
 
 

 

Liten tuva stjälper ofta stort lass 

Bakteriell kontamination över tid av operationsinstrument vid öppen 

neurokirurgi 

A small tuft often overturns a big load 

Bacterial contamination over time on surgical instruments used in open 

neurosurgery 

Benjamin BERNROTH, leg., sjuksköterska 

Jakob EKMAN, leg., sjuksköterska 

 

Höstterminen 2015 

Självständigt arbete (Examensarbete), 15 hp 

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård, 60 hp 

Handledare: Birgitta Gustafsson, Operationssjuksköterska, Vårdpedagog, Med.dr. 



2 
 

Abstrakt 

Bakgrund: Postoperativa sårinfektioner orsakar lidande för den drabbade patienten 

och kostnader för patienten, vården och samhället. Intraoperativ kontamination av 

operationsinstrumenten är en av källorna till dessa infektioner. 

Operationssjuksköterskan är ansvarig för aseptiken och operationsinstrumenten.   

Syfte: Syftet med denna pilotstudie var att mäta graden av bakteriell kontamination 

över tid på operationsinstrument som används vid öppen neurokirurgi samt 

observera utvalda källor till kontamination under samma tid. 

Metod: Denna studie designades som en kvantitativ icke-experimentell 

observationsstudie. Datainsamlingen skedde under hösten 2015 och bestod av 

omhändertagandet av specifika instrument som använts av operatören under 

operationen efter förutbestämd åtgången knivtid. Bakterieodlingar på dessa 

instrument skedde sedan på laboratorium enligt en förutbestämd metod och graden 

av kontamination mättes genom observation av mängden colony forming units 

(CFU). Resultaten presenteras i form av förändringar av mängden CFU. 

Resultat: Fem operationer observerades och tio odlingar utfördes på tio instrument. 

Totalt tio CFU registrerades under samtliga observationer. Ingen signifikant ökning 

av antal CFU kunde observeras från en till två timmars knivtid (P=0,156). Antal 

dörröppningar ökade från 3,4 till 9,0 och antal personer på operationssalen ökade 

från 5,4 till 5,8. 

Slutsats: Trots det ringa antal observationer som ingick i denna studie tyder 

resultaten på god aseptik och minimal bakteriell kontamination på 

operationsinstrumenten under operationens två första timmar. Ytterligare forskning 

med längre observationer, fler observationer och observationer kring annan typ av 

kirurgi behövs.  

 

Nyckelord: Operationssjuksköterskans aseptiska omvårdnadsansvar, postoperativa 

sårinfektioner, bakterieodling, colony forming units, operationsinstrument 
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Abstract 

Background: Post-operative surgical site infections (SSI) cause suffering for the 

afflicted patient and is a great cost for the patient, the health care system and society. 

Intra-operative contamination of surgical instruments is one of the sources of these 

infections. The operating room nurse is responsible for preventing infections. 

Purpose: The purpose of this pilot-study was to measure the degree of bacterial 

contamination over time on surgical instruments used in open neurosurgery as well 

as to observe specific sources of contamination during this time. 

Method: The design was a quantitative nonexperimental observational study. The 

data collection took place during autumn 2015 and consisted of the sampling of 

specific instruments used by the surgeon during surgery after preset elapsed 

operating times. Bacterial culturing on these instruments was then carried out at a 

laboratory according to a preset routine and the degree of contamination was 

measured by observing the amount of colony forming units (CFU). The results are 

presented as changes in CFU.  

Results: Five operations were observed and ten bacterial culturings were conducted 

on ten instruments. A total of ten CFU was registered during all observations. No 

significant increase in the number of CFU could be observed from one to two hours of 

elapsed surgery (P=0,156). The amount of door openings increased from 3,4 to 9,0 

and the number of personnel in the operating room increased from 5,4 to 5,8. 

Conclusion: Despite the small number of observations included in this study the 

results indicate good aseptics and minimal bacterial contamination on the surgical 

instruments during the first two hours of surgery. Further research with longer 

observations, more observations and observations on other forms of surgery is 

needed.  

 

Key words: Operating room nurses aseptic nursing responsibility, post-operative 

surgical site infections (SSI), bacterial culturing, colony forming units (CFU), surgical 

instruments 
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Summary statement 

Varför behövs denna studie? 

 Postoperativa infektioner är vanligt förekommande. Sambandet mellan graden 

av renhet kring operationen och risken för infektion är väl etablerat.  

 Operationssjuksköterskans huvudsakliga ansvarsområde är aseptik under 

operationer samtidigt som varje operationssjuksköterska ska utveckla den 

verksamhet som denne befinner sig inom. Denna studie kan ge ökad kunskap 

om var förbättringar kan ske.  

 Inga studier som observerat förändringar av kontamination över tid inom 

neurokirurgi återfanns vid artikelsökning. Detta tyder på att ytterligare 

forskning behövs inom området.  

Vilka är huvudfynden? 

 Ingen signifikant ökning av kontamination på operationsinstrumenten kunde 

ses vid jämförelse av en- respektive två timmars knivtid. Detta tyder på att 

instrumenten inte blir kontaminerade under denna tid.  

 Studien tyder på att neurokirurgisk kirurgi håller hög aseptisk standard under 

operationens första två timmar.  

Vad kan studiens resultat ha för inflytande på praktiken? 

 Studiens resultat indikerar att operationsinstrumenten som används under 

neurokirurgiska operationer inte behöver bytas ut under operationens första 

två timmar. 

 De rutiner kring aseptik som beskrivs i denna studie medför hög aseptiskt 

standard i operationsarbetet och kräver således inga akuta åtgärder. 
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Introduktion 

Trots preventiva åtgärder som till exempel antibiotika och antibakteriella sårfilmer 

orsakar postoperativa sårinfektioner inom vården mycket lidande för den drabbade 

patienten och medför stora samhällskostnader. Dessa infektioner kan ha ett flertal 

ursprung där ett av dessa är kontamination av operationsinstrumenten som hanteras 

av operationspersonalen och är i direkt eller indirekt kontakt med operationssåret, 

vilket är vad denna studie handlar om. Operationssjuksköterskan är den som är 

ytterst ansvarig för hygien och aseptik i all operationsverksamhet (Hansen, Loraas & 

Synnøve Brekken 2012). 

