
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Operationssjuksköterskors erfarenheter av 
hudrengöring efter hudförslutning av 
operationssåret och steril förbandsläggning 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

Operation room nurses experiences of cleaning the sealed operation 
wound and applying of sterile bandage  
 

 

Björklund, Yanina 
 
 

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 

Specialistsjuksköterska inom operationssjukvård 

15 hp, avancerad nivå 

Handledare Catrine Björn 

Examenatorns namn: Kaisa Bjuresäter 
 
Ht 2017 - Vt 2018 

 
 
 
 

 



 
 

 

SAMMANFATTNING 

 

Titel                                 Operationssjuksköterskors erfarenheter av hudrengöring efter hudförslutning av 

                                         operationssåret och steril förbandsläggning 

Fakultet:                           Hälsa, natur- och teknikvetenskap  

Kurs:                                Examensarbete - omvårdnad, 15 hp  

Författare:                        Yanina Björklund 

Handledare:                      Catrine Björn 

Examinerande lärare:       Kaisa Bjuresäter 

 

Examinator:                     Marie Louise Hall-Lord 

Sidor:                                23 sidor 

Datum för examination:    2018-05-09 

Svenska nyckelord:           Infektion förebyggande, Perioperativ inställning, Desinfektion, 

                                          Operationssjuksköterska 

 

 

 

Introduktion: En viktig del i operationssjuksköterskors arbete är att genom lämpliga 

omvårdnadsåtgärder förhindra att patienter drabbas av postoperativa sårinfektioner. 

Operationssjuksköterskan är ansvarig för att operationsområdet är sterilt tills operationen är avslutad. 

Detta innebär bland annat att hudrengöring efter hudförslutning av operationssåret och steril 

förbandsläggning görs på ett korrekt sätt. Syfte: Syftet med studien var att beskriva 

operationssjuksköterskornas erfarenheter av hudrengöring efter hudförslutning av operationssåret samt 

förbandsläggning. Metod: En kvalitativ intervjumetod med semistrukturerade frågor användes. Sex 

operationssjuksköterskor deltog i studien. Kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera 

intervjuerna som varade mellan 30 - 40 minuter. Resultat: Resultaten visade ett tema ”Stolt 

yrkeskunskap men begränsande faktorer gällande fortsatt förbättring av arbetsmetoder” samt tre 

kategorier och sju subkategorier. Konklusion: Rengöring av ett avslutet operationssår utförs i nuläge 

enligt beprövad arbetserfarenhet och rutiner men det krävs en ny evidensbaserad kunskap tillämpas i 

det dagliga arbetet för att bedriva en evidensbaserad omvårdnad. Även tydliga riktlinjer för 

uppföljningen av postoperativa sårinfektioner skall implementeras i det dagligen utkommande arbete. 
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Introduction: An important part of the occupational nurse's work is to prevent patients from 

postoperative wound infections through appropriate care measures. The operation nurse is responsible 

for the operation area being sterile until the operation is complete and that the cleaning and 

reorganization of the completed operating wound with a sterile dressing is correct and aseptic, which 

prevents postoperative wound infections. Purpose: The purpose of the study was to describe the 

occupational nurse's experiences of skin cleansing after skin closure and dressings. Method: A 

qualitative interview method with semistructured questions was used. Six occupational nurses 

participated in the study. Qualitative content analysis was used to analyze interviews ranging between 

30-40 minutes. Result: The results showed a theme "Proof of professionalism but limiting factors for 

further improvement of working methods" as well as three categories and seven subcategories. 

Conclusion: Cleaning a completed surgery wound is performed in the current state according to proven 

work experience and routines, but it is required that a new evidence-based knowledge is applied in the 

daily work of carrying out evidence-based nursing. Clear guidelines for the follow-up of postoperative 

wound infections should also be implemented in the daily work. 
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INTRODUKTION 

En viktig del i operationssjuksköterskors arbete är att genom lämpliga omvårdnadsåtgärder 

förhindra att patienter drabbas av postoperativa sårinfektioner. Enligt patientsäkerhetslagen 

(SFS 2010:659) definieras vårdskada som psykiskt eller kroppsligt lidande vilket drabbar 

patienter i kontakt med hälso- och sjukvård och som hade kunnat undvikas om lämpliga 

vårdåtgärder vidtagits (SFS 2010:659). Postoperativ sårinfektion räknas som vårdskada och är 

en brist i patientsäkerhet. Postoperativa sårinfektioner är de vanligaste infektionerna bland 

vårdrelaterande infektioner. Antalet av vårdrelaterande infektioner på en kirurgisk verksamhet 

i Sverige är 34,8% varav 21,3 % av dessa är postoperativa sårinfektioner (SKL, 2011). 

Vårdskador innebär 1,3 miljoner extra vårddygn per år och kostnaden för dessa extra vårddygn 

uppgår till 11,5 miljarder kronor per år (SKL, 2011; SKL, 2013). Det saknas vetenskaplig 

evidens för hur hudrengöring efter hudförslutning av operationssåret och steril 

förbandsläggning påverkar postoperativa infektioner och utifrån det finns en otydlighet om 

vilken metod som operationssjuksköterskor använder. 

