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Sårbehandling efter höftprotesoperation - en retrospektiv 
journalgranskning som jämför sårbehandling mellan två 
avdelningar 
 
Abstrakt 
 

Bakgrund: Sårinfektioner efter en höftprotesoperation är ett problem som ökar risken 
för dödlighet, innebär ett lidande för individen och är kostsamt för sjukvården. 
Underlaget för hur postoperativ sårbehandling bör gå till bland individer som 
genomgått höftprotesoperationer är begränsat. På ortopedkliniken i Umeå finns olika 
regimer för hur postoperativa så ska behandlas. 
Syfte: Undersöka om sårbehandling och postoperativa sårinfektioner skiljer sig mellan 
elektiv och akut avdelning vid höftprotesoperationer. 
Metod: Studien utfördes som en retrospektiv journalgranskning under två år och totalt 
undersöktes 180 individer. 142 individer från akuta avdelningen och 38 individer från 
elektiva avdelningen. Deskriptiva analyser genomfördes för att se skillnad mellan 
avdelningarna. 
Resultat: Totalt upptäcktes 10 infektioner under perioden, tre ytliga och sju djupa men 
ingen signifikant skillnad mellan avdelningarna vad gäller infektioner. Resultatet visade 
ingen signifikant skillnad mellan avdelningarna vid val av omläggningsmaterial. Akuta 
avdelningen gjorde totalt fler omläggningar.  
Konklusion: Resultatet från denna studie visade ingen signifikant skillnad mellan 
avdelningarna vad gäller infektioner och typ av förband vid sårbehandling. Det verkade 
inte heller ha betydelse om ren eller steril sårbehandling utförts. Fler studier behövs för 
att kunna påvisa vilken sårbehandling som bör föredras. Stora randomiserade 
prospektiva studier skulle eventuellt kunna påvisa detta.  
 

Nyckelord: Sårinfektioner, förband, sårbehandling, patientsäkerhet 
 
 
 
 
 



	  

Wound care after hip arthroplasty - a retrospective review of 
medical records that compares two departments 
 
Abstract 
 
Background: Wound infections after hip arthroplasty is a problem that increases the 
risk of mortality, involves suffering for the individual and is costly for health care. 
Studies describe that there is limited research on how post-operative wound care should 
be handled among individuals who have undergone hip replacement surgery. There are 
different regimes of how wound treatment should be handled in Department of 
Orthopaedic Surgery in Umeå. 
Aim: Examine the wound care and if post-operative wound infections differ between 
elective and emergency department at the hip replacement surgery. 
Method: The study was conducted as a retrospective medical record-based study 
during two years and examined a total of 180 individuals. 142 individuals from the 
emergency department, and 38 individuals from elective department. Descriptive 
analysis was performed to discover differences between the two departments. 
Results: The study found a total of 10 infections, three superficial and seven deep but 
no significant difference between the departments regarding infections. The results of 
this study showed no significant difference between the departments and choise of 
wound dressing. Emergency department made a total of more wound dressing changes.  
Conclusion: The results of this study showed no significant difference between the 
departments in terms of infection and type of dressing in wound treatment. It did not 
seem to have an impact on the clean or sterile wound treatment performed. More 
studies are needed to demonstrate which treatment should be preferred. Large 
randomized prospective studies would possibly be able to demonstrate this. 
 
Keywords: Wound infections, wound dressing, wound care, patient safety 
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1 Bakgrund 
1.1 Hur vanligt är höftfraktur 
Globalt sett drabbas människor av höftfrakturer vanligast i Japan, Australien, 
Nordamerika och västra Europa, medan förekomsten är lägst i China och Indien 
(Johnell och Kanis, 2004). Varje år drabbas runt 19000 människor i Sverige av en 
höftfraktur. Siffran förväntades tidigare öka i takt med att samhället får en allt äldre 
befolkning i Skandinavien (Thorngren et al. 2002). Medan en studie från Umeå visade 
att incidensen av höftfrakturer sjönk bland män och kvinnor över 50 år under 
tidsperioderna 1993-1996 och 2001-2005. Däremot ökade incidensen hos kvinnor som 
var 90 år och äldre under samma tidsperioder (Bergström et al. 2009). 
 