 

Bakgrund 

Vårdrelaterade infektioner 

Cirka tio procent av alla inneliggande patienter inom vården drabbas av en 

vårdrelaterad infektion (VRI) vilket gör det till en av de vanligaste komplikationerna 

inom vården (Socialstyrelsen 2006). VRI definieras som “varje infektionstillstånd 

som drabbar patienter till följd av sjukhusvistelse eller behandling i öppen vård, 

oavsett om det sjukdomsframkallande ämnet tillförts i samband med vården eller 

härrör från patienten själv, samt oavsett om infektionstillståndet manifesteras under 

eller efter vårdtiden. Med vårdrelaterad infektion avses även infektionstillstånd som 

personal ådragit sig till följd av arbetet” (ibid.). Av de VRI som registreras i Sverige är 

postoperativa sårinfektioner bland de tre mest frekvent förekommande och de 

vanligaste bakterierna som då är orsakerna till dessa infektioner är Staphylococcus 

Aureus, koagulasnegativa stafylokocker och enterokocker (ibid.). 

 

Operationssjuksköterskans profession och vårdande 

Operationssjuksköterskan vårdar patienter perioperativt, det vill säga ansvarar för 

patientens omvårdnad före, under och efter operationen (Association of Perioperative 

Registered Nurses 1985; Steelman 2014). Arbetet som operationssjuksköterska 

innebär en skyldighet att ge varje patient den bästa möjliga och säkra omvårdnaden 

inom ramen för sin profession (Patientsäkerhetslag, SFS 2010:659, kap. 6, 1 §). 

Utvecklingsområden för omvårdnaden definieras av Svensk Sjuksköterskeförening 

(2010) som de sex kärnkompetenserna för samtliga omvårdnadsprofessioner, där 
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kompetenserna definieras som personcentrerad, säker och evidensbaserad vård samt 

samverkan, förbättringskunskap och informatik.  

 

Personcentrerad vård handlar om att ta del av patientens perspektiv och att 

tillsammans med denne planera den fortsatta omvårdnaden (Ekman et al. 2011). I sin 

yrkesroll har operationssjuksköterskan unik kompetens när det gäller att genom 

kontinuerliga säkerhetskontroller av aseptik och hygien förhindra och begränsa 

vårdskador och smittspridning. Denne ansvarar för säkerhetskontroller av utrustning 

som används i patientens kropp vid det operativa ingreppet (Bäckström 2012; 

Hansen, Loraas & Synnøve Brekken 2012; Riksföreningen för Operationssjukvård & 

Svensk Sjuksköterskeförening 2011). I operationssjuksköterskans profession ingår 

även ett ansvar att fortlöpande söka ny kunskap för att basera sin yrkesutövning på 

metoder och teorier med säkerställd evidens. Med hjälp av sina yrkesspecifika 

kunskaper ska operationssjuksköterskan tillhandahålla en säker och vårdande miljö 

för patienten (Svensk Sjuksköterskeförening 2014). Operationssjuksköterskans 

hygiensäkrande arbete på operationssalen består bland annat av korrekt utförd 

desinfektion av både patientens hud och sina egna händer och korrekt utförd 

drapering av patienten. Vidare ansvarar operationssjuksköterskan för att samtliga 

inblandade på operationssalen följer hygienrutinerna och är korrekt klädda vad gäller 

arbetsrock, munskydd och huvudbonad. Utöver detta tillkommer ansvaret för att 

operationsinstrumenten hålls sterila under ingreppet och att kontaminerade verktyg 

byts ut. Operationssjuksköterskan ska även ha kunskap om ventilationen på 

operationssalen och vilka faktorer som påverkar renheten i luften (Hansen, Loraas & 

Synnøve Brekken 2012). 

 

Smittkällor 

Det finns ett flertal källor till de bakterier som direkt eller indirekt kan kontaminera 

operationssåret. En av de mindre vanliga är de instrument som används under 

operationen, om steriliseringsmetoden inte håller en tillräckligt god standard eller 

om personal inte hanterar sterilt gods korrekt innan det förpackas. Detta kan 

undvikas genom lämpliga hygienrutiner (Dancer, Stewart, Coulombe, Gregori & Virdi 

2012). De bakterier som återfinns i luften i operationssalen härstammar dock oftast 

från personalen som finns på salen. Liksom alla människor avger de en stor mängd 

luftburna hudpartiklar samt hår och material från kläder (Hansen, Loraas & Synnøve 
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Brekken 2012). På dessa hudpartiklar är koagulasnegativa stafylokocker samt 

mikrokocker vanligast, båda lågpatogena men ändå kapabla att under rätt 

omständigheter orsaka infektion. Dock är en del människor också bärare och spridare 

av den mer patogena Staphylococcus Aureus (Friberg 1998). Mellan 1000 - 10000 

partiklar kan avges till luften beroende på personens aktivitetsgrad. Det är dessa 

partiklar som kan transportera bakterier från operationspersonalen direkt till 

operationssåret eller till sterilt material och sterila instrument som sedan kommer i 

kontakt med såret vilket leder till indirekt kontamination. Dessa partiklar kan 

definieras som kolonibildande enheter (colony forming units, CFU) och är ett mått på 

bakterimängd där varje koloni från början har bestått av en enskild bakterie (Ericson 

& Ericson 2009). Mängden CFU i luften påverkas således av personalens 

aktivitetsgrad men också av vilken typ av ventilation som finns i salen samt hur 

många personer som är närvarande vid operationen (Hansen, Loraas & Synnøve 

Brekken 2012). 

 

Vårdmiljön i operationssalen 

Under ett kirurgiskt ingrepp har det visat sig att en rad olika skyddsfaktorer minskar 

mängden bakterier som finns i luften på operationssalen. En av de viktigaste av dessa 

faktorer är operationssalens ventilationssystem då god ventilation minskar 

infektionsrisken för patienten. Det blir allt vanligare med så kallad ultraren luft, där 

renligheten uppnås med ett luftflödessystem av typen “laminar air flow” (LAF) där 

luftströmningen sker parallellt. Denna typ av ventilation möjliggör en renlighetsgrad 

i luften på en till två CFU per kubikmeter. Detta med hjälp av en lufthastighet på 0,5 

meter per sekund vilket resulterar i ett luftflöde av 10000 till 20000 kubikmeter per 

timme (Socialstyrelsen 2006). LAF-ventilation minskar risken att partiklar i luften 

kontaminerar området som berörs av ventilationen (Friberg 1998). Vidare har studier 

visat att denna typ av ventilation, då mängden CFU minskar i luften, minskar risken 

för postoperativa infektioner hos patienter jämfört med mer konventionella typer av 

ventilationer, till exempel så kallad omblandad ventilation (Erichsen Andersson et al. 

2014). 

 

Utöver operationssalens ventilation finns andra krav och rekommendationer när det 

gäller salens utförande samt personalens klädsel. Operationsavdelningen ska vara 

avskild från övrig verksamhet. Salarnas väggar och golv ska tåla upprepad 
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alkoholbaserad desinfektion. För att minska ansamlandet av damm och andra 

partiklar rekommenderas släta ytor och skåp bör med fördel monteras hela vägen 

upp till taket alternativt med sluttad överdel. Genomräckningsskåp rekommenderas 

för leverans av material in till operationssalen (Hambraeus 2013a). 

