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ABSTRAKT 

 

Bakgrund: Förutom att garantera en god och säker inomhusmiljö för patient och personal, 

spelar ventilationen på operationssalarna en betydande roll när det gäller att förebygga 

uppkomsten av postoperativa sårinfektioner. Dessa är trots stora framsteg inom vård och 

teknik fortfarande den tredje vanligaste vårdrelaterade infektionen i Sverige. 

Operationssjuksköterskan är ansvarig för den hygieniska standarden på salen och ska även 

under operationens gång ha kontroll över att aseptiken upprätthålls. Det finns tillfällen under 

operationen då frånluftsdonen blockeras av personer, medicinsk utrustning eller annan 

material. Det skulle kunna vara en infektionspreventiv åtgärd att säkerställa en välfungerande 

ventilation när man undviker att störa luftströmningen vid donen för frånluften. Syfte: 

Studiens syfte är att beskriva förekomsten av blockerade frånluftsdon på operationssalen vid 

kirurgiska ingrepp. Metod: En kvantitativ deskriptiv studie i form av observationer på 

operationssal under pågående operation. De 24 operationerna valdes ut på ett icke-

slumpmässigt sätt (bekvämlighetsurval). Observationerna protokollfördes och data 

behandlades med hjälp av SPSS version 21. Resultat: Blockering av minst ett frånluftsdon 

skedde vid 17 av 24 observationstillfällen. Vid 6 observationer var båda frånluftsdon 

blockerade under hela interoperativa tiden. Mest frekventa blockeringsföremål var rullbord 

och röntgenvägg. Det finns en statistiskt signifikant skillnad gällande förekomsten av 

blockerade frånluftsdon mellan allmänkirurgiska (13 av 14) och ortopediska (4 av 10) 

operationer. Slutsats: Blockering av frånluftsdon förekommer och det är av intresse att 

undersöka den faktiska effekten på ventilationen och miljön på operationssalen. För detta 

behövs fler studier. 

 

Nyckelord: blockering av frånluftsdon, infektionsförebyggande åtgärder, konventionell 

ventilation, operationssal, ventilationssystem. 

 



 

 

ABSTRACT 

Background: Ventilation in the operating theatre is not only supposed to provide a 

comfortable and safe indoor air quality for the patient and the operating team, it plays, 

moreover, a key role when it comes to the prevention of surgical site infections. Surgical site 

infections continue to be a chief concern in Swedish hospital care, being the third most 

frequent hospital-acquired infection. Operating theatre nurses are responsible for ensuring the 

hygienic standards of the operating theatre before and during the on-going operation. Aseptic 

principles must be adhered to at all times in the operating theatre. Exhaust grilles are 

occasionally blocked by equipment, members of the operating team or other apparel. 

Avoiding disturbances of the air-flow of the ventilation system may help to avoid the spread 

of colony forming units and reduce the risks of surgical site infections. Aim of the study: The 

aim of the study is to describe the frequency of occurrence of blocked exhaust grilles in 

operating theatres during surgery. Method: Being an observation study, the design was of a 

quantitative descriptive character. The 24 surgical interventions included in the study were the 

result of accidental sampling. Findings: The findings show that the exhaust grilles of the 

operating theatres on more than half of the observed occasions were blocked by a number of 

various objects. There is a statistical significance when it comes to blocked exhaust grilles in 

operating theatres used for general surgery versus orthopedic surgery. When exhaust grilles 

were blocked, they were usually blocked during the entire duration of operation. Conclusion: 

Blocking of exhaust grilles in the operation theatre is a frequent occurrence. This study could, 

therefore, be an interesting starting point for further studies measuring the actual impact of 

blocked exhaust grilles on ventilation systems.  

 

Keywords: Airborne infection, blocking of exhaust grilles, conventional ventilation, 

operating theatre, ventilation system. 
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Inledning 

 

Ventilation i operationssalen är ett led i en lång utveckling som går tillbaka till Listers försök 

att förhindra uppkomsten till de fruktade infektioner som brukade uppkomma i samband med 

operationer genom att spraya litrar med karbolsyra under ingreppet (Ajanki, 1995). Idag utgör 

ett välfungerande ventilationssystem en länk i den kedja som ska bryta smittorisken på 

operationssalen. I dagsläge finner man i Sverige två typer av ventilationssystem på sjukhusen; 

den ena, konventionella ventilationen bygger på omblandande strömning, medan den andra 

använder sig av parallelströmning av luften och kallas laminär ventilation (SIS, 2012). 

 

Fastän man gjort stora framsteg och trodde sig redan kunna hoppas att ha fått kontroll över 

infektioner i och med upptäckten och kommersialiseringen av antibiotika (Ajanki, 1995), har 

det dykt upp nya utmaningar som utvecklingen av en alltmer tilltagande resistens hos 

bakterierna. Samtidigt finns möjligheten till alltmer avancerade behandlingar och operationer 

med kroppsfrämmande material eller organtransplantationer där operationens framgång är 

ytterst beroende på en verksam antibiotikaprofylax (Melander, Burman & Cars, 2007). 

 

Vi har under våra år inom den kirurgiska omvårdnaden hunnit utveckla en förståelse för den 

stora betydelsen som hygienen har inom vården, dock hade vi mycket lite kunskap om rollen 

och vikten av ventilationen som infektionsförebyggande åtgärd. Att den faktiskt spelar en 

betydande roll inom infektionspreventionen är ny kunskap som vi fått ta till oss under 

utbildningens gång. 

 

Det kan inte betonas nog att infektioner som följd av en genomgången operation är en ytterst 

oönskad företeelse. För patienten innebär det ofta lidande, förlängd vårdtid och antibiotika-

behandling. För samhället betyder det ökande kostnader och ett ineffektivt utnyttjande av 

vårdplatser (Socialstyrelsen, 2006). 
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Bakgrund 
 

Postoperativa sårinfektioner 

Innan Semmelweiss och Lister gjorde sina omvälvande upptäckter inom hygien och aseptik, 

blev antagligen de flesta sår infekterade (Gottrub, Melling & Holland, 2005). Dödligheten vid 

djupa sårinfektioner tros ha varit upp till 80 %. Sedan dess har många framsteg gjorts, men 

fortfarande är infektioner, och i synnerhet postoperativa sårinfektioner, en oönskad 

komplikation i samband med vård och behandling. 