En individ med höftfraktur har ofta andra samtidiga sjukdomar och en fraktur kan leda 
till många problem för patienten och vara resurskrävande för sjukvården (Thorngren et 
al. 2002). Enligt rikshöfts årsrapport (2014) har vården förbättrats med nya 
operationsmetoder och vårdprogram för att individen ska återfå sin funktionsnivå och 
livskvalitet som denne hade innan frakturen. Detta innebär bland annat att patienten 
bör få snabb mobilisering på sjukhuset och därefter fortsatt gångrehablitering i hemmet. 
Detta omhändertagande skulle även kunna minska vårdtiderna. Eftersom antalet äldre i 
Sverige kommer att öka medför detta förmodligen även en ökning av antalet 
höftfrakturer, iallafall hos de allra äldsta. Detta kan dels bero på att många äldre även 
besväras av osteoporos och har större risk för att falla. För att kunna tillgodose det 
ökade resursbehovet krävs ett fortsatt utvecklande av kvalitetsförbättring inom 
vårdkedjan (Rikshöft, 2014). 
 

1.2 Att leva med sår 
Postoperativa sårinfektioner är bland de vanligaste vårdrelaterade infektionerna i 
Sverige. Detta innebär lidande och ökat besvär för individen. Sårinfektionerna i sig leder 
till ökad dödlighet, förlängda vårdtider och ökat antal återinläggningar. Det har även en 
negativ inverkan rent ekonomiskt då postoperativa sårinfektioner beräknas vara den 
mest kostsammaste av vårdrelaterade infektioner (SKL, 2011).
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I en studie av Lindahl, Norberg och Söderberg (2007) intervjuades individer med 
illaluktande, vätskande sår som berättade hur det var att leva med dem. De uttryckte 
känslan av att behöva vara försiktig vid rörelse på grund av såren som var vätskande och 
smärtsamma och på grund av förbanden som var tjocka, obekväma och fula. Detta ledde 
till att individerna blev tillbakahållna i vardagen. Känslan av att hållas tillbaka 
förstärktes av att behöva anpassa sig till människor i sin omgivning som de var 
beroende av för att få sårbehandling och för att kunna utföra dagliga aktiviteter. 
Individerna med vätskande sår anförtrodde sig till sjuksköterskor och läkare och 
hamnade i beroendeställning till deras vård. När läkare och sjuksköterskor inte 
bekräftade och tröstade individen som förväntat kände de sig svikna. Plågande, 
attackerande smärta i olika situationer kunde enligt individerna ibland göra nätterna till 
mardrömmar, vilket ledde till utmattning och känslan av att tappa hoppet. Ytterligare 
en dimension till att tappa hoppet kunde härledas till känslan av lidande, att vara rädd 
för att leva och att dö. Väntan på att såret skulle läka och vara maktlös att göra något åt 
situationen kunde göra individen otålig (Lindahl et al. 2007). 
 

1.3 Riskfaktorer att drabbas av sårinfektion 
Grammatico-Guillon et al. (2015) har gjort en datajournal-granskning om riskfaktorer 
för att få en sårinfektion. De studerade: hur många som fick en infektion, hur lång tid 
det tog att få en infektion, och faktorer som ökade risken för infektion. Resultatet visade 
att 604 personer av totalt 32678 personer med knä eller höftprotes hade fått en 
infektion. Enligt studien fick 30 % en infektion inom 30 dagar efter operationen, och 
29% fick en infektion efter mer än ett år efter operationen. Högre risk för infektion hade 
de som var 75 år eller äldre, hade manligt kön, personer med leversjukdom, 
alkoholmissbruk och de med sår på huden eller slemhinna (Grammatico-Guillon et al. 
2015). 
 
Enligt en studie gjord av Harrison et al. (2012) var lång varaktighet av anestesi vanligare 
hos personer som utvecklade sepsis jämfört med de som inte utvecklade sepsis. Lägre 
erfarenhet hos kirurgen hade betydande effekt på insjuknande av djup infektion efter en 
höftfrakturoperation. Operationsmetod av frakturen visade sig också ha betydelse, där 
inre fixation hade lägre fall av infektioner än hemiproteser hade. Även Lau, Neo och Lee 
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(2014) menar att typ av anestesi och kirurgens erfarenhet kan ha samband med 
infektion i operationsområdet. De fann även en signifikant koppling mellan antal dagar 
vårdtagare får vänta på operation och postoperativa sårinfektioner vid 
höftprotesoperationer. Infektionsrisken ökade ju fler dagar patienten fick vänta på 
operation. 
 