Faktorer som kan bidra till postoperativa sårinfektioner 

Faktorer som kan bidra till postoperativa sårinfektioner är patientens allmäntillstånd, om och 

när antibiotika ges, operationens längd, ventilationen på operationssalen samt personalens sätt 

att hantera klädsel och munskydd (Falci Ercole, Maciel Rezende Macieira & Goncalves Cresro 

Wenceslau, de Resende, Couto Machado Chianca, 2011; Jonsson, Johannesdottir & 

Robertsson, Mogensen, 2014; Myklestul Dåvøy, Hansen & Eide, 2012; Rothrock, 2015). Den 

vanligaste orsaken till postoperativa sårinfektioner är kontamination via direkt eller indirekt 

kontakt med operationssåret eller via operationsinstrument som kontaminerats av 

operationspersonalens hantering. Dock är kontaminering av sterila operationsinstrument 

mindre vanlig. (Dancer, Stewart & Coulombe, Gregori, Virdi, 2012). Förutom eventuell 

kontaminering via operationspersonalens hantering kan kontaminering ske på grund av att 

sterilt gods inte hanteras på ett korrekt sätt utanför operationsavdelningen eller brister i 

steriliseringsmetoder (Dancer, et al., 2012 & Melhus, 2010).  

Smittvägar under operationen relaterade till postoperativa sårinfektioner 

Trots antibiotikaprofylax och antibakteriella sårfilmer uppstår postoperativa sårinfektioner när 

en förorening av bakterier sker under operation. Bakterier kommer oftast från patientens egen 

normalflora, men kan även komma från omgivningen (Tanner, Swarbrook & Stuart, 2009). 

Smittan som orsakar postoperativ sårinfektion kan vara endogen eller exogen. Det beror på 

vilken typ av kirurgiska ingrepp, vilka smittvägar och smittkällor som är relaterade till just den 

operationen (Vårdhandboken, 2015). Endogen smitta orsakas av att patientens egna 

mikroorganismer ger patienten en infektion. Detta kan uppstå när patientens egen normala 

hudflora exempelvis är koloniserad av Staphylococcus Aureus. Dessa orsakar de flesta 

postoperativa sårinfektionerna (Ibrahimi, Sharon & Eisen, 2011). I vanliga fall orsakar inte 

dessa bakterier besvär. Vid operation när huden penetreras finns ändå en risk att hudbakterier 

kontaminerar operationssåret och orsakar en infektion i vävnaden. Exogen smitta uppstår när 

smittämnet kommer från omgivningen och infekterar patienten. Alla individer avger en stor 

mängd luftburna hudpartiklar, hår eller partiklar från kläder. Operationspersonalen är den 

vanligaste smittkällan av luftburna bakterier på en operationssal. Operationssåret kan således 

kontamineras genom att hudfragment faller ned från luften i operationssåret eller via nedfall i 

vätskor, på medicinska instrument, dukar och annat material som ligger öppet i operationssalen 

och som sedan i sin tur för med sig bakterier i operationssåret (Hansen, Loraas & Synnøve 

Brekken 2012; Vårdhandboken, 2015). Kontaktsmitta kan uppstå när hudbakterier eller 

hårstrån med hudbakterier når operationssåret via genomfuktade operationsrockar eller hål på 

operationshandskar (Vårdhandboken, 2015). Droppsmitta orsakas av hosta, salivdroppar eller 



 
 

näsvätska. Dropparna har ett spridningsområde på ungefär en armlängds avstånd, och faller 

direkt ner i operationssåret från operationspersonalen (Vårdhandboken, 2015). 

Operationssjuksköterskans omvårdnadsansvar                                                         

Utfallet av en operation är beroende av operationspersonalens kompetens. 

Operationssjuksköterskan är skyldig att arbeta för att varje patient ska få säker och professionell 

vård (SFS 2010:659). I operationssjuksköterskans övergripande yrkesroll ingår att kunna arbeta 

i team med olika yrkeskategorier samt inneha teknisk, intellektuell och social kompetens för att 

utöva patientsäker vård (Alfredsdottir & Bjornsdottir, 2008; Gillespie, Chaboyer & Wallis, 

Chang, Werder, 2008; Mitchell & Flin, 2008). Enligt Kompetensbeskrivning för 

operationssjuksköterskor (2011) ska operationssjuksköterskor kunna kritiskt analysera och 

reflektera över den perioperativa omvårdnadens metoder och ruiner samt utöva evidensbaserad 

vård för att bevara patientsäkerhet. Operationssjuksköterskor har ansvar för att det kirurgiska 

ingreppet genomförs på ett patientsäkert sätt genom att de aseptiska och hygieniska principerna 

tillgodoses. Operationssjuksköterskan är den person som i första hand är ansvarig för aseptik 

och hygien i operationsverksamhet. Operationssjuksköterskans ansvar är förebygga smitta och 

smittspridning på en operationssal och hennes uppgift är att bevara sterilitet och förebygga 

postoperativa sårinfektioner (Bäckström, 2012; Hansen, et al., 2012; Kelvered, Öhlen & 

Åkersdotter, Gustavsson, 2011; Kompetensbeskrivning, 2011). Operationssjuksköterskor har 

trots sin expertis inom aseptiska och hygieniska principerna inte alltid vetenskaplig evidens 

som fullt ut stöder deras omvårdnadsåtgärder. Detta kan leda till att lokala rutiner och sätt att 

arbeta skiljer sig åt mellan operationssjuksköterskor och avdelningar beroende på vilka faktorer 

man väljer att grunda sina omvårdnadshandlingar på. 

 

Rengöring av operationssår efter hudförslutning, desinfektionstvätmedel och sterilt 

förband 

Operationssår tillhör kirurgiska sår som planeras och utförs med skarpa instrument. 

Operationssår har rena och jämna sårkanter vilket bidrar till en snabb sårläkning. För att sluta 

operationssåret fäster vanligvist kirurgen sårkanterna mot varandra med suturer eller agraffer 

så att såret kan primärläcka (Andersson, Jeppsson & Rydholm, 2012; Rothrock, 2015). 

