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Abstrakt
Bakgrund: Förekomsten av postoperativa infektioner i Sverige och i Världen är hög,
med höga samhällskostnader och ett lidande hos patienterna till följd. Trots både
globala och nationella satsningar sjunker inte förekomsten av postoperativa infektioner i
önskad takt. Det forskas för att komma till rätta med problemet, det tittas bland annat på
ventilation, städning, optimering av patienten och handhygien. Syfte: Att undersöka den
preoperativa handdesinfektionen hos personalen på en operationsavdelning.
Frågeställningarna var: Vilken handdesinfektionsmetod används? Hur utförs metoden?
Hur har man lärt sig metoden? Kan ändrade eller tydligare rutiner leda till en
förbättring? Metod: En enkätstudie gjordes hos all sterilklädd personal på en
operationsavdelning. Enkäten utgjordes till huvuddelen av fasta frågor men även några
öppna frågor inkluderades. Resultat: 97% tvättar sig med alkoholbaserade
desinfektionsmedel, 86% tvättar sig med tvål och vatten i den preoperativa
handdesinfektionen upp till 3 gånger/dag. 86% spritar sina händer inom 3 minuter efter
tvåltvätten. 1/5 uppfattar rutinerna som otydliga, 1/3 vill förändra information och
rutiner. Slutledning: För att kunna sänka infektionsfrekvensen kan rutiner, compliance
och kunskap ökas, om vikten av och utförandet av den preoperativa handtvätten.

Nyckelord
Handdesinfektion, handtvätt, rutiner, compliance, operationspersonal, sterilklädd
personal, postoperativa infektioner, vårdrelaterade infektioner
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Inledning
Postoperativa sårinfektioner är ett stort problem både i Sverige och ute i världen. Det är
både ett stort lidande hos patienterna, infektionerna kan till och med orsaka dödsfall, det
får även stora konsekvenser för samhället. Det kostar enorma summor pengar och leder
till extra vårddygn med ökade vårdköer till följd. Postoperativa infektioner är den näst
största gruppen inom de vårdrelaterade infektionerna (VRI) där nästan var tionde säng
upptas av en patient med en vårdrelaterad infektion. Det uppskattas att VRI årligen
orsakar ca 750 000 extra vårddagar till en kostnad av ca 6,5 miljarder kronor bara i
Sverige (Sveriges Kommuner och Landsting [SKL], 2014; SKL, 2013). Även globalt är
siffrorna stora (World Health Organization [WHO],2010). Alla vårdrelaterade
infektioner är inte undvikbara men studier visar att minst 20-30 procent borde kunna
förebyggas (SKL,2014). Trots att detta är ett globalt problem och det forskas om vad
som kan göras åt det så minskas inte de vårdrelaterade infektionerna i önskad takt. Det
finns vetenskapligt stöd för ett flertal åtgärder som minskar förekomsten av
vårdrelaterade infektioner, såsom god handhygien och hygienrutiner. Kunskapen är
dock begränsad när det gäller vad de landsting och sjukhus gör som lyckas bäst med att
förebygga VRI (SKL, 2014). Då det postoperativa infektionerna är en stor del av VRI så
ska denna studie undersöka hur den postoperativa handdesinfektionens rutiner ser ut och
hur följsamheten till dessa är på centraloperation på ett medelstort sjukhus i mellersta
Sverige.
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 2:a paragrafen framgår det att hälso- och
sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på god vård genom att vara av god
kvalitet med en god hygienisk standard och tillgodose patientens behov av trygghet i
vården och behandlingen, den ska också bygga på respekt för patientens
självbestämmande och integritet samt att tillgodose patientens behov av kontinuitet och
säkerhet i vården.
Med detta i åtanke är det viktigt att se över rutinerna vad gäller den preoperativa
handdesinfektionen på en operationsavdelning, då den har stor betydelse gällande
säkerheten i vården för den enskilda patienten.

1 Bakgrund
1.1 Historisk tillbakablick
Redan under antiken var det känt att nyförlösta kvinnor kunde drabbas av
barnsängsfeber med dödsfall till följd. Men det var först under ett utbrott av
barnsängsfeber i Aberdeen mellan 1789-1792 som den skotske obstetrikern Alexander
Gordon påvisade att sjukdomen spreds från fall till fall av dåtidens läkare och
barnmorskor. Först 1843 rekommenderade den amerikanske läkaren Oliver Wendell
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Holmes att byte av kläder och grundlig tvättning med klorkalklösning skulle ske samt
att det skulle gå minst 24 timmar innan en läkare skulle få vara med på en förlossning
efter en obduktion (Nilstun & Löfmark, 2005).
Den ungerske läkaren Ignaz Philipp Semmelweis visade 1847 att barnsängsfeber kunde
förebyggas genom tvättning med klorkalklösning. Denna upptäckt gjordes på ett
sjukhus i Wien där det fanns två förlossningsavdelningar. På den ena utbildades läkare
och på den andra var det barnmorskeutbildning. Det var så stor andel dödsfall i
barnsängsfeber på avdelningen där läkarna arbetade i jämförelse med barnmorskornas
avdelning där det var mycket lägre antal dödsfall. En kollega till Semmelweis ådrog sig
ett sticksår i fingret av en skalpell i samband med en obduktion. Kollegan insjuknade
och dog kort därefter med samma symtom som vid barnsängsfeber. Semmelweis antog
då en hypotes om att det fanns ett ”likämne” som överfördes via läkarna till de nyblivna
mödrarna på läkarnas avdelning. Hypotesen om att barnsängsfeber skulle kunna
förebyggas genom tvättning med klorkalklösning efter obduktioner testades.
Dödligheten sjönk från 20,5 % till 1,0 %. Efter detta började Semmelweis och hans
kollegor att noggrant desinfektera händerna efter obduktion. Då elva av tolv kvinnor på
samma sal dog i barnsängsfeber, infördes handdesinfektion som rutin även mellan
patienterna. För hela nästkommande år var dödligheten nere på 1,3 % på båda
avdelningarna (Nilstun & Löfmark, 2005).
I slutet av 1800-talet upptäckte Pasteur bakterier och dess inverkan på
förruttnelseprocess och sjukdom. Lister introducerade då desinfektion av hud,
suturmaterial och sår, därmed sjönk dödligheten vid amputationer från 46 % till 15 % på
bara ett par år på 1860-talet. I början av 1900-talet rapporterades om stora framgångar
när den aseptiska tekniken moderniserades och autoklaverna blev bättre,
infektionsfrekvensen sjönk då från 39 % till 3,2 % (Tammelin & Hambreus, 2006).

1.2 Postoperativa infektioner
Det finns ingen enhetlig definition på postoperativa infektioner. Enligt WHO så är det
”pus visible to the naked eye” och ”var som tömmer sig spontant eller efter incision”
används också, det brukar också anges om infektionen är ytlig eller djup (Ljungqvist,
1964). Enligt Struwe och Sjögren (2002) är det när patienten behandlas för en infektion
efter en operation där det inte fanns några tecken på infektion före operation. I
vetenskapliga artiklar så är Surgical Site Infection (SSI) benämningen för postoperativa
infektioner. SSI är enligt Williams (2008) och Hedrick et.al. (2006) en infektion som
uppkommit 2-30 dagar efter ett operativt ingrepp och ända upp till ett år efter operation
vid implantatkirurgi.
Operationer brukar delas in i tre olika kategorier, rena, kontaminerade och orena
operationer (Tillander, 2007). Rena operationer sker i frisk och oskadad vävnad/hud.
Kontaminerade operationer sker i t.ex. tarmarna, där gott om bakterier förekommer.
Orena operationer genomförs i infekterad vävnad som t.ex. blindtarmsoperationer.
Infektionsrisken varierar mellan de olika kategorierna, vid rena operationer är
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infektionsrisken 1-2 %, vid kontaminerade operationer ökar infektionsrisken till 5-7 %
och orena operationer har upp emot 50 % infektionsrisk utan antibiotikabehandling
(Bengmark, Begentz, Rydhholm & Zedefeldt, 1996).