Vidare menar Lau et al. (2014) att patienter med diabetes hade en större risk för 
infektion i operationssåret, vilket tros bero på nedsatt blodcirkulation och att högt 
blodsocker kan ha en negativ inverkan på immunförsvaret. Suturer i form av 
resorberbar sutur verkar ha haft störst risk för infektion men var trots det den metod 
som flest kirurger valde. Patienter med högre ASA-grad (American Society of 
Anesthesiologists och är en klassificering av sjukdomsgrad) hade en tendens till  högre 
risk för infektion även om skillnaden inte var signifikant (Lau et al. 2014). Enligt 
Harrison et al. (2012) hade emellertid inte ASA-grad eller frakturtyp någon betydande 
inverkan på djup sepsis. Slutligen föreslår författarna i den studien att höftfrakturer ska 
hanteras av ett erfaret team med en kirurg som är specialiserad inom området (Harrison 
et al. 2012). Lau et al. (2014) menar att höftprotesoperationer på äldre personer bör ske 
så fort som möjligt och att onödig väntetid bör undvikas för att undvika infektioner. 
 

1.4 Förband 
Enligt Lindholm, Tammelin och Häggström (2013) är några grundkrav på ett förband 
att det ska ha en uppsugande förmåga och kunna behålla sårvätska i förbandet samt att 
det inte ska fastna i såret. Förband bör också vara bakterietätt, alltså skydda att 
bakterier från såret sprids både från och till omgivningen. Ett förband ska även tolereras 
av huden och kännas bekvämt för patienten (Lindholm et al, 2013). 
 
Ravenscroft, Harker och Buch (2006) har jämfört olika förband: Aquacel 
(hydrofiberförband) och Tegaderm (polyuretanfilm) med Cultiplast (absorberande 
förband) vid sårbehandling av höft- och knäoperationer. Deras resultat visade att 
sårbehandling med Aquacel och Tegaderm hade 5,8 gånger mindre risk för 
komplikationer i såret jämfört med Cultiplast. Den undersökta gruppen som helhet 
hade färre förbandsbyten hos patienter med Aquacel och Tegaderm än Cultiplast. Även 
smärta vid sårbehandlingar var statistiskt lägre hos patienter med Aquacel och 
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Tegaderm. Slutligen menar författarna (Ravenscroft et al. 2006) att Aquacel och 
Tegaderm är dyrare än Cultiplast men att det är en överlägsen metod vad gäller 
sårbehandlingar vid elektiva och akuta operationer på knän och höfter. 
 
I en review som studerat vikten av tidig eller sent byte av förband på primär förslutning 
av rena och rena-kontaminerade kirurgiska sår, inkluderades fyra studier. Studierna 
som inkluderades hade deltagare i alla åldrar och kön samt de som genomgått en 
kirurgisk procedur och fått deras sår primärt tillslutet. De inkluderade studierna 
beaktade inte vilket material, vilken metod eller placering av såret som användes vid 
den primära stängningen men exkluderade deltagare med infekterade sår (Toon et al. 
2015). Huvudresultatet i reviewn visade på att det inte fanns några statistiskt betydande 
skillnader mellan tidigt eller fördröjt förbandsbyte som berör ytlig infektion i 
operationsområde, ytlig sprickbildning eller allvarliga biverkningar. Resultatet visade 
att ingen djup sårinfektion eller sprickbildning i såret hade inträffat. Slutligen kom de 
fram till att ett tidigt avlägsnande av förband på rena eller kontaminerade postoperativa 
sår inte verkar ha någon skadande effekt på såret. Emellertid förtydligar de också att 
inkluderade studierna generellt har låg kvalitet och att fler studier angående 
postoperativa sår och sårbehandling behöver göras för en tillförlitlig slutsats (Toon et al. 
2015). 

2 Problemformulering 
Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har gjort en rapport från 2015 med 
frågan hur postoperativa sår ska hanteras för att förebygga infektioner. I rapporten 
inkluderar de tre systematiska översikter som alla har olika aspekter av sårhantering 
och som de tycker har varit relevanta för frågeställningen. SBU har dock inte bedömt 
studiernas kvalitet eller resultat utan redovisar enbart de enskilda författarnas 
slutsatser. Sammanfattningsvis visade resultaten även i denna rapport att det inte finns 
tillräckligt underlag och att fler välgjorda studier behövs. 
 
Med anledning av ovanstående rapport som benämner att de inkluderade studier som 
finns om postoperativa sår och omläggning generellt verkar ha låg kvalitet, samt att fler 
studier behöver göras angående sårbehandling, ville författarna göra en studie inom 
ämnet. Under författarnas placering på Verksamhets Förlagd Utbildning (VFU) har det 
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kommit till deras kännedom att postoperativa sårbehandlingar skiljer sig åt mellan den 
elektiva och akuta vårdavdelningen på ortopeden i Umeå. På den akuta avdelningen 
vårdas mestadels individer som inkommit akut, där omhändertagandet kan förväntas 
bli stressigare än på den elektiva avdelningen, där det mestadels kommer in individer 
med planerade operationer. 
 