 

Fastän Florence Nightingales (1863) princip om att sjukhusets första uppgift borde bestå i att 

inte skada patienten, drabbas ungefär 10 procent av alla patienter inom akutsjukvården av 

vårdrelaterade infektioner (Socialstyrelsen, 2006; Sveriges Kommuner och Landsting [SKL], 

2005). Vårdrelaterade infektioner är enligt Socialstyrelsen (2011) ”en infektion som 

uppkommer hos person under sluten vård eller till följd av åtgärd i form av diagnostik, 

behandling eller omvårdnad inom övrig vård och omsorg, eller som personal som arbetar 

inom vård och omsorg ådrar sig till följd av sin yrkesutövning”. Därmed är vårdrelaterade 

infektioner en av de vanligaste komplikationerna under en sjukhusvistelse. Tredje största 

orsaken till vårdrelaterade infektioner är postoperativa infektioner (Socialstyrelsen, 2006; 

SKL, 2005). 

 

Postoperativa sårinfektioner uppstår när ett operationssår kontamineras med bakterier. Dessa 

bakterier härstammar oftast från patientens kroppsegna flora (vanligtvis från hud eller tarm) 

och benämns då endogen smitta. När bakterierna härrör från omgivningen, d.v.s. från 

operationspersonalen, kallas den för exogen smitta (The Hospital Infection Control Practices 

Advisory Committe [HICPAC], 1999). 

 

Risken för postoperativa sårinfektioner ökar beroende på de kirurgiska ingreppens 

renhetsgrad. Såren brukar delas in i fyra kategorier: rena operationssår (låg risk), rena 

kontaminerade sår, kontaminerade sår och smutsiga eller infekterade sår och vävnad med 

pågående infektion (hög risk; Leo Swenne, 2012). Även patientens ålder, sjukdomar och 

livsstil påverkar risken för infektioner (Rothrock, 2011). 
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Förutom att patienten utsätts för stort lidande när han/hon drabbas av en postoperativ 

sårinfektion (Leo Swenne, 2012), påverkas också samhället i hög grad i form av ökande 

kostnader för behandling och förlängd vårdtid och minskade inkomster när patienten är 

sjukskriven (SKL, 2005). 

 

Smitta och smittspridning inom vården 

Den största smittkällan är människan (Svensk Förening för Vårdhygien [SFVH], 2010). 

Infektioner sprids mellan människor i samhället; de sprids också mellan patienter och 

personal på vårdinrättningar. De möjliga överföringsvägarna brukar delas in i kontaktsmitta, 

luftsmitta, peroral smitta, blodsmitta och vektorsmitta (Ericson & Ericson, 2002). 

 

Vårdpersonalen ska i allt sitt arbete följa de basala hygienrutiner och klädregler som beskrivs 

i Vårdhandboken (2013) och som syftar till att förhindra smittspridning. När det gäller 

personal på operationsavdelningen, finns det speciella personalföreskrifter att följa: 

exempelvis får anställda med infektion på händerna inte arbeta på en operationsavdelning, och 

personal med en infektion med Staphylococcus aureus eller betahemolytiska streptokocker 

grupp A får inte finnas i en operationssal oavsett var infektionen sitter (Vårdhandboken, 

2013). Det finns detaljerade klädselföreskrifter och desinfektionsinstruktioner, 

städningsanvisningar och arbetsrutiner (Lokala anvisningar, Vårdhandboken, 2013). 

 

Vid ren kirurgi är luftburen smitta den dominerande smittovägen. De bakteriebärande 

partiklarna (cfu för colony forming units) kommer till största delen från personalen i 

operationssalen (MFR & SPRI, 1988). Enligt Thurston (2004) avger varje människa i 

genomsnitt en miljard hudflagor per dag och man räknar med fyra gånger fler bakterier. 

Friberg (1998) anger att varje individ avger runt 1000 cfu per minut vid måttlig aktivitet.  

Därför är det viktigt med åtgärder som minskar antalet cfu i operationssalen genom förbättrad 

ventilation och lämplig klädsel (MFR & SPRI, 1988).  

 

Luftburen smitta förebyggs i operationssalen bland annat med hjälp av ventilationen vars 

uppgift är att späda ut antalet cfu i luften och/eller transportera bort dem (Friberg, 1997). 

Eftersom cfu sprids med människornas hudflagor som vi fäller jämt, måste 

operationspersonalen bära särskild klädsel (Vårdhandboken, 2013). Exempelvis används 

munskydd mot droppsmitta. 
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Ventilation 

Ventilationen i operationssalen utgör en viktig del i det infektionspreventiva arbetet. I Sverige 

använder man sig framförallt av två ventilationstyper. Den ena består av omblandande 

luftströmningar vilket vanligen innebär tilluftsdon i ena hörnet av taket, med ett flöde av ca 

0,6 m³/s, och frånluftsdon nära golvet (SIS, 2012). Enligt Nordenadler (2010) uppnår man vid 

omblandande luftströmning en utspädning av partiklarna och partikelkoncentrationen blir 

jämnt fördelad över operationssalen. Vid motsatt placering är tilluftsdonen placerade på 

marknivå och frånluftsdonen vid taknivå. Denna ventilationstyp kallas för deplacerad 

ventilation. Även här sker minskningen av bakteriebärande partiklar via utspädning av luften 

(SIS, 2012). 

 

Socialstyrelsen (2006) rekommenderar att luften byts ut 15 – 25 ggr/timme på en 

operationssal. Vid medelstora operationer och vid omblandad (turbulent) strömning innebär 

detta 50 – 150 cfu/m³ som ger en förväntad infektionsfrekvens på 3 – 4 % (Friberg, 1998). 

Association of periOperative Registered Nurses i USA rekommenderar minst 20-25 luftbyten 

per timme, en luftfuktighet på 20-60 % och 20-24° C i rumstemperatur (AORN, 2013). 

 

LAF (Laminar Air Flow) systemet är den andra typen av ventilation och bygger på parallell-

strömningar med ett tilluftsflöde på mer än 2,5 m³/s. Minskningen av bakteriebärande 

partiklar uppnås via borttransport (SIS, 2012). Detta system uppnår en så kallad ultraren luft 

vilket innebär mindre än 10 cfu/m³ (Socialstyrelsen, 2006). Under operation kan dock 

systemet med parallellströmningar bli omblandande på grund av operationspersonalens 

rörelser, placering av belysning och värmeavgivning därifrån (SIS, 2012). Friberg (1998) kom 

fram till att den förväntade infektionsfrekvensen med LAF- systemet borde ligga på 1-2 %. 