Operationssjuksköterskan är ansvarig för att operationsområdet är sterilt tills operationen är 

avslutad samt att rengöring och omläggning av operationssåret med ett sterilt förband utgörs på 

ett korrekt och aseptiskt sätt vilket förebygger postoperativa sårinfektioner (Kelvered, et al., 

2011; SKL, 2011). Operationssåret måste lämnas så rent som möjligt för att inga bakterier ska 

blir kvar under det postoperativa förbandet. Detta görs genom att rengöra såret från blod och 

vävnadsrester med fuktig och steril duk. Detta utförs varsamt för att undvika vävnadsskada och 

smärta (Eide & Brekken, 2012; Vuolo, 2006).  

Det finns olika desinfektionstvättmedel som kan användas för att utföra huddesinfektion runt 

om operationssåret efter att sårkanterna förslutits. I en studentuppsats av Hansson och Svensson 

(2015) med begränsat vetenskapligt evidensvärde på grund av få mätningar undersöktes 

förekomst av bakterier på patienters hud då rengöring av huden efter hudförslutning genomförts 

med antingen Natriumklorid eller Klorhexidinsprit. En jämförelse gjordes och resultatet visade 

att Klorhexidinsprit tvätt resulterade i noll bakterietillväxt, medan rengöring med Natriumklorid 

visade förekomst av bakterietillväxt (Hansson & Svensson, 2015). I en studie av Segal (2006) 

undersöktes operationssjuksköterskors åtgärder vid hudrengöring efter sårförslutning och före 

förbandsläggning med tre olika huddesinfektionsmedel, Natriumklorid, Klorhexedinglukonat 

och Providon-jod. Resultatet visade att spritbaserade desinfektionstvättmedlet Klorhexidin gav 

bäst bakteriedödande effekt.  



 
 

Trots viss vetenskaplig evidens för att Klorhexidin har den bästa bakteriedödande effekten finns 

ändå andra faktorer som påverkar valet av desinfektionsmedel såsom storlek, lokalisation av 

operationssåret, typ av kirurgi samt patientens ålder och allmäntillstånd (Vuolo, 2006). 

Operationssjuksköterskan lägger om operationssåret med sterilt förband där sterila rutiner 

tillämpas. Förbandet skall då vara tätt och täcka hela suturraden, kunna suga upp sekretion samt 

skydda såret från kontaminering (Eide & Brekken, 2012). Såvida det inte finns tecken på 

blödning eller infektion byts inte förbandet under den första veckan efter det kirurgiska 

ingreppet. Det anses att den sterila barriären är bruten om blödningen från operationssåret 

uppstår och läcker från förbandet. Såret tvättas då med sterilt vatten och nytt sterilt förband 

appliceras (Eide & Brekken, 2012; Vuolo, 2006). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Postoperativa sårinfektioner innebär både patientlidande och ökade kostnader för hälso- och 

sjukvården. Trots en rad riktlinjer som har för avsikt att minska postoperativa sårinfektioner 

utgör dessa infektioner fortfarande ett stort problem. En del i att förhindra postoperativa 

sårinfektioner är att korrekt utföra hudrengöring efter hudförslutning av operationssåret samt 

steril förbandsläggning. Det saknas randomiserade kontrollerade studier för att ge vetenskaplig 

evidens för vilket val av hudrengöring efter förslutning av operationssår samt förbandsläggning 

som ska användas. I väntan på vetenskaplig evidens för vilken metod som har bäst effekt är det 

av intresse att få kunskap om vilka omvårdnadsåtgärder operationssjuksköterskor vidtar för 

närvarande gällande hudrengöring efter hudförslutning av operationssåret samt 

förbandsläggning. 

 

 

SYFTE  

Att beskriva operationssjuksköterskors erfarenheter av hudrengöring efter hudförslutning av 

operationssåret samt förbandsläggning. 
 

METOD  

Design 

Kvalitativ design ansågs lämplig för studien då syftet var att identifiera mindre kända och inte 

tillräckligt undersökta innebörder och egenskaper av ett fenomen samt att ge en fördjupande 

förståelse av fenomenet som undersöktes (Graneheim & Lundman, 2013; Henricson, 2012; 

Kvale & Brinkmann, 2009). Kvalitativ intervju med semistrukturerade intervjufrågor samt 

följdfrågor möjliggör en öppen och djup konversation med deltagarna där de beskriver egna 

erfarenheter (Polit & Beck, 2012). Intervjuerna i denna studie fokuserade på 

operationssjuksköterskors erfarenheter av det undersökta fenomenet. Kvalitativ innehållsanalys 

(Graneheim & Lundman, 2013) användes för att analysera svaren på intervjufrågorna. 

 

Undersökningsgrupp  

Sex operationssjuksköterskor på en operationsavdelning på ett sjukhus i Mellansverige deltog 

i studien. Ett strategiskt urval användes med anledning att inte missa den viktiga informationen 

som kan ge mer förståelse över det undersökta fenomenet (Polit & Beck, 2012). 

Inklusionskriterierna var att operationssjuksköterskorna skulle ha yrkeslivserfarenhet i mer än 

tre år samt arbeta inom någon av tre olika operationsspecialiteter för att ha olika erfarenheter. 

Författaren informerade muntligt samtliga operationssjuksköterskor vid ett morgonmöte om 

syftet med studien samt dess inklusionskriterier. Därefter tog operationssjuksköterskor som var 

villiga att delta kontakt med författaren till studien. Denne bedömde om inklusionskriterierna 

stämde, därefter fick operationssjuksköterskorna ett informationsblad om studiens syfte och 



 
 

vad intervjuerna skulle handla samt en blankett om skriftligt samtycke om deltagande där det 

framgick att deltagande var frivilligt och när som helst kunde avbrytas samt att data behandlades 

konfidentiellt (Bilaga 4). Urvalet ledde till att tre av operationssjuksköterskorna arbetade inom 

enheten som var specialiserad på gynekologiska, urologiska, öron/ näsa/ hals och 

plastikoperationer. En operationssjuksköterska arbetade inom enheten som var specialiserad på 

kärl/toraxkirurgi, gastro/ endokrinkirurgi och ytterligare två operationssjuksköterskor arbetade 

inom enheten som var specialiserad på öppna och laparoskopiska kolecystektomier, 

ljumskbråcksoperationer och mastektomier med och utan axillära utrymningar.  

