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Bakgrund: Postoperativa sårinfektioner är en stor kostnad för sjukvården och drabbar upp till 

en tredjedel av alla patienter som genomgår en kirurgisk operation. I Sverige samt internationellt 

följs riktlinjer för preoperativ kroppstvätt men är evidensgraden tillräckligt stark?  

Syfte: Syftet var att undersöka om preoperativ kroppstvätt minskar postoperativa sårinfektioner. 

Frågeställningar: ”Vilket medel är mest effektivt av klorhexidin och povidon-jodid?” och 

”Förekommer skillnader i incidensen av SSI beroende på om preoperativ kroppstvätt utförts i 

hemmet eller på sjukhus?”.  

Metod: Litteraturstudien är uppbyggd på 13 kvantitativa artiklar där innehållet granskats utifrån 

Polit och Becks (2017) granskningsmall för kvantitativ metod.  

Resultat: Litteraturstudiens resultat är uppdelat i tre kategorier; Preoperativ kroppstvätt eller 

endast perioperativ tvätt, Kroppstvätt med klorhexidin eller povidon-jodid samt preoperativ 

kroppstvätt utförd i hemmet eller på sjukhus. Huvudsakliga resultatet är att preoperativ 

kroppstvätt minskar postoperativa sårinfektioner samt att klorhexidin är mer effektivt än 

povidon-jodid. Det framkom även att patienter som utfört preoperativ kroppstvätt i hemmet hade 

en lägre incidens av postoperativa sårinfektioner än de som tvättats på sjukhus.  

Slutsats: För att patienter ska ha en lägre risk att utveckla en postoperativ sårinfektion bör 

preoperativ tvätt med huddesinfektionsmedel utföras. Patienter kan med fördel utföra den 

preoperativa tvätten i hemmet och använda medel innehållande klorhexidin då detta medel anses 

mer effektivt än povidon-jodid.  
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Introduktion 

I Sverige är drygt en tredjedel av alla vårdskador vårdrelaterade infektioner (VRI). En av de 

vanligaste vårdrelaterade infektionerna är postoperativ sårinfektion. Patientens psykiska och 

fysiska välmående påverkas negativt vid infektion och ger längre vårdtider som är en stor 

kostnad för svensk sjukvård (Socialstyrelsen 2019). Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, 

(2011) har tagit fram riktlinjer för att minska postoperativa sårinfektioner, detta är en nationell 

satsning för att öka patientsäkerheten. Litteraturstudiens forskningsområde var modeller och 

innovationer för säker vård.  

Bakgrund 

Preoperativ kroppstvätt  

 

Enligt de svenska riktlinjer från SKL (2011) framgår det att patienter ska genomgå 

helkroppstvätt med huddesinfektionsmedel inför operation, även kallad preoperativ 

kroppstvätt. Detta ska utföras minst två gånger och hudförberedelsen kan ske på sjukhuset eller 

i hemmet (SKL 2011). Enligt World Health Organization, WHO, (2018) riktlinjer ska patienter 

duscha inför operation och använda någon form av huddesinfektionsmedel eller vanlig tvål. 

Detta gör huden så ren som möjligt och minskar bakterierna på hudytan (WHO 2018). Vid 

ingrepp där patienten riskerar att utveckla en infektion orsakad av kroppsegna hudbakterier 

rekommenderas helkroppsdesinfektion med desinfekterande medel, exempelvis klorhexidin 

(Vårdhandboken 2018). När patienten följer ett protokoll för helkroppsdesinfektion påbörjas 

den preoperativa tvätten kvällen innan operation och fullföljs på operationsdagen. Det är viktigt 

att den preoperativa tvätten utförs ordentligt och viktiga områden att desinfektera är naglar, 

genitalier, navel samt rygg. Patienten kan därför behöva guidning och information om 

tillvägagångssättet. Efter den preoperativa tvätten bör patienten förses med rena kläder samt 

sängkläder (Vårdhandboken 2018).  

Det är många steg i utförandet av preoperativ kroppstvätt som ska uppfyllas för att uppnå 

maximal effekt (Qvistgaard m.fl. 2017). Vissa patienter anser att det är svår att utföra den 

preoperativa kroppstvätten rätt. Det finns en variation av hur patienter kan inta information och 

vissa är i behov av mer stöttning än andra. Det är därför viktigt att sjuksköterskan för en dialog 

med patienterna i det preoperativa skedet, för att kunna identifiera de patienterna med utökat 

behov och därmed ge samma vårdkvalité till alla (Qvistgaard m.fl. 2017). 

 

När den preoperativa fasen är klar och patienten anses redo för operation påbörjas den 

perioperativa vården. Peri hänvisar till tiden närmast patientens operation. Perioperativ 

omvårdnad innefattar vårdhandlingar som utförs av anestesi- och operationssjuksköterskor 

(Lindwall & Von Post 2008).   

 

Huddesinfektionsmedel 

 

Huddesinfektionsmedel används i syfte att förebygga infektion och kallas antiseptika 

(Socialstyrelsen 2006). Klorhexidin samt povidon-jodid ses som de två mest använda 

huddesinfektionsmedlen och de kan även blandas med alkohol för att ge bättre effekt (Davies 

& Patel 2016).   

 

Alkohol används på intakt hud och har en snabb och desinfekterande effekt på alla bakterier 

samt de flesta virus och svampar. Medlet är inte allergiframkallande men kan orsaka sveda på 
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slemhinnor och sår. De alkoholer som används för huddesinfektion är 70-procentig etanol, 

isopropanol samt propanol (Ericson & Ericson 2009).  

 

Klorhexidin är ett bakteriedödandemedel som reducerar bakteriefloran på huden i upp till sex 

timmar efter applikation (Gould 2012). Medlet är främst verksamt mot grampositiva bakterier 

samt något mindre verksamt mot gramnegativa. Klorhexidin används som antiseptiskt medel 

på hud, sår och slemhinnor och finns som 0,5%, 2% eller 4% lösning (Ericson & Ericson 

2009; Gould 2012). Hibiscrub samt Descutan är två huddesinfektionsmedel vars verksamma 

ämne är klorhexidin (FASS 2019).  

 

Povidon-jodid är ett huddesinfektionsmedel som används i flera länder, bland annat USA, 

men som inte används i svensk sjukvård. Medlet är bakteriedödande och har en viss effekt 

mot bakteriesporer (Socialstyrelsen 2006). Nackdelen med povidon-jodid är dess starka lukt 

samt att det ger fläckar på huden, textiler och att allergiska reaktion kan förekomma hos 

användare (Ericson & Ericson 2009; Gould 2012). Betadine är ett exempel på 

huddesinfektionsmedel vars verksamma ämne är povidon-jodid (Ghobrial m.fl. 2017).  