 

Operationssjuksköterskan är den som är ansvarig för att kontrollera operationssalens 

hygieniska standard gällande salens renhet, temperatur, luftfuktighet och ventilation både före 

och under operationen (Seorna, 2011). Bevarandet av aseptiken är en av punkterna som 

efterfrågas på checklistan före ingreppets början (WHO, 2009).  

 

Friberg (1998) konstaterade att till vanlig disciplinär operationshygien räknas framförallt få 

personer på operationssal, försiktiga rörelser och undvika dörröppningar för att minska antalet 

cfu på operationssalen. De två huvudprinciperna för att reducera cfu i luften är adekvat 

operationsklädsel för att förhindra spridning från personal samt adekvat ventilation på 
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operationssalen och på så vis transportera bort cfu (Friberg, 1998). Vägen till en säker 

vårdmiljö på operationssalen är städning, luftfuktighet, temperatur, lufttryck och luftflödet 

(AORN, 2013). Oönskade turbulenta luftstömningar i operationssalen kan leda till att 

nedfallna cfu stiger och landar på horisontala ytor. Orsaker till dessa turbulenser kan vara 

felaktigt placerade don för tilluft och frånluft, dörrar som öppnas, personalens rörelser och 

frånluftdon som blockeras av sjukhusapparatur (Kemeel & Khalil, 2003). 

 

Blockering av frånluftsdon 

Enligt Al-Benna (2012) är den enskilt viktigaste miljöfaktorn gällande förebyggandet av 

postoperativa infektioner korrekt ventilation i operationssalen. Kvaliteten på luften och 

därmed risken för uppkomst av postoperativa sårinfektioner påverkas av flera faktorer. Dessa 

faktorer är luftfilter, riktningen av tilluften, lufttryck och luftfuktighet på operationssalen, 

antal luftväxlingar per timme och rengöring/underhåll av ventilationssystemet. De flesta 

operationssalarna är utrustade med konventionell ventilation vilket innebär tilluft från taknivå 

och frånluft via don vid marknivå. För att detta system ska fungera optimalt krävs en 

begränsning av dörröppningar och att personalen inte rör sig mer än nödvändigt (Al-Benna, 

2012). 

 

Även Chow & Yang (2004) skriver om placering av inluft- och frånluft don enligt ovan. 

Förutom att bakterierna skingras från operationsområdet, bidrar ventilationen till en behaglig 

miljö. En nackdel som uppmärksammas med denna typ av ventilation är risken att cfu frigörs 

från golvet och periferin och transporteras till operationsområdet. Luftkvaliten delas upp i två 

grupper av Chow & Yang (2004). Mikromiljön anses viktigast och är miljön i patientens 

direkta närhet, d.v.s. operationssängen och kirurgteamet runt om samt belysningen. Miljön 

som ansluter till mikromiljön kallas minimiljön. Operationssalens generella skick har ett 

starkt samband med ventilationens effektivitet, framförallt i minimiljön. Som exempel nämns 

områden med dålig luftblandning eller om luften rent generellt är för stillastående (Chow & 

Yang, 2004). 

 

Dharan & Pittet (2002) menar att risken för postoperativa sårinfektioner kan härledas till 

ingreppets typ samt kirurgens skicklighet, de preoperativa förberedelserna, patientens 

hälsotillstånd och operationsområdets kontaminering. Vid mer än hälften av de postoperativa 

sårinfektionerna är patientens egen hudflora anledningen till den uppkomna infektionen; 
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alternativt från det kirurgiska teamet. Såret kontamineras av hudpartiklar, ludd och damm som 

följer med luftturbulenser; alternativt direktkontakt mellan bärare och sår. Enligt Dharan & 

Pittet (2002) rekommenderar de flesta länderna 20 luftväxlingar per timme vilket leder till 50-

150 cfu/m³.  

 

Både Dharan & Pittet (2002) och Humphreys & Taylor (2002) lyfter fram att det tvistas om 

de luftburna bakteriernas betydelse för uppkomsten av postoperativa sårinfektioner. 

Humphreys & Taylor (2002) skriver dock att det är möjligt att antal luftväxlingar av filtrerad 

luft har betydelse för antalet postoperativa sårinfektioner. Man har beräknat att det under en 

timmes operation faller ned ungefär 270 cfu/cm² av operationssåret. Det som avgör risken för 

utvecklandet av en postoperativ sårinfektion är hur många av dessa cfu som är livsdugliga när 

operationssåret sluts, bakteriesort, operationsställe (till exempel knä eller buk) och patientens 

immunförsvar. Det är troligt att antal cfu i luften påverkar risken för uppkomsten av 

postoperativa sårinfektioner enligt Humphreys & Taylor (2002). Perioder med mycket rörelse 

och ökat antal personer på operationssalen leder generellt till fler cfu i luften. Ventilationen 

reducerar kontaminationen av operationssår och kirurgiska instrument. Turbulensen påverkar 

mängden ren luft som når operationssåret (Humphreys & Taylor, 2002). Minskat antal cfu i 

luften och antal luftväxlingar per timme har ett starkt samband. Vid mer än 20 luftväxlingar 

per timme blir dock minskningen av cfu mindre uttalat, förutom vid vertikal ventilation med 

tillförsel av tilluft i en hög volym som minskar turbulensens effekt (Humphreys & Taylor, 

2002). 

 

Förslag till optimering av konventionell ventilation enligt Kameel & Khalil (2003) är enligt 

följande. Tilluften skall komma från taket eller högt från väggen och frånluften skall ut via 

flertalet don lågt placerade på väggen vid motsatt sida. Då är det viktigt att åtgärder tas för att 

undvika att de lågt placerade frånluftsdonen blockeras av mobil utrustning eller annan 

material (Department of Health, 2007; Gurry, 2013). 

 

Problemformulering 

En av operationssjuksköterskas viktigaste roller är att ansvara för steriliteten och därmed 

förebygga infektioner efter bästa förmåga och kunskap. Operationssjuksköterskan kan 

förvisso inte ändra på rambetingelserna, men hon/han har ansvaret att direkt påtala till 
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vederbörande när apparater, lokal eller ventilationsanläggning inte fungerar som det är tänkt 

(Rothrock, 2011).  