 

Datainsamling 

För att genomföra studien inhämtades skriftligt tillstånd av ansvarig verksamhetschef på en 

operationsavdelning (Bilaga 3). Datainsamlingen genomfördes under vecka 6 - 7, 2016. 

Intervjuerna hölls i ett grupprum på respektive enhet efter överenskommelsen om tiden med 

varje deltagare och under deltagarnas schemalagda arbetsdagar.  

För att säkerställa att intervjufrågor var relevanta och begripliga genomfördes en provintervju 

med en operationssjuksköterska. Intervjufrågorna har inte ändrats efter provintervju. 

Intervjuerna spelades in. Inspelningsutrustning provades och deltagarna informerades om att 

inspelning skulle påbörjas. Intervjuerna varade mellan 30 och 40 minuter. Under samtliga 

intervjuer användes en intervjuguide (Bilaga 1) där frågorna var utformade för att besvara 

studiens syfte. Om deltagarna hade svårt att svara på frågorna gavs ytterligare förklaring och 

förtydliganden kring frågorna.  

 

Dataanalys 

Intervjuerna analyserades enligt Graneheim och Lundmans (2013) beskrivning av kvalitativ 

manifest innehållsanalys. Allt intervjumaterial lyssnades igenom flera gånger innan det 

transkriberades för att få en förståelse för innehållet. Varje transkriberad intervjutext fick ett 

nummer under analysen för att kunna särskilja datamaterialet åt. Den transkriberade texten 

lästes upprepande gånger. Meningsenheter som svarade mot studiens syfte markerades och 

lyftes ur texten till ett separat dokument. Meningsenheterna granskades och kondenserades med 

bevarande av det centrala innehållet. De kondenserade meningsenheterna kondenserades 

ytterligare till koder. Koderna grupperades utifrån skillnader och likheter i subkategorier och 

kategorier. Ett exempel på genomförandet av analysarbetet visas i tabell 1. 
 

Tabell 1. Exempel på dataanalysen enligt kvalitativ manifest innehållsanalys, där meningsenheter 

kondenserats och bildat koder som sorterats i subkategorier och kategorier. 

Meningsenheter  

 

Kondenserade 

meningsenheter  

Kod      Sub 

kategorier  

Kategorier  

Då tar jag ren 

operationsduk och 

använder 

Natriumklorid 

…fuktar den och 

tvättar 

operationssåret där 

det är blodigt… tar 

av översta handskar 

innan jag sätter på 

förband… vi tvättar 

inte med Descutan 

Ren operationsduk. 

Tvättar 

operationssåret med 

Natriumklorid. 

Tvättar inte med 

Descutan innan. 

 

 

 

 

 

 

Rengöring 

av  

operations

-sår  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hud-

desinfektions

medels 

funktion och 

användbarhet 

 

 

 

 

 

 

 

Huddes 

infektions-

medelens 

och 

förbandens 

funktion och 

använd-

barhet 

 



 
 

innan man sätter på 

förbandet…  

 

  

 

Vilket material jag 

använder… det beror 

lite på vilken 

operation… det ser 

lite olika ut, 

beroende på vad som 

finns på 

marknaden… jag gör 

alltid det att jag 

väntar med att ta upp 

materialet till det är 

dags att använda 

det… så att det inte 

behöver ligga 

framme och bli 

kontaminerat eller 

någonting sånt 

liksom 

Förbandmaterial ser 

lite olika ut och väljs  

beroende på 

operation. Förbandet 

ska inte ligga 

framme under hela 

operationen då det 

blir kontaminerat. Ta 

upp förbandet när det 

är dags att använda.  

Förbands-

material 

och 

hantering 

Förbands-

material och 

deras funktion 

och 

användbarhet 

 

Forskningsetiska överväganden   

Forskningsetiska aspekter i denna studie utgår från informerat samtycke, konfidentialitet och 

frivillighet (Cordex, 2015). Författaren följer de forskningsetiska överväganden som är 

relevanta för uppsats med en kvalitativ innehållsanalys (Kvale & Brinkman, 2009). Då syftet 

med intervjuerna var att få ta del av operationssjuksköterskornas erfarenheter av att utföra vissa 

arbetsmoment lades stor vikt vid att de intervjuade inte skulle känna att deras sätt att arbeta 

ifrågasattes. I analysprocessen antogs en så neutral hållning som möjligt till innehållet i 

intervjuerna och vikt lades vid att allt som svarade mot syftet togs med. Godkännande av en 

avdelningschef samt samtycke om deltagande var inhämtade innan intervjuerna. Studien har 

genomförts med särskild hänsyn till bevarande av konfidentialitet, det vill säga att ingen 

igenkänning av deltagare ska kunna ske. Det transkriberade materialet har förvarats med tanke 

på säkerhet i en lösenordskyddad dator (Cordex, 2015; Polit & Beck, 2012).  

 

 

 



 
 

RESULTAT    

Resultatet presenteras med det övergripande temat ”Beprövad arbetserfarenhet gav tydlighet i 

arbetsmetoder men begränsningar gällande förbättringsåtgärder” samt tre kategorier och sex 

subkategorier (Figur 1). 

 

 

 

Figur 1. Resultatets tema, tre kategorier och sex subkategorier 

Huddesinfektionsmedelens och förbandens funktion och användbarhet 

I kategorin ”Huddesinfektionsmedelens och förbandens funktion och användbarhet’’ framkom 

att operationssjuksköterskorna hade kunskap om olika huddesinfektionsmedel och att 

Natriumklorid var deras förstahandsval vid hudrengöring efter hudförslutning av 

operationssåret. Operationssjuksköterskorna betonade också att förbandsvalet var viktigt och 

att dess funktion hade betydelse för en infektionsfri sårläkningsprocess. 