 

Vårdrelaterade infektioner  

 

Patienter som drabbas av en infektion under slutenvård eller på grund av diagnostik, behandling 

eller omvårdnad kallas för vårdrelaterad infektion (Socialstyrelsen 2019; WHO 2018). I Sverige 

är vårdrelaterade infektioner en tredjedel av alla vårdskador som uppstår. I Sverige drabbas 

närmare 65 000 patienter varje år av VRI. Kostnaden för en vårdrelaterade infektion uppnår 

omkring 107 000 kr/patient för svensk sjukvård (Socialstyrelsen 2019). Baserat på data från 

olika länder runt om i världen uppskattas över 100 miljoner patienter drabbas av en 

vårdrelaterad infektion varje år (WHO 2011). Två vanliga vårdrelaterade infektioner är 

urinvägsinfektion och postoperativa sårinfektioner (Socialstyrelsen 2019).  

 

Postoperativa sårinfektioner  

 

Sårinfektioner som uppträder under eller efter operation definieras som ”surgical site 

infection”, SSI (Dizer m.fl. 2010; Mangram m.fl. 1999). WHO (2018) definierar SSI som 

infektioner som inträffar inom 30 dagar efter operation i hudens subkutana vävnad, djupa 

vävnad eller organ. Postoperativa sårinfektioner kommer hädanefter benämnas som SSI i 

litteraturstudien. WHO (2018) visar att upp till en tredjedel av alla patienter i låg- och 

medelinkomstländer som genomgått en kirurgisk operation drabbas av SSI. Trots att incidensen 

av SSI är lägre i höginkomstländer, är SSI den näst vanligaste vårdrelaterade infektionen i USA 

och Europa (WHO 2018). Normalt har huden massor av mikroorganismer som koloniserar 

hudytan, detta kallas för hudflora. Merparten är goda bakterier som inte ger upphov till skada 

men ibland kan huden koloniseras av patogena bakterier vars karaktär är sjukdomsalstrande 

och detta kan öka risken att utveckla en infektion. En intakt hud är en av kroppens försvar som 

skyddar patogena bakterier från att tränga in i kroppen och orsaka infektion. En sårinfektion 

uppstår av att hudlagret har penetrerats och bakterier har tagit sig in (Gould 2012). Bakterier 

från patientens egen hud är en vanlig orsak till SSI (Hibbard m.fl. 2002). Den vanligaste 

bakterien vid SSI är staphylococcus aureus, S.aureus, även kallad gula stafylokocker 

(Humphreys 2013; Turtiainen m.fl. 2014). Denna bakterie är patogen men kan även vara en del 

av människans normalflora på huden och i näsan (Humphreys 2013). En mindre grupp av S. 

aureus-stammar är Meticillinresistenta Staphylococcus aureus, MRSA. Dessa MRSA-stammar 

är resistenta mot flertalet antibiotikagrupper (Socialstyrelsen 2006). 
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Sjuksköterskans ansvar 

 

Sjuksköterskan har ett stort ansvar i det preoperativa skedet. Många patienter behöver 

information och stöd inför en operation. Informationen bör vara kort och innehållsrik samt 

individanpassad för patienten, då alla inte kan inta information på samma sätt. Det kan vara bra 

för patienten att ha med en anhörig vid samtal, då sjuksköterskan lättare kan försäkra sig om att 

budskapet nått fram. Att få bra och relevant information kan minska stressen inför ett ingrepp 

och ger patienten ett lugn (Berntzen m.fl. 2011). I sjuksköterskans kompetensbeskrivning ingår 

det att arbeta evidensbaserat. Det innebär att sjuksköterskan ska ha uppdaterad kunskap inom 

yrkesområdet och systematiskt söka efter vetenskaplig litteratur. Sjuksköterskan ska ha ett 

kritiskt tänkande och värdera tillförlitlig vetenskap. Att arbeta evidensbaserat medför en säkrare 

vård och minskad risk för vårdskador (Svensk Sjuksköterskeförening 2017). Enligt 6 kapitel 1 

§ Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska sjuksköterskan utöva sitt arbete utifrån beprövad 

erfarenhet och vetenskap.   

Problemformulering 

Postoperativa sårinfektioner är en av de vanligaste vårdrelaterade infektionerna och drabbar 

upp till en tredjedel av alla patienter som genomgått ett kirurgiskt ingrepp. Att drabbas av en 

sårinfektion påverkar patienter negativt, förlänger vårdtider samt är en stor kostnad för 

sjukvården i världen. I Sverige samt internationellt följs riktlinjer för preoperativ kroppstvätt i 

hemmet eller på sjukhus, eftersom det anses vara en åtgärd för att minska incidensen av 

postoperativ sårinfektion. Det skiljer sig i olika länder vilket huddesinfektionsmedel som 

används, vanligast är medel innehållande klorhexidin eller povidon-jodid men vilket medel har 

egentligen bäst effekt. Sjuksköterskor ska arbeta evidensbaserat och upprätthålla en hög 

vårdkvalité så att vårdskador inte uppkommer, men är evidensgraden för preoperativ 

kroppstvätt tillräckligt stark?  

Syfte 

Undersöka om preoperativ kroppstvätt minskar postoperativa sårinfektioner. 

 

Frågeställningar:  

• Vilket medel är mest effektivt av klorhexidin och povidon-jodid?  

• Förekommer skillnader i incidensen av SSI beroende på om preoperativ kroppstvätt 

utförts i hemmet eller på sjukhus? 
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Metod 

En litteraturstudie utgår enligt Polit och Beck (2017) från ett formulerat syfte samt eventuella 

frågeställningar och baseras på vetenskaplig litteratur. Insamlad data ska sammanställas och 

analyseras så resultatet kan sammanfattas skriftligt på ett systematiskt sätt. Litteraturstudien 

formades efter Polit och Becks (2017) nio steg, se figur 1. 

 

 

Figur 1. Polit och Becks (2017) nio steg fritt översatt.  

Litteratursökning 

 

Litteraturstudiens systematik utgick från Polit och Becks (2017) nio steg. Enligt steg 1 

formulerades ett syfte som landade i att undersöka om preoperativ kroppstvätt minskar 

postoperativa sårinfektioner samt två frågeställningar.  I steg 2 ska relevanta databaser samt 

sökord väljas ut. Utifrån syftet samt frågeställningarna valdes databaserna Cinahl och Pubmed. 

Cinahl på grund av dess inriktning på omvårdnad och Pubmed för dess medicinska fokus (Polit 

& Beck 2017). Relevanta sökord valdes ut med hjälp av svensk MeSH. Svensk MeSH 

översätter svenska ord till engelska MeSH-termer som kan användas i databaser (Karolinska 

institutet u.å.). Sökord beskrivs nedan till respektive databas. 

 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

 

Artiklarna som inkluderades var studier med patienter över 18 år, akuta samt planerade 

operationer och preoperativ tvätt utförd på sjukhus samt i hemmet. De valda artiklarna var peer 

reviewed och publicerade mellan 2009-01-01 och 2019-09-26 samt författade på engelska. Det 

exkluderade materialet var reviewartiklar samt artiklar/studier där annat huddesinfektionsmedel 

än klorhexidin och povidon-jodid använts.  