 

Dåvøy, Eide & Hansen (2012) skriver att operationssjuksköterskan skall skapa en säker 

vårdmiljö som främjar sårläkning och tillfrisknande. Operationssjuksköterskan ska också ha 

en kontinuerlig överblick över allt som sker på operationssalen. Målet med god ventilation är 

att operationsområdet ska vara så fritt från cfu som möjligt, rumstemperaturen skall vara 

konstant och icke-önskvärda ämnen, som till exempel narkosgaser, skall transporteras bort 

(Dåvøy, Eide & Hansen, 2012). 

 

Ljungqvist (1992) beskriver att närvaron av föremål som t.ex. medicinteknisk utrustning, 

operationslampor, personal samt personalens rörelser (bland annat dörröppningar) orsakar 

störningar i ventilationen. Det bildas virvlar med instabila luftströmningar och stråkbildning 

som följd, vilka i sin tur leder till försämrad borttransport av narkosgaser och cfu. För att 

minska på värmeutvecklingen som genereras av personal och apparater är den luft som tillförs 

operationssalen något undertempererad. Detta i sin tur kan dock ge upphov till kallras och 

medför därmed ytterligare störning i luftströmningarna (Ljungqvist, 1992). Problemet med 

störd ventilation på grund av dessa anledningar har kartlagts under en tid och diskuterats, med 

undantag för eventuell blockering av frånluftsdon. Undertecknade har inte kunnat hitta studier 

om hur mycket frånluftsdon av konventionell, blandande ventilationssystem blockeras eller 

om detta och i så fall hur mycket det påverkar luftkvaliteten. 

 

Under den verksamhetsförlagda utbildningen uppmärksammades vid ett flertal tillfällen att 

bord och soppåsar ställdes alldeles framför frånluftsdonen. Dessa föremål kunde dessutom 

vara placerade där under en lång tid av operationen. Eventuella konsekvenser i form av ett 

ökat antal cfu vid operationsområdet är okända och är inte heller föremål för denna studie. 

Första steget är att mäta hur ofta det överhuvudtaget förekommer att frånluftsdonen på 

operationssalen blockeras för att uppmärksamma om detta är ett potentiellt problem. I 

slutändan handlar det om att optimera patientsäkerheten genom att undvika beteenden som 

eventuellt kan öka risken för postoperativa sårinfektioner. 
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Syfte 
Studiens syfte är att beskriva förekomsten av blockerade frånluftsdon på operationssalen vid 

kirurgiska och ortopediska ingrepp. 

  

Metod 

Design 

Studien har en deskriptiv design med en kvantitativ ansats (Polit & Beck, 2008). 

 

Datainsamlingsmetod 

Studien genomfördes som en strukturerad observationsstudie (Polit & Beck, 2008). 

Observationer anses vara lämpliga när man vill få information om händelser eller förekomster 

i verkligheten. Inga särskilda arrangemang eller upplägg behövs för att kunna följa skeendena. 

En direkt observation innebär att observationen äger rum i en situation som skulle ha utspelat 

sig oavsett om observationen genomförts eller inte. Enda skillnaden är att det finns en 

observatör på plats (Polit & Beck, 2008). Vid en öppen observation är gruppen informerad om 

att en observation genomförs. Observatören definieras i föreliggande fall som en ’observatör 

som deltagare’, det vill säga känd för gruppen, men ska främst observera och inte delta aktivt 

i gruppens arbete. På så sätt hoppas man kunna undvika alltför snedvridna resultat (Einarsson 

& Hammar, 2002). Observationsstudier kan dock bli snedvridna på grund av observatörens 

begränsade uppfattningsförmåga. Kunskapsnivå och observationsteknik påverkar också 

observationen. För att vara säkerställa att observationsstudien ger de resultat som studiens 

syfte avser att studera, måste datainsamlingen ske på ett sådant sätt att reliabilitet och validitet 

är garanterade (Polit & Beck, 2008). Med validitet avses att man mäter det som är relevant i 

samband med syftet, medan reliabilitet innebär hur tillförlitligt sättet är man mäter på. Både 

hög validitet och reliabilitet eftersträvades. 

 

Observationernas syfte var att undersöka om föremål såsom till exempel medicinskteknisk 

apparatur eller människor blockerade frånluftsdonen under operationerna. Ett fullständigt 

blockerad frånluftsdon definierades som ett don som täcktes i sådan grad att det inte längre 

var synligt när observatören stod mitt framför donet. Om någon del av frånluftsdonets galler 

syntes, räknades det som partiellt blockerat. 

 

Protokollets upplägg gestaltades medvetet så enkelt som möjligt (test av reliabilitet). För att 

validera datainsamlingen, deltog vi gemensamt under ett antal observationstillfällen och 
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observerade samma miljö. Därefter gjordes en jämförelse av anteckningarna vilket gav en god 

samstämmighet (reliabilitet) av materialet. Några mindre förändringar i protokollet gjordes 

och fler definitioner och förkortningar gjordes. Dessutom kodades protokollet för att undvika 

eventuellt snedvridna resultat. Protokollet utformades på ett sådant sätt att det skulle försvåra 

att härleda tidpunkt och personaluppsättning för observationerna. 

 

Officiell tillåtelse att genomföra observationen (Bell, 2006) skaffades genom att skriva ett 

brev till chefen av operationsavdelningen med önskemålet om att få genomföra observationen 

under två veckor. Efter att ansökan bifallits från chefen, informerades personalen muntligt 

under ett arbetsplatsmöte före den första observationsdagen att en observationsstudie gällande 

den fysiska miljön på operationssalen skulle genomföras. Exakt information om vad som 

skulle registreras gavs inte för att undvika möjlig påverkan av resultat. Personalen 

uppmärksammades på att det var helt frivilligt att delta i studien, och att observationstillfället 

skulle avbrytas när som helst om någon så önskade (Polit & Beck, 2008).  

 

Observationerna utfördes i samband med ortopediska, allmänkirurgiska och gynekologiska 

ingrepp. Totalt genomfördes 24 observationer på sex av de åtta befintliga operationssalarna. 

Vi närvarade under hela den intraoperativa fasen, observationstiden var dock knivtiden, d.v.s. 

den period från snitt till lagt förband. 