Operationspersonalens klädsel regleras av Svensk Standard (Hambraeus 2013b). 

Detta innebär att samtlig personal på en operationsavdelning ska bära 

avdelningsbunden dräkt enligt reglemente. Operationsmössa ska bäras för att 

undvika att hårstrån faller ner från personalen på sterila områden. Även munskydd 

ska användas för att minska spridning av partiklar och undvika att personalens saliv 

kommer i kontakt med operationssåret eller sterila ytor (ibid.). När det gäller 

specifikt munskydd har forskning visat att huvudområdet kan vara en stor källa till 

kontamination, särskilt munnen och näsan som sprider största delen partiklar från 

detta område på kroppen (Friberg 1998). Vidare ska operatörer och 

operationssjuksköterskor använda sig av sterila operationsrockar för att förhindra 

smittspridning mellan personalen och patienten samt för att skydda personalens 

arbetsdräkt under operationen (Hambraeus 2013b). Sterila handskar ska användas 

för att minska risken för direkt och indirekt kontaktsmitta mellan operationssåret, 

sterila områden och personalens hud samt för att skydda personal från patientens 

kroppsväskor (Hansen, Loraas & Synnøve Brekken 2012). Till sist rekommenderas att 

personalen använder skor med hel ovansida för att skydda mot blodstänk och 

eventuella tappade föremål under operationen (Hambraeus 2013b). 

 

Förutom ventilationen och personalens klädsel är även antalet dörröppningar under 

pågående operation en faktor som påverkar graden av renhet i luften på 

operationssalen. Studier har visat att ju fler gånger dörren till operationssalen öppnas 

desto större är risken för postoperativa infektioner eftersom mängden CFU i luften 

ökar för varje dörröppning (Erichsen Andersson et al. 2012, 2014; Smith et al. 2013). 

LAF har visat sig ha en skyddande effekt mot ett ökat antal dörröppningar och 

mängden CFU i operationsområdet minskar med hjälp av detta ventilationssystem 

jämfört med konventionell ventilation (Erichsen Andersson et al. 2014). Dock kan 

LAF trots detta inte förväntas eliminera alla bakterier i luften och med ett ökat antal 

dörröppningar följer en ökad mängd luftburen CFU trots ventilation av typen LAF 

(Erichsen Andersson et al. 2012; Smith et al. 2013). Vidare finns ett samband mellan 

antalet personer som befinner sig på operationssalen och mängden CFU i luften. Med 



10 
 

ett större antal personer i operationssalen ökar även mängden luftburen CFU och 

därmed risken för postoperativa infektioner (Erichsen Andersson et al. 2012). Således 

bör antalet dörröppningar under pågående operation minimeras och antalet personal 

i operationssalen bör inte överstiga åtta personer om det inte är direkt nödvändigt för 

patienten (Hansen, Loraas & Synnøve Brekken 2012). 

 

Neurokirurgi och infektionsprevention 

Området neurokirurgi innefattar kirurgiska interventioner med olika indikationer 

såsom exempelvis trauman mot kraniet, ansiktsskelettet och ryggradens 

intrakraniella eller spinala expansiviteter, degenerativa sjukdomar, vaskulära skador 

och hydrocefalus (Kourtopoulos 1994). Samlingsnamnet för de anatomiska strukturer 

som dessa indikationer innefattar är det centrala nervsystemet (CNS). CNS skyddas 

mot infektioner av ett flertal patogener av den så kallade blod-hjärnbarriären, 

specifika immunceller samt kroppens immunförsvar. Dock finns patogener som med 

hjälp av specifika egenskaper har förmågan att förbigå dessa försvarssystem. Vid 

neurokirurgiska operationer är det relevant att beakta de nya inkörsportarna som 

skapas för bakterierna. Vägarna kan vara direkta eller indirekta och inkluderar 

intrång i barriären som skyddar CNS, inplantering av konstgjorda föremål eller 

intrång i slemhinnor. Bakterier kan då invadera CNS direkt genom operationssåret 

eller färdas genom till exempel slemhinnor och indirekt då nå CNS. Vid direkt intrång 

behöver patogener inte ta sig förbi blod-hjärnbarriären vilket innebär att bakterier 

som annars inte skulle ha tillgång till CNS kan kontaminera operationsområdet och 

ge upphov till en infektion (Tessier & Scheld 2011). 

 

När det gäller specifik infektionsprevention inom neurokirurgi i kraniet genomförs en 

håravkortning med klippmaskin strax innan ingreppets början med följande 

huddesinfektion (Vogelsang 2007). Preoperativ huddesinfektion genomförs 

vanligtvis med klorhexidin, men då detta är neurotoxiskt används annat 

desinfektionsmedel, exempelvis etanol i de fall öppna skador förekommer. För att 

minska risken för postoperativa sårinfektioner ges vanligtvis även antibiotikaprofylax 

i samband med större neurokirurgiska operationer (ibid.). En signifikant ökad risk 

för postoperativ sårinfektion hos neurokirurgiska patienter har kunnat ses vid 

förlängd total vårdtid på sjukhus (Bellusse, Ribeiro, de Campos, de Brito Poveda & 

Galvão 2015) samt vid förlängd preoperativ sjukhusvistelse (Buffet-Bataillon, 
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Saunders, Campillo-Gimenez & Haegelen 2013). Schuster, Rechtine, Norvell och 

Dettori (2010) fann i en systematisk översikt bland annat diabetes, undernäring och 

antalet blodtransfusioner som signifikanta riskfaktorer för att drabbas av 

postoperativa sårinfektioner hos neurokirurgiska patienter. 

 

Tidigare forskning i ämnet 

Forskningsresultaten kring sambandet mellan längden på operationstiden och 

graden av kontamination av operationssåret går isär. Enligt Jonsson, Johannesdottir, 

Robertsson och Mogensen (2014) är intraoperativ kontamination av ortopediska 

operationssår vanligt förekommande och graden av kontamination ökar dessutom 

med ökad operationstid, dock kunde inget samband mellan ökad sårkontamination 

och ökad postoperativ infektionsfrekvens påvisas. Dock fann Gelalis et al. (2011) i en 

studie om spinalkirurgi inget samband mellan operationstid och graden av 

kontamination i operationssåret. I en studie fann Pinto, de Souza, da Silva, Mimica, 

och Graziano (2010) att inte endast infekterade utan även rena ortopediska 

operationer, det vill säga utan föreliggande infektion i såret, resulterade i viss 

kontamination på en del av operationsinstrumenten efter avslutat ingrepp, till största 

delen bestående av koagulasnegativa stafylokocker (KNS). Sambandet mellan längre 

operationstid och ökad risk för postoperativ sårinfektion kunde ses i en studie av 

Falci Ercole, Maciel Rezende Macieira, Goncalves Cresro Wenceslau, de Resende och 

Couto Machado Chianca (2011). Saito et al. (2014) såg att oberoende av längden vid 

laparatomi förblev andelen operationsinstrument med förekomst av bakteriekulturer 

efter avslutat ingrepp densamma, således observerades ingen ökning över tid av 

andelen kontaminerade instrument. Artificiell kontamination av 

operationsinstrument med följande sterilförvaring utan miljöinverkan såsom det 

pågående arbetet på operationssalen har visat att graden av kontamination per 

instrument ökar först efter sex timmar (Percin, Sav, Hormet-Oz & Karauz 2015). 

