade att risken för att drabbas av en SSI minskade vid de operationer 

där patienten desinficerats med povidone-iodine. 

7:3:3 Bakterier  

Som en följd av en postoperativ sårinfektion drabbas patienterna även av bakterier i sina sår. 

Den mest vanligt förekommande bakterien var Staphylococcus aureus, flertalet var MRSA 

(Kamath et al. 2005, Song et al. 2012, Khan et al. 2008, Ovaska et al. 2013, Koutsoumbelis et 

al. 2009 och Maksimović et al. 2008). 

I Kamath et al. (2005) studie av 92 patienter med nack- och femurfrakturer konstaterades tolv 

fall av sårinfektioner. I fem av dessa fall konstaterades positiva sårodlingsprover. De bakterier 

som patienterna drabbades av var bland annat Staphylococcus aureus och MRSA. 

Postoperativa sårinfektioner efter knä- och höftplastik visade att de bakterierna patienterna 

drabbades av var Staphylococcus aureus och grampositiva kocker (Song et al. 2012). I denna 

studie kunde man även konstatera att 84 % av fallen var MRSA. Även Khan et al. (2008) 

studies resultat visar att den mest vanligt förekommande mikroorganismen var 

Staphylococcus aureus, dessa bakterier stod för hälften av de postoperativa sårinfektionerna 
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vid granskning av 104 ortopedfall.  Vid djupa SSI efter fotfrakturkirurgi var Staphylococcus 

aureus vanligast men även Staphylococcus epidermis förekom (Ovaska et al. 2013). 

Resultatet från Koutsoumbelis et al. (2009) studie av steloperationer av ryggar visade att 

Staphylococcus aureus var vanligast, de utgjorde en tredjedel av de bakterier som 

resistentbedömdes. Maksimović et al. (2008) bekräftar även i sin studie av totalt 277 patienter 

drabbades 63 patienter av SSI. Den mest frekventa bakterien var Staphylococcus aureus och 

79,2 % av Staphylococcus aureus var MRSA. Vid bukoperationer visar Dizer et al. (2009) 

studier att den mest vanligt förekommande bakterien i operationssåret var Escherichia coli (e-

koli). 

Syntes 

De riskfaktorer för postoperativa sårinfektioner som framkommer i denna 

litteraturgenomgång kan delas in i tre huvudgrupper. Den första gruppen är faktorer relaterade 

till Operationssalen där riskfaktorer är operationens längd, hur länge patienten är inne på 

operationssalen samt vilken sorts ventilation som finns på operationssalen. Den andra gruppen 

är faktorer relaterade till Patienten, där riskfaktorer så som ålder, kön, övervikt, diabetes och 

andra bakomliggande sjukdomar. Den tredje och sista gruppen är faktorer relaterade till 

Vården, där riskfaktorer är längden på vårdtiden, vilket medel som används vid 

huddesinfektionen samt vilka bakterier som patienten drabbas av. 

 

8. Diskussion  
 

8:1Resultatdiskussion 

Studiens syfte har varit att identifiera, granska och analysera riskfaktorer för postoperativa 

sårinfektioner. Tre huvudgrupper med undergrupper har kunnat identifierats med 

gemensamma nämnare till riskfaktorer för postoperativa sårinfektioner vilket har beskrivits i 

den granskade litteraturen. Dessa huvudgrupper är operationssalen, patienten och vården. Det 

framkommer i resultatet flertalet faktorer som ökar risken för postoperativa sårinfektioner, 

dessa faktorer ökar risken enskilt eller i kombination med varandra. Det är 

operationssjuksköterskans ansvar att arbeta förebyggande för att inte vårdrelaterade skador, så 

som postoperativa sårinfektioner ska uppkomma (RFOP, 2014). 
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Operationssalen 

Tiden på operationssalen visade sig vara en återkommande riskfaktor i de studier som 

granskades. Fem studier visade på att en längre operationstid ökade risken för att patienter 

drabbades av postoperativa sårinfektioner (Wick et al. 2008, Ercole et al. 2011, Khan et 

al.2008, Song et al. 2012 & Ovaska et al. 2013). Inom ortopedisk implantatkirurgi kunde man 

se en ökad infektionsfrekvens för de patienterna med en utdragen operationstid, ökad ålder, 

lång, rökning och hudstatus kring operationsområdet (Khan et al., 2008). Forskningen visar 

att operationer som överstiger 120-180 minuter ansågs vara en riskfaktor för postoperativ 

sårinfektion, detta då vävnaden exponeras under en längre tid (Ercole et al. 2011 & Wick et 

al. 2008). Resultatet visar även att operationstiden kombinerat med den sammanlagda tiden 

patienten spenderar på operationssalen är en riskfaktor. Både Koutsoumbelis et al (2011) och 