På den akuta avdelningen tillämpas ren rutin vid sårbehandling (Bilaga 4) och på den 
elektiva avdelningen tillämpas steril rutin (Bilaga 5). För både elektiv och akut 
avdelning sker förbandsbyten i behandlingsrum eller på patientens enkelsal och dörr till 
behandlingsrum ska hållas stängd när sårbehandling påbörjats. Täta förbandsbyten 
skall undvikas på både elektiv och akut sida. Förbandsbyte sker endast om förbandet är 
mättat, har lossnat, vid misstanke av sårinfektion eller vid anledning ordinerad av 
läkare. Val av sårbehandlingsmaterial görs utifrån situation. Torrt sår täcks med 
Tegaderm och Pad, medan ett vätskande sår täcks med Aquacel och Tegaderm. 
 
De postoperativa sårbehandlingarna skiljer sig alltså åt mellan den elektiva och akuta 
avdelningen, följaktligen ville författarna undersöka om de olika metoderna i 
postoperativ sårbehandling påverkar postoperativa sårinfektioner vid 
höftprotesoperationer. Eftersom höftproteskirurgi förekommer både på akut och elektiv 
vårdavdelning har författarna valt att undersöka individer som genomgått detta. 

2.1 Syfte 
Undersöka om postoperativa sårinfektioner och sårbehandling skiljer sig mellan elektiv 
och akut avdelning vid höftprotesoperationer. 
 
Vilka faktorer kan påverka postoperativa sårinfektioner vid sårbehandling? 

3 Metod 

3.1 Datainsamling 
Studien genomfördes som en retrospektiv journalgranskning. Kvantitativ ansats valdes 
för att resultatet skulle kunna kvantifieras och kanske även generaliseras. För att 
undersöka skillnader mellan de två avdelningarna gick författarna tillbaka i tid och 
insamlade alltså data retrospektivt (Ejlertsson, 2003 s.14 och 21). 
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För att sammanställa data samlades informationen in i ett speciellt protokoll (Bilaga 2). 
Författarna valde ut variabler i protokollet i samråd med handledare och ortopedläkare. 
Protokollet innehöll faktorer som kunde påverka postoperativ sårbehandling och 
därmed ha en betydande roll för att kunna besvara syftet. Utifrån den 
litteraturgenomgång författarna har gjort inom området har dessutom ytterligare 
variabler valts ut, som var återkommande och relevanta vid undersökningar av 
höftprotesinfektioner. Dessa har också diskuterats i samråd med handledare och tagits 
med i studien. 
 
Via journalgranskning och Orbit, som är en operationsjournal, inhämtades information 
om individerna. Protokollet innehöll information om: ålder, kön, sjukdomar 
(hjärtkärlsjukdom, diabetes, demens, lungsjukdom, cancer, tidigare höftoperation, 
osteoporos, övriga sjukdomar) operationstid i minut, operationsmetod; hel/halvprotes, 
operationsdag, operatör, antal dagar till operation, omläggning (ja/nej, anledning till 
byte av förband, vilket förband, antal omläggningar, antal dagar från operation till 
omläggning, steril/ren), ASA-grad (Indelad i skala 1-7, där 1=frisk, 2=patient med 
lindrigt sjukdomstillstånd, 3=patient med allvarligt sjukdomstillstånd, 4=patient med 
potentiellt livshotande sjukdomstillstånd, 5=moribund patient inför ett möjligen 
livräddande ingrepp, 6=organdonator med total hjärninfarkt, 7=ej bedömbart i 
nuläget), infektion; djup /ytlig, vårdtid i dagar, avdelning (elektiv/akut), 
operationsdusch; självständigt/med hjälp, typ av sutur (ej resorberbar, resorberbar, 
stapler, intracutan, reorberbar+intracutant, stapler+intracutant), information om 
operationsförbandet i omvårdnadsepikris, fall där problem har uppstått i 
operationssåret och hur det hanterades, avlidit (ja/nej). Författarna valde även att ta 
med information individen flyttats till annan specifik avdelning, avled på avdelningen, 
eller skrevs ut till hemmet. 
 