1.Formulera syfte 
till 

litteraturstudien

2.Påbörja en plan 
för sökningen, välj 

databas och 
sökord

3.Påbärja sökning, 
och välj ut artiklar 

till första urval

4.Granska 
artiklarna efter 
relevans urifrån 

titel och abstrakt

5.Läs valda 
artiklar i fulltext 

6.sammanställ 
information från 

artiklarna 

7.Artiklarna 
granskas kritiskt 

efter vetenskaplig 
kvalité

8.Analysera och 
strukturera 
materialet

9.Sammanställ 
materialet kritiskt
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Databassökning  

 

I Cinahl användes Major Subject Headings (MH) termer och sökorden som valdes ut var 

”Surgical wound infection”, ”Skin preparation, surgical”, ”preoperative care”, 

”Chlorhexidine” och ”Povidone-iodine”. Enligt steg 3 ska databassökning påbörjas och 

relevanta artiklar identifieras. Sökorden söktes först enskilt och kombinerades sedan med 

booleska operatorerna ”AND” samt ”OR” för specificering och maximering av träffar. Efter 

kombination av sökorden lades begränsningarna till för att endast inkludera artiklar som är peer 

reviewed samt mellan 2009-01-01 och 2019-09-26.  

 Tabell 1. 

Databas: 

CINAHL 

SÖKORD ANTAL 

TRÄFFAR 

URVAL 1 URVAL 2 URVAL3 

S1 (MH) Surgical 

wound infection 

9501    

S2 (MH) Skin 

preparation, surgical 

551    

S3 (MH) Preoperative 

care 

14,863    

S4 (MH) Chlorhexidine 3069    

S5 (MH) Povidone-

iodine  

742    

S6 (MH)”Skin 

preparation, 

surgical”OR (MH) 
”Preoperative care” 

15,326    

S7 (MH) 

”Chlorhexidine” 

OR(MH) 

”Povidone-iodine” 

3569    

S8 S1 AND S4 AND 

S6 

115 28 13 8 

S9 S1 AND S2 AND 

S7 

66 8 [1] 1 0 

TOTALT:     8 

Litteratursökning gjord i Cinahl 2019-09-26. S= Sökning, MH= Major subject Heading, []= 

Intern dubblett.  
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I PubMed valdes sökorden “Chlorhexidine”, “Surgical wound infection”, “Preoperative care” 

samt “Disinfection” och samtliga var Medical Subject Heading (MeSH) termer.  Sökordet “Skin 

preparation” valdes även ut men sökningen gjordes i fritext då databasen inte hade någon 

passande MeSH-term att använda. Enligt steg 3 söktes respektive sökord  först fram enskilt och 

kombinerades därefter med booleska operatorn ”AND” för specificering av träffar. När 

sökorden kombinerades lades begränsningarna “10 years” samt “humans” till för att endast 

inkludera artiklar inom 10 år samt studier gjorda på människor.   

 

Tabell 2. 

Databas: 

PUBMED 

SÖKORD ANTAL 

TRÄFFAR 

URVAL  

1 

URVAL 

2 

URVAL 

3 

S1 (MeSH) 

Surgical wound 

infection 

35,163    

S2 (MeSH) 

Preoperative 

care  

67,750    

S3 (MeSH) 

Disinfection 

13,876    

S4 (MeSH) 

Chlorhexidine 

8045    

S5 ”Skin 

preparation” 

917    

S6 S1 AND S2 

AND S3 

38 8 0 0 

S7 S1 AND S4 

AND S5 

62 19 (6) 8 5 

Totalt:     5 

Litteratursökning gjord i pubmed 2019-09-13. S= Sökning, MeSH= Medical Subject Heading, 

()= Extern dubblett  

Urval 

I urval 1 genomfördes steg 4 där artiklarnas titel och abstrakt ska granskas hos respektive 

databas (Polit & Beck 2017). I Cinahl granskades 181 artiklar varav 36 gick vidare till urval 2 

och i Pubmed granskades 100 artiklar varav 27 kvarstod efter granskning. Materialet som 

exkluderades i urval 1 bestod av reviewartiklar, studier med operationer på barn samt artiklar 

vars resultat inte passade litteraturstudiens syfte. Efter borttagning av interna samt externa 

dubbletter kvarstod 56 artiklar som gick vidare till urval 2. 

I urval 2 genomfördes steg 5 där de valda artiklarna ska läsas i fulltext (Polit & Beck 2017). 

Enligt steget lästes de 56 uttagna artiklarna i fulltext med fokus på syfte, resultat och diskussion. 

Efter granskning av respektive artikel exkluderades material som ej mätte incidensen av 

postoperativa sårinfektioner samt artiklar vars huddesinfektionsmedel inte stämde överens med 

studiens inklusionskriterier. Efter urval 2 återstod totalt 22 artiklar vars innehåll 

sammanfattades enligt steg 6 (Polit & beck 2017). Dessa 22 artiklar gick sedan vidare för 

kvalitetsgranskning.   

I urval 3 genomfördes steg 7 där artiklarna ska granskas kritiskt efter vetenskaplig kvalité 

(Polit & Beck 2017). Samtliga 22 artiklar kvalitetsgranskades enligt Polit och Becks (2017) 

granskningsmall ”Guide to an overall critique of a Quantitative Research”. Efter granskning 
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exkluderades fyra artiklar på grund av otydligt redovisat bortfall.  Två artiklar exkluderades 

vars metodbeskrivning var otydlig och ej systematisk. Ytterligare tre av artiklarna föll bort då 

siffror på postoperativa sårinfektioner från slutsatsen inte stämde överens med siffrorna i 

resultatet och därmed räknades inte studierna som trovärdiga. Efter urval 3 fanns 13 artiklar 

kvar som ingår i litteraturstudiens resultat.  

Databearbetning och analys  

 

Enligt Polit och Becks (2017) nio steg genomfördes steg 8 där artiklarnas resultat ska analyseras 

och struktureras. Artiklarna lästes ett flertal gånger enskilt samt tillsammans och sedan 

diskuterades innehållet för att motverka missuppfattningar och feltolkningar. Författarna har 

tillsammans gått igenom artiklarnas resultat och färgmarkerat samt gjort anteckningar på de 

delar som svarade på litteraturstudiens syfte samt frågeställningar. I steg 9 av Polit och Beck 

(2017) ska resultatet sammanställas. Utifrån färgmarkeringarna och de anteckningar som gjorts 

skapades resultatets tre kategorier för att svara på syfte samt frågeställningar.  

 

Forskningsetiska överväganden 

 

När människor ingår i en vetenskaplig studie bör dess mänskliga rättigheter bejakas (Polit & 

Beck 2017). Samtliga 13 artiklar som ingår i litteraturstudien är granskade och godkända av 

etiska kommittéer. För att motverka misstolkningar har engelsk-svenskt lexikon använts då 

inkluderat material är författat på engelska. Enligt Polit och Beck (2017) samt Forsberg och 

Wengström (2015) ska ingen data förvridas eller vara påhittad. Allt relevant material har 

redovisats och material som inte stämde överens med författarnas förutfattade meningar har 

inte utelämnats (Polit & Beck 2012; Forsberg & Wengström 2015). 