I en norsk mätning 2003, omfattande 130 sjukhus och 25 000 inneliggande patienter
fanns det vårdrelaterade infektioner hos 5,3 %, av dessa utgjordes 28 % av
postoperativa infektioner. (Folkehelseinstituttets nettsted, 2003). I Sverige finns inget
nationellt system för registrering av VRI , vårdrelaterade infektioner, och således inte av
postoperativa infektioner heller. Det finns några olika lokala system av
infektionsförekomst vid vissa sjukhus samt vid vissa operationstyper. Vid t.ex.
universitetssjukhuset i Linköping finns det ett eget kvalitetssystem, ”kvillo”. Vissa
operationstyper har egna kvalitetsregister, ett sådant är t.ex. Svenskt bråckregister, där
en förekomst för infektioner på 1,3 % registrerats under 2001 och 2002. Ett annat är
Nationellt kvalitetsregister för cancer-recti operationer som har en infektionsfrekvens på
9 % (Socialstyrelsen, 2012).
Det används ett diagnoskodsystem i vården som heter ICD-10 (International Statistical
Classification of Diseases and Related Health Problems- Tenth Revision). Det finns inte
något bra sätt att koda postoperativa infektioner i detta system. Det är också
problematiskt att få kontroll över statistiken då patienter går hem tidigt efter operationer
och den postoperativa infektionen, uppstår efter hemgång och behandlas antingen av
patienten själv eller kanske på hälsocentral, det är en liten del av alla postoperativa
infektioner som leder till återinläggning på den klinik man tidigare opererats via
(Socialstyrelsen, 2012).
De totala kostnaderna för en postoperativ infektion är svår att beräkna. Det kan bli
ytterligare vårddygn men också läkarbesök och behandling i öppenvård. Det blir
inkomstbortfall för patienten och sjukersättning osv, detta måste också tas med i
beräkningen. Men patientens lidande och det bekymmer som en postoperativ infektion
medför går inte att räkna ut någon summa för (Tammelin & Hambreus, 2006). Enligt
Socialstyrelsen (2006) så kostar vårdrelaterade infektioner samhället miljardbelopp
varje år, av dessa uppskattas att postoperativa infektioner står för minst 500 miljoner
kronor.
Det pågår forskning inom många olika områden för att kunna minska förekomsten av
postoperativa sårinfektioner. Postoperativa infektioner är en av de vanligaste
komplikationerna inom kirurgin. Framförallt så är det protesinfektioner inom
ortopedområdet som kan vara katastrofala för patienten (Sossai, Dagnino, Sanguineti &
Franchin, 2011). Det forskas mycket kring vad som kan göras för att dels optimera
patienten dels optimera det kirurgiska arbetet och för att optimera miljön i
operationssalarna (Spencer & Edminston, 2014).
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1.2.1 Optimering av patient inför operation
Postoperativa infektioner efter framförallt ortopediska ingrepp, är ofta sammankopplade
med tankar på en viss dödlighet, långdragna komplikationer och ökade kostnader. En
minskning av riskerna av dessa operationer är i stort fokus för patientsäkerheten. Ett sätt
att göra detta på är att optimera patienten inför ingreppet, dvs maximera alla
förutsättningar för att resultatet ska bli så bra som möjligt. Savage och Anderson (2013)
menar att huvudfokus bör ligga på att optimera varje patient medicinskt före operation,
då vetenskapen visar att patienter med diabetes, fetma, rökning och/eller malnutrition
kan var för sig öka riskerna för en postoperativ infektion. En screening av
MSSA/MRSA av patient före operation är också av vikt då planeringen av dessa
patienter kan göras med vetskapen om patienten är bärare av dessa bakterier eller inte.
Dessa åtgärder kan förbättra patientsäkerheten markant (Savage & Anderson, 2014).

1.2.2 Ventilation
Laminärt luftflödessystem (sk LAF-tak) är aktuellt, det är en dyr ventilationsanläggning
men har flera mobila varianter som kan vara ett alternativ vid högriskkirurgi som
implantatkirurgi, donationskirurgi eller neurokirurgi (Barnes, Spencer, Graham &
Boehm Johnson, 2014; Erichsen Andersson, Petzold, Bergh, Karlsson, Eriksson &
Nilsson, 2014; Erichsen Andersson, Bergh, Karlsson, Eriksson & Nilsson, 2012; Sossai,
Dagnino,Sanguineti & Franchin, 2011; Albrecht, Gauthier, Belani, Litchy & Leaper,
2011; Friberg, Friberg, Östensson & Burman, 2001; Spencer & Edminston,2014).
Sossai, Dagnino, Sanguineti och Franchin (2011) anser att när ett mobilt LAF-system
används utöver den vanliga ventilationen i operationssalen så minskar den bakteriella
kontaminationen i operationssåret till mängder under den accepterade nivån av
bakteriehalter för en ultraren operationssal, ett bra sätt att förhindra postoperativa
sårinfektioner. Kontaminationen i sårområdet sjönk från 23,5CFU/m3 (Colony Forming
Units) med den vanliga operationsventilationen till 3,5 CFU/m3 när det mobila LAFtaket användes. Trots kostnader så lönar det sig med infektionsprevention då både
patientutfallet och kostnaden för behandlingen är bättre än för en postoperativ infektion
(Sossai, Dagnino, Sanguineti & Franchin, 2011). Operationssalar med LAF-tak har en
hög kvalitet på luften under operationen med väldigt låga CFU/m3 i närheten av
operationssåret. Förbättrade ventilationslösningar är viktiga men de garanterar inte att
luften blir ren. Minsta fel i ventilationen kan få förödande konsekvenser på luftens
renhet och äventyra patientsäkerheten under operation (Erichsen Andersson, Petzold,
Bergh, Karlsson, Eriksson & Nilsson, 2014).
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Antalet dörröppningar påverkar antalet bakterier i operationssalen. Ju fler dörröppningar
desto fler bakterier. De flesta dörröppningarna visar sig också vara utan orsak. Även här
behövs information och utbildning i hur varje dörröppning i sig påverkar bakteriehalten
och i förlängningen ökar risken för postoperativa infektioner (Erichseen Andersson,
Bergh, Karlsson, Eriksson & Nilsson, 2012).

1.2.3 Städning på sjukhus
Man har även undersökt vad som kan göras och det visar sig att städningen har en stor
betydelse för förhindrandet av postoperativa infektioner (SKL, 2014; Carling, 2008;
Carling, Parry & Von Beheren, 2008). I Carlings (2008) och Carling, Parry och von
Behereens (2008) studier visades det på att mer än 50 % av ytorna på sjukhuset var
orörda och ostädade, därför forskas det på om UV-C ljus eftersom det visat sig i studier
att UV ljus är ett effektivt sätt att minska infektionsrisken. UV-C ljus deaktiverar DNA
hos bakterier, husdammkvalster, virus och andra patogener, ljuset förstör patogenernas
förmåga att föröka sig och sprida sjukdomar. Bättre städning och punktdesinfektion vid
stänk och spill minskar risken för smittspridning och postoperativa infektioner. Det
visar sig också i andra studier att om lokalvårdarna får utbilda sig inom hygien och
mikrobiologi så minskar frekvensen av VRI och därmed också de postoperativa
infektionerna. Även ett öppet sinne och en kultur av att man kan påminna varandra om
de hygieniska rutiner och förordningar som finns, minskar förekomsten av VRI (SKL,
2014).