3.2 Urval 
Författarna fick en lista med alla individer som hade opererat höftprotes under 2014 och 
2015 på Ortopedkliniken i Umeå. Detta var också författarnas inklusionskriterier. På 
Ortopedkliniken opereras ungefär 150 akuta höftoperationer och ungefär 50 planerade 
höftoperationer per år. Författarna valde därför två år för att få tillräckligt med data att 
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undersöka och jämföra avdelningarna. Enligt de rutiner som finns på ortopedkliniken 
vårdas patienter med cervikal höftfraktur preoperativt på ortopeden men postoperativt 
(ibland direkt, ibland bara efter ett eller två dygn postoperativt) på annan specifik 
avdelning. Sammanlagt inkluderas 180 individer i studien, 142 akuta och 38 elektiva 
individer. 
 

3.3 Analys 
Författarna analyserade den kvantitativa datan med utgångspunkt i deskriptiv statistik. 
Deskriptiv statistik används för att sammanställa och beskriva den insamlade datan 
(Polit och Beck, 2013 s.215). Informationen samlades in i ett exceldokument för att 
underlätta bearbetningen senare i processen (Ejlertsson, 2003 s.15). Exceldokumentet 
utformades utifrån protokollet och data översattes till numeriska variabler, exempelvis 
0 = Nej och 1 = Ja. I denna process avidentifierades personerna från sina 
personuppgifter och de fick istället ett kodnummer. Personuppgifter innebär enligt 
personuppgiftslagen (SFS 1998:204, 3§) “all slags information som direkt eller indirekt 
kan hänföras till en fysisk person som är i livet”. 
 
Den kvantitativa datan analyserades i ett program som heter Statistical Package for the 
Social Sciences (SPSS). Efter att informationen överförts från excel till SPSS gick 
författarna igenom materialet och kontrollerade att data stämde överens med 
grundmaterialet för att undvika felaktiga analyser. Enligt Olsson och Sörensen (2011 
s.192) ska materialet inte bearbetas förrän det har kontrollerats eftersom fel ofta 
uppstår i samband med registrering. Vidare bearbetades variablerna var för sig, parvis 
och sedan med tre eller flera variabler samtidigt för att författarna skulle lära känna sitt 
material (Olsson och Sörensen, 2011 s.192). 
 
Chi-square-test användes på dikotoma variabler (Polit och Beck, 2013 s.235) och 
användes för att jämföra fördelningen av dessa variabler. Ejlertsson (2003 s.43) 
beskriver att en dikotom variabel är en variabel som har två möjliga utfall, som man 
eller kvinna. För att räkna ut medelvärde på parametriska värden, så som operationstid 
i minuter, användes t-test eftersom data var normalfördelat. För att räkna ut 
medelvärdet på ålder och vårdtid, användes ett icke-parametriskt test, Mann Whitney. 
Mann Whitney används (Björk, 2011 s.190) till fördel när materialet inte är 
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normalfördelat och då median blir mer tillförlitligt. Signifikansnivån valdes till p=0,05. 
Ett P-värde som är under 0,05 betyder att det finns signifikant skillnad och enligt 
tradition inom forskning används detta gränsvärdet (Billhult och Gunnarsson, 2012 
s.321). 
 
Deskriptiv statistik är exempelvis procent, medelvärde, standardavvikelse och används 
främst för att sammanfatta och beskriva nyckelvariabler för forskning, medan dessa 
sällan används för att besvara en forskningsfråga (Polit och Beck, 2013 s.220). För att 
beskriva spridningsmått användes interkvartiler och standardavvikelse. För att beskriva 
centralmått användes medelvärde eller median. Procent användes för att beskriva 
proportioner hos exempelvis sjukdomar, kön och operationsdusch. Totala antalet 
kommer benämnas “N” i resultatet, vilket enligt Polit och Beck (2013 s.215) brukar 
användas i forskningsrapporter. 
 

3.4 Forskningsetik  
Målet med forskning är att skapa ny kunskap och förståelse som leder till positiva 
förändringar i vår omvärld. Det finns ett skyddskrav inom forskningen som ska hindra 
människor att utsättas för psykiskt och fysiskt obehag eller skada vilket stöds i svensk 
grundlag (Olsson och Sörensen, 2011 s.78). För att försäkra sig om deltagarnas säkerhet 
kan hjälp tas av etiska principer och lagar som är vägvisande för vilka handlingar som är 
korrekta att utföra. Syftet med lagstiftningen om etik i svensk grundlag, lagen om 
etikprövning för forskning som avser människan och personuppgiftslagen, är att skydda 
människan och att respektera människovärdet vid forskning (Kjellström, 2012 s.71). 
 