 

Problemformulering 

Trots den kunskap som operationssjuksköterskan besitter och de preventiva åtgärder 

som vidtas mot postoperativa sårinfektioner i samband med kirurgi så förekommer 

dessa inom vården. Dessa infektioner leder till ökade samhällskostnader i form av 

längre vårdtider, antibiotikabehandling och nya operationer. Förutom detta leder 

dessa infektioner till lidande för patienten och i vissa fall direkt eller indirekt till att 
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patienten avlider (Socialstyrelsen 2006). Då operationssjuksköterskan ansvarar för 

hygienen på operationssalen samt i yrkesrollen är ålagd att arbeta efter 

evidensbaserad praxis är det viktigt att öka kunskapen inom detta område. När det 

gäller graden av kontamination av operationsinstrument över tid är det känt att detta 

påverkas av faktorer såsom personaltäthet och luftburna partiklar då dessa 

instrument hanteras av operationspersonalen och är i direkt eller indirekt kontakt 

med operationssåret. Vid den neurokirurgiska operationsavdelningen där denna 

studie utfördes fanns inga rutiner för att operationsinstrumenten skulle bytas ut 

under operation. Vid artikelsökning återfanns inte heller några liknande studier som 

ägt rum i en neurokirurgisk kontext. Det är därför av vikt att synliggöra förändringar 

i graden av kontamination över tid av dessa instrument genom mätning av 

förekomsten av CFU. 

 

Syfte 

Syftet med denna pilotstudie var att mäta graden av bakteriell kontamination över tid 

på operationsinstrument som används vid öppen neurokirurgi samt observera 

utvalda källor till kontamination under samma tid. 

 Hur förändrades graden av kontamination under knivtidens första två 

timmar? 

 Vilka källor till kontamination i form av personal på sal samt dörröppningar 

förekom under samma tid? 

 

Metod 

Design 

För att svara mot syftet att genomföra mätningar användes i denna studie en 

kvantitativ metod. Målet var att mäta den naturligt förekommande kontaminationen 

som sker över tid, således deskriptiv forskning i form av en icke-experimentell 

observationsstudie. Icke-experimentella observationsstudier innebär att forskaren 

inte påverkar olika variabler i en situation utan istället strävar efter att minimera sin 

egen påverkan för att på så sätt ge en så sann bild av verkligheten som möjligt (Polit 

& Beck 2012). Målet var också att mäta variabler som kan påverka renheten i luften i 

operationssalen. För att dokumentera en viss typ av händelser under en förutbestämd 

tid används strukturerad observation, vilket kan ha formen av ett forskningsprotokoll 

(ibid.). 
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Studien genomfördes på en neurokirurgisk operationsavdelning på ett sjukhus i norra 

Sverige. Ansvarig chef informerades om studien och skriftligt tillstånd att genomföra 

studien på denna avdelning inhämtades, se Bilaga 1. Lämplig analysmetod 

diskuterades och fastställdes tillsammans med expertis på det bakteriologiska 

laboratoriet på samma sjukhus. Personalen på den neurokirurgiska 

operationsavdelningen informerades skriftligt om studien innan den påbörjades och 

muntligt vid första studiedagen. Ansvarig operationssjuksköterska för respektive 

operation fick även muntlig information av forskarna strax innan operationens 

början. 

 

Urval 

Inklusionskriterium för studien var operation med knivtid beräknad till minst två 

timmar. Endast öppen neurokirurgi inkluderades. Exklusionskriterium för studien 

var operation med infektiös indikation. Detta då en infektiös indikation skulle kunna 

ha resulterat i missvisande kontaminationsvärden, då operationsfältet redan innan 

operationen skulle kunna antas vara kontaminerat. 

 

Begreppsdefinitioner 

Ett antal begrepp förekommer i detta arbete som behöver tydliggöras. Ultraren luft är 

luft där renligheten uppnås med ett luftflödessystem av typen “laminar air flow” 

(LAF) där luftströmningen sker parallellt vilket möjliggör en renlighetsgrad i luften 

på en till två CFU per kubikmeter. Steril tolkas i detta arbete som avsaknad av CFU. 

Kontamination innebär i denna studie förekomst av CFU oavsett mängd. Drapering 

innebär att täcka de områden av patienten som inte kräver åtkomst under 

operationen med sterila operationslakan. Knivtid är den tid som förflyter på 

operationssalen från att operatören gör det första snittet i patientens hud till att 

huden slutits och lagts om. Dörröppningar innebär antal gånger som den omedelbara 

dörren till operationssalen öppnas och stängs. Detta inkluderar inte dörren till 

luftslussen som är rummet mellan korridoren och operationssalen. Sonikering är en 

metod som det bakteriologiska laboratoriet använder sig av för att mäta mängden 

CFU på ett objekt. Metoden går ut på att objektet sänks ner i bägare med en steril 

vätska som i sin tur placeras i ett vattenbad och med hjälp av vibrationer lossas alla 

partiklar från objektet för att sedan hamna i den sterila vätskan. Agarplattor är ett 

medium för att kultivera bakterier och kan bestå av till exempel blod och andra för 
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bakterier gynnande substanser. Inkubering innebär att agarplattor placeras i en för 

bakterietillväxt optimal miljö med avseende på bland annat temperatur och fukt. 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen bestod av att under ett visst antal operationer omhänderta ett utvalt 

instrument som användes kontinuerligt vid operationen under en förutbestämd 

åtgången tid och som ansågs vara representativ för mätningen. Mättiden begränsades 

till två timmar, från operationstidens start när operatören lagt snittet och till och med 

två timmar därefter. Samtidigt genomfördes även strukturerad observation av 

variabler såsom antal personer på sal och antal dörröppningar med hjälp av ett 

protokoll, se Bilaga 2. Vid varje öppning av dörren till operationssalen noterades 

detta som en dörröppning i protokollet oavsett hur länge dörren var öppen samt hur 

många som gick in eller ut ur salen vid samma dörröppning. Insamlingen av 

provmaterial pågick under sammanlagt fem vardagar vecka 36 och 37, år 2015. 