Huddesinfektionsmedels funktion och användbarhet 

Operationssjuksköterskorna beskrev att det fanns olika huddesinfektionsmedel och att olika 

huddesinfektionsmedel användes på olika operationsavdelningar runt om i Sverige. De beskrev 

sina kunskaper om huddesinfektionsmedel genom att de förklarade deras egenskaper och hur 

de verkade på huden. Operationssjuksköterskorna ansåg att Natriumklorid skulle vara 

förstahandsvalet vid sårrengöringen innan förbandet applicerades, det var så de fått lära sig att 

göra på arbetsplatsen.  

’’Tvättar av såret med Natriumklorid men jag vet att det kan se olika ut på olika 

ställen (1)… ’’ 

’’Vi tvättar rent men Natriumklorid och det finns ju olika idéer om det där… Men 

här tvättar vi med Natriumklorid (5)...’’ 

Det fanns uppfattningar om att Klorhexidin inte alls skulle användas, varken i form av Descutan 

tvättsvamp eller som Klorhexidinsprit. Detta byggde på farhågor om att användande av 

Klorhexidinsprit skulle kunna framkalla postoperativa sårinfektioner. Det skulle kunna ske 

genom en uttorkande effekt på hudens yta vilket skulle kunde orsaka små sprickor i huden runt 
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om operationssåret. Detta i sin tur kunde leda till att bakterier koloniserade vävnaden i närheten 

av operationssåret och på det viset öka infektionsrisken. 

’’Om man tvättar med Klorhexidinsprit runt omkring då kan det kanske också bli 

infektion (6)...’’ 

’’Vi tvättar inte med Descutan heller innan man sätter på förbandet (2)….’’ 

Förbandsmaterial och deras funktion och användbarhet 

Operationssjuksköterskorna var insatta i sårläkningsprocessen och detta underlättade val av 

förband. Operationssjuksköterskor beskrev omfattande olika förbandsmaterial som finns på 

marknaden och de betonade vilken stor betydelse förbandet hade för att operationssåret skulle 

läka komplikationsfritt. Förbandets funktion skulle bidra till att läka operationssåret ostört, 

skydda mot infektioner och hålla patienten smärtfri. De förklarade hur valet av förband måste 

anpassas efter operationssårets lokalisation, storlek, form och utifrån hur mycket vätska som 

beräknades utsöndras från operationssåret under läkningstiden. Operationssjuksköterskorna 

bedömde också om förbandet behövde förstärkas utifrån om det skulle utsättas för yttre 

påfrestning eller på grund av mycket sårvätska.  

’’Tre stycken SteriStrip, delas den i hälften och så sen lägger jag på dem i 

mellanrum. Och det mellanrummet ska in för att eventuellt sårvätskan ska rinna 

ut (4)... 

De beskrev också hur de utifrån sin kunskap kunde anpassa sig till att använda olika 

omläggningsmaterial till exempel beroende på vad som fanns tillhands på olika 

operationsavdelningar.  

’’ Det ser lite olika ut, beroende på vad som finns på marknaden... Jag använder 

en hel del (6)... ’’ 

’’Vilket material jag använder beror lite på vilken operation… Är man på öron 

då kanske man använder olika typ av kompresser, på ortopeden använder dem 

lite andra material och så där (3)...’’ 

Operationssjuksköterskornas och operatörers arbetsmetoder 

I kategorin ”Operationssjuksköterskornas och operatörers arbetsmetoder’’ beskriver 

operationssjuksköterskorna sina erfarenheter av att arbeta sterilt kopplat till hudrengöring efter 

hudförslutning av operationssåret och steril förbandsläggning. De beskriver att det sterila 

arbetssättet är en grundpelare i allt, att det sterila arbetssättet är gemensamt för alla 

operationssjuksköterskor men att det ändå finns utrymme för självständiga ställningstaganden 

om hur arbetsmoment ska utföras. Det fanns också en bristande tillit till operatörernas arbetssätt 

gällande hudrengöring efter hudförslutning av operationssåret och steril förbandsläggning. 

Operationssjuksköterskornas sterila arbetsmetoder 

Operationssjuksköterskorna berättade att de var medvetna om och hade kunskaper om vad som 

ökade risken för postoperativa sårinfektioner. De beskrev exempelvis hur olika risker förhöll 

sig till vilken kroppsdel som opererades och utifrån det hur hudrengöringen efter hudförslutning 

av operationssåret behövde anpassas och även hur den sterila förbandsläggningen behövde 

anpassas. Redan före operationen visste operationssjuksköterskorna att vissa kroppsdelar 

innebar stora svårigheter gällande operationssårrengöring och ordentlig applicering av förband 

innan operationen avslutades. De beskrev också den ökande risken av postoperativa 

sårinfektioner på grund av stora operationssår samt att det var av betydelse hur dessa hanterades 

postoperativt. 



 
 

’’ Viktigt är att förbandet fäster ordentligt... Inte skicka iväg patienten med 

kladdigt eller blodigt förband. Det är infektionsrisken också (5)...’’ 

Operationssjuksköterskorna var tydliga med att deras arbetsuppgifter på operationssalen alltid 

baserades på att bevara steriliteten.  