1.2.4 Handhygien
Den absolut vanligaste smittvägen i vården är via händerna, sk kontaktsmitta
(Socialstyrelsen, 2006). Mikroorganismer som överlevt på huden med möjlighet att
föröka sig, försvinner efter korrekt utförd handdesinfektion (Hansen, Lorass, &
Brekken, 2012, s.151-153, 158-159.). För att kunna förebygga postoperativa infektioner
så är en korrekt utförd handhygien en förutsättning (SOSFS 2007:19). Tillämpning av
basala hygienrutiner är en viktig åtgärd för att förhindra smittspridning i vården, det
finns stark evidens att man kan minska risken med vårdrelaterade infektioner om
desinficering av händerna, med ett alkoholbaserat desinfektionsmedel, före och efter all
patientkontakt utförs (Larson, 1988; Pittet et.al. 2000; Fendler et.al. 2002).
Det pågår både globala och nationella initiativ för att minska förekomsten av
vårdrelaterade infektioner och då också postoperativa infektioner. Förebyggandet av
VRI har varit prioriterat i Sverige under flera år och olika projekt har genomförts, bla.
VRISS (Vårdrelaterade Infektioner Ska Stoppas) och Rena händer Räddar Liv som
bygger på WHO:s kampanj SAVE LIVES: Clean Your Hands. Den svenska staten
tillsammans med SKL skapade 2011 en nationell patientsäkerhetssatsning där ett mål
var att mäta följsamheten till basala hygienrutiner på minst 80% av alla
slutenvårdsavdelningar på alla sjukhus i Sverige (SKL, 2014). Trots satsningar och
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medvetenhet kring problem med VRI och därigenom postoperativa infektioner så har
inte förekomsten minskat i önskvärd takt. Hösten 2013 mättes förekomsten till 8,7 %
vilket gör att Sverige ligger högre än genomsnittet för Europa (SKL, 2014).

2 Teoretisk referensram
”Vårdvetenskap handlar om vad vård och vårdande innebär för människor i olika
livssituationer i förhållande till deras hälsa, välbefinnande och lidande.
Vårdvetenskapen fokuserar på patienten och familjen i sitt sammanhang och utgår från
deras erfarenheter och upplevelser. En vårdvetenskaplig hållning innebär att
vårdrelationen präglas av respekt för patientens och familjens integritet och värdighet”
(Linnéuniversitetet, 2014).
Vårdvetenskapligt medvetna och kompetenta vårdare har fokus på patientens värld,
livsvärld, och vill förstå hur hälsa, sjukdom, lidande och vårdande upplevs av och
påverkar den individuella patienten i sitt livssammanhang, detta för att kunna stödja och
stärka patientens hälsoprocesser (Dahlberg och Segesten, 2010). Patienter som drabbas
av postoperativa infektioner kan få utstå mycket lidande i form av smärta, långdragna
såromläggningar, kostsamma besök hos sjukvårdsinrättning, nedsatt arbetsförmåga osv.
Det påverkar även andra sjuka i samhället som får ökade väntetider till hälsocentraler
och sjukhus då patienter med postoperativa infektioner tar så mycket resurser i anspråk.
Öquist (2008) visar att det är viktigt att byta systemnivå inom vården, de olika nivåerna
måste samverka med varandra för att kunna minska förekomsten av VRI, vårdrelaterade
infektioner, där postoperativa infektioner är den näst största anledningen till VRI.
Rutiner och följsamhet inom preoperativ handdesinfektion är en del som har stor
inverkan på om landstinget ska kunna få till en lägre andel postoperativa infektioner.
Det är viktigt att byta systemnivå för att komma tillrätta med problem, och inse att det
inte är postoperativa infektioner som är problemet utan att det är problemet som är
problemet (Öquist, 2008). Med detta menas att postoperativa infektioner är resultatet av
det olösta problemet av vad som ska göras annorlunda för att undvika dessa.
Operationspersonal är väldigt insatta i, och duktiga på, preoperativ handdesinfektion
och vikten av att det blir rätt. Det finns en risk med detta och det är att
operationspersonalen gör som de alltid gjort, istället för att vara nyfikna och byta
perspektiv slås det fast att postoperativa infektioner är problemet, går vi i den fällan kan
problemet bli konstant, för att undvika detta får det tänkas i nya banor och börja
ifrågasätta lämpligheten i det man gör. För att förändras och lära oss något nytt måste
man också tänka nytt, oväntat eller annorlunda (Öquist, 2008). Öquist (2008, s.123)
menar att vi måste se ”en skillnad som gör en skillnad”. Där skillnaden ligger i den
ökande medvetenheten som det systemiska tänkandet ger samt att se vad som leder till
framgång och vilka hinder som står i vägen för framgång. För att bryta ett problem kan
det vara framgångsrikt att lyfta blicken till en annan nivå, byta systemnivå, för att få en
annan infallsvinkel och upptäcka nya alternativ till problemlösning (Öquist, 2008).
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Med en bra och öppen kommunikation och följsamhet, så kan livsvärlden komma till
sin rätt. Detta regleras också i lag. I Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) framkommer
att målet är att alla människor ska ha rätt till en god hälsa och en vård på lika villkor för
hela befolkningen. Vården ska även ges med respekt för alla människors lika värde och
för den enskilda människans värdighet.

3 Problemformulering
Det pågår forskning och projekt både globalt och nationellt för att minska förekomsten
av postoperativa infektioner. Man kan se att vissa sjukhus lyckas bättre än andra i denna
fråga, men det är svårt att peka ut vad det bakomliggande orsakerna till detta är.
Trots att vårdpersonal är insatt i vårdhygienens betydelse och vikt för att minska
smittspridning inom vården, minskar inte de vårdrelaterade infektionerna (VRI) i takt
med de resurser som satsas. De postoperativa infektionerna orsakar ökat lidande för
patienterna med ökade vårdtider, vårdköer och högre kostnader. Vad det kostar den
enskilde patienten i lidande och inkomstbortfall är inte mätbart. Miljön i
operationssalarna anpassas med förbättrad ventilation och förbättrad städning mellan
operationer och inför slutstäd, dvs städning efter sista operationen på dagen då dörrar,
väggar osv städas av, för att det ska bli så bakteriefritt som möjligt för att förebygga
postoperativa sårinfektioner. En annan viktig del i att förebygga postoperativa
infektioner är att patienterna optimeras innan operation för att minska risken för de
postoperativa infektionerna. Följsamheten, compliance, hos operationspersonal vad
gäller de rutiner som finns kring den preoperativa handdesinfektionen är av vikt och
också något som var och en av operationspersonalen kan påverka. Om det finns brister i
detta är det viktigt att medvetenheten ökar för att kunna vidta åtgärder för att minska
bristerna.

4 Syfte
Syftet var att undersöka den preoperativa handdesinfektionen hos all sterilklädd
personal på centraloperation vid ett medelstort sjukhus i mellersta Sverige, via
frågeställningarna:





Vilken handdesinfektionsmetod används?
Hur utförs metoden?
Hur har man lärt sig metoden?
Kan ändrade eller tydligare rutiner leda till en förbättring?
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5 Metod
Den valda ansatsen är kvantitativ och enkätstudie.

5.1 Design
En kvantitativ metod i form av enkät med fasta svarsalternativ samt ett fåtal öppna
svarsalternativ har använts för att besvara studiens syfte. Enkäten (bilaga A) har riktats
till all sterilklädd personal på centraloperation på ett medelstort sjukhus i mellersta
Sverige. Formuläret fylls i av respondenterna själva. Fördelen med enkätundersökning
är att det kan göras på relativt stort urval, till begränsad kostnad. Enkätformulären har
standardiserade frågeformuleringar, vilket innebär att alla frågor och svarsalternativ ser
likadana ut för samtliga respondenter. Det gör därigenom attt resultaten är relativt
lättolkade. En pilotstudie skickades ut till 5 st på förhand valda testdeltagare. Dessa vet
vad det innebär att klä sig sterilt men arbetar idag inte med denna del av operationer.
Enkäterna besvarades av testrespondenterna, och det medföljde lite justeringar i
formuläret till följd av detta. Dessa svar inkluderades inte i studien.