Studentarbeten i grundutbildning är vanligtvis inte forskning, vilket gör att granskning 
av regional nämnd inte behövde utföras (Kjellström, 2012 s.75). Arbeten som sker inom 
högskoleutbildning på grund eller avancerad nivå omfattas inte heller av lagen om 
etikprövning (SFS 2003:460) och därför behövde ingen forskningsetisk ansökan göras. 
Personuppgifter inom hälso och sjukvård får behandlas för att utveckla och säkra 
kvaliteten i verksamheten (SFS Patientdatalag, 2008:355).  
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Författarna skickade ett brev (Bilaga 3) till verksamhetschefen på Ortopedkliniken i 
Umeå med en presentation av projektidén och en ansökan om godkännande att utföra 
studien. Efter ett fysiskt möte med verksamhetschefen kunde projektet godkännas. 
Det är enligt Helsingforsdeklarationen (2013) forskarnas ansvar och plikt att skydda 
deltagande individers integritet och konfidentialitet, med eller utan medgivande till 
studien. Listan på alla personer som har opererat sin höft under 2014/2015 har 
behandlats konfidentiellt och deltagarna har matas in med ett kodnummer. Detta 
innebär att personerna var avidentifierade under bearbetning och analys. Listan 
förvarades separat och inlåst. Resultaten i uppsatsen kommer att presenteras på 
gruppnivå vilket innebär att enskild person inte ska kunna identifieras. 

4 Resultat 
Totalt undersöktes 180 journaler, varav 126 var kvinnor (70 %). Medianåldern på totala 
samplet var 81 år (Interquartile IQR1, IQR3: 73-87) och range mellan 52-95 år. Det var 
en signifikant skillnad i medianålder mellan avdelningarna. På akut avdelning var 
medianålder 82 år (IQR1, IQR3: 74-88) och på elektiv avdelning var medianålder 76 år 
(IQR1, IQR3: 70-82, (p=0,001). Större andel personer på akut avdelning hade hjärt-och 
kärlsjukdom jämfört med personer på elektiv avdelning (73,2 % jämfört med 
55,3 %,  p=0,033) men större andel personer på elektiva avdelning hade tidigare 
genomgått en höftoperationer jämfört med personer på akuta avdelning (47,4 % jämfört 
med 19 %,  p=<0,001). ASA-grad visade ingen signifikant skillnad mellan avdelningarna 
(p=0,898, Tabell 1). 
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Tabell 1. Bakgrundsvariabler för höftprotesoperationer på ortopedkliniken i Umeå, 

jämförelse mellan akut och elektiv avdelning. 

 Totalt 
 
 
 

n=180 

Akuta 
 
 
 

n=142 

Elektiva 
 
 
 

n=38 

	  
	  

P-värde 

Ålder 
Median (IQR) 

Medelvärde (SD) 
 

 
81 (73-87) 
79,4 (±9,3) 

 

 
82 (74-88) 
80,6 (±8,9) 

 
76 (70-82) 
74,8 (±9,7) 

 
 

0,001 

Kön 
Kvinna (%) 

Man (%) 

 
126 (70 %) 
54 (30 %) 

  

 
104 (72,3 %) 
38 (26,8 %) 

 
22 (57,9 %) 
16 (42,1 %) 

 
0,067 

Hjärtkärlsjukdom (%) 125 (69,4%) 104 (73,2 %) 21 (55,3 %) 0,033 
Diabetes (%) 23 (12,8 %) 17 (12 %) 6 (15,8 %) 0,585 
Demens (%) 

 
35 (19,4 %) 29 (20,4 %) 6 (15,8 %) 0,522 

Lungsjukdom (%) 19 (10,6 %) 13 (9,2 %) 6 (15,8 %) 0,242 
Cancer (%) 35 (19,4 %) 25 (17,6 %) 10 (26,3 %) 0,228 

Tidigare höftop (%) 45 (25 %) 27 (19 %) 18 (47,4 %) <0,001 
Osteoporos (%) 14 (7,8 %) 10 (7 %) 4 (10,5 %) 0,498 

Övriga sjukdomar (%) 135 (75 %) 106 (74,6 %) 29 (76,3 %) 0,833 
ASA-grad 
1-2 (%) 
3-4 (%) 

 
78 (43,8 %) 
100 (56,2 %) 

 
61 (43,6 %) 
79 (56,4 %) 

 
 17 (44,7%) 

21 (55,3%) 