’’Man använder ren, alltså man inte har smutsig när man börjar rengöra huden 

(2)…’’ 

När operationssjuksköterskorna berättade om hur de utförde sårrengöring efter hudförslutning 

och hantering av förband framhöll de att fastställda rutiner skulle efterföljas. De beskrev att de 

hade ett professionellt och kompetent förhållningssätt och att de arbetade utifrån allmänna 

sterila rutiner som baserades på grundprinciper om sterilitet. Operationssjuksköterskorna 

betonade att steriliteten var grunden för yrket och att det var viktigt att känna till det sterila 

arbetssättet och kunna handla därefter. Det krävdes alltid uppmärksamhet och logiskt tänkande 

innan agerande för att undvika postoperativa sårinfektioner. Patientsäkerheten och principen 

’’att inte skada’’ var alltid prioriterat. 

Samtidigt som operationssjuksköterskorna lyfte fram gemensamma arbetssätt och att de lokala 

rutinerna prioriterades av alla så berättade de också att de utifrån sin yrkeserfarenhet 

individuellt anpassade sina arbetssätt kring rengöringen av operationssåret efter hudförslutning 

och före förbandsläggning. De beskrev att de grundläggande sterila rutinerna var väldigt lika 

mellan operationssjuksköterskorna för att förebygga postoperativa sårinfektioner. Exempelvis 

utfördes arbetet i en viss ordning i samband med tvätt av operationssår efter att det förslutits 

samt på det sätt vilket förbandet applicerades. Som nyutbildade hade de fått lära sig hur man 

gjorde gällande operationssårrengöring utifrån erfarna kollegor och arbetsplatsens rutiner, 

däremot inte utifrån någon vetenskaplig litteratur. Utifrån erfarenhet anpassades sen 

arbetssätten till att bli mer individuella. Bland annat framkom olika uppfattningar om 

användningen av Klorhexidin för att tvätta det förslutna såret före förbandets applicering.  

Operationssjuksköterskorna beskrev, trots rutiner om förstahandsval av Natriumklorid, att de 

ibland kunde använda en operationsduk fuktad med Klorhexidinsprit om det var väldigt blodigt 

runt operationssåret eller efter ett mer omfattande ingrepp. 

Bristande tillit till operatörers arbetsmetoder 

Operationssjuksköterskorna betonade att rätt teknik och ordning krävdes för att hantera 

förbandet. Förbandet skulle inte ligga framme under hela operationen eftersom det då kunde bli 

kontaminerat. Förbandet skulle tas fram i nära anslutning till användning. Det sterila förbandet 

sattes alltid på innan den sterila draperingen togs bort. Detta för att undvika kontaminering av 

operationsområdet.  

’’Jag väntar med att ta upp materialet till det är dags att använda det. Så att 

förbandet inte behöver ligga framme och bli kontaminerat eller någonting sånt 

(1)…’’ 

                    ’’ Sätter på förbandet innan steril drapering tas bort (2)...’’ 

Det fanns tillfällen då operatören tog över förbandsläggning och denne utförde då dessa 

arbetsmoment på ett annat sätt än vad operationssjuksköterskorna skulle gjort. Farhågor 

uttrycktes om att risken för postoperativa sårinfektioner kunde öka när operatören utförde dessa 

arbetsmoment. Det var oklart för operationssjuksköterskorna var och hur operatörerna hade fått 

sin kunskap. Ibland ansåg vissa operationssjuksköterskor att operatörernas handlingar inte var 

sterila vid omläggningen. Operationssjuksköterskorna hade haft diskussioner med operatörerna 

om omläggningsteknik för att klargöra att rätt teknik krävs för en optimal sårläkning och 



 
 

förebyggande av postoperativa sårinfektioner. Men på grund av makthierarkier hade 

operationssjuksköterskorna ibland funnit det svårt att få gehör för sin kunskap.  

’’Sedan finns en del plastik- eller bröstskirurger som vill att man sätter 

SteriStripen rakt över såret istället och kanske sätter på en-två- tre stuken över(4-

5)...’’ 

’’ Men då blir det så tätt så vätskan ju inte rinner ut istället. Då det större risk för 

kanske infektion då man gör det (4)...’’ 

Begränsningar i att kunna förbättra arbetsmetoder 

I kategorin ”Begränsningar i att kunna förbättra arbetssätt” beskrivs en låg tilltro till 

vetenskaplig evidens samt svårigheter att få återkoppling på utförda omvårdnadshandlingar.  

Vetenskaplig evidens ansågs inte motivera förändring av arbetsmetod 

Om rutiner skulle ändras så var det viktigt för operationssjuksköterskorna att det var motiverat 

och patientsäkert. Operationssjuksköterskorna menade att användbarheten av resultat från 

vetenskapliga studier var begränsat i det kliniska arbetet. Resultat från studier som undersökt 

huddesinfektionsmedel och postoperativa sårinfektioner sågs inte i sig som en grund för att 

ändra lokala rutiner. Operationssjuksköterskorna menade att det inte fanns behov att byta 

huddesinfektionsmetoder eftersom de nuvarande metoderna och riktlinjerna var etablerade och 

lämpliga. Operationssjuksköterskorna hade dock stor tillit till hygiensköterskorna och föredrog 

dessa som rådgivare. De ansåg att hygiensjuksköterskorna var pålästa och erfarna i frågor om 

hygien och infektionsförebyggande åtgärder på operationssalar.  

’’Eftersom vi jobbar med hygien och aseptik så många gånger kontaktar vi 

hygiensköterskan som också i många fall får vara med och kanske göra olika 

typer av mätningar. Så att det inte bara så att någon bestämmer i studie… Så 

jobbar inte vi (1)… 

’’Kommer en studie som visar att det finns en annan metod som är bättre så 

kommer vi säkert ändra våra rutiner också… Men just nu gör vi såhär i alla fall 

(1)...’’ 