5.2 Urval
All personal som operatörer, operationssköterskor och undersköterskor som klär sig
sterilt på centraloperation på det utvalda sjukhuset inkluderades i studien.
Respondenterna valdes ut genom ett totalurval där alla undersköterskor,
operationssjuksköterskor och läkare som klär sig sterilt för att operera eller assistera vid
centraloperation på ett medelstort sjukhus i mellersta Sverige kontaktades. Det skedde
först via muntlig information på ett morgonmöte. Ett påminnelsemail sändes därefter ut
till samtliga presumtiva respondenter. För varje enkät var det ett försättsblad (bilaga B)
där informationen om studien också angavs. Det var frivilligt deltagande i studien och
deltagarna kunde när som helst avbryta medverkan utan förklaring. Medverkan var
också anonym och ingen deltagare blev namngiven, detta informerades om på mötet
samt framgick på försättsbladet till enkäten.

5.3 Datainsamlingsmetod
Data samlades in via en enkätundersökning (Bilaga A). I denna framgick vilken metod
för handdesinfektering respondenterna valde. Vidare samlades information in om de
kände till senaste gällande rutin och hur tydligt rutinerna på arbetsplatsen framgick. Det
undersöktes också om den uppskattade tiden mellan tvätt med tvål och vatten och
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handdesinfektionen. Vidare frågades om hur ofta händerna enbart spritades och hur ofta
det föregicks av handtvätt frågades också efter. Enkäterna samlades in under en veckas
tid.
Enkäterna skickades dels via mail till samtliga berörda och dels via strategiskt
utplacerade enkäter i lunchrum, i samtliga dikteringsrum på centraloperation och i
operationsentrén. Enkäterna stod i tidskriftssamlare med en skylt på och svaren lades i
cirkulationskuvertet som stod längst bak i tidskriftssamlaren. På cirkulationskuvertet
angavs att samtliga enkätsvar skulle läggas i det och tidskriftssamlarens skylt
informerade om att enkäterna var där. Det informerades också om att vem som ville fick
delta i studien samt att det var frivilligt. På varje enkät fanns ett försättsblad med tydlig
information. I och med att respondenten valde att svara på enkäten räknades det som ett
samtycke. Detta innebär att inga samtycken begärdes in varken skriftligt eller muntligt.

5.4 Bortfallsanalys
Efter den muntliga informationen på mötet inkom omedelbart 17 svar medan endast två
svar inkom följande dag. En påminnelse skickades ut till samtliga presumtiva
respondenter via mail. Enligt Van der Stede, Young och Chen (2005) ska en påminnelse
skickas ut vid en låg svarsfrekvens, vilket genererade ytterligare 46 svar. Det kom in 65
svar av totalt 107 enkäter, vilket ger en svarsfrekvens på 61%. Det externa bortfallet var
39 %. Det interna bortfallet var 0 %. Jag blev kontaktad av en undersköterska som inte
besvarat fråga 9,eftersom hon redan lämnat in enkäten. Hon undrade vad hon skulle
fylla i då hon inte är med och assisterar på operation varje dag. Jag upplyste henne om
att undersökningen gällde en sådan dag då hon assisterade och klädde sig sterilt, hon
svarade då att om jag hittade hennes enkät så kunde jag fylla i den åt henne. Då det
endast fanns en enkät som inte var ifylld på fråga 9 och det dessutom kom från en
undersköterska, fyllde jag i svaret så som hon svarat och inkluderade den i studien. Det
var också en annan enkät som hade flera svarsalternativ på en fråga som det endast
skulle vara ett svar på, två av dessa svar var svårlästa och såg överstrukna ut till skillnad
från ett av svaren som var tydligt. Jag tolkade det som att det svar som framträdde
tydligt var det svar som skulle vara kvar. Denna inkluderades också i studien. Två svar
kom in efter sista svarsdag, dessa inkluderades inte i studien då svaren redan var
sammanställda.

5.5 Etiska överväganden
Då en enkätundersökning planeras är det speciellt fyra etiska forskningskrav som ska
beaktas (Ejlertsson, 2014). Dessa är: Informationskravet – där de personer som ska delta
i undersökningen ska informeras ordentligt kring enkäten, dess syfte och att det är
frivilligt att delta. Samtyckeskravet – att man har rätt att själv bestämma över eventuell
medverkan i en studie. För person under 15 år ska samtycke inhämtas från
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vårdnadshavaren. I denna studie är det ej aktuellt då alla tillfrågade är vuxna.
Konfidentialitetskravet - detta innebär att enskilda individer inte ska kunna identifieras
av utomstående. Eventuella personuppgifter ska också förvaras så att obehöriga inte kan
ta del av dem. Det är inte aktuellt för denna studie eftersom inga personuppgifter samlas
in. De sista etiska forskningskravet är: Nyttjandekravet – kravet avser att uppgifterna
som samlas in endast får nyttjas till det ändamål enkäten avser och inte i något annat
sammanhang.
En etisk egengranskning av studentprojektet gjordes via Etikkommittén Sydost genom
att fylla i blankett avsedd för detta (Bilaga C). Där framgår att om frågorna 1-5
besvarats med ett ”Nej” ska egengranskningen fortsättas. Efter detta kryssas olika
punkter för när de är uppfyllda. I och med att enkätundersökningen inte behandlar
personuppgifter och inte är ett fysiskt ingrepp på forskningspersonerna så kryssades nej
för. Syftet var inte heller att påverka forskningspersonerna varken fysiskt eller psykiskt.
Inga biologiska material har använts och frivilligheten i detta kan inte heller
ifrågasättas.
Det har framgått både muntligt och skriftligt att deltagande i enkäten är helt frivilligt
och att det när som helst kan avbrytas utan någon som helst förklaring. Deltagandet är
anonymt. Enkäten har också fått tillstånd från verksamhetschefen (Bilaga D) på berörd
instans. Inget skriftligt medgivande har begärts in utan i och med att respondenten fyllt i
och lämnat in enkäten räknas det som ett godkännande till att delta i studien. I och med
detta anses de etiska kraven uppfyllda.

6 Resultat
Totalt besvarades enkäten av 65 personer varav 19 var män och 46 var kvinnor. De som
svarade var antingen läkare, operationssjuksköterskor eller undersköterskor som
assisterar på operation, se figur 1.
Figur 1.
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Av respondenterna är det 67 % som arbetat i fem år eller mer som sterilklädd personal,
se Tabell 1.

Tabell 1
0-2 år
3-5 år
5-10 år
10-fler år

Undersköterskor Operationssköterskor Läkare
n
3
1
7
3

(%)
(5%)
(1%)
(11%)
(5%)

n (%)
4 (6%)
0 (0%)
4 (6%)
9 (14%)

n
8
6
4
16

(%)
(12%)
(9%)
(6%)
(25%)

6.1 Handdesinfektionsmetod
Tabell 2
Tvål och Sterisol
Tvål och Sterillium
Klorhexidin
Annan variant

Undersköterskor Operationssköterskor Läkare
n
5
9
0
0

(%)
(8%)
(14%)
(0%)
(0%)

n
7
9
0
1

(%)
(11%)
(14%)
(0%)
(1%)

n
7
26
1
0

(%)
(11%)
(40%)
(1%)
(0%)

Det framkommer i studien att 68 % använder tvål och Sterillium då händerna ska
desinfekteras inför operation. Och att endast 29 % använder tvål och Sterisol, se Tabell
2. Fördelar med Sterisol som framkommer är att den är parfymfri och utan färgämne
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och att det är den produkt som är upphandlad. Nackdelen upplevs vara att Sterisol torkar
ut huden och några får eksem eller klåda. Anledningen till att så många använder
Sterillium har angetts med att den fungerar bättre för huden. Sterillium återfettar huden
bättre och svider inte på händerna. En del använder det preparat och den metod det lärt
sig en gång i tiden, då den fungerar finns det ingen anledning att ändra på det. Det är
endast ett fåtal som använder sig av hibiscrub eller liknande preparat.