 

Urval 

Studien genomfördes på ett mellanstort sjukhus med åtta operationssalar som alla är utrustade 

med konventionell ventilation. Detta innebär att det i vanliga fall finns två frånluftsdon 

placerade mittemot den vägg där tilluftsdonet sitter. Det finns två undantag: i en av salarna 

där observation genomfördes sitter frånluftsdonen längst bort på en av sidoväggarna; i en 

annan är ena donet placerat på väggen mittemot och det andra på sidan. Vi närvarade vid 

totalt 24 operationer som valdes ut på ett icke-slumpmässigt sätt eftersom 

bekvämlighetsurvalet användes (Trost, 2012). Inga observationer genomfördes på två salar på 

grund av att de används till öronoperationer på barn och för akutoperationer vilket innebär att 

resterande observationer gjordes på sex salar. De första tre observationerna utförde vi 

gemensamt på samma sal, resterande delade vi upp mellan oss. En begränsande faktor var att 

vi var tvungna att ta hänsyn till det maximala antalet personer som fick vara närvarande på 

operationssalen (detta uppgavs på en skylt på dörren). Både gynekologiska, allmänkirurgiska 

och ortopediska ingrepp ingick i studien. För enkelhetens skull räknades de gynekologiska 
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ingreppen till de kirurgiska. Samtliga observationer genomfördes på sex vardagar mellan kl. 7 

och 16. Operationspersonalen tillfrågades muntligt före operationsstart om tillåtelse att 

genomföra en observation gällande den fysiska miljön på operationssalen. Vi bemöttes aldrig 

med ett negativt besked. 

 

Dataanalys 

Bearbetningen av observationsdata inleddes med att registrera data i Microsoft Excel 2012. 

Därefter analyserades datan deskriptivt med hjälp av statistikprogrammet IBM SPSS version 

21. Data kodades för att kunna bearbetas statistiskt. Förekomst av blockering kodades med 1, 

ingen blockering med 2. Föremålen för blockeringen kodades från 1-10. Den intraoperativa 

tiden delades in i olika kategorier och kodades från 1-5. Frekvens- och korstabeller togs fram 

för att se eventuella samband mellan de olika variablerna. Chi-två test genomfördes för att 

hitta statistiskt signifikanta samband och olikheter. Ett p-värde <0,05 betraktas som statistiskt 

signifikant (Polit & Beck, 2008).  

 

Tabeller, figurer och löpande text användes för att presentera resultaten. 

 

Etiska reflektioner 

Vid all forskning där människor är involverade gäller det att följa vissa forskningsetiska 

principer. Sykepleiernes Samarbeide i Norden (2003) beskriver kraven som forskaren måste 

leva upp till som följande: informationskrav, krav på samtycke, krav på konfidentialitet och 

krav på säkerhet. 

 

Enligt Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS, 2003:460) behöver 

ingen etikprövning göras för kandidat- eller magisteruppsatser. Eftersom denna studie inte 

avser några enskilda individer utan hellre belyser förekomsten eller avsaknaden av en viss 

företeelse och eventuella orsaker till denna, anses det inte finnas någon risk för att någon 

enskild skulle kunna känna sig utpekad. Därför anser vi att de observerades integritet 

bevarats. 
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Resultat 

Den sammanlagda intraoperativa tiden, under dessa 24 operationer, uppgick till 1423 minuter. 

Medellängden på operationerna var 59,3 minuter (SD ±50,5). De kirurgiska operationerna 

(allmänkirurgiska och gynekologiska) observerades under 1013 minuter medan de 

ortopediska operationerna observerades under 410 minuter. Se tabellerna I och II. 

 

Tabell I. Översiktstabell för observerade ortopediska operationer. 
 

Nr. Frånluftsdon 

 A/B 

Föremål Blockeringstid 

(min) 

Observationstid 

(min) 

Antal 

personer 
5 A 

B 
 0 

0 

110 9 

 

 

6 A 

B 
 0 

0 

40 6 

 

 

7 A 

B 
 0 

0 

20 5 

 

 

8 A X 

B 

Bord 120 

0 

120 6 

 

 

9 A X 

B 

Bord 5 

0 

5 5 

 

 

18 A X 

B 

Sopkorg 10 

0 

10 5 

 

 

21 A 

B 

 0 

0 

10 5 

 

 

22 A 

B 

 0 

0 

18 5 

 

 

23 A X 

B X 

C-båge 

Bord 

5 

55 

55 5 

 

 

24 A 

B 
 0 

0 

22 5 

 

Totalt 190 410 

Medelvärde 0 21 

Medelvärde (SD) 19 (SD±39,4) 41 (SD±41,8) 

 

 

Teckenförklaring: A: Frånluftsdon vid ingången till patientslussen X: Blockerat 

 B: Frånluftsdon vid ingången för steriltvättad personal SD: Standardavvikelse 
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Tabell II. Översiktstabell för observerade kirurgiska operationer. 

Nr. Frånluftsdon 

A/B 

Föremål Blockeringstid 

(min) 

Observationstid 

(min) 

Antal 

personer 

1 A X 

B X 

Röntgenvägg 

Bord 

18 

18 

18 6 

 

 

2 

 

A X 

B X 

Röntgenvägg 

Bord 

15 

 15 

15 7 

 

 

3 A X 

B X 

Röntgenvägg 

Bord 

27 

27 

27 7 

 

 

4 A  

B 

 0 

0 

155 8 

 

 

10 A X 

A X 

A X 

B X 

Röntgenvägg+skärm 

Röntgenvägg 

Röntgenvägg+skärm 

Bord 

70 

45 

10 

125 

125 8 

 

 

 

 

11 A X 

A X 

B X 

Röntgenvägg+skärm 

Röntgenvägg+skärm 

Bord 

10 

30 

64 

64 9 

 

 

 

12 A X 

B X 

Röntgenvägg+skärm 

Bord 

105 

115 

115 7 

 

 

13 A X 

B 

Narkosbord 10 

0 

10 6 

 

 

14 A X 

B  

Narkosbord 

 

150 

0 

150 7 

 

 

15 A X 

A X 

Narkosbord 

Droppställning 

138 

103 

138 8 

 

 

16 

 

A 

B X 

 

Bord 

0 

72 

72 5 

 

 

17 

 

A 

B X 

 

Bord 

0 

29 

29 5 

 

 

19 

 

A X 

B X 

B X 

Underrede 

Kabel 

Narkosbord 

53 

53 

10 

53 9 

 

 

 

20 A X 

B X 

Underrede+förpackn 

Kabel 

42 

42 

42 10 

 

Totalt 858 1013 

Medianvärde 47,5 72,4 

Medelvärde (SD) 61,7 (SD±51,1) 58,5 (SD±53,5) 

 

 

Teckenförklaring: A: Frånluftsdon vid ingången till patientslussen X: Blockerat 

 B: Frånluftsdon vid ingången för steriltvättad personal SD: Standardavvikelse 
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Tabell III. Sammanställning av tabeller I och II. 