 

Svårigheten att få återkoppling på arbetsmetoder  

Operationssjuksköterskorna beskrev svårigheten att vetenskapligt undersöka hudrengöring 

efter hudförslutning av operationssåret och steril förbandsläggning relaterat till postoperativa 

sårinfektioner, då infektioner kan bero på många olika faktorer. Samtidigt fanns en frustration 

över att det inte fanns uppföljning av postoperativa sårinfektioner, i alla fall kände inte 

operationssjuksköterskorna till någon sådan uppföljning. Operationssjuksköterskorna beskrev 

att deras funktion att förebygga postoperativa sårinfektioner genom att arbeta på ett korrekt sätt 

inte inbegrep uppföljning av infektioner. Dock menade operationssjuksköterskorna att den 

kunskap som infektionsuppföljning skulle ge, skulle kunna leda till bättre kvalité av det utförda 

arbetet.  

’’Vi har ingen uppföljning av sårinfektioner postoperativt (3)… ’’ 

’’Det är faktiskt lite tråkigt att man inte får följa patienter efter och man inte vet 

hug gick det med såret... Finns inget register heller… Det skulle vara intressant 

för mig själv att veta om man kan tänka var det mitt fel eller det gått fel till under 

operationen också (6)…’’ 



 
 

 

DISKUSSION   

Detta arbete syftade till att beskriva operationssjuksköterskors erfarenheter av hudrengöring 

efter hudförslutning av operationssåret och förbandsläggning. Den kvalitativa 

innehållsanalysen resulterade i teman ’’Beprövad erfarenhet gav tydlighet i arbetsmetoder men 

begränsningar gällande förbättringsåtgärder’’ samt tre kategorier och sex subkategorier. 

Resultatdiskussion  

Operationssjuksköterskorna berättade om rutiner vid hudrengöring efter hudförslutning av 

operationssåret. Resultatet indikerade att Natriumklorid, i de flesta fall, var det främsta 

desinfektionstvättmedlet för rengöring av huden efter hudförslutning och det prioriterades 

framför olika spritbaserade desinfektionstvättmedel. Det finns idag inga vetenskapliga studier 

om vilket medel som är mest lämpligt vid användning till hudrengöring efter hudförslutning av 

operationssåret. Studier som undersökt preoperativ tvätt har motstridiga resultat (Swenson, 

Hedrick, Metzger, Bonatti, Pruett & Sawyer, 2009; Darouiche, Itani, Otterson, Webb, Carrick 

& Berger, 2010; Segal, 2006) och metoder som beskriver preoperativ tvätt kan inte 

generaliseras till hudrengöring efter hudförslutning av operationssåret. Utöver att vetenskaplig 

evidens saknas för vilken hudrengöring efter hudförslutning av operationssåret som är bäst, var 

det också en försvårande inställning att operationssjuksköterskorna hade bristande förtroende 

för vetenskaplig evidens. Operationssjuksköterskor såg inte resultaten från olika studier som en 

grund för att ändra sina arbetssätt eller de lokala rutinerna. Detta är inte i enlighet med 

Kompenesbeskrivning för operationssjuksköterskor (2011) som anger att 

operationssjuksköterskan ska utöva evidensbaserad vård samt genomföra, utvärdera och 

utveckla forsknings- och förbättringsarbete och aktuella riktlinjer. Likaså menar Jernström och 

Säljö (2010) att kompetens som behövs i sjuksköterskans arbete inte kan utvecklas genom 

enbart praktiska erfarenheter. Tvärtom så krävs det både teoretiska kunskaper och praktisk 

erfarenhet. Den teoretiska kunskapen formar och utökar den praktiska verksamheten liktidig 

som den praktiska verksamheten kan påverka utveckling av teori och forskning (Jernström & 

Säljö, 2010).  

Operationssjuksköterskor betonade också att hantering av sårförband och omläggning av 

operationssåret inte var mindre viktigt än rengöring av huden efter förslutning av 

operationssåret. De betonade att steril hantering av förbandet var en självklarhet för att 

förebygga postoperativa sårinfektioner. Det finns olika undersökningar om vilket förband är 

mest lämpligt att använda efter att operationssåret är tvättat och förberett för omläggning. Vuolo 

(2006) förespråkar användning av fuktig och steril duk som omläggningsmaterial, vilket skulle 

leda till mindre smärta och vävnadstrauma. Borkar och Khubalkar (2011) och Segers et al., 

(2007) jämförandestudier visade däremot ingen skillnad avseende olika förbandstyper och 

postoperativa infektioner. Huruvida operationssjuksköterskornas erfarenheter av att hantera 

förbandet sterilt bygger på vetenskaplig evidens är alltså svårt att säga, men att det inte skadar 

att hantera förbandet sterilt. Även huruvida farhågorna om att risken för postoperativa 

sårinfektioner ökade när vissa operatörer utförde icke steril förbandsläggningen var berättigade 

är svårt att säga. Bekymmersamt var ändå den irritation som operationssjuksköterskorna kände 

på grund av makthierarkier vid diskussioner med operatörer om detta. 

Nestel och Kidd (2006) betonar att god patientsäkerhet beror på bland annat 

operationssjuksköterskans möjlighet att bli lyssnad på och på operationssjuksköterskans 

möjlighet att kunna framföra sin åsikt till övrig operationspersonal. Hierarki och makt 

framträder som hinder för operationssjuksköterskor vilket leder till frustration och dålig 

stämning under operation (Nestel & Kidd, 2006). Operationssjuksköterskornas negativa 



 
 

erfarenheter i denna studie i detta avseende stöds också av Sandelin och Gustafsson (2015) och 

Timmons och Tanner (2005) som menar att olika syn på sterilitet och säkerhet bland 

operationspersonal skapar irritation under operation. Operationssjuksköterskorna fick dåligt 

bemötande när de försökte tala om hygien med operatörer. Detta ledde till att 

operationssjuksköterskorna till slut undvek diskussioner med operatörerna vilket kan öka risken 

för postoperativa sårinfektioner (Sandelin & Gustafsson, 2015; Timmons & Tanner, 2005). 