 
0,898 

Infektion: 
Antal (%) 
Ytlig (%) 
Djup (%) 

 
10 (5,6 %) 
3 (1,7 %) 
7 (3,9 %) 

 

 
6 (4,2 %) 
1 (0,7 %) 
5 (3,5 %) 

 
4 (10,6%) 
2 (5,3 %) 
2 (5,3 %) 

 
0,129 

Vårdtid 
Median (IQR) 

Medelvärde (SD) 

 
5 (3-9) 

7,2 (±8,8) 

 
5 (2-9) 

7,3 (±9,6) 

 
5 (4-10) 
6,8 (±5) 

 

 
0,224 

Opdusch n=108(85/23) 
Själv (%) 
Hjälp (%) 

 

 
6 (5,6 %) 

102 (94,4 %) 
 

 
2 (2,4 %) 

83 (97,6 %) 
 

 

 
4 (17,4 %) 
19 (82,6 %) 

 
 

 
 

0,018 

Avliden 
Ja (%) 

 Avliden på avd (%) 

 
40 (22,2 %) 
3 (1,7 %) 

 
34 (23,9 %) 
3 (2,1 %) 

 
6 (15,8 %) 

0 

 
0,283 

 
Flyttas till annan 
avdelning (%) 

 
 

115 (63,9 %) 

 
 

99 (69,7 %) 

 
 

16 (42,1 %) 

 
 

0,002 
Omläggning n=120 

Ja (%) 
Nej (%) 

 
38 (31,7 %) 
*82 (68,3 %) 

 
 

 
32 (38,1 %) 
52 (61,9 %) 

 
 

 
6 (16,7 %) 
30 (83,3 %) 

 
 

 
 

0,021 

Dagar från op till 
omläggning 

Median (IQR) 
Medelvärde (SD) 

 
 

4 (2-6) 
4,6 (±3,3) 

 
 

4 (2-6) 
4,5 (±3,3) 

 
 

2 (9-2) 
4,4 (±3,9) 

 
 

0,809 

Anledning till byte av 
förband och antal byte av 

förband n=36** 
- Mättat (%) 

- Lossnat (%) 
- Sårkontroll (%) 

- Byte av samma förband x 
Flera 

- Byte av olika förband x 
Flera 

 
 
 

7 (6 %) 
8 (6,9 %) 
4 (3,4 %) 
11 (9,5 %) 

 
6 (5,2 %) 

 

 
 
 

5 (6,3 %) 
7 (8,8 %) 
3 (3,8 %) 

10 (12,5 %) 
 

5 (6,3 %) 
 

 
 
 

2 (5,6 %) 
1 (2,8 %) 
1 (2,8 %) 

1 (2,8) 
 

1 (2,8 %) 
 

 
 
 
 

0,307 
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* Av dessa 82 individer var det 53 som hade bytt avdelning inom ett dygn post operativt till annan specifik 

avdelning enligt höftrutin på ortopedkliniken. 

** Är 36 individer, på två saknades förklaring till byte av förband.                                                                                                                                                      

*** 53 individer flyttades över till annan specifik avdelning kring op eller senast postop dag 1.                                                                                  

**** 34 operatörer opererade på akuta avdelningen och av dem 34 opererade även 10 stycken på elektiva 

avdelningen.                    

 
Resultatet visade att under denna två-års period identifierades totalt 10 infektioner (5,6 
%) bland dessa höftoperationer. Tre infektioner var ytliga och sju djupa, men det fanns 
dock ingen signifikant skillnad mellan avdelningarna vad gäller infektioner (p=0,129). 
Vårdtidsmedianen var totalt fem dygn (IQR1, IQR 3: 3-9). Vårdtidens kortaste tid var ett 
dygn medan längst vårdtid var 81 dygn, men ingen signifikant skillnad mellan 
avdelningarna (p=0,224). Totalt var det 43 individer som avlidit under vår 
granskningstid till och med (2016-04-01). Av dessa omhändertogs sex på elektiv 
avdelning och 37 på akut avdelning. En större andel individer från akut avdelning (69,7 
%) hade flyttades till annan specifik avdelning jämfört med elektiv avdelning (42,1 %, 
(p=0,002, Tabell 1). 
 