 

 

 

 

 

 

 

Som det framgår av tabellerna I och II blockerades frånluftsdon oftast av enskilda, men ibland 

även av flera föremål samtidigt, till exempel blockering med både underrede och tom 

förpackning eller röntgenvägg och skärm. Under operationerna kunde blockerande föremål 

variera för ett och samma frånluftsdon (se operation 10 som exempel). 

 

Vid 7 av de 24 observerade operationerna blockerades inget av de båda frånluftsdonen. Vid 

17 operationer var ett eller båda donen helt eller delvis blockerade vilket vi nämner som 

blockerade. Under dessa 17 operationer pågick blockeringen under hela intraoperativa tiden. 

Vid 7 operationer var ett frånluftsdon blockerat medan det andra ej var blockerat.  

 

 
Figur 1. Antal blockeringstillfällen.  

 

 

De blockerande föremålen bestod för det mesta av bord och röntgenvägg. Den observerade 

kabeln som blockerade ett frånluftsdon var fastmonterad vid väggen och blockerar därmed 

jämt. En tom pappersförpackning som under positioneringen av instrumentbordet hamnade  

mitt på frånluftsdonet och blev kvar under hela operationen, måste ses som ett mera sällsynt 

föremål för blockering. Inga människor blockerade något frånluftsdon under denna studie. 

 

 Blockeringstid 

(min) 

Observationstid 

(min) 
Totalt kirurgi och ortopedi 

 

1048 1423 

Medianvärde kirurgi och ortopedi 

 

22,5 41 

Medelvärde kirurgi och ortopedi 

(SD) 

61,7 (SD±51,1) 59,3 (SD±50,5) 
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Tabell IV. Blockerande föremål. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid operationer med en bemanning på 7 personer eller mindre blockerades frånluftsdonen vid 

6 av 12 operationer. Vid operationer med bemanning på 8 till 10 personer blockerades 

frånluftsdonen vid 11 av 12 operationer. Ett signifikant samband fanns mellan antal personer 

på salen och förekommande blockering av frånluftsdon (p-värde 0,025). 

 

 
Figur 2. Förekomst av blockeringar i relation till maxantal personer på salen. 

 

 

Vid jämförelse mellan kirurgiska och ortopediska operationer finns ett signifikant samband 

(P=0,005) mellan mer frekvent blockering och kirurgiska ingrepp. Blockering av frånluftsdon 

skedde vid 13 av 14 kirurgiska operationer jämfört med 4 av 10 ortopediska operationer. 

Blockerande 

föremål 

Kirurgiska 

operationer 

Ortopediska 

operationer 

Totalt Totalt 

(%) 

Bord 9 3 12 32 

Röntgenvägg 9 0 9 24 

Röntgenskärm 5 0 5 13 

Narkosbord 4 0 4 11 

Droppställning 1 0 1 3 

Kabel 2 0 2 5 

Underrede 2 0 2 5 

Tom 

förpackning 

1 0 1 3 

Sopkorg 0 1 1 3 

C-båge 0 1 1 3 
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Figur 3. Blockeringstillfällen fördelade per operationstyp. 

 

 

Tabell V. Korstabell operationer och blockering samt signifikans. 

 

 Kirurgiska 

operationer 

Ortopediska 

operationer 

Total 

Ej blockerat 

 

1 6 7 

Blockerat 

 

13 4 17 

Antal operationer 

 

14 10 24 

Pearson Chi-square 

0,005 (2-sided) 

 

 

Vi fann att blockering av frånluftsdonen skedde vid 29% (n=7) av observationerna vid 30 

minuter, eller mindre, intraoperativ tid. Vid de längsta intraoperativa tiderna, 121 minuter och 

längre, var motsvarande blockeringsfrekvens 13% (n=3). Inget signifikant samband mellan 

intraoperativ tid och ökat antal blockeringar av frånluftsdon (p-värde 0,879) kunde påvisas. 

 

Tabell VI. Antal blockeringstillfällen i relation till intraoperativ tid. 
 

Tid minuter Blockerad Procent % Ej blockerad Procent % 

0-30 7 29 4 17 

31-60 3 13 1 4 

61-90 2 8 0 0 

91-120 2 8 1 4 

121-160 3 13 1 4 
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Diskussion 

Vår studie visar på en frekvent förekomst av blockerade frånluftsdon på operationssalar. 

 

Metoddiskussion 

Syftet med denna studie bestod inte i att mäta potentiella luftstörningar och deras effekt utan 

bara att uppmärksamma den eventuella förekomsten av blockering av frånluftsdon. Därför 

valdes observationsdesignen som datainsamlingsmetod. Studiens upplägg tog inte i beräkning 

hur stor del av frånluftsdonet blockerades. Dock observerades vilka föremål som blockerade 

frånluftsdonen samt varaktigheten. Vi valde att göra på detta sätt för att kunna genomföra 

observationerna mera diskret; det skulle inte bli uppenbart för personalen på salen exakt vad 

som var av intresse för observationen. Ett fullständigt blockerat frånluftsdon definieras som 

ett don som täcks i sådan grad att det inte är synligt längre när vi står mitt framför donet. Syns 

någon del av frånluftsdonets galler räknas det som partiellt. 

 

Vi hade aldrig tidigare genomfört en observationsstudie och därför inte heller utformat något 

observationsprotokoll. Inspiration för observationsprotokollet hämtades från tidigare arbeten 

som fanns tillgängliga via DiVa-portalen eller Uppsatser.se. Inget av funna tidigare arbeten 

hade dock observerat blockering av frånluftsdon. 

 

Första dagen genomfördes tre observationer tillsammans för att testa protokollet, optimera 

möjligheten att tolka lika och på så vis öka reliabiliteten samt minska risken för systematiska 

fel (Polit & Beck, 2008). 