Måndag till torsdag vecka 36 samt måndag vecka 37. Fredag vecka 36 genomfördes 

ingen operation som motsvarade inklusionskriterierna. Under dessa fem dagar 

observerades fem operationer gemensamt av forskarna, då endast en operation som 

motsvarade inklusionkriterierna genomfördes per dag. Datainsamlingen till studien 

ägde rum på en neurokirurgisk operationsavdelning där samtliga operationssalar 

hade ingång med luftsluss och tak med LAF-ventilation. Vid samtliga 

observationstillfällen var operationsindikationen en tumör. 

 

Varje morgon kom forskarna tillsammans med den samordningsansvariga 

sjuksköterskan överens om vilka operationer som var lämpliga för studien. Inför 

varje operation iordningsställde den ansvariga operationssjuksköterskan under 

sterila förhållanden de instrument som ska användas under operationen. Detta 

skedde alltid cirka två timmar innan knivtidens början. Operationsutrustningen 

iordningställdes alltid i ett för ändamålet avsett förberedelserum i direkt anslutning 

till den operationssal som skulle användas. Operationssjuksköterskan la alltid upp 

två märkta 20 ml sprutor att användas för spolning av operationssåret. 

Operationsutrustningen täcktes slutligen alltid med sterila operationslakan. Därefter 

inleddes preoperativa förberedelser på operationssalen som vid samtliga tillfällen tog 

cirka två timmar. När patienterna draperades användes alltid en antimikrobiell 

incisionsfilm av märket 3M Ioban 2 Antimicrobial Incise Drapes (3M) som täckte 
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operationsområdet. 30 minuter innan varje ingrepp gavs alltid antibiotikaprofylax, 

Ekvacillin 2 g alternativt Zinacef 1,5 g, Dalacin 600 mg vid eventuell allergi. Från 

tidpunkt vid knivstart och fram till en respektive två timmar åtgången knivtid tid 

befann sig forskarna i luftslussen utanför operationssalen och observerade utifrån ett 

protokoll där bland annat antalet dörröppningar och personer på sal noterades. 

 

Under samtliga fem operationer inkluderade i studien använde all personal som 

befann sig i operationssalen föreskriven arbetsdräkt bestående av kortärmad tröja 

med muddar samt byxa med snörning i linningen och muddar. Denna arbetsdräkt 

tillverkas av Textilia AB enligt Svensk Standard - SS-EN 13795:2011 och består av 

69% bomull, 30% polyester samt 1% kolfibertråd (Textilia AB 2015). Samtlig personal 

använde även munskydd av modell Barrier surgical mask, REF 658000 (Mölnlycke 

Health Care AB) samt operationsmössa av modell Barrier surgical hood, REF 620205 

(Mölnlycke Health Care AB). Under samtliga operationer använde operatören, 

operationssjuksköterskan samt eventuella assistenter till operatören även steril rock 

av modell Barrier surgical gown REF 650104 (Mölnlycke Health Care AB) samt 

sterila latexhandskar av modell Biogel surgeons, REF 82275 (Mölnlycke Health Care 

AB). 

 

Under samtliga operationer användes spolsprutorna regelbundet av operatören, 

operationssjuksköterskan samt eventuella assistenter till operatören. När knivtiden 

pågått i en timme signalerade en av forskarna till personalen på operationssalen utan 

att öppna dörren. Operationssjuksköterskan omhändertog då en av de märkta 

spolsprutorna genom att enligt forskarnas instruktioner förpacka denna i en steril 

sug- och diatermipåse som förslöts med steril operationstejp, för att på så vis 

minimera risken för ytterligare kontamination under transport till laboratoriet. Innan 

sprutan förpackades separerade operationssjuksköterskan kolven från spolsprutan 

för att minska förekomsten av luft i sprutan då detta kan verka negativt på 

analysprocessen. Både kolven och sprutan förpackades i sug- och diatermipåsen. 

Därefter skickades materialet ut till luftslussen via ett genomräckningsskåp och 

mottogs av forskarna. Materialet transporterades av en av forskarna till laboratoriet 

för analys inom 15 minuter. När den första spolsprutan avlägsnats från 

operationssalen togs en ny steril spolspruta fram som ej märktes på något sätt. Detta 

för att separera den nya sterila spolsprutan från den uppmärkta sprutan som använts 
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från operationens början. När knivtiden pågått i två timmar upprepades samma 

procedur och denna spruta transporterades av den återstående forskaren till 

laboratoriet för analys inom 15 minuter. Således hade spolsprutorna som 

transporterades till laboratoriet av forskarna legat övertäckta på steril uppdukning 

under lika lång tid och därefter exponerats för en respektive två timmars knivtid utan 

övertäckning. Sammanlagt genomfördes tio odlingar där varje odling skedde på två 

sorters agarplattor. Antalet sprutor som odlades på var tio, två från var och en av de 

fem observerade operationerna. 

 

På laboratoriet användes en metod som bestod av överföring av samtliga CFU från 

respektive spruta till agarplattor för att efter inkubering kunna fastslå graden av 

kontamination på respektive spruta. Metoden var standard på labortoriet för odling 

på oregelbundna objekt där man inte på förhand vet var eventuell kontamination är 

lokaliserad. Analysen kan beskrivas i följande steg: Med en via gasollåga steriliserad 

sax klipptes den sterila sug- och diatermipåsen upp av forskaren och sprutan 

placerades i en steriliserad glasbägare. Bägaren fylldes därefter med steril 

fosfatbuffrad salin (PBS) så att sprutorna täcktes av vätskan. Bägaren återförslöts 

med ett lock av aluminiumfolie som steriliserades via gasollåga. Därefter sonikerades 

bägares i en maskin av märket Elmasonic P på 37 kilohertz i 15 minuter. Detta 

gjordes för att få samtliga partiklar från sprutan att lossna och hamna i vätskan. 

Därefter hälldes 100 ml av vätskan ut i två sterila 50 ml koniska plaströr med blå 

kork. Dessa centrifugerades i en maskin av märket Sigma i 4200 varv per minut i 15 

minuter. Detta gjordes för att samtliga partiklar i vätskan skulle fastna i rörets botten. 

Efter detta tömdes rören försiktigt på vätska och ny vätska fylldes på från 

glasbägaren. Denna process upprepades så många gånger som krävdes tills all vätska 

i glasbägaren hade centrifugerats. 