Radcliff et al (2013) menar att den tid patienten spenderar på operationssalen innan 

operationsstart är en faktor som kan öka risken för postoperativa sårinfektioner. Anledningar 

till en fördröjd operationsstart kan vara positionering av patienten, anestesins 

förberedelsearbete, drapering och huddesinfektion. Resultatet av den granskade litteraturen 

som har identifierats och beskrivits, visar på skillnader mellan litteraturen och den kliniska 

verksamheten inom Svensk operationssjukvård idag 2015. Det som framkommit som 

riskfaktorer i studierna som granskats är inte alla lika välkända eller diskuteras i den kliniska 

verksamheten som en riskfaktor. Tidsfördröjning är en sådan faktor. Tidsspannet från det att 

patienten kommer in på sal till patienten rullas ut från operationssalen är oftast lång. Det tar  

tid innan alla som skall medverka vid en operation är på plats, vilket leder till en förlängd tid 

inne på operationssalen för patienten. AORN rekommenderar användandet av checklistor, 

standardiserade protokoll samt en god kommunikation i operationsteamet för att minimera 

försening (Baugh et al. 2007). I operationssjuksköterskans ledarskapsroll ingår det att 

kommunicera med övriga i operationsteamet samt att gemensamt fatta beslut. Det ingår även 

att använda sig av och arbeta utefter WHO:s checklista (RFOP, 2014). 

Enligt Socialstyrelsen (2006) ska det inte vara fler än 8-10 personer närvarande samtidigt på 

operationssalen, då ventilationen försämras om fler personer är närvarande och därmed ökar 

risken för en postoperativ sårinfektion. Även i resultatet framkommer det att antalet personer 

på operationssalen är en riskfaktor för postoperativa sårinfektioner. Fler än nio personer inne 

på operationssalen ansågs som en ökad risk för patienten att drabbas av en sårinfektion 

(Boston et al. 2009 och Koutsoumbelis et al. 2009). Enligt Myklstul et al (2012) ska det inte 

vara fler än åtta personer inne på operationssalen, då fler personer på salen leder till att fler 
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partiklar avges, vilket i sin tur leder till en ökad risk för sårinfektioner. Operationssalens 

dörrar ska hållas stängda under operationen och ingen onödig trafik ska förekomma i salen. 

Varje onödig dörröppning till operationssalen möjliggör utvecklande av en SSI som kan leda 

till allvarliga konsekvenser för patienten (Erichsen Andersson, 2013). I den kliniska 

verksamheten är detta ett problem, det förekommer många onödiga dörröppningar och är vid 

flertalet tillfällen för många personer på salen.  

 

Patienten 

Fyra studier visade på att patienters bakomliggande sjukdomar, deras levnadsvanor samt 

ålder/kön kan innebära en ökad risk för att drabbas av en postoperativ sårinfektion (East et al. 

2013, Kamath et al. 2005, Song et al. 2012 & Koutsoumbelis et al. 2009). Diabetes och högt 

BMI är kända riskfaktorer och starkt associerat med sårinfektioner efter all typ av kirurgi, 

detta framkom vid undersökningar på patienter som genomgått Coronary Artery Bypass 

Grafting (East et al., 2013) och på patienter som genomgått operation för nack- och 

femurfrakturer (Kamath et al., 2005). Studier visar på att förekomsten av sårinfektioner var 

fem gånger så hög för överviktiga patienter och åtta gånger så hög för sjukligt överviktiga 

personer i jämförelse med normalviktiga (Baugh et al. 2007). I en jämförelse mellan åtta olika 

studier så framkommer det att i fem av studierna var ett förhöjt BMI en riskfaktor för SSI 

(Xue et al. 2012). East et al. (2013) menar att enligt litteraturen är det känt att patienter med 

ett BMI > 40kg/m² tillsammans med en lång vårdtid har ett direkt samband med en ökad 

komplikationsrisk. Det visade sig i studier att kombinationen av flera olika sjukdomar leder 

till en ökad risk för patienterna att utveckla en infektion (Song et al. 2012). Enligt 

Koutsoumbelis et al. (2009) är diabetes, hypertoni, hyperlipidemi, KOL, sömnapné, 

reumatiker, osteoporos samt rökning faktorer som ökar risken.  