 

En av oss som tidigare varit på berörd operationsavdelning under sin verksamhetsförlagda 

utbildning upplevde att disciplinen med dörröppningar tilltog. Detta var ingenting som 

undertecknade förde statistik på, utan mer en känsla, men en brist i observationsstudier kan 

vara att personalen gör annorlunda än vanligt just för att de vet att det pågår en 

observationsstudie (Polit & Beck, 2008). Tillförlitligheten i denna studie kan ha påverkats i 

mindre grad eftersom, vad vi vet, ingen liknande studie har genomförts.  

 

Urvalet av observationstillfällen begränsades till de operationer som skulle genomföras under 

de dagar vi hade avsatt för observationen och kan därför inte kallas för slumpmässigt, utan ett 

icke slumpmässigt urval. Enligt Trost (2012) kallas detta bekvämlighetsurval vilket innebär 
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att man måste välja bland de operationer som finns tillgängliga för dagen. Första 

observationsdagen tillbringade vi (som tidigare beskrivits) på samma operationssal, de 

följande dagarna genomförde vi observationerna på var sin sal. Varje morgon valdes 

observationstillfällena ut gemensamt ur operationsprogrammet med avseende till sal och 

ingrepp. Samma operationssal undveks att observeras av samma observatör två dagar i rad 

och detsamma gällde operationspersonalen. Maxantal personer i salen måste alltid 

respekteras. Observatörerna ingick i antalet personer på sal under operationen. Patienten 

räknades dock inte. 

 

Eftersom de gynekologiska operationerna var för få till antal för en egen kategori, 

sammanfördes de med de kirurgiska operationerna.   

 

Vid alla studier måste etiska tillkortakommanden beaktas och forskarna vara ödmjuka inför 

arbetet och de människor som är en del av studierna (Sykepleiernes samarbeid i Norden, 

2003). Etiskt korrekt finns därför inte alternativet att genomföra en observationsstudie utan att 

personalen vet om det. Eftersom vi inte var intresserade av att peka ut enskilda personer eller 

ens en viss yrkesgrupp utan endast en företeelse, bedömdes observationsmodellen vara 

lämpligast. Vi var hela tiden medvetna om att det fanns ett etiskt dilemma i och med att vi 

ibland observerade en situation som inte upplevdes vara optimal för patienten. För studiens 

skull valde vi dock att vara kvar i vår passiva och observerande roll.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka förekomsten av blockering av frånluftsdon på 

operationssalen. Anledningen till detta består i vårat antagande att ventilationen på 

operationssalen inte fungerar optimalt om frånluftsdonen blockeras under pågående operation.  

 

Chow &Yang (2004) fann att vid liknande operationer i operationssalar med liknande design 

kunde fynden av cfu variera mycket. Brohus, Balling & Jeppesen (2006) beskriver i sin studie 

hur rörelser av personal och lokala hinder i form av utrustning eller apparater kan störa 

luftföringen i operationssalen. Nordenadler (2008) tar i sitt arbete upp en studie av Sipilä från 

2006 där författaren kunnat påvisa att det alltid uppstår bakvirvlar och virvelgator när 

luftrörelser påträffar hinder, oavsett om det gäller laminär eller turbulent/konventionell 

ventilation.  Ljungqvist, Nordenadler och Reinmüller (2012) kommer i sin studie fram till att 
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när man har samma antal personer i operationssalen, så beror bakteriekoncentrationen både på 

ventilationssystemet som är i bruk och på klädseln som används under operationen. 

 

Vid en majoritet av de gjorda observationerna fann vi att ett eller båda frånluftsdonen var helt 

eller delvis blockerade. Variationen mellan operationssalarna var stor med avseende på 

tillgänglig utrustning. I vissa salar fanns alltid åtskilliga apparater eller hjälpmedel uppställda 

längs väggarna även om de ej skulle användas under den aktuella operationen. Därmed ökade 

också risken för att något eller båda frånluftsdon skulle blockeras. 

 

En begränsning i denna observationsstudie är att klockslag för blockering av frånluftsdon A 

respektive B ej noterades. Endast antal minuterna då frånluftsdon A och B blockerades 

noterades. Detta leder till att den exakta tidpunkten som blockering av frånluftsdon skedde ej 

kunde fastställas. Lösning på detta var att vid blockering av frånluftsdon A och B välja den 

längre av dessa tider. Detta resulterar i att omfattningen av blockeringen av frånluftsdonen 

kan ha varit mer än vad som framkommer. Exempelvis vid 40 minuter intraoperativ tid med 

20 minuters blockering av frånluftsdon A och B kan den aktuella blockeringstiden vara allt 

mellan 20 minuter och 40 minuter. 

 

Vi upplevde att det inte ägnades någon tanke åt utrustning som redan fanns uppställd längs 

väggen och som inte skulle användas under ingreppet. Detta hade till följd att föremålen som 

blockerade frånluftsdon kunde stå där under flera operationer i rad utan att detta 

uppmärksammades. Först när föremålet i fråga behövdes under operationen (exempelvis 

röntgenskärm eller narkosbord), ändrades dess placering. Emellanåt fick vi också intrycket att 

placeringen av föremålen skedde slumpmässigt. Vid ett tillfälle hamnade ett narkosbord efter 

att ha blivit påfyllt framför ett frånluftsdon och vid ett annat tillfälle ställdes underredet till 

operationssängen framför frånluftsdonet (intressant nog fanns det i detta fall en lapp på 

angränsande vägg med uppmaningen: Ställ underrede här!, men denna uppmärksammades 

alltså inte). Den märkligaste observationen innebar en tom pappersförpackning som landade 

mitt på ett frånluftsdon och förblev där under hela operationen. I en sal hade en elkabel 

monterats över ett av frånluftsdonen, detta var med andra ord en permanent blockering. Med 

stigande antal personer på salen förväntade vi oss också en ökande risk för blockering av 

frånluftsdon av personal. Detta kunde dock inte konstateras vid något tillfälle under denna 

observationsstudie. 
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Borden som utgör övervägande delen av blockeringsföremål är rullbord, det vill säga de har 

hjul och är alltså lätta att deplacera. En av de mest förekommande anledningarna för deras 

placering just framför frånluftsdon var att de användes av personalen som bord för pärmar och 

papper i närheten av den väggfasta datorn eller som förvaringsställe för till exempel vätskor 

eller annat material som ofta används. 