 

Resultat 

Syftet med litteraturstudien var att undersöka om preoperativ kroppstvätt minskar postoperativa 

sårinfektioner samt frågeställningarna ”Vilket medel är mest effektivt av klorhexidin och 

povidon-jodid?”, ”Förekommer skillnader i incidensen av SSI beroende på om preoperativ 

kroppstvätt utförts i hemmet eller på sjukhus?”.  

Resultatet är baserat på 13 kvantitativa artiklar där samtliga artiklar redovisas i en matris, se 

Bilaga 1. Resultatet indelades i tre kategorier för att svara på syfte samt frågeställningar. I första 

kategorin ingår patienter som tvättats preoperativt med klorhexidin och följt ett protokoll. I 

protokollet finns skriftlig beskrivning av hur den preoperativa tvätten ska utföras. Dessa 

patienter jämförs med de som endast genomgått perioperativ tvätt på operation. Andra kategorin 

redovisar vilket huddesinfektionsmedel som är mest effektivt mot SSI av klorhexidin och 

povidon-jodid. I sistnämnda kategorin jämförs incidensen av SSI beroende på om den 

preoperativa tvätten har utförts i hemmet eller på sjukhus. Samtliga studier mäter incidensen av 

SSI inom 30 dagar efter operation för att utse skillnader.  

 

Preoperativ kroppstvätt eller endast perioperativ tvätt 

 

Johnson m.fl. (2010) undersökte om ett protokoll för preoperativ kroppstvätt var mer effektivt 

än endast perioperativ tvätt hos patienter som ska genomgå höftoperation. I resultatet framkom 

preoperativ kroppstvätt som mer effektivt mot SSI i jämförelse med patienter som endast 
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genomgått perioperativ tvätt (Johnson m.fl. 2010). En liknande studie är gjord där protokoll 

jämfördes med perioperativ tvätt. Resultatet påvisade ett lägre antal sårinfektioner hos patienter 

som följt protokollet för preoperativ tvätt med klorhexidin (Kapadia m.fl. 2016a). Johnson m.fl. 

(2012) jämförde samma tillvägagångssätt inför knäplastikoperation och studien resulterade i 

lägre incidens av SSI hos de patienter som följt protokollet för preoperativ kroppstvätt. Kapadia 

m.fl. (2012) studie utvärderade incidensen av SSI efter höftplastik med lika tillvägagångssätt 

som resterande studier. I resultatet framkom en lägre incidens av SSI för patienterna som följt 

protokollet. Graling och Vasaly (2013) testade hypotesen om preoperativ tvätt med klorhexidin 

reducerar bakteriefloran på huden och därmed resulterar i en minskning av SSI. Efter jämförelse 

med de patienter som endast genomgått perioperativ tvätt påvisades en lägre incidens av SSI i 

gruppen som använt klorhexidin. Kapadia m.fl. (2016b) undersökte om risken för SSI minskas 

hos patienter som följt ett protokoll med klorhexidin som huddesinfektionsmedel. I resultatet 

framkom att patienter som endast genomgått perioperativ tvätt hade högre risk för utveckling 

av SSI.  

Samtliga studier som jämfört preoperativ kroppstvätt med endast perioperativ tvätt visade på 

samstämmigt resultat.  Grupperna som följt protokollet och använt klorhexidin som 

huddesinfektionsmedel inför operation hade färre antal SSI när utvärdering gjordes inom 30 

dagar (Graling & Vasaly 2013; Johnson m.fl. 2010; Johnson m.fl. 2012; Kapadia m.fl. 2012; 

Kapadia m.fl. 2016a; Kapadia m.fl. 2016b). 

Johnson m.fl. (2010) resultat visade lägre antal SSI hos patienter som använt klorhexidin enligt 

protokoll men ingen signifikant skillnad kunde bevisas. Resterande studiers resultat påvisade 

en signifikant skillnad (Graling och Vasaly 2013; Johnson m.fl. 2012; Kapadia m.fl. 2012; 

Kapadia m.fl. 2016a; Kapadia m.fl. 2016b).  

 

Preoperativ kroppstvätt med klorhexidin eller povidon-jodid 

 

Darouiche m.fl. (2010) utvärderade om preoperativ tvätt med klorhexidin är mer förebyggande 

mot SSI än povidon-jodid. I resultatet påvisades klorhexidin som mer effektivt än povidon-

jodid för att minska antalet SSI hos patienter efter operation. Tuuli m.fl. (2016) testade 

hypotesen om hudförberedelse med klorhexidin är mer effektivt än povidon-jodid i relation till 

antalet SSI efter kejsarsnitt. Incidensen av SSI var lägre hos patienter som använt klorhexidin. 

Springel m.fl. (2017) gjorde en liknande studie på kvinnor som genomgått kejsarsnitt och 

undersökte om tvätt med klorhexidin resulterade i färre antal SSI än povidon-jodid. Ingen 

skillnad i antalet SSI påvisades mellan medlen. Ghobrial m.fl. (2017) utvärderade effekten av 

två huddesinfektionsmedel innehållande klorhexidin eller povidon-jodid och dess inverkan på 

SSI hos patienter som genomgått ryggradsoperation. Resultatet påvisade ingen skillnad mellan 

huddesinfektionsmedlen. Uppal m.fl. (2017) jämförde huddesinfektionsmedlen klorhexidin 

samt povidon-jodid och dess inverkan på antalet SSI hos patienter som genomgått hysterektomi. 

Patienter som använt klorhexidin resulterade i lägre risk för att utveckla SSI (Uppal m.fl. 2017). 

Effekten av två huddesinfektionsmedel innehållande klorhexidin och povidon-jodid jämfördes 

i syfte att minska antalet SSI. Studien resulterade i att incidensen av SSI var lägre vid 

användning av klorhexidin i jämförelse med povidon-jodid (Srinivas m.fl. 2014). Ngai m.fl. 

(2015) jämförde två huddesinfektionsmedel innehållande klorhexidin och povidon-jodid samt 

medlen i kombination för att undersöka dess inverkan på SSI hos patienter som genomgått 

kejsarsnitt. Ingen skillnad i antalet SSI mellan medlen eller i kombination av de två medlen 

kunde påvisas.  

Efter sammanställning av resultaten där klorhexidin och povidon-jodid jämfördes, påvisades 

klorhexidin som det effektivaste medlet och samtliga resultat var signifikanta (Darouiche 

m.fl. 2010; Tuuli m.fl. 2016; Uppal m.fl. 2017). Srinivas m.fl. (2014) studie resulterade i 

klorhexidin som mest effektivt mot SSI men dess resultat var inte signifikant.  