 

Slutligen hälldes så mycket vätska av från rören att endast cirka två ml vätska 

återstod i varje rör. Därefter kördes respektive rör i en vortex av märket Whirlimixer 

för att skapa en jämn spridning i vätskan av eventuella partiklar. Efter detta tömdes 

bägge rörens innehåll i ett märkt 12 ml koniskt sterilt plaströr med gul kork och de 

blå rören kasserades. Ett likadant gult rör fylldes därefter med motsvarande mängd 

kranvatten för att agera som motvikt under centrifugeringsprocessen. 

Fortsättningsvis centrifugerades rören i en centrifug av märket Beckman med cirka 
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2500 varv per minut i cirka åtta minuter för att åter fästa alla eventuella partiklar i 

vätskan vid rörets botten. Efter detta steg hälldes all vätska bort från det märkta röret 

utom den som fanns i rörets kon och den återstående vätskan i botten av röret kördes 

åter i samma vortex för jämn spridning i vätskan av eventuella partiklar. Därefter 

fördelades vätskan jämnt med pipett droppvis på två olika agarplattor - en 

blodagarplatta och en så kallad chokladagarplatta. Vätskan fördelades över 

agarplattorna med separata engångsspatlar. Slutligen inkuberades de bägge plattorna 

i 36 grader Celsius i värmeskåp förpackade i en plastpåse för att undvika uttorkning 

och avlästes därefter av laboratoriets biomedicinska analytiker efter tre dygn. 

 

Etiska reflektioner 

Forskarna valde att observera samtliga operationer via fönster i anslutande 

luftslussar för att inte öka antalet personer på sal och därmed graden av 

luftföroreningar under ingreppet som kunde ha uppkommit om observationerna 

utförts inne i salen. Forskarna inhämtade inga personuppgifter om patienterna som 

opererades och patienternas identiteter förblev därmed okända. Endast indikationen 

för kirurgi var känd. Därför bedömde forskarna att det inte var nödvändigt att 

inhämta godkännande från patienterna inför studien. Forskarna för denna studie 

hade inget vinstintresse av forskningens resultat och påverkade inte dessa resultat på 

något sätt. Under studien visade forskarna hänsyn och respekt gentemot personalen 

och patienterna genom att agera på ett sätt som inte skulle påverka forskningens 

resultat, patientens hälsa samt personalen arbete (World Medical Association 2013). 

 

Dataanalys 

Resultatet av insamlad data i form av totalt tio odlingar samt data från protokollen 

rörande dörröppningar och personal på sal presenteras i standardavvikelser. På detta 

sätt synliggörs den genomsnittliga avvikelsen från medelvärdet av respektive variabel 

(Polit & Beck 2012). En hypotesprövning gjordes och den statistiska analysen 

genomfördes i SPSS där P-värdet beräknades genom en typ av Chi-två-test i form av 

Asymptotic Significance (2-tailed)-test. Signifikansnivån i denna studie var (P<0,01). 

 

Validitet/Reliabilitet 

Bägge forskarna erhöll innan studien utbildning av personal på det bakteriologiska 

laboratoriet i att genomföra laboratorieanalyserna. En provanalys med sterilt 



18 
 

provmaterial genomfördes veckan innan datainsamlingen av bägge forskarna, vilket 

inte påvisade bakterieväxt. Således bekräftades god steril teknik vid handhavande av 

provmaterialet. 

 

Resultat 

Totalt antal observationer som utfördes var fem med två odlingstillfällen för varje 

observation. Sammanlagt genomfördes tio odlingar där varje odling skedde på två 

sorters agarplattor. Inget bortfall förekom och alla observationer inkluderades i 

studien. Efter en timmes knivtid fanns i snitt 1,8 CFU (±SD 1,4) och efter två timmar 

fanns i snitt 0,2 CFU (±SD 0,0). Den statistiska analysen visade att skillnaden i CFU 

efter en respektive två timmars knivtid inte var signifikant då P = 0,156. I genomsnitt 

observerades 3,4 dörröppningar (±SD 1,1) under en timmes knivtid. Under två 

timmars knivtid observerades i snitt 9,0 dörröppningar (±SD 1,2) vilket var en 

signifikant ökning från en timmes knivtid (P=0,009). Genomsnittligt antal personer 

som observerades i operationssalen var efter en timmes knivtid 5,4 personer (±SD 

0,7) och 5,8 personer (±SD 1,4) efter två timmars knivtid, skillnaden var inte 

signifikant (P=0,455). Inga hygieniska avvikelser observerades under operationerna 

och personalens klädsel var enligt reglemente. 

 

Efter första dagens observationer kunde sex kolonier isoleras. Efter första timmen 

återfanns fem av dessa och de kunde artbestämmas till en CFU vardera av 

Staphylococcus Pettenkoferi, Staphylococcus Aureus och Staphylococcus Epidermidis 

samt två CFU av Micrococcus Luteus. Efter andra timmens observation kunde en 

koloni isoleras av arten Staphylococcus Epidermidis. Efter andra dagens 

observationer kunde tre kolonier isoleras efter en timme. Dessa artbestämdes till en 

CFU vardera av Staphylococcus Epidermidis, Lactobacillus Sakei och 

Corynebacterium Aurimucosum. Efter två timmar kunde inga CFU återfinnas. Efter 

tredje dagens observationer kunde en koloni isoleras efter en timme. Denna koloni 

bestod av en CFU Micrococcus Luteus. Inga CFU återfanns efter två timmar efter 

tredje dagens observationer. Inga kolonier kunde isoleras under fjärde samt femte 

dagen efter varken en eller två timmars observationer. Totalt observerades tio CFU 

efter observationerna slutförts. Totalt antal CFU redovisas i Diagram 1. 
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Diagram 1. Totalt antal CFU vid analys efter en respektive två timmars knivtid. 

Personaltätheten i operationssalen observerades under alla dagar och beräknades 

genom ett genomsnitt av det minimala och det maximala antalet som befann sig i 

salen under en respektive två timmars knivtid. Detta genomsnitt presenteras i 

Diagram 2. Det totala antalet dörröppningar registrerades efter en respektive två 

timmar under observationerna och presenteras i Diagram 3. 

 

Diagram 2. Antalet personal på sal efter en respektive två timmars knivtid. 
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Diagram 3. Antalet dörröppningar på sal efter en respektive två timmars knivtid. 

 

Diagram 4. Variabler samlade, antalet CFU funna i analysen, genomsnittlig personaltäthet samt genomsnittligt antal 

dörröppningar på observerade operationer. 

Diskussion 

Efter insamlad och analyserad data kan ingen signifikant ökning av mängden CFU 

observeras över tid. Den genomsnittliga mängden CFU kan istället observeras som 

minskande då mängden CFU minskar från i genomsnitt 1,8 kolonier till 0,2 kolonier, 
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dock inte signifikant. Antalet dörröppningar samt personaltäthet inne i 

operationssalen tycks inte ha påverkat graden av kontamination av 

operationsinstrumentet. 