6.2 Utförande av handdesinfektion
86 % tvättar sig med tvål och vatten mellan 1-3 gånger/dag som preoperativ handtvätt.
14 % tvättar sig preoperativt fler än 3 gånger om dagen. 86 % uppskattar att det går 0-3
minuter mellan handtvätt med tvål och vatten och handspriten, ingen (0 %) låter huden
torka längre än 7 minuter. I tabell 3 visas hur viktig man anser den preoperativa
handdesinfektionen vara. Alla undersköterskor anser handtvätt med tvål och vatten vara
jätteviktig medan operationssköterskor och läkare har fördelat jämnt mellan att anse den
vara viktig och jätteviktig. Man ser också att sammanlagt 12 % anser att handspriten
”bara” är viktig. Två personer ansåg att tvätt med tvål och vatten är viktigare än den
alkoholbaserade desinfektionen.

Tabell 3

Undersköterskor Operationssköterskor Läkare
n (%)

n (%)

n (%)

Hur viktig är den
preoperativa
handtvätten med tvål
och vatten?
Inte alls viktig
Lite viktig
Viktig
Jätteviktig

0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
14 (22%)

0
1
8
8

(0%)
(1 %)
(12%)
(12%)

0
3
16
15

(0%)
(5%)
(25%)
(23%)

0
0
2
12

0
0
1
11

(0%)
(0%)
(1%)
(17%)

0
0
5
29

(0%)
(0%)
(8%)
(45%)

Hur viktig är den
preoperativa
handdesinfektionen med
handsprit?
Inte alls viktig
Lite viktig
Viktig
Jätteviktig

(0%)
(0%)
(3%)
(18%)

15

86 % tvättar händer och underarmar upp till 3 gånger/dag med tvål och vatten under den
preoperativa handdesinfektionen. 71% spritar händer och underarmar fler gånger än de
tvättar med tvål och vatten. Nästan 9 av 10 hinner sprita händer och underarmar inom 3
minuter efter tvätt med tvål och vatten, se tabell 4.

Tabell 4

Undersköterskor Operationssköterskor
n (%)

n (%)

Läkare
n (%)

Hur ofta uppskattar du att du
tvättar dina händer och
underarmar med tvål och vatten
under dagens preoperativa
handdesinfektionstillfällen?
0 gånger
1 gånger
2-3 gånger
3-5 gånger
5-10 gånger
Fler än 10 gånger

0
1
11
2
0
0

(0%)
(1%)
(17%)
(3%)
(0%)
(0%)

0
4
11
1
1
0

0
0
7
4
1
2

(0%)
(0%)
(11%)
(6%)
(1%)
(3%)

0
0
0
8
7
2

(0%)
(6 %)
(17%)
(1%)
(1%)
(0%)

0
5
24
3
1
1

(0%)
(8%)
(37%)
(5%)
(1%)
(1%)

(0%)
(0%)
(0%)
(12%)
(11%)
(3%)

0
0
12
10
9
3

(0%)
(0%)
(18%)
(15%)
(14%)
(5%)

Hur ofta spritar du dina händer
och underarmar under dagens
preoperativa
handdesinfektionstillfällen?
0 gånger
1 gånger
2-3 gånger
3-5 gånger
5-10 gånger
Fler än 10 gånger
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Hur lång tid uppskattar du att det
tar mellan den preoperativa
handtvätten och den
preoperativa
handdesinfektionen?
0-1 minut
1-3 minuter
3-5 minuter
5-7 minuter
7-10 minuter
10 minuter eller mer

5
6
2
1
0
0

(8%)
(9%)
(3%)
(1%)
(0%)
(0%)

8
7
2
0
0
0

(12%)
(11%)
(3%)
(0%)
(0%)
(0%)

6.3 Inlärning av metoden
Drygt hälften har lärt sig den preoperativa handdesinfektionen genom utbildningen och
nästan 1/3, har lärt sig genom kollegor. Inte någon hade lärt sig genom att läsa
vårdhandboken, där riktlinjerna i Sverige framkommer, och var femte respondent
uppdaterar aldrig sina kunskaper kring preoperativ handdesinfektion, 22 % uppdaterar
kunskaperna varje år eller oftare, medan 1/6 uppdaterar kunskaperna mer sällan än
årligen. Nästan hälften av respondenterna uppdaterar sina kunskaper kring den
preoperativa handdesinfektionen via information på arbetet, och 25 % gör det via
kollegor (av dessa är 1/5 läkare, 1/10 undersköterskor och 1/100
operationssjuksköterskor), medan ingen gör det via vårdhandboken, se tabell 5.

6.4 Rutiner
Det är stor spridning i hur man lärt sig rutinerna. 2/3 läser aldrig vårdhandboken. 1/5
uppfattar att rutinerna kring den preoperativa handdesinfektionen är otydliga, 1/3 vill
förändra information och rutiner, se tabell 6.
Enkätens öppna frågor renderade i följande önskemål kring rutiner och information,
som framkommit i enkäten är: Genomgång av rutiner kring tvättning och spritning
önskas med jämna mellanrum av många. Och att mer inskolning i dessa rutiner är
önskvärd. Tydliga instruktioner om hur man gör för att tvätta sig korrekt samt
regelbundna avstämningar är återkommande punkter. Det finns önskemål om att alla ska
följa samma rutiner och att det ska vara en tydlig genomgång av vilka rutiner som gäller
på just den aktuella arbetsplatsen samt vilka som är lämpliga för att sköta inskolning i
arbetet. Det önskas också tydlig information vid eventuell förändring kring rutinerna.
Genomgång av rutiner återkommande för att få en 100 %- ig compliance, följsamhet,
önskas. Det finns ett önskemål att alla ska följa vårdhandbokens rutiner. Det finns också
en osäkerhet om hur man tvättar sig, och flera har uttryckt osäkerhet om när de ska
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18
12
3
1
0
0

(28%)
(18%)
(5%)
(1%)
(0%)
(0%)

tvätta sig med tvål och vatten. Det efterlyses att hygiensköterskan ska komma med sin
”apparat” för att man ska kunna se hur man lyckats med sin handtvätt och vilka svaga
punkter man har för att kunna förbättra sin handtvätt.

Tabell 5

UnderOperationssköterskor sköterskor
n (%)

n (%)

Läkare
n (%)

Hur har du huvudsakligen lärt dig
den preoperativa
handdesinfektionen?
Genom kollegor
Genom utbildning
På arbetsplatsen ex. fortbildningsdagar
Genom att läsa vårdhandboken
Annat sätt

8
0
4
0
1

(12%)
(0%)
(6%)
(0%)
(1%)

3
14
0
0

(5%)
(22 %)
(0%)
(0%)

8
22
0
0

(12%)
(34%)
(0%)
(0%)

0 (0%)

4 (6%)

1
2
7
4

(1%)
(3%)
(11%)
(6%)

0 (0%)
5 (8%)
10 (15%)

3 (5%)
4 (6%)
22 (34%)

2

(3%)

0
6
0
0
0
6
2

(0%)
(9%)
(0%)
(0%)
(0%)
(9%)
(3%)

0
1
0
0
2
12
3

(0%)
(1%)
(0%)
(0%)
(3%)
(18%)
(5%)

Hur ofta uppdaterar du dina
preoperativa
handdesinfektionskunskaper?
Varje månad
Varje år
Mer sällan
Aldrig

6 (9%)