Alfredsdottir och Björnsdottir (2008) menar att patientsäkerheten är beroende av 

operationssjuksköterskornas möjligheter att arbeta med förebyggande åtgärder som gäller 

sterilitet för att undvika postoperativa sårinfektioner. Övrig operationspersonal ska därför vara 

lyhörda och tillitsfulla gentemot operationssjuksköterskornas kompetens. Enligt lagen (SFS 

1982:736) så har varje patient rätt till god hygienisk kvalité under vårdtiden. Utifrån 

operationssjuksköterskornas kompetens inom området borde det inte uppstå etiska dilemman i 

diskussioner med operatörer. 

Operationssjuksköterskorna beskrev svårigheten att vetenskapligt undersöka hudrengöring före 

förbandsläggning relaterat i relation till postoperativa sårinfektioner, då sårinfektioner kan bero 

på många olika faktorer. Dock menade operationssjuksköterskorna att infektionsuppföljning 

skulle kunna leda till bättre kvalité av det utförda arbetet. Detta stämmer med direktiv från 

World Health Organisation (2009) och Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) där det 

konstateras att en postoperativ sårinfektion ska rapporteras som en avvikelse och registreras 

som en allvarlig vårdskada. SKL (2017) har introducerat ett åtgärdspaket för registrering av 

postoperativa sårinfektioner och säger att dessa åtgärder är obligatoriska. Genom registreringen 

och journalgranskningen av postoperativa sårinfektioner identifieras och åtgärdas 

kvalitetsbrister. Vidare anser SKL (2017) att mätresultat ska återkopplas till behörig 

operationspersonal för förbättringsåtgärder och kvalitetsuppföljning, detta görs inte idag. 

Hälso-och sjukvårdens organisation och ledning ska inbegripa stöd till implementering av 

vetenskapligt evidensbaserad vård. En engagerad ledning är en förutsättning för att 

evidensbaserade riktlinjer blir och förblir klinisk praxis.  

Metoddiskussion  

En litteratursökning innan arbetet påbörjats visade att det inte fanns vetenskaplig litteratur om 

operationssjuksköterskornas erfarenheter av hudrengöring efter hudförslutning av 

operationssåret samt förbandsläggning. Detta ledde, istället för att sammanställa befintlig 

vetenskaplig litteratur, till att genomföra en kvalitativintervjustudie i ämnet.  

 

För att säkerställa att intervjufrågor var relevanta och begripliga genomfördes en provintervju 

med en handledande operationssjuksköterska. Nackdelen kunde ses i tidsbristen då 

provintervjun genomfördes under handledarens schemalagda arbetsdag och det inte fanns 

tillfälle för att prova och diskutera lämpligheten av varierande intervjufrågor under längre tid. 

Således lämnades intervjufrågorna oförändrade efter provintervju.  

 

Studiens trovärdighet diskuteras med hjälp av begreppen tillförlitlighet, giltighet och 

överförbarhet (Graneheim & Lundman, 2013). Studiens tillförlighet stärks igenom att samma 

semistrukturerade frågor och typ av följdfrågor användes i samtliga intervjuer. Intervjufrågorna 

formades med avsikt att bygga en konstruktiv dialog och samspelet mellan intervjuaren och 

operationssjuksköterskorna och följdfrågorna gav möjlighet för operationssjuksköterskorna att 

ytterligare utveckla och mer detaljerat besvara frågorna. Intervjuarens ringa erfarenhet av att 

intervjua kan ha lett till att möjligheter att ställa följdfrågor förbisågs och därmed gav ett ytligare 

resultat. Studiens giltighet stärks genom inklusion av sex operationssjuksköterskor från tre olika 

operationsspecialiteter i en varierande ålder, detta gav den variation som eftersträvades. 



 
 

Studiens giltighet kan försvagas av få antal deltagare. Studiens möjliga överförbarhet till andra 

grupper och kontexts stärks genom ingående beskrivning av metod och analys. Detta underlättar 

för läsaren att bedöma överförbarheten av resultatet (Graneheim & Lundman, 2013).  

Förslag till fortsatt forskning  

Det finns ett uppenbart behov av randomiserade kontrollerade studier för att ge vetenskaplig 

evidens för vilket val av hudrengöring efter förslutning av operationssår som ska användas. 

Ytterligande kvalitativa intervjustudier skulle kunna bringa mer kunskap om varför 

operationssjuksköterskor självständigt väljer andra sätt att arbeta än det som rutiner fastslår. 

Klinisk betydelse  

Då operationssjuksköterskor självständigt valde metod för hudrengöring efter hudförslutning 

av operationssåret behöver en diskussion tas upp gällande följsamhet till rutiner och riktlinjer, 

med eventuellt förändring av rutiner och riktlinjer. Inställning till och användning av 

vetenskaplig evidens i det dagliga arbetet behöver stärkas. Att operatörer inte tycktes respektera 

operationssjuksköterskornas professionella kunskaper om sterila arbetssätt för att förhindra 

postoperativa sårinfektioner är också något som behöver diskuteras och förändras.  

KONKLUSION 

Operationssjuksköterskorna visade goda professionella erfarenheter det som gällde rengöring 

och omläggning av avslutet operationssåret med ett sterilt förband men beskrev inte tydligt 

gällande riktlinjer om val av desinfektionstvättmedel för hudrengöring runt om ett avslutet 

operationssår. Rengöring av ett avslutet operationssår utförs i nuläge enligt beprövad 

arbetserfarenhet och rutiner men det krävs en ny evidensbaserad kunskap tillämpas i det dagliga 

arbetet för att bedriva en evidensbaserad omvårdnad. Även tydliga riktlinjer för uppföljningen 

av postoperativa sårinfektioner skall implementeras i det dagligen utkommande arbete. 
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