  
12 
 

Resterande studier kunde inte påvisa någon skillnad mellan medlen relaterat till antalet SSI, 

men resultaten från dessa studier var inte signifikanta (Ghobrial m.fl. 2017; Ngai m.fl. 2015; 

Springel m.fl. 2017).  

Samtliga studier från kategorin finns beskrivna i tabell, se tabell 3.  

 

Tabell 3. 

Studie Huddesinfektionsmedel Resultat 

Darouiche m.fl. 

(2010)  

2% Klorhexidin innehållande 70% isopropyl jämfört med 10% 

povidon-jodid 

Klorhexidin mest 

effektivt 

Tuuli m.fl. 

(2016) 

2% klorhexidin innehållande 70% isopropyl jämfört med 8,3 % 

povidon-jodid med 72,5 % isopropyl 

Klorhexidin mest 

effektivt  

Ghobrial m.fl. 

(2017) 

2% klorhexidin innehållande 70% isopropyl jämfört med 7,5% 

povidon-jodid  

Ingen skillnad mellan 

medlen  

Uppal m.fl. 

(2017) 

Klorhexidin jämfört med povidon-jodid Klorhexidin mest 

effektivt  

Srinivas m.fl. 

(2014) 

0,5 % klorhexidin innehållande 70% isopropyl jämfört med 5% 

povidon-jodid 

Klorhexidin mest 

effektivt  

Ngai m.fl (2015) Klorhexidin jämfört med povidon-jodid Jämfört med 

klorhexidin+ povidon-jodid  

Ingen skillnad mellan 

medlen 

Springel m.fl 

(2017) 

2% klorhexidin i 70% isopropyl jämfört med povidon-jodid.  Ingen skillnad mellan 

medlen  

  

Preoperativ kroppstvätt med klorhexidin utförd i hemmet eller på sjukhus 

 

Preoperativ kroppstvätt utförd i hemmet 

 

I samtliga studier har patienterna följt ett protokoll för preoperativ kroppstvätt med klorhexidin 

och utfört detta i hemmet. Enligt protokollet skulle patienterna duscha kvällen innan samt 

morgonen på operationsdagen och följa ett specifikt tillvägagångssätt. Samtliga patienter från 
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studierna skulle genomgå knä- eller höftoperationer. (Johnson m.fl. 2010; Johnson m.fl. 2012; 

Kapadia m.fl. 2012; Kapadia m.fl. 2016a; Kapadia m.fl. 2016b).  

Efter sammanställning av antalet patienter samt infektioner från respektive studie kunde 

resultatet påvisa att 0,5 % av patienterna utvecklade en infektion efter operation när preoperativ 

tvätt hade utförts i hemmet, se tabell 4. 

 

Tabell 4. 

Studie: Huddesinfektionsmedel: Antal patienter:  Antal SSI: 

Johnson m.fl. 

(2010) 

2 % Klorhexidin 157  0 (0%) 

Johnson m.fl. 

(2012)  

2 % Klorhexidin  478 3 (0,6%) 

Kapadia m.fl. 

(2012) 

2 % Klorhexidin 557 3 (0,5%) 

Kapadia m.fl. 

(2016a) 

2% Klorhexidin 272 1 (0,4%) 

Kapadia m.fl. 

(2016b) 

2 % Klorhexidin 995 6 (0,6%) 

Totalt:  2459 13 (0,5%) 
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Preoperativ kroppstvätt utförd på sjukhus 

 

I valda studier har patienterna utfört den preoperativa tvätten på sjukhus med eller utan hjälp 

från sjukvårdspersonal. Det framgår inte i studierna hur tillvägagångssättet för den 

preoperativa tvätten utförts eller om de följt något protokoll. Inför samtliga operationer har 

klorhexidin använts som huddesinfektionsmedel (Darouiche m.fl. 2010; Ngai m.fl. 2015; 

Springel m.fl. 2017; Srinivas m.fl. 2014; Tuuli m.fl. 2016).   

I tre av studierna har patienterna genomgått kejsarsnitt (Ngai m.fl. 2015; Springel m.fl. 2017; 

Tuuli m.fl. 2016). I resterande studier har patienterna genomgått gynekologiska-, urologiska- 

samt bukoperationer (Darouiche m.fl. 2010; Srinivas m.fl. 2014).  

Samtliga studier har undersökt incidensen av SSI inom 30 dagar efter operation (Darouiche 

m.fl. 2010; Ngai m.fl. 2015; Springel m.fl. 2017; Srinivas m.fl. 2014; Tuuli m.fl. 2016).  

Efter sammanställning av studiernas antal patienter som tvättats preoperativt på sjukhus samt 

antalet SSI, kunde resultatet påvisa att 6,3% hade drabbats av SSI efter operation, se tabell 5.  

 

Tabell 5. 

Studie: Huddesinfektionsmedel: Antal patienter: Antal SSI: 

Darouiche m.fl. 

(2010)  

2 % Klorhexidin med 70% 

isopropyl 

409 39 (9,5%) 

Ngai m.fl. (2015) Klorhexidin med alkohol 

(okänd styrka) 

474 21 (4,5%) 

Springel m.fl. 

(2017) 

2 % Klorhexidin med 70% 

isopropyl 

461 29 (6,3%) 

Srinivas m.fl. 

(2014) 

0,5 % Klorhexidin med 

70% isopropyl 

158 17 (10,8%) 

Tuuli m.fl. (2016) 2 % Klorhexidin med 70% 

isopropyl 

572 23 (4%) 

Totalt:  2074 129 (6,2%) 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

 
Syftet med arbetet var att undersöka om preoperativ kroppstvätt minskar postoperativa 

sårinfektioner. Samt få svar på frågeställningarna ”Vilket medel är mest effektivt av klorhexidin 

och povidon-jodid?” och ”Förekommer skillnader i incidensen av SSI beroende på om 

preoperativ kroppstvätt utförts i hemmet eller på sjukhus?” 
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Resultatet visar en signifikant skillnad i incidensen av SSI när preoperativ tvätt med 

huddesinfektionsmedel har använts. I resultatet framkom även klorhexidin som mer effektivt 

än povidon-jodid i syfte att minska antalet SSI. Patienter som utfört preoperativ kroppstvätt 

med klorhexidin i hemmet hade generellt en lägre risk att drabbas av SSI, i jämförelse med de 

som tvättats på sjukhus.  