 

Totalt tio CFU observerades under datainsamlingen. Efter artbestämning genomförts 

av personal på laboratoriet kunde följande bakterier specificeras. Fyra kolonier med 

koagulasnegativa stafylokocker (KNS) (varav tre kolonier med Staphylococcus 

Epidermidis och en koloni med Staphylococcus Pettenkoferi), en koloni med 

Staphylococcus Aureus, tre kolonier med Micrococcus Luteus, en koloni med 

Lactobacillus Sakei samt en koloni med Corynebacterium Aurimucosum. Dessa fynd 

kan betraktas som förväntade då det enligt tidigare forskning också varit vanligast 

förekommande med KNS vid mätning av luftburna patogener (Edmiston et al. 2005) 

samt vid mätningar av vanligast förekommande bakterier vid postoperativa 

infektioner (Pinto et al. 2010). Dessa fynd är av vikt då de vanligast förekommande 

bakterierna vid såväl postoperativa sårinfektioner som infektioner i blodbanan är 

bland annat KNS och Staphylococcus Aureus (Socialstyrelsen 2006) och vikten av att 

förebygga förekomsten av dessa bakterier är av betydelse. 

 

Under denna studie observerades antalet dörröppningar under pågående operation. 

Under första operationstimmen observerades mellan 1 till 6 dörröppningar. Efter två 

timmars operationstid var antalet dörröppningar mellan 7 och 11. Antalet 

dörröppningar är något som tidigare förknippats med antal CFU i luften där ökad 

mängd dörröppningar leder till ökad mängd luftburen CFU (Erichsen Andersson et 

al. 2012, 2014; Smith et al. 2013). I resultatet för denna studie kan inga sådana 

slutsatser dras då mängden CFU som observerades på agarplattorna inte tycks 

påverkas av varken ett minskande eller ett ökande antal dörröppningar. Detta kan 

bero på att det totala antalet dörröppningar i allmänhet var lågt samt att skillnaden 

mellan lägsta och högsta antal dörröppningar var liten. Nämnas bör att under 

samtliga operationer skedde en avlösning under andra timmen knivtid vilket utgör en 

del av dörröppningarna. Vidare kan LAF-systemet ha påverkat flödet av luftburna 

CFU och den fullgoda ventilationen kan ha motverkat kontamination av 

operationsinstrumenten då LAF har en betydligt större motverkan på kontamination 

av luftburna patogener jämfört med konventionell ventilation (Erichsen Andersson et 

al. 2014).  



22 
 

Under de observationer som genomfördes befann sig mellan i snitt 4,5 till 7 personer 

på operationssalen under knivtiden. Antalet personer inne i operationssalen har i 

tidigare studier visat sig ha betydelse för mängden luftburen CFU där det visat sig att 

ökande personaltäthet medför en större mängd CFU i luften (Erichsen Andersson et 

al. 2012). I denna studie kan inga sådana slutsatser dras då mängden CFU som 

observerades på agarplattorna inte tycks påverkas av varken ett minskande eller ett 

ökande genomsnittligt personalantal i operationssalen. Detta kan bero på att de 

personer som befann sig i operationssalen utöver operatören och 

operationssjuksköterskan sällan befann sig i närheten av de sterila instrumenten. 

Undersköterskor och anestesipersonal var inte sterilklädd och befann sig alltid på ett 

längre avstånd från operationsinstrumenten jämfört med sterilklädd personal och 

deras närvaro tycks ha varit obetydlig för kontaminationen av dessa instrument. 

Erichsen Andersson et al. (2012) har observerat graden av luftburen CFU vilket tycks 

påverkas mer än graden av CFU på de sterila instrument som används under 

operationen. Det kan spekuleras att luftburen CFU kan kontaminera 

operationsinstrumenten men att dessa inte hinner landa på instrumenten som 

används aktivt under operationen eller att den relativt begränsade ytan på det valda 

instrumentet slumpmässigt har undvikit kontamination. Det har även visat sig att 

ventilation av typen LAF som användes under de observerade operationerna har en 

minskande verkan på mängden CFU jämfört med konventionell ventilation (Erichsen 

Andersson et al. 2014). 

 

Det är tänkbart att effekten av den antimikrobiella incisionsfilmen som användes 

under samtliga operationer som ingick i denna studie kan ha påverkat resultatet. 

Forskningen kring incisionsfilm är inte konklusiv angående effekterna av dess 

användning. En litteraturstudie visade att denna typ av incisionsfilm minskade 

mängden bakterier både på patientens hud samt i operationssåret (Kramer, Assadian 

& Lademann 2010). Falk-Brynhildsen, Söderquist, Friberg och Nilsson (2013) å 

andra sidan fann i en studie att incisionsfilm inte minskade utan snarare ökade 

bakterietillväxten på patienternas hud. Tillverkare för den incisionsfilm som 

användes i operationerna som ingick i denna studie, 3M, tillhandahåller på sin 

hemsida evidensbaserade riktlinjer där det rekommenderas att inte rutinmässigt 

använda incisionsfilm, då denna kan öka risken för postoperativ sårinfektion. 
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Begränsningar 

En befogad fråga är varför spolsprutorna från respektive operation användes för 

analyserna. För att påvisa kontamination av operationsinstrument över tid kan det 

argumenteras att den lämpligaste källan för att inhämta data vore något av de 

instrument som används för att dissekera, hålla eller på annat sätt via direktkontakt 

manipulera vävnaden i operationssåret. Valet att istället analysera kontaminationen 

på sprutorna baserades på två faktorer. Dels då det instrument som förutom 

sprutorna också användes regelbundet under samtliga neurokirurgiska operationer 

och som kom i direktkontakt med vävnaderna, en makrodissektor, var en bristvara på 

operationsavdelningen och kunde således inte avvaras för analys på laboratoriet. Dels 

så användes spolsprutorna regelbundet under samtliga operationer av både 

operatörer och operationssjuksköterskor och passerade samma fält som 

makrodissektorerna. Spolsprutorna kom aldrig i direktkontakt med vävnaderna men 

exponerades kontinuerligt för indirekt kontakt med blod och övrig vävnad via 

personalens handskbeklädda händer.  

 

Metoden att sonikera har funnits vara en känsligare metod med en större förmåga att 

identifiera patogener på objekt med oregelbunden form såsom protesdelar jämfört 

med konventionella odlingsmetoder (Holinka et al. 2010). Denna metod för analys på 

laboratoriet var även standard för odling på oregelbundna objekt där man inte på 

förhand visste var eventuell kontamination var lokaliserad. Inga studier hittades där 

sonikeringsprocessen använts på sterila engångsartiklar i plast, dock försäkrade 

personalen på laboratoriet att detta gav lika säkra resultat som på protesdelar.  