På vilket sätt sker den
huvudsakliga uppdateringen av
dina preoperativa
handdesinfektionskunskaper?
Via vetenskapliga artiklar
Via kollegor
Via studenter
Via vårdhandboken
Via fortbildning
Via information på arbetet
Via annat sätt
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1
11
0
0
2
14
6

(1%)
(17%)
(0%)
(0%)
(3%)
(22%)
(9%)

Tabell 6

UnderOperationssköterskor sköterskor
n (%)

n (%)

Läkare
n (%)

Hur tydligt uppfattar du att
rutiner kring den preoperativa
handdesinfektionen framgår på
din arbetsplats?
Inte alls tydligt
Något otydligt
Ganska tydligt
Jättetydligt

1
2
10
1

(1%)
(3%)
(15%)
(1%)

1
3
9
4

(1%)
(5%)
(14%)
(6%)

1 (1%)
7 (11%)
16 (25%)
10 (15%)

6
1
6
1
0

(9%)
(1%)
(9%)
(1%)
(0%)

9
5
1
1
1

(14%)
(8%)
(1%)
(1%)
(1%)

8
11
9
0
5

(12%)
(17%)
(14%)
(0%)
(8%)

0
0
6
8

(0%)
(0%)
(9%)
(12%)

0
1
7
9

(0%)
(1%)
(11%)
(14%)

1
0
7
26

(1%)
(0%)
(11%)
(40%)

Hur har du fått reda på rutinerna
gällande preoperativ
handdesinfektion på din
arbetsplats?
Genom inskolning
Genom att läsa igenom rutinerna
Genom kollegor
Genom arbetsplatsträffar
Annat sätt

Hur ofta läser du
vårdhandbokens avsnitt
angående preoperativ
handdesinfektion?
Varje månad
Varje år
Mer sällan
Aldrig

Skulle du önska någon förändring
på information och rutiner kring
preoperativ handdesinfektion?
Ja
Nej

6 (9%)
8 (12%)
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6 (9%)
11 (17%)

11 (17%)
23 (35%)

7 Diskussion
Metod och resultat diskuteras utifrån hur den preoperativa handdesinfektionens
utförande hos sterilklädd personal fungerar, utifrån vilken handdesinfektionsmetod som
används, hur metoden utförs, hur man lärt sig metoden samt om ändrade eller tydligare
rutiner kan leda till en förbättring utifrån den systemteoretiska referensramen.

7.1 Metoddiskussion
Enligt Ejlertsson (2014) är nackdelen med enkätundersökningar att det ofta förekommer
ett externt bortfall, alltså alla som väljer att inte delta i undersökningen. Sedan kan det
även bli internt bortfall, dvs. bortfall på enstaka frågor. Van der Stede, Young och Chen
(2005) menar att enkätundersökningar kan medföra låga svarsfrekvenser vid en hög
arbetsbelastning och en tidspress för de anställda. Urvalet i denna enkät faller väl in i
ramen för detta, vilket kan vara en förklaring till bortfallet. Under det senaste 30 åren
har deltagandet i enkätundersökningar minskat betydligt. Det är många
enkätundersökningar som inte når upp till en 50 %-ig svarsfrekvens. Det finns också en
svaghet i enkäter att respondenten inte har möjlighet att ställa kompletterande frågor,
om det är något som är svårförståeligt (Ejlertsson, 2014, s. 39-50). Det finns två
generella problem vid datainsamling enligt Dahmström (2000), det ena är hur man ska
få svar på känsliga frågor och det andra är att dessa svar ska vara sanna. Anonymitet för
respondenterna är ett sätt att undvika dessa problem.
Fördelarna med enkätundersökningar är att dekan göras på ett relativt stort urval, utan
att varken kostnader eller tid drar iväg. De flesta respondenter fyller också i enkäten
snabbt. Frågeformuleringarna i enkätformulär är standardiserade vilket innebär att alla
frågor och svarsalternativ ser likadana ut för alla respondenter. Det blir därigenom
förhållandevis lättolkade resultat (Ejlertsson, 2014). Enkäten byggs utav fasta frågor,
men under vissa av frågorna bjuds respondenten in till att själv skriva vad denne anser,
så kallade öppna frågor, dessa frågor blir av en kvalitativ ansats och går inte att mäta
kvantitativt, det blir då ”mjuka” värden som ett tillägg till de fasta frågorna (Ejlertsson,
2014, s 39-50, 52).
I enkäten frågas efter hur många gånger man tvättar och spritar sina händer och
underarmar under en arbetsdags preoperativa handdesinfektionstillfällen (fråga 8 och 9).
Dessa frågor hade kunnat formuleras annorlunda då det beror på antal operationer. Det
hade varit bättre att fråga om man tvättar med tvål och vatten innan handspriten inför
varje operation under dagen, vilket hade gett en högre validitet. På fråga 3, 8,9 och 10
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har intervallen i svarsalternativen blivit dubbel, t.ex. 2-3 och 3-5, 3.Det kommer alltså
med på 2 ställen, tanken var att det skulle vara 2-3 och 4-5 istället, detta medför en lägre
reliabilitet då det är osäkert på den som har svarat 3 gånger, tillhör den intervallet 2-3
eller 3-5. De två svaren som inlämnades efter sista svarsdag och alltså inte inkluderades
i studien, hade likartade svar som övriga enkäter, och påverkade således inte resultatet i
annan riktning.
Enkäten är generaliserbar till andra sjukhus som har en operationsavdelning. Frågorna
rör viktiga delar i preoperativ handdesinfektion och visar hur uppdaterad kunskapen är
och hur väl rutiner om detta fungerar. Då resultaten kan vara av vikt för att på så sätt
minska postoperativa infektioner så kan mycket pengar och många patienters lidande
sparas, genom att en överblick ges över hur situationen ser ut på just din arbetsplats.
Pilotstudien som gjordes var ett bra sätt att upptäcka brister samt undersöka hur
respondenterna tolkar frågorna. Utan pilotstudien hade det blivit lägre validitet och
reabilitet. Validiteten ökar då man mäter det man vill mäta och reliabiliteten visar då att
man mäter på ett säkert sätt. Trots pilotstudien fanns brister i enkäten, dessa brister drar
ner validiteten och realibiliteten.

7.2 Resultatdiskussion
Att hela 97 % använder sig av en alkoholbaserad rengöring är viktigt då denna visar att
det signifikant (p=0.01) reducerar handsmitta i relation till handtvätt med antiseptisk
tvål. Detta resultat stärker användningen för alkoholbaserad handtvätt för att minska
handsmitta av bakterier som kan leda till postoperativa infektioner (Girou et. al. 2002;
Lucet et. al. 2002; Carro et. al. 2007; Pietsch, 2001; Kampf, Ostermeyer & Heeg, 2005;
Marchetti, Kampf, Finzi & Salvatorelli, 2003; Larson et.al. 2001). I denna undersökning
framkommer att nästan 7/10 använder Sterillium då den upplevs vara skonsammare för
huden i eftersom den återfettar så bra. Arbetsgivarens upphandlade alternativ och den
produkt som rekommenderas är Sterisol, de kommentarer som undersökningen visar är
att de som använder Sterisol nämner fördelar med att den är parfymfri och utan tillsatta
färgämnen, och att den fungerar bra på deras hud. Nackdelar med Sterisol enligt
undersökningen är att den torkar ut huden och att en del får eksem av den. Stordalen
(1999) hävdar att den preoperativa handdesinfektionen bla ska ha som krav att den inte
ska orsaka hudirritation, den ska vara effektiv och snabbverkande. Det visar sig i
enkäten att 7/10 föredrar den produkt som inte är upphandlad. Då den inte är
upphandlad så finns bara en flaska Sterillium vid varje tvättsluss, medan det finns 2-3
av den upphandlade Sterisol. Det blir ofta köbildning till den enda flaskan Sterillium
eftersom personalen är under tidspress för att komma igång med operationen. Frågan är
om detta påverkar compliance, följsamhet, vid den preoperativa handdesinfektionen?
Borg et.al. (2009), menar att en del av operationspersonalen inte utförde handhygienen
om den handdesinfektionsprodukt de föredrog inte var tillgänglig.
Med den upphandlade produkten ska hela metoden ta 3 minuter, själva
handdesinfektionen 1 minut och handtvätt med tvål och vatten 2 minuter. Den produkt
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majoriteten föredrar tar 1,5 minuter med handdesinfektionen, det är ej tidsangivet vilken
beräknad tid handtvätt med tvål och vatten ska ta. Enligt Söderström och Åkesdotter
Gustafsson (2016) ska man alltid välja den huddesinfektion som passar huden. De
menar också att mellan två operationer räcker det med att desinfektera händer och
underarmar med alkoholbaserat huddesinfektionsmedel, medan man tvättar med tvål
och vatten före första operationen på dagen, efter ett längre uppehåll mellan
operationerna som matrast/toalettbesök eller vid synligt orena händer innan händerna
och underarmarna spritas. Vad menas då med ett längre uppehåll, hur länge är det? Det
är inte konstigt att respondenterna ifrågasätter om när händerna ska tvättas med tvål och
vatten. Tydligare riktlinjer är önskvärda.