I Sverige finns riktlinjer från Vårdhandboken (2018) om hur preoperativ tvätt samt 

hudförberedelse ska utföras. Operationer där patienten riskerar att få infektion på grund av 

bakterier från hudfloran rekommenderas helkroppstvätt med huddesinfektionsmedel, 

exempelvis tvål med 4% klorhexidin. De rekommenderar även att medlet ska användas två 

gånger för effekt (Vårdhandboken 2018). I relation till WHO´s riktlinjer som släpptes 2016 

uppmanas patienter att duscha inför operation för att minska bakterielasten på hudytan, men 

användandet av tvål innehållande klorhexidin anses inte nödvändigt på grund av bristfällig 

evidens inom ämnet. De anser klorhexidin som medel i syfte att minska SSI ger varken skada 

eller nytta när det jämförs med vanlig tvål. Patienten rekommenderas dusch med vanlig tvål 

eller huddesinfektionsmedel då forskningen som de baserat riktlinjerna från endast innehöll 

studier med klorhexidin och ej andra medel (WHO 2018). När de nationella samt de 

internationella riktlinjerna ställs i relation till varandra har de liknande rekommendationer för 

preoperativ hudförberedelse. Det som skiljer dem åt är attityden till klorhexidin och om det ska 

rekommenderas som preoperativt huddesinfektionsmedel eftersom det inte finns så stark 

evidens för medlet enligt WHO (2018). När riktlinjerna från WHO (2018) ställs i relation till 

studiens resultat ses en skillnad då majoriteten av artiklarna påvisar en signifikant skillnad i 

reducering av SSI när klorhexidin används som preoperativt medel.  Vårdhandbokens (2018) 

riktlinjer stämmer överens med studiens resultat eftersom de uppger klorhexidin som exempel 

på huddesinfektionsmedel. Vad som framgår från båda riktlinjerna samt från studiens resultat 

är enigheten om hur preoperativ tvätt med tvål eller huddesinfektionsmedel ska användas och 

att evidens finns för minskning av antalet SSI.  

Tanner m.fl. (2011) studerade bakteriekolonin på hudytan direkt efter samt sex timmar efter att 

patienten tvättats med klorhexidin och jämförde detta med vanlig tvål. Det framkom att 

klorhexidin är mer effektivt i avseende att reducera bakteriekolonin på huden och att det kan ha 

en inverkan på SSI. Tanner m.fl. (2011) stärker litteraturstudiens resultat då samtliga studier 

har resulterat i en minskning av SSI när klorhexidin har använts (Graling & Vasaly 2013; 

Johnson m.fl. 2010; Johnson m.fl. 2012; Kapadia m.fl. 2016a; Kapadia m.fl. 2016b). I 

föreliggande arbete kan en koppling ses i att en minskad bakterieflora på hudytan inför 

operation leder till en minskning av antalet SSI. I en annan studie undersökte Webster och 

Osborne (2015) om preoperativ kroppstvätt minskar antalet postoperativa sårinfektioner. Olika 

preoperativa tillvägagångssätt jämfördes, som klorhexidintvätt, duscha med vanlig tvål eller 

ingen preoperativ kroppstvätt alls. De konstaterar att bakterierna minskas på hudytan men att 

det inte finns någon koppling till minskat antal postoperativa sårinfektioner.                                                                             

Vad som framkom i Webster och Osbornes (2015) studie skiljer sig i relation till 

litteraturstudiens resultat och detta kan anses som en svaghet.  

 

Davies och Patel (2016) jämförde klorhexidin, povidon-jodid och huddesinfektionsmedlen i 

kombination för att se vad som är mest effektivt i relation till antalet SSI. I resultatet framkom 

klorhexidin som mer effektivt än povidon-jodid samt att huddesinfektionsmedlen kombinerade 

med varandra gav upphov till lägst incidens av SSI. I litteraturstudiens resultat ses liknande 

slutsatser där samtliga kommit fram till att klorhexidin är mer effektivt än povidon-jodid 

(Darouiche m.fl. 2010; Springel m.fl. 2017; Tuuli m.fl. 2016; Uppal m.fl. 2017).  
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De patienter som utfört den preoperativa tvätten i hemmet hade färre antal SSI efter operation 

än de som tvättats på sjukhus. Patienter som utfört tvätt i hemmet har följt ett skriftligt protokoll 

som beskriver hur den preoperativa kroppstvätten ska utföras och i studierna där patienter 

tvättats på sjukhus framgår inget specifikt följt tillvägagångssätt. Enligt Pittet m.fl. (2006) 

smittas MRSA oftast till patienter via sjukvårdspersonalens händer, handskar och kläder. Detta 

kan vara en anledning till att fler patienter drabbats av SSI när den preoperativa tvätten utförts 

på sjukhus, då patienter fått hjälp att utföra tvätten av kontaminerad vårdpersonal. En annan 

anledning kan vara att vårdpersonal antar att patienten vet hur den preoperativa tvätten ska 

utföras och ger därför endast korta muntliga direktiv, eller att inga skriftliga direktiv finns för 

patienten att följa och därmed utförs tvätten inte korrekt.  

Metoddiskussion 

 

Litteraturstudiens författare valde att undersöka om preoperativ kroppstvätt minskar 

postoperativa sårinfektioner samt få svar på frågeställningarna ”vilket medel är mest effektivt 

av klorhexidin och povidon-jodid?”, ”förekommer skillnader i incidensen av SSI om 

preoperativ tvätt utförts i hemmet eller på sjukhus?”. Utifrån syfte samt respektive 

frågeställning valdes sökord ut. Flertalet av sökorden finns som nyckelord i titel, syfte och 

frågeställningar, vilket gjorde att sökningarna gav relevanta träffar. Sökordet ”Surgical wound 

infection” definieras som postoperativ sårinfektion och kan återses i syftet. MeSH-termerna 

”Chlorhexidin” och ”Povidone-iodine” kan återses i en av frågeställningarna, vilket gör att mer 

relevanta artiklar hittas. Preoperativ kroppstvätt ingår under MH-termerna ”preoperativ care” 

samt ”Skin preparation, surgical”. Författarna använde även fritextordet ”skin preparation” i 

Pubmed då ingen aktuell MeSH-term fanns. Författarna valde att återanvända ”skin 

preparation” i Pubmed då det gav relevanta träffar som MH-term i Cinahl. Fritextordet visade 

sig vara effektivt i kombination med ämnesord i Pubmed då externa dubbletter från Cinahl 

påträffades. Samtliga sökord har enligt författarna relevans mot syftet och de valda databaserna 

har omvårdnadsfokus. Enligt Henricson (2015) stärks studiens trovärdighet när databaser med 

omvårdnadsfokus använts då sannolikheten att finna relevanta artiklar ökar. Författarna har 

eftersträvat en utförlig beskrivning av databassökningen för att öka studiens reproducerbarhet 

och överförbarhet. Författarna valde att exkludera artiklar utan vetenskaplig relevans. För att 

stärka trovärdigheten i litteraturstudien användes begränsningen ”peer reviewed” i syfte att 

endast få fram artiklar vars studier är vetenskapliga. ”Peer reviewed” finns som begränsning i 

cinahl och utförs manuellt i Pubmed.  

 

Litteraturstudiens författare har samarbetat bra då respektive artikel granskats enskilt och 

därefter i par för att minimera risken för missuppfattningar. Granskning av artiklarna gjordes 

först enskilt för att författarna ej skulle påverkas av varandra. Materialet i artiklarna 

diskuterades sedan tillsammans för minskning av risk för missuppfattningar.  