 

Ingen form av blinding förekom under denna pilotstudie. Båda forskare och samtliga 

medlemmar i operationslaget var medvetna om studien. Då personer som deltar i 

studier är medvetna om deltagandet kan deras beteende och rutiner ändras vilket kan 

leda till missvisande resultat (Polit & Beck 2012). Blinding av forskare och 

operationspersonal anses i detta fall inte nödvändigt då operationssalen i detta fall 

kan förväntas vara en steril miljö samt att forskarnas samt att forskarna hanterade all 

insamlad data med aseptik. Det skulle även vara svårreglerat då 

operationssjuksköterskan behövde instruktioner innan operationens början för att 

kunna förbereda för insamlande av nödvändigt material. All personal ombads dock 

att utföra sina arbetsuppgifter i normal ordning trots den pågående forskningen. 
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Som tidigare nämnt genomfördes en provanalys innan studien påbörjades bekräftade 

som tidigare nämnt att forskarna förvärvat tillräckligt god laboratorieteknisk 

arbetsvana att provmaterialet inte kontaminerades under analysens olika moment. 

Men då denna provanalys genomfördes med sterila 20 ml sprutor som inte 

exponerats för bakterier överhuvudtaget bekräftades aldrig forskarnas förmåga att 

observera faktisk kolonisation på provmaterial. Till följd av detta kan forskarna inte 

garantera är att det förutom den grad av kontamination som redovisas i resultatet, 

inte skedde ytterligare kontamination. Därför finns risken att valet av metod 

resulterat i att en viss andel kontamination inte synliggjorts för forskarna.  

 

Valet av tidpunkter för observation, en samt två timmars knivtid var i främsta hand 

baserat på att göra studien praktiskt genomförbar samt att detta var relativt standard 

knivtid på den operationsavdelning där studien genomfördes. På 

operationsavdelningen där studien ägde rum skedde operationer med knivtid över 

två timmar relativt sällan. Möjligt är att en respektive två timmars knivtid i 

neurologiska operationer är för kort tid för att någon betydande kontamination av 

operationsinstrumentet ska ske, således kunde högre grad av kontamination ha 

observerats om provmaterialet exponerats för längre knivtid. En tänkbar anledning 

till de begränsade fynden är att de neurokirurgiska operationer som ingick i denna 

studie inte medförde stora operationssår, således liten exponerad yta för 

kontamination. Begränsningar i denna studies metod möjliggör för vidare studier 

med annan kirurgi, längre knivtid samt annat provmaterial exempelvis 

dissektionssaxar. 

 

Betydelse för omvårdnad 

Gällande kärnkompetenserna som tidigare nämnts i bakgrunden kan studiens 

resultat diskuteras särskilt inom områdena säker och evidensbaserad vård samt 

förbättringskunskap. Då forskning av god kvalitet resulterar i evidens för praxis torde 

studiens resultat, som åstadkommits genom en ansats till korrekt forskningsmässig 

metodik teoretiskt kunna sägas bidra till evidens inom området. Området är 

kontamination, vilket genom litteratur härleds till infektioner. Således belyser 

studiens resultat ett område inom patientsäkerhet. Slutligen – att med observationer 

söka synliggöra kunskap som skulle kunna ha betydelse för vidare forskning och 

praxis är en form av förbättringskunskap.  
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När det gäller betydelse för vården är de resultat som framkommer i denna studie på 

intet sätt överförbara till generell praxis på grund av sin pilotdesign med ett litet antal 

observationer. För detta behövs större studier. Dock tyder resultatet på att det inom 

den observerade tiden inte sker någon gradvis ökande kontamination av 

operationsinstrumenten, således höll det aseptiska arbetet hög kvalitet under de 

operationer som observerades på den neurokirurgiska avdelningen. Tänkbart är att 

denna studie påvisar att det inte finns någon indikation för att byta ut något 

operationsinstrument under operationens första två timmar om instrumenten 

hanteras aseptiskt. Inte heller kan skönjas någon trend av ökad kontamination som 

skulle kunna ligga till grund för en uppskattad hypotetisk tidpunkt för när 

operationsinstrumenten skulle behöva bytas ut för att inte öka risken för postoperativ 

sårinfektion. 

 

Slutsats och vidare forskning 

Denna studie tyder på god aseptik och minimal bakteriell kontamination på 

operationsinstrumenten under operationens två första timmar. Ingen inverkan på 

mängden CFU på operationsinstrumenten kunde upptäckas vid jämförelse mellan en 

och två timmars exponeringstid av instrumenten i operationssalen. Inga kopplingar 

kunde heller observeras mellan mängden CFU och antalet dörröppningar samt 

mellan mängden CFU och antalet personer som befann sig inne i operationssalen. 

Ytterligare forskning behövs då få studier har publicerats om ämnet. Studier behövs 

med fokus på en ökad datainsamling då denna studie endast inkluderade tio 

observationer. Vidare bör forskning genomföras med inklusion av andra 

operationstider där jämförelser bör göras mellan till exempel två timmar och fyra 

timmar knivtid samt med inklusion av andra typer av kirurgi än neurokirurgi. 
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Uppsatsen är författad i enlighet med riktlinjerna från Journal of Advanced Nursing. 

Tack till: Marie Lindkvist, lektor, Institutionen för Omvårdnad, Umeå Universitet 

samt Dr. Tor Monsen, Klinisk Mikrobiologi, Norrlands Universitetssjukhus. 
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Bilaga 1. Intyg för godkännande av studiens genomförande av ansvarig chef för 

operationsavdelningen. 

 

Härmed intygas att pilotstudien “Kontamination över tid av operationsutrustning vid 

öppen neurokirurgi” av Benjamin Bernroth och Jakob Ekman får tillstånd att 

genomföras på Neurokirurgen, Norrlands Universitetssjukhus under höstterminen 

2015. 

 

Datum______________________________________________________ 

Underskrift__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2. Provtagningsprotokoll under observationerna. 

 

Provtagningsprotokoll pilotstudie 

 

Datum _________________________ 

Sal ________________________________________ 

Ingrepp ____________________________________________ 

 

Antal dörröppningar  

 

_____________________________________________ 

 

Antal personer på sal under operationen 

 

Min _____________________________ 

 

Max _____________________________ 

 

Knivtid längd _________________________ 

 

Samtliga korrekt klädsel JA/NEJ 

 

Övriga anmärkningar på sterilitet: 

 

 

 

 

 

Ange protokoll-ID (B:1,2,3 

alt. J:1,2,3 o.s.v.) 