Rökning är en faktor som kan öka risken för postoperativa sårinfektioner. SKL (2011) har 

arbetat fram fyra åtgärder för att minska risken för postoperativa sårinfektioner och den tredje 

punkten innebär att patienter ska få hjälp och stöd med att sluta röka inför sin operation. I en 

studie med 92 fall av nack- och femurfrakturer kunde man se ett tydligt samband mellan 

rökning och sårinfektioner (Kamath et al. (2005). Xue et al. (2012) studie visade på vid en 

jämförelse mellan åtta olika studier framkom att rökning inte utgjorde någon signifikant 

skillnad om patienten drabbades av en postoperativ sårinfektion eller inte. Dock är det viktigt 
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och allmänt känt att det är till en stor fördel för patientens hälsa i det långa loppet att sluta 

röka. 

 

Patienters ålder och kön visade sig även det vara en riskfaktor för postoperativa 

sårinfektioner. Socialstyrelsen (2006) tar upp hög ålder som en riskfaktor då dessa personer 

oftast har ett sämre infektionsförsvar. Inom ortopedin framkom det en ökad 

infektionsfrekvens för de patienter med en ökad ålder, men även där i kombination med andra 

faktorer som lång operationstid, rökning och hudstatus kring operationsområdet (Khan et al., 

2008). Song et al (2012) kunde se i sin forskning att män hade en ökad risk vid total 

knäplastik, men vid steloperation av ryggen var det istället kvinnor som ansågs ha en ökad 

risk, vid dessa operationer var även hög ålder förknippat med en ökad risk (Koutsoumbelis et 

al. 2009). Hollenbeak et al. (2011) kunde peka på att manligt kön och en ökad ålder var 

riskfaktorer, men de ansågs inte som separata riskfaktorer utan ansågs som riskfaktorer 

tillsammans med ASA klassifikation och sårklassifikation.  

Vården 

Det är inte enbart på operationsavdelningen som arbetet med att förebygga postoperativa 

sårinfektioner förekommer, utan det startar redan på vårdavdelningarna. Det är 

vårdavdelningarnas ansvar att göra den första förberedelsen av patienten inför en operation, 

detta görs genom att patienten duschar, klär sig i rena kläder samt vid ankomst till operationen 

ligga i en renbäddad säng. Patienterna ska duscha med klorhexidintvål minst två gånger för att 

effekt ska uppnås. Det är även avdelningarnas ansvar att uppmärksamma om det finns några 

sår eller andra defekter på huden vid området som ska opereras, då detta kan göra att 

operationen skjuts upp på grund av ökad risk för postoperativa sårinfektioner (Myklestul et al, 

2012). Resultatet visar att de patienter som inte duschat med klorhexidintvål två gånger innan 

operation hade en tre gånger högre risk att drabbas av postoperativa sårinfektioner än de som 

duschat med klorhexidintvål (Dizer et al, 2009). Även SKL (2011) menar att patienten ska 

duscha med klorhexidintvål innan operationen, det är en av fyra åtgärder som de har tagit 

fram för att minska risken för postoperativa sårinfektioner.  

 

Fem studier visar att den perioperativa vårdtiden har ett samband med postoperativ 

sårinfektion. Song et al (2012) genomförde en studie som visade på att patientens 

preoperativa vårdtid kan vara en riskfaktor för att drabbas av en postoperativ sårinfektion. Vid 
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forskning kring postoperativa komplikationer efter hjärtkirurgi kunde man se ett samband 

mellan ökade komplikationer och en lång vårdtid (East et el, 2013). Vårdtiden är ett problem 

idag då sjukhusen ofta är överbelagda och väntetiderna på operationen har ökat. Sveriges 

befolkning ökar men sjukhusen och vårdplatserna hinner inte med. Åsikterna går isär och 

resultatet visar att vissa studiers resultat inte kunde se att den perioperativa vårdtiden ökade 

risken för SSI (Ercole et al. 2011) medan andra författare (Clark et al. 2013) menar att den 

perioperativa vårdtiden har ett samband med SSI. Uçkay et al. (2011) genomförde en studie 

under en ettårsperiod med start 1 december 1997. Trots att det var 18 år sedan studien 

genomfördes kom denna studie fram till liknande riskfaktorer som man gör idag, att en längre 

vårdtid är en riskfaktor för komplikationer.  