 

Salar där högst 7 personer får vistas under operationen (förutom patienten) verkade mindre 

belastade med utrustning. Det finns ett utrymme på operationsavdelningen där 

medicintekniska produkter, apparater och annan utrustning förvaras och det är fullbelagt. 

 

Vi har inte kunnat hitta forskning som undersökt effekten av blockering av frånluftsdon och 

vet alltså inte om en eventuell blockering överhuvudtaget har någon påverkan på 

ventilationssystemets funktion. Därmed blir det också komplicerat att föreslå några 

förbättringsåtgärder. I och med att potentiella förbättringsåtgärder dock (nästan) är gratis, 

vågar vi framkasta idén om att vid en eventuell ombyggnation sätta upp hyllor för förvaring 

av bruksmaterial eller som skrivbord (för att begränsa antalet rullbord på operationssalen), att 

inte montera kablar över frånluftsdon och eventuellt att markera en zon framför frånluftsdonet 

för att påminna om att det inte ska ställas föremål där.  

 

I denna observationsstudie har det påvisats att blockering av frånluftsdon förekommer i en 

betydande omfattning. Sett till syftet på studien gjordes ingen skillnad mellan luftigare och 

mera kompakta föremål. Rimligen borde den eventuella skillnaden i blockeringseffekt vara 

stor mellan t.ex. ett bordben och en röntgenvägg. Detta är någonting som vi hoppas att 

framtida undersökningar kan svara på.  

 

Fastän det finns en uppsjö av olika studier om olika ventilationssystems luftvägar i 

operationssalar, är det vår uppfattning att det saknas forskning om just effekten av blockering 

av frånluftsdon. Med tanke på hur viktig ventilationen är i samband med förebyggandet av 

postoperativa sårinfektioner är framtida forskning inom ämnet önskvärd. 

 

Klinisk betydelse för operationssjuksköterskan 

Vågar man dra en slutsats av dessa observationer? Frånluftsdon är inget som kontrolleras 

fastän det är en del av ventilationssystemet vilket är en del av operationssjuksköterskans 

ansvarsområde (Davøy, Eide & Hansen, 2012). Ventilation är jämte lämplig klädsel den 
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viktigaste åtgärden i kampen mot luftburen smitta på operationssalen (MFR & SPRI, 1988). 

Postoperativa sårinfektioner är ett hot mot patientsäkerheten och säker vård är en av 

operationssjuksköterskans sex kärnkompetenser (Edberg, Ehrenberg, Friberg, Wallin, Wijk & 

Öhlen, 2011). Ventilation och dess fungerande är därför av yttersta vikt i 

operationssjuksköterskans dagliga omvårdnadsarbete. 

 

Arbetsfördelning 

Vi har arbetat gemensamt med alla studiens delar och delar därmed på ansvaret för hela 

uppsatsen.  
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Bilagor  

1 Information om studien till avdelningschefen på lasarettet  

 

UMEÅ UNIVERSITET                       

Institutionen för omvårdnad 

Specialistutbildning med inriktning  

mot operationssjukvård 

 

 

 Skellefteå, 14 november 2013 

 

Informationsbrev till avdelningschef operation XXXX lasarett 

 

Förfrågan om tillstånd att utföra en observationsstudie på operationsavdelningen på XXXX 

lasarett. 

 

Bakgrund 

Postoperativa sårinfektioner är tredje vanligaste infektion av vårdrelaterade infektioner och 

innebär stort lidande för patienten och stora kostnader för samhället. Studier visar att 

orsakerna till infektioner i sårområdet är att bakterier kommit i kontakt med det öppna såret. 

Dessa bakterier kan vara patientens egna eller härröra från omgivningen/personalen och 

smitta via luft, med droppar eller kläder som blivit osterila under operationens gång. 

 

Ventilationen på operationssalen har flera funktioner. Den ska upprätthålla ett behagligt 

inomhusklimat, garantera en säker arbetsmiljö och är ett led i det smittförebyggande arbetet, i 

och med att den har som mål att späda ut luften och föra bort bakteriebärande partiklar. 

 

Socialstyrelsen rekommenderar att luften byts ut 15 – 25 ggr/timme på en operationssal. Vid 

medelstora operationer och vid omblandad (turbulent) strömning innebär detta 50 – 150 

cfu/cm³ som ger en förväntad infektionsfrekvens på 3 – 4 %. Turbulens i luftströmningar kan 

orsaka att nedfallna bakteriebärande partiklar virvlar upp i luften igen och lägger sig på 

horizontala ytor. Turbulenser i luften kan uppstå av olika anledningar: när personalen rör sig i 
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rummet, när dörrar öppnas, lampor positioneras på ett visst sätt, felaktig placering av 

inluftsdon och frånluftsdon och blockering av frånluftsdon. 

 

Vi vill därför ansöka om tillåtelse att observera om det finns tillfällen där man under 

pågående operation blockerar donen för frånluft och i så fall med vad och i vilken omfattning? 

Studien är en del i vår utbildning till specialistsjuksköterskor med inriktning 

operationssjukvård.  

 

Det material som studien kommer att resultera i kommer att hanteras varsamt och inga 

personuppgifter insamlas. Vi kan inte se några risker med ett deltagande i studien. Resultatet 

kommer att presenteras i form av en magisteruppsats. 

 

Vid frågor eller funderingar gällande vår studie är du välkommen att ringa eller skriva till oss 

eller vår handledare. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

David Lindfors Christine Schwarzmann Per Fransson 

Leg.ssk/opstudent Leg. Skk/opstudent Handledare 

tfn 

dali_skel@hotmail.com chschwarzmann@swipnet.se per.fransson@nurs.umu.se 

mailto:chschwarzmann@swipnet.se
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2 Observationsprotokoll 

 

Faktor 1: 2 st. frånluftsdon (1 och 2) som kan blockeras helt (K) eller partiellt (P). 

Faktor 2: föremål som blockerar frånluftsdonen. 

Tid: antal minuter som föremål står framför respektive frånluftsdon. 

Intraoperativ tid: från snitt till förband lagts. 

Antal personer: inklusive observatör. 

Kommentar: övrigt observerat i samband med den intraoperativa fasen. 

 

Faktor 1 Faktor 2 Tid/intraop. 

tid 

Antal 

personer 

Kommentar 

1 K 

2 P 

Bord 

Droppstäl 

10/10 

5/10 

6 Exempel 

     

     

     

     

     

     