 

Enligt Forsberg och Wengström (2015) skall en statistisk säkerställd skillnad ses mellan en 

interventionsgrupp och kontrollgrupp för att se vilken behandling som är mest effektivt. I 

litteraturstudiens resultat ingår fyra artiklar vars resultat inte är statistisk signifikant (Ghobrial 

m.fl. 2017; Johnson m.fl. 2010; Ngai m.fl. 2015; Springel m.fl. 2017). Författarna har valt att 

inkludera artiklarna i alla fall då de uppfyllde resterande krav i kvalitetsgranskningen. Efter 

diskussion har författarna kommit fram till att artiklar vars resultat inte är statistiskt 

signifikant kan ses som en svaghet i litteraturstudien. Litteraturstudien är trots det uppbyggt 

på en majoritet av artiklar med statistiskt signifikanta resultat.  
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Slutsats 

Patienter som tvättats preoperativt med huddesinfektionsmedel har en minskad risk att utveckla 

en postoperativ sårinfektion. Huddesinfektionsmedel som innehåller klorhexidin eller povidon-

jodid anses vara effektivt för att förhindra postoperativ sårinfektion, men klorhexidin anses vara 

det mest effektiva medlet då det resulterat i lägst antal postoperativa sårinfektioner. Det finns 

en betydande skillnad var den preoperativa tvätten utförs då färre antal postoperativa 

sårinfektioner utvecklats hos patienter som utfört preoperativ tvätt i hemmet, jämfört med de 

patienter som tvättats på sjukhus.  

Klinisk betydelse 

Enligt riktlinjer som finns i Sverige ska preoperativ tvätt med huddesinfektionsmedel 

innehållande exempelvis klorhexidin utföras på patienter inför operation i syfte att minska 

postoperativa sårinfektioner. Litteraturstudiens resultat kan belysa de nuvarande riktlinjer som 

redan följs i Sverige. Patienter som utfört preoperativ kroppstvätt i hemmet och följt ett 

protokoll, som noga beskriver hur kroppstvätten ska utföras, resulterade i en lägre risk att 

utveckla postoperativa sårinfektioner. Därmed anser författarna att patienter bör få ett tydligt 

beskrivet protokoll hur tillvägagångsättet för kroppstvätten utförs, oberoende av om 

kroppstvätten utförs i hemmet eller på sjukhus. 

Förslag till fortsatt forskning  

Postoperativa sårinfektioner är en av de vanligaste vårdrelaterade infektionerna och drabbar 

många patienter i Sverige samt internationellt. Därmed anser författarna att förslag på framtida 

forskning är att belysa patientens upplevelse av att drabbas av en postoperativ sårinfektion.  Det 

finns även ett intresse i att se fortsatt forskning om hur viktigt tillvägagångssättet för den 

preoperativa kroppstvätten är för att reducera incidensen av SSI, då litteraturstudiens resultat 

påvisade en reducerad risk för infektion när protokoll följts.  
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Bilaga 1.  

 

Författare, Årtal, Land Titel Syfte Metod Huvudresultat 

Darouiche m.fl 

2010 

USA 

Chlorhexidine-alcohol 

versus povidone-iodine for 

surgical-site antisepsis 

 

Testa hypotesen om 

hudförberedelse med 

klorhexidin är mer 

förebyggande mot 

infektion än povidon-

jodid. 

Metod: Kvantitativ 

metod, prospektiv, 

randomiserad kontrollerad 

studie 

Urval: Slumpmässigt 

urval, 897 deltagare 

Bortfall: 84 deltagare 

Analysmetod: Wilcoxon 

signed rank test och fisher 

exact test. 

Preoperativ 

hudförberedelse med 

klorhexidin utförd på 

sjukhus är mer effektivt än 

povidon-jodid för att 

förebygga postoperativa 

sårinfektioner. 

Ghobrial m.fl.  

 

2017 

 

USA 

 

Preoperative skin 

antisepsis with 

chlorhexidine gluconate 

versus povidone-iodine: a 

prospective analysis of 

6959 consecutive spinal 

surgery 

 

Utvärdera effekten av 

chloraprep och betadine 

och dess inverkan på SSI 

hos patienter som 

genomgår 

ryggradsoperation. 

Metod: Kvantitativ metod, 

prospektiv studie. 

Urval: Konsekutivt urval, 

6959 deltagare. 

Bortfall: Inget bortfall 

Analysmetod: Wilcoxon 

rank-sum, chi-square, 

fisher exact tests 

Ingen skillnad i incidensen 

av SSI kunde påvisas, 

oavsett om patienterna 

använt chloraprep eller 

betadine.  

Graling & Vasaly  

2013 

USA 

Effectivness of 2% chg 

cloth bathing for reducing 

surgical site infection 

 

Testa hypotesen om 

preoperativ kroppstvätt 

med klorhexidin 

tvättlappar leder till en 

signifikant minskning av 

bakteriefloran, och därmed 

en reducering av antalet 

postoperativa 

sårinfektioner. 

Metod: Kvantitativ 

metod, prospektiv studie 

Urval: Konsekutivt urval, 

619 deltagare 

Bortfall: Inget bortfall 

Anakysmetod: Student’s 

t-test, Wilcoxon signed 

rank test, chi-square och 

fisher exact test.  

En signifikant minskning 

av postoperativ 

sårinfektion kunde ses i 

gruppen som tvättats 

preoperativt med 

klorhexidin tvättlappar 
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Författare, Åralt, Land Titel Syfte Metod Huvudresultat 

Johnson m.fl.  

2010 

USA 

Preoperative chlorhexidine 

preparation and the 

incidence of surgical site 

infection after hip 

arthroplasty 

 

Utvärdera effekten av att 

tvättas preoperativt med 

klorhexidin enligt ett 

protokoll och se om det 

minskar postoperativa 

sårinfektioner efter 

höftoperation. 

Metod: Kvantitativ metod 

prospektiv studie. 

Urval: Konsekutivt urval, 

1134 deltagare 

Bortfall: 80 deltagare 

Analysmetod: Chi-2-test 

Incidensen av 

postoperativa 

sårinfektioner var lägre i 

gruppen som tvättats 

preoperativ med 

klorhexidin enligt ett 

protokoll i hemmet.  

Johnson m.fl 

2012 

USA 

Chlorhexidine reduces 

infections in knee 

arthroplasty 

 

Utvärdera incidensen av 

postoperativa 

sårinfektioner hos patienter 

som följt ett protokoll med 

klorhexidin som 

hudförberedande medel 

med en grupp som endast 

genomgått perioperativ 

tvätt. 

Metod: Kvantitativ metod, 

prospektiv studie. 

Urval: Konsekutivt urval, 

2293 deltagare 

Bortfall: 80 deltagare 

Analysmetod: Chi-2-test 

Incidensen av 

postoperativa 

sårinfektioner var lägre i 

gruppen som utfört 

preoperativ kroppstvätt i 

hemmet med klorhexidin 

enligt protokoll jämfört 

med de som endast 

genomfört perioperativ 

tvätt. 