Inom vården florerar det flertalet olika bakterier och det är operationssjuksköterskans uppgift 

att bryta smittkedjan genom att tillämpa sina kunskaper om mikroorganismer, desinfektera 

patienten samt att upprätthålla en steril miljö under operationen (Myklestul et al. 2012). Sex 

studier kom fram till att de bakterier som är vanligast förekommande vid postoperativa 

sårinfektioner är Stafylokocker aureus och koagulasnegativa stafylokocker, och flertalet av 

dessa är Methicillinresistenta (Song et al., 2012, Khan et al 2008, Ovaska et al. 2013, Kamath 

et al. 2005, Koutsoumbelis et al. 2009 och Maksimovic et al 2008). Maksimovic et al. (2008) 

studie visade på att 79,2% av alla Stafylokocker aureus bakterierna var MRSA. Enligt 

Rothrock (2011) uppkommer MRSA i ca 130000 fall på olika sjukhus varje år och av dessa 

dör ca 5500 personer. 

 

8:2 Metoddiskussion 

Studien har genomförts som en litteratursammanställning vilken har baserats på SBU’s metod 

för systematisk litteraturstudie. Med denna systematiska ansats var syftet att belysa vilka 

faktorer som ökar risken för postoperativa sårinfektioner. Området riskfaktorer är ett mycket 

stort område och de olika riskfaktorerna är i mångt och mycket beroende av varandra. 

Resultatet bygger på 20 vetenskapliga artiklar med kvantitativ ansats, som har granskats och 

analyserats enligt SBU’s arbetsprocess. Databaser som användes vid litteratursökning var 

PubMed och Cinahl. Dessa databaser valdes då deras sökområde är medicinsk- och 

omvårdnadsinriktad vilket var relevant för denna studies syfte. De inklusionskriterier som 

valdes i denna studie anses som relevanta, en publikationsspann på 10 år valdes för att få 

tillgång till aktuell forskning inom det valda området. En av studierna som inkluderats i denna 
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studie var en studie som genomfördes under 1997 och 1998 men publicerades inom den satta 

tidsramen, studien ansågs vara relevant och svara mot studiens syfte. Sökorden diskuterades 

fram gemensamt och valdes för att få bästa tänkbara träffbild och relevans, dock är det svårt 

att veta om dessa sökord var de bästa att använda. Efter att ha tagit del av SBU’s 

rekommendationer till litteratursökning valdes en smal sökväg. Sökorden 

synonymgrupperades till block med den booleska termen OR, sedan lades alla block ihop med 

den booleska termen AND. En smal sökväg valdes då detta ger en högre sökprecision, men 

detta kan också ha gjort att relevant litteratur fallit bort. 

Samtliga titlar och abstrakt granskades och lästes igenom för ett första urval, en 

relevansbedömning gjordes av de artiklar som tycktes svara mot studiens syfte med hjälp av 

en mall för relevansbedömning enligt SBU. Sedan utfördes en kvalitetsgranskning enligt mall 

från SBU. Värdet av en litteraturstudie är relaterat enligt Forsberg och Wengström (2014) i 

hur de utvalda studierna värderas. Vid en kritisk granskning av forskningsmaterial skall vissa 

kriterier bedömas, detta har utförts enligt SBU’s granskningsmallar med graderingar 

ja/delvis/nej. Referenslistor av de artiklar som gått igenom kvalitetskontrollen granskades 

även och ytterligare två artiklar valdes ut till det slutliga resultatet. En styrka för denna studie 

anses vara att alla beslut tagits gemensamt. Tillvägagångssättet vid val av sökord, granskning 

av litteratur, har därför lett till en jämn och konsekvent beslutsprocess inkludering och 

exkludering av studier. Litteratursökningen resulterade i en del träffar med artiklar angående 

rökning, vilket i sig är en riskfaktor. Dessa artiklar exkluderades då de inte ansågs motsvara 

studiens syfte. Artiklarnas huvudfokus var på rökning och inte på postoperativa 

sårinfektioner. Översättning från engelska till svenska ses som en begränsning med denna 

studie. Att översätta från det engelska språket till svenska gör ofrånkomligen att en viss 

språknyans går förlorad och fel ordval kan ofrivilligt väljas vid översättning. Detta har försökt 

undvikas genom en gemensam diskussion samt användning av flera översättningshjälpmedel. 

Den litteratur som granskats enligt SBU granskningsmallar kan ha blivit subjektivt bedömda 

då författarna inte har någon tidigare erfarenhet av att granska artiklar enligt denna process. 