Hübner et al. (2006) visar inverkan av 1-minut lång handtvätt med tvål och vatten på
hudens fuktighet och på resultatet av tre standardalkoholers (propan -1-ol 60%, propan2-ol 60%, och etanol 80%) effekter på den residenta mikrobfloran vid en preoperativ
handdesinfektion. Studien visar att handtvätt efterföljt av desinfektion med ett
alkoholbaserat handdesinfektionsmedel försämrar effekten av den preoperativa
handdesinfektionen. Hübner et al. anser att rutinmässig handtvätt inte ska ingå som en
del av den preoperativa handdesinfektionen. Fukt på händerna späder ut effekten av
handdesinfektionsmedlet som har bäst effekt på torr hud, därför bör man vänta med att
desinficera händerna i minst 10 minuter efter handtvätt för att huden visar sig ha en
ökad fuktighet i 10 minuter efter handtvätt. En kort handtvätt på 15 sekunder som
effektivt reducerar sporer kan utföras och görs då med fördel i början på arbetspasset,
för att händerna ska ha tillräckligt med tid att torka innan den alkoholbaserade
handdesinfektionen påbörjas.
Borg et.al (2009) menar att sjukvårdspersonal föredrar att tvätta sig med tvål och vatten
före att använda alcoholbaserad handdesinfektion. Frågan är om dessa gamla
traditioner/vanor ligger kvar hos operationspersonalen. Tvättar operationspersonalen sig
för mycket? Och hur bra effekt har den preoperativa handdesinfektionen då?
Operationssköterskor påpekar att en korrekt och noggrann inlärning i preoperativ
handdesinfektion tidigt i utbildningen gör att en förståelse utvecklas som medför en bra
compliance under resten av yrkeskarriären (Brown, Crawford, Nerlich & Koteyko,
2008). Leventhal et.al., 2009) visar på att nästan alla (90 %) operatörer kunde de nya
riktlinjerna och rutinerna, men bara drygt hälften (56 %) följde dessa, Umit et.al. (2013)
visar på samma beteende. Pan et.al. (2009) menar att operationspersonal drivs mer av
gamla starka traditioner än av fakta gällande rutiner kring handhygien. I Tabell 1 ser
man att ¼ läkare arbetat mer än 10 år. Hur ser deras traditioner ut? Enligt äldre tradition
får inte läkare lära sig att klä sig sterilt själv, utan en operationssköterska ska stå och klä
på en fullt kapabel människa. Det tar tid i anspråk både för läkare och sköterskor, det
skulle vara bra om det ingick i läkarnas utbildning för att kanske också få en större
förståelse av vikten att den preoperativa handdesinfektionen utförs korrekt. Jang et.al.
(2010) visar att läkare har försämrade handhygienrutiner om de har lågt förtroende för
riktlinjerna. De undrar också varför de satsas så lite resurser om handhygienen är så
viktig. Det visar sig också att blivande läkare har uppfattningen att det finns viktigare
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infektionspreventiva åtgärder än just handhygien, och att yngre kirurger härmar och gör
lika som sina äldre och mer erfarna kollegor gällande att sköta sin handhygien, de
ifrågasätter inte heller hur eller varför handhygien utförs (Umit et.al. 2013). Här kan
man då undra hur väl de kan sin handhygien med tanke på att ¼ har lärt sig den
preoperativa handdesinfektionen av en kollega. Vet kollegan det korrekta sättet gällande
preoperativ handdesinfektion, eller lär man ut fel. För att sedan föras vidare av den
starka traditionen.
1/5 av respondenterna tycker att det är otydliga rutiner och det är en stor spridning av
hur man lärt sig rutinerna. Dessa framgår av vårdhandboken, men 2/3 läser aldrig
vårdhandboken. Det finns inte heller någon (0 %) som uppdaterar sina preoperativa
kunskaper via vårdhandboken. 1/3 vill förändra information och rutiner, bland
önskemålen som framkommer önskas utbildning, bättre information och tydligare
rutiner. Öquist (2008) anser att för att kunna minska postoperativa infektioner måste
olika system inom vården samverka med varandra. Det kan därför vara idé att titta över
rutiner och följsamheten kring handhygienrutiner, men även andra faktorer som
påverkar förekomst av postoperativa infektioner, såsom huddesinfektionen, kan huden
torkas torr manuellt, för att spara tid. Eller ska man göra som litteratur och vetenskap
säger att låta huden självtorka (Myklestul Dåvöy, Eide & Hansen, 2012). För att komma
tillrätta med problemet måste man inse att det är problemet som är problemet och inte
infektionerna, som är resultatet av problemet (Öquist, 2008). Problemet däremot anser
jag vara bristande rutiner, bristande utbildning och därigenom en låg compliance till
handhygienrutiner. Utbildningen för både undersköterskor, operationssköterskor och
läkare bör ses över. Arbetsledningen bör fundera över hur rutinerna ska kunna framgå
bättre och tydligare, och löpande fortbildning och information kan utvecklas, får man
till dessa områden bättre och kan ta bort traditionstänkandet inom vården tror jag
compliance för den viktiga preoperativa handdesinfektionen kommer att öka. För att
komma tillrätta med de postoperativa infektionerna måste vi också våga tänka i nya
banor och ifrågasätta det vi gör för att kunna nå bättre resultat. En sak att ifrågasätta är
om man ska fortsätta tvätta sina händer som vi gör eller om vi ska anamma Hübner et.
al (2006) studie som visar på att det inte ger den effekt man föreställt sig utan tvärtom
en försämrad effekt. Det förefaller finnas mycket att utveckla inom detta området. En
självklarhet borde också vara ett enhetligt nationellt register som tex SKL eller
Socialstyrelsen ansvarar för, och till vilket postoperativa infektioner ska rapporteras.
Genom bättre information till patienter som skrivs ut och till vårdcentraler samt
slutenvård borde detta kunna genomföras.