Kapadia m.fl 

2012 

USA 

Pre-admission cutaneous 

chlorhexidine preparation 

reduces surgical site 

infections in total hip 

arthroplasty 

 

Utvärdera incidensen av 

postoperativ sårinfektion 

hos patienter som 

genomgått höftplastik, med 

jämförande av två grupper 

där en grupp följt ett 

protokoll för preoperativ 

kroppstvätt och den andra 

gruppen inte.   

Metod: Kvantitativ metod, 

prospektiv studie 

Urval: Konsekutivt urval, 

2545 deltagare 

Bortfall: 87 patienter 

Analysmetod: Chi-square 

test 

Incidensen av 

postoperativa 

sårinfektioner var lägre i 

gruppen som använt 

protokollet för preoperativ 

tvätt med 2% Klorhexidin i 

hemmet än gruppen som 

inte använt det.   
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Författare, Årtal, Land Titel  Syfte Metod  Huvudresultat 

Kapadia m.fl. 

2016a 

USA 

A randomized, clinical trial 

of preadmission 

chlorhexidine skin 

preparation for lower 

extremity total joint 

arthroplasty 

 

Utvärdera risken för 

postoperativ sårinfektion 

beroende av om patienten 

tvättats preoperativt med 

klorhexidin tvättlappar 

eller endast erhållit 

perioperativ tvätt inför 

knä- samt höftoperation 

Metod: Kvantitativ metod, 

prospektiv, randomiserad 

kontrollerad studie. 

Urval: slumpmässigt 

urval, 539 deltagare 

Bortfall: 43 deltagare 

Analysmetod: Fisher’s 

exact test och independent 

sample’s t-est 

Att utföra preoperativ 

kroppstvätt med 

klorhexidin tvättlappar 

minskar risken för 

postoperativ sårinfektion 

efter höft- samt 

knäoperation 

Kapadia m.fl. 

2016b 

USA 

Does preadmission 

cutaneous chlorhexidine 

preparation reduce surgical 

site infections after total 

hip arthroplasty? 

 

Utvärdera om risken för 

postoperativ sårinfektion 

efter höftoperation minskas 

av att patienten tvättas 

preoperativt med 

klorhexidin enligt ett 

protokoll 

Metod: Kvantitativ metod, 

prospektiv studie 

Urval: Konsekutivt urval, 

3841 deltagare 

Bortfall: Inget bortfall 

Analysmetod: Fisher’s 

exact test 

 

Studien påvisade att 

patienter som tvättats 

preoperativt med 

klorhexidin och följer ett 

protokoll resulterar i en 

reducerad risk att utveckla 

en postoperativ 

sårinfektion 

Ngai m.fl.  

 

2016 

 

USA 

 

Skin preparation for 

prevention of surgical site 

infection after cesarean 

delivery: A randomized 

controlled trial 

 

Jämföra klorhexidin och 

povidon-jodid samt medlen 

kombinerade för att se 

vilket medel som är mest 

effektivt för minskning av 

SSI hos patienter som 

genomgår kejsarsnitt 

Metod: Kvantitativ metod, 

randomiserad kontrollerad 

studie 

Urval: Slumpmässigt 

urval, 1404 deltagare 

Bortfall: 37 deltagare 

Analysmetod: Chi-2-test 

och stata 13.0  

Ingen skillnad i incidensen 

av SSI oavsett vilket 

preoperativt medel som 

använts på sjukhus.  
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Författare, Årtal, Land Titel  Syfte Metod Huvudresultat 

Springel m.fl. 

 

2017 

 

USA 

A randomized open-label 

controlled trial of 

chlorhexidine -alcohol vs 

povidone-iodine for 

cesarean antisepsis: the 

CAPICA trial  

 

Undersöka om preoperativ 

kroppstvätt med 

klorhexidin skulle resultera 

i färre SSI än povidon-

jodid hos patienter som ska 

genomgå kejsarsnitt. 

Metod: Kvantitativ metod, 

randomiserad kontrollerad 

studie 

Urval: Slumpmässigt 

urval, 932 deltagare 

Bortfall: 32 deltagare 

Analysmetod: Fisher’s 

exact test och Wilcoxon 

signed rank test 

Preoperativ kroppstvätt 

med klorhexidin utförd på 

sjukhus var inte mer 

effektivt än povidon-jodid 

för att minska SSI. 

Srinivas m.fl.  

 

2013  

 

Indien 

Comparison of the efficacy 

of chlorhexidine gluconate 

versus povidone iodine as 

preoperative skin 

preparation for the 

prevention of surgical site 

infections in clean-

contaminated upper 

abdominal surgeries 

 

Att jämföra effekten av 

klorhexidin och povidon 

som preoperativ 

hudförberdelse för att se 

om det minskar risken för 

SSI. 

Metod:  Kvantitativ 

metod, prospektiv, 

randomiserad kontrollerad 

studie. 

Urval: Slumpmässigt 

urval, 351 deltagare 

Bortfall: 9 deltagare 

Analysmetod: Fisher’s 

exact test, Student’s t-test, 

chi-square test 

Antalet postoperativa 

sårinfektioner var lägre 

hos patienter som tvättats 

preoperativ med 

klorhexidin på sjukhus. 

Tuuli m.fl 

2016 

USA 

A randomized trial 

comparing skin antiseptic 

agents at cesarean delivery  

 

Testa hypotesen om 

hudförberedelse med 

klorhexidin är bättre än 

povidon-jodid för att 

förhindra postoperativ 

sårinfektion efter 

kejsarsnitt 

Metod: Kvantitativ metod, 

randomiserad kontrollerad 

studie 

Urval: Slumpmässigt 

urval, 1147 deltagare  

Bortfall: 65 deltagare 

Analysmetod: Stata 

software version 12,1 

Incidensen av 

postoperativa 

sårinfektioner var lägre i 

hos patienter som tvättats 

preoperativt med 

klorhexidin på sjukhus än 

de som använt povidon-

jodid.  
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Författare, Årtal, Land Titel Syfte Metod Huvudresultat 

Uppal m.fl. 

2017 

USA 

Chlorhexidine-alcohol 

compared with povidone-

iodine for preoperative 

topical antisepsis for 

abdominal hysterectomy 

 

Jämföra klorhexidin med 

povidon-jodid som 

hudförberedande medel 

hos patienter som 

genomgår hysterektomi 

Metod: Kvantitativ 

metod, retrospektiv studie 

Urval: Konsekutivt urval, 

4259 deltagare 

Bortfall: 2602 deltagare 

Analysmetod: Chi-2-test, 

Mann whitney U-test och 

Fisher’s exact test 

Hudförberedelse med 

klorhexidin var associerat 

med lägre risk för 

postoperativa sårinfektioner 

vid jämförelse med 

povidon-jodid. 
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