Reliabiliteten enligt Forsberg och Wengström (2014) är en metods förmåga att få samma 

resultat vid upprepade mätningar. Reliabiliteten och tillförlitlighet av denna studie anses som 

god. Författarna är dock medvetna om då denna litteratursammanställning baserats på SBU’s 

arbetsprocess för systematisk litteraturstudie men med vissa modifieringar har detta lett till att 

analysen av denna studies resultat samt själva studien kan vara svår att upprepa. Tolkning av 

denna litteraturgenomgångs resultat, de tre huvudgrupper och undergrupper skulle med all 
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sannolikhet inte tolkas helt likvärdigt och resultera i ett liknande resultat vid en eventuell 

upprepning av studien. Validiteten anses ändå som god då studiens resultat svarar mot 

studiens syfte. Det som var avsett att mätas har mätts vilket styrker validiteten (Polit och 

Beck, 2008).  

De inkluderade vetenskapliga studierna representerar länder runt om hela världen, vilket 

motverkar snedvinklingar i denna studies resultat. Åtta av studierna är utförda i USA, 

resterande 12 är utspridda till övriga delar av världen som Europa, Asien och Sydamerika.  

8:3 Slutsats 

Den tolkning och det resultat som framkommit utifrån denna litteratursammanställning av 

förekommande faktorer som anses som en riskfaktor för att drabbas av en postoperativ 

sårinfektion är att faktorerna inte står ensamma, utan flera faktorer i kombination utgör och 

ökar risken för en postoperativ sårinfektion. Genom denna tolkning har vi kunnat kartlägga 

och kategorisera tre huvudgrupper, faktorer kopplade till operationssalen, patienten och 

vården som riskfaktorer. Dessa har sedan undergrupper till riskfaktorer som alla har ett 

samband. Det som har kunnat utläsas i den litteratur som granskats är att majoriteten av de 

granskade studierna har riktat in sin forskning på ett specifikt typingrepp, en 

operationskategori. Deltagarantalet varierar även stort mellan studierna. Dessa faktorer kan ha 

en inverka på resultat. Ett tydligt samband kunde dock utläsas, studier inom ortopedi som 

inkluderats ansåg alla att operationstiden var en stor riskfaktor för att drabbas av en 

postoperativ sårinfektion. 

För att kunna kontrollera postoperativa infektioner måste förbyggande åtgärder sättas in samt 

att operationsteamet alltid bör hålla sig ajour med den senaste forskningen. Riskfaktorerna för 

postoperativa sårinfektioner måste identifieras på flera plan, detta genom att bland annat 

kontrollera mikroorganismer, miljö, typoperationer och implantat. 

Om dessa är kända är det lättare för operationssjuksköterskan att kunna planera och 

kontrollera bland annat operationsmiljön, utföra perioperativ infektionskontroller och se till 

operationsområdet, allt för att en säker operation ska kunna genomföras (Ercole et al., 2011). 

 

Förslag till fortsatt forskning.  

Då författarna under utbildningens gång haft en längre tids verksamhetsförlagd utbildning har 

vissa observationer gjorts. Det är mycket trafik in och ut på operationssalarna under pågående 
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operationer, samt att det ibland är ett för stort antal personer inne på operationssalen. Det 

finns en del forskning inom dessa områden men författarna anser att detta är ett problem och 

är en starkt bidragande orsak till att patienter drabbas av infektioner. Dessa faktorer behöver 

enligt författarna granskas mer. Hur kan man minska tiden inne på operationssalen för 

patienten på bästa sätt och samtidigt bibehålla patientsäkerheten är ett annat område som 

behöver studeras. 

 

Resultatets betydelse för omvårdnaden 

Resultatet visar på att det inte är en isolerad riskfaktor som ensam är ansvarig för en 

postoperativ sårinfektion. Det är istället flera riskfaktorer som tillsammans bidrar till att 

orsaka en postoperativ sårinfektion och lidande för patienten. Operationssjuksköterskan 

träffar patienten i en sluten miljö vid ett tillfälle och får därför inte den uppföljning av 

patientens vård som en sjuksköterska på en vårdavdelning har. Vi som författare till denna 

systematiska litteraturstudie hoppas att ökad kunskap om vilka faktorer som bidrar till en 

postoperativ sårinfektion och i en förlängning ett lidande för patienten samt ökade kostnader 

för samhället ska kunna göra att operationssjuksköterskan kan planera och kontrollera de 

delar som kan påverkas inför en operation för att en så säker operation som möjligt 

genomförs.  
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