8 Slutsats och kliniska implikationer
Det finns anledning att se över rutiner och hur man kan tydliggöra dessa och
implementera vad som gäller för operationspersonalen. Studiens huvudfynd visar på att
händer och underarmar tvättas för mycket med tvål och vatten samt att ingen läser
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vårdhandboken för att uppdatera sina kunskaper angående preoperativ
handdesinfektion. Det behövs tydliga och utförliga riktlinjer om den preoperativa
handdesinfektionen, dessa bör framgå på annan plats än i vårdhandboken, lämpligtvis i
rutinpärm, vid tvättfat osv, men även genomgång under inskolning samt löpande
uppdateringar. Frågor som behöver besvaras är om arbetspasset ska inledas med en
snabb 15 sekunders tvätt med tvål och vatten, för att sedan i anslutning till operationer
genomföra den alkoholbaserade handdesinfektionen? Det är dags att den preoperativa
handdesinfektionen får ta större plats i utbildningarna, inte bara för operationssköterskor
utan också för undersköterskor och läkare. Varför får de inte lära sig att tvätta och klä
på sig sterilt själva? Ska vikten av den preoperativa handdesinfektionen få
genomslagskraft måster resurser satsas på detta.
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Bilagor
Bilaga A Enkät

Enkät
1. Är du

man
Kvinna

2. Vilken yrkeskategori tillhör du?

3. Hur många år har du arbetat som sterilklädd personal
0-2 år
3-5 år
5-10 år
10-fler år

4. Hur har du huvudsakligen lärt dig den preoperativa
handdesinfektionen, endast ett svarsalternativ
Genom kollegor
Genom utbildningen
På arbetsplatsen ex. fortbildningsdagar
Genom att läsa vårdhandboken
Annat sätt
Om annat sätt, vad

30

5. Hur ofta uppdaterar du dina preoperativa
handdesinfektionskunskaper
Varje månad
Varje år
Mer sällan
Aldrig
6. På vilket sätt sker huvudsakligen uppdateringen av dina
preoperativa handdesinfektionskunskaper, endast ett
svarsalternativ
Via vetenskapliga artiklar
Via kollegor
Via studenter
Via vårdhandboken
Via fortbildning
Via information på arbetet
Via annat sätt
Om annat sätt, vilket?
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7. Vilken metod av den preoperativa handdesinfektionen använder du
Tvål och Sterisol
Tvål och Sterilium
Klorhexidin
Annan variant

Om annan variant, vilken?

Vilken är anledningen till den valda metoden?

8. Hur många gånger uppskattar du att du tvättar dina händer och
underarmar med tvål och vatten under arbetsdagens preoperativa
handdesinfektionstillfällen
0 gånger
1 gånger
2-3 gånger
3-5 gånger
5-10 gånger
Fler än 10 gånger
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9. Hur ofta spritar du dina händer och underarmar under arbetsdagens
preoperativa handdesinfektionstillfällen
0 gånger
1 gånger
2-3 gånger
3-5 gånger
5-10 gånger
Fler än 10 gånger

10.Hur lång tid uppskattar du att det tar mellan den preoperativa
handtvätten och den preoperativa handdesinfektionen
0-1 minut
1-3 minuter
3-5 minuter
5-7 minuter
7-10 minuter
10 minuter eller mer

33

11.Hur tydligt uppfattar du att rutinerna för preoperativ
handdesinfektion framgår på din arbetsplats

Inte alls tydligt
Något otydligt
Ganska tydligt
Jättetydligt

12.Hur har du fått reda på rutinerna gällande preoperativ
handdesinfektion på just din arbetsplats, endast ett svarsalternativ

Genom inskolning
Genom att läsa igenom rutinerna
Genom kollegor
Genom arbetsplatsträffar
Annat sätt

Om annat sätt, hur?
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13. Hur viktig anser du den preoperativa handtvätten med tvål och
vatten är
Inte alls viktig
Lite viktig
Viktig
Jätteviktig

14.Hur viktig anser du att den preoperativa handdesinfektionen med
handsprit är
Inte alls viktig
Lite viktig
Viktig
Jätteviktig

15. Hur ofta läser du vårdhandbokens avsnitt angående preoperativ
handdesinfektion
Varje månad
Varje år
Mer sällan
Aldrig

16.Skulle du önska någon förändring på information och rutiner kring
preoperativ handdesinfektion
Ja
Nej

Om ja, vad?

35

Bilaga B

Försättsblad

Information angående enkät
Denna enkät är utformad med syfte att ta reda på hur följsamheten kring rutinerna
gällande den preoperativa handdesinfektionen är på Östersunds Sjukhus
Centraloperation. All personal som klär sig sterilt inför operation inkluderas i studien.
Enkäten kommer att samlas in under första veckan i maj och resultaten kommer att
redovisas i en D-Uppsats.

Enkäten utgör examensarbete för en operationssjuksköterskestudent vid
Linnéuniversitetet i Växjö. Samtliga personer som besvarar enkäten kommer att vara
helt anonyma i projektet. Deltagande i studien är helt frivilligt och kan när som helst,
utan förklaring, avbrytas. I och med att enkäten är besvarad och inlämnad räknas det
som informerat samtycke.

Godkännande för att genomföra enkäten har utfärdats av verksamhetschefen på
centraloperation på Östersunds Sjukhus. Det finns en del bakgrundsfrågor i enkäten
men dessa kommer inte att särredovisas i resultatet utan endast användas för att
generellt beskriva informanterna.

Ansvarig för studien är:

Carina Hemå, Operationssjuksköterskestudent vid Linnéuniversitetet i Växjö
ch222tn@student.lnu.se 070-5952934
Jenny Lovebo, handledare, Universitetslektor vid Linnéuniversitetet i Växjö
Jenny.lovebo@lnu.se 0470-708363
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Bilaga C Etikkommittén
Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt, kliniskt forskningsprojekt
eller motsvarande inför rådgivande etisk granskning

Projekttitel: Preoperativ handdesinfektion hos operationspersonal
________________________________________________

Projektledare: ___Carina Hemå_______________________________________________

Handledare: _____Jenny Lovebo_______________________________________________
Ja

Tveksamt

Nej

Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter
1

2

3

4

5

(dvs. enligt Personuppgiftslagen behandla personuppgifter som avslöjar
ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk
övertygelse, eller medlemskap i fackförening eller att behandla
personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv).

x

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på forskningspersonerna
(även sådant som ej avviker från rutinerna men som är ett led i
forskningen)?

x

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka
forskningspersonerna (t.ex. behandling av övervikt) eller som innebär en
uppenbar risk att påverka? (Se 4 § 2 punkten i Etikprövningslagen
2003:460)

x

Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller
avliden människa (t.ex. blodprov eller PAD)?

x

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom barn, dementa
eller psykiskt handikappade liksom personer i uppenbar
beroendeställning såsom patienter eller studenter som är direkt beroende
av försöksledaren)?

x

Om någon av frågorna 1-5 besvarats "Ja" eller "Tveksamt" kan forskningsarbetet, om det
genomförs på forskarnivå, kräva godkännande vid en etikprövning av regional
etikprövningsnämnd (EPN).
För vidare information om Etikprövningsnämnden se www.epn.se.

Om frågorna 1-5 besvarats med ett "Nej", fortsätt egengranskningen genom att kryssa när
punkten är uppfylld:
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Ja
6

Tveksamt

I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att deltagarna förstår
dess syfte och uppläggning (inklusive vad som krävs av den enskilde, t.ex.
antal besök, projektlängd etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan

x

påverka beslut om medverkan klart framgår (mörka inget men överdriv ej
heller farorna). Minderårig skall i allmänhet ha vårdnadshavares
godkännande (t ex enkäter i skolklasser).
7

Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i den skriftliga
informationen till patient eller forskningsperson. Vidare framgår tydligt att
deltagare när som helst och utan angivande av skäl kan avbryta försöket
utan att detta påverkar forskningspersonens omhändertagande eller
behandling eller, om studenter, betyg etc.

x

8

Eventuellt upprättande av personregister (där data kan kopplas till fysisk
person) är anmält till registeransvarig person på respektive förvaltning
(PUL- ansvarig).

Ej
aktue
llt

9

Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga för
forskningspersonernas säkerhet är namngivna (prefekt, verksamhetschef
eller motsvarande).

x

Blanketten skall bifogas ansökan och skrivas under av den som genomför
projektet och i förekommande fall även av handledare.
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Nej
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