Av de totalt 10 infektionerna var tre ytliga och sju djupa. De tre ytliga infektionerna 
hade rodnad kring såret, pustolösa förändringar kring suturerna. Dessa tre individer 
fick antibiotika och om det skulle blossa upp igen skulle eventuellt revision göras. De sju 
individer som fick djupa infektioner blev insatta på antibiotika, fick såret spolat och 

   
Epikris sårkontroll 

Ja (%) 
Nej (%) 

 
91 (50,6 %) 
89 (49,4 %) 

 
60 (42,3 %) 

***82 (57,7 %) 

 
31 (81,6 %) 
7 (18,4 %) 

 
<0,001 

Opmetod 
Helprotes (%) 
Halvprotes (%) 

 
99 (55 %) 
81 (45 %) 

 
67 (47,2 %) 
75 (52,8 %) 

 
32 (84,2 %) 
6 (15,8 %) 

 
<0,001 

Optid i min 
Median (IQR) 

Medelvärde(SD) 

 
120,5 (96-143) 
122,1 (±41,1) 

 
 

 
116 (91-143) 
120,1 (±38,3) 

 

 
123 (106-142) 
129,4 (±49,8) 

 

 
0,304 

Operatör 
Antal (st) 

Flest (≥ 5 st) 

 

 
34 
15 
 

 
34 
12 

 
10**** 

3 

 
 
 
 

Dagar till op 
Median (IQR) 

Medelvärde (SD) 

 
1 (1-2) 

1,4 (±1,5) 

 
1 (1-2) 

1,4 (±1,5) 

 

 
1 (1-1) 

1,1 (±1,1) 

 

 
 

0,093 
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göra reoperation och/eller sår-revision som innebar ett flertal återbesök med 
sårkontroll av läkningen. Två av individerna som fick djupa infektioner drabbades av 
allvarliga konsekvenser som pleuravätska, lunginflammation och allvarliga 
bakterieinfektioner.  
 
En jämförelse av antal sårbehandlingar totalt mellan avdelningarna visade att akut 
avdelning hade gjort signifikant fler förbandsbyten (38,1 %) jämfört med elektiv 
avdelning (16,7 %, p=0,021, Tabell 1). Av totalt sex förbandsbyten på elektiv avdelning 
fanns det dokumenterat i en omvårdnadsepikris att steril rutin utförts, och av totalt 32 
förbandsbyten på akuta avdelningen fanns det ingen dokumentation om att ren rutin 
utförts. Resultatet visade en signifikant skillnad mellan akut och elektiv avdelning 
gällande dokumentation i omvårdnadsepikrisen om sårbehandlingen. På elektiv 
avdelning var det en signifikant större andel som skrivit i omvårdnadsepikrisen om 
individens förband (81,6 %) jämfört med akut avdelning (42,3 %, p< 0,001, Tabell 1). 
Det var dock 53 av de 82 individerna på akut avdelning där det inte dokumenterats om 
sårbehandling i epikris, som behandlats på annan specifik avdelning. Det var ingen 
signifikant skillnad på antal sårbehandlingar per individ (figur 1) eller vilka förband som 
användes mellan avdelningarna (Figur 2). 
 

 
Figur 1: Antal gånger elektiv och akut avdelning har gjort noll, en, två, tre och fyra 

förbandsbyten per individ, angett i procent. 
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t 
Figur 2: Typ av förband som användes vid sårbehandling under vårdtiden på akut 

respektive elektiv avdelning; vid första, andra, tredje och fjärde sårbehandlingen per 
individ. Angett i procent. 

 
På elektiv avdelning användes helprotes hos ett större antal individer jämfört med akut 
avdelning (p <0,001).  Det var dock ingen signifikant skillnad mellan avdelningarna hur 
länge en individ fick vänta på operation (p=0,093). Längsta väntetiden var 13 dygn på 
akuta avdelningen. Kortast väntetid på både elektiv och akut avdelning var när 
operation skedde samma dygn som individen kom in på ortopeden (Tabell 1). 
 
 

 
Figur 3. Vilken hudsutur som används (Ej resorberbar, stapler, resorberbar, intracutant, 

resorberbar+intracutant, stapler+intracutant), angivit i procent. 
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Stapler användes i större utsträckning på akuta operationer (55,1 %) jämfört med 
elektiva operationer (20,6 %, (p<0,001). Resorberbar + intracutant var lika vanligt inom 
båda avdelningarna (Figur 3). Av de totalt 180 individerna i studien saknades 
information om hudsutur på 13 individer. Stapler var den hudsutur som kopplades ihop 
med flest postoperativa infektioner, totalt n=7. Fem av dessa infektioner var djupa (6,6 
%) och två var ytliga (2,6 %, tabell 2). 
 
Tabell 2. Vilka hudsuturer som är kopplade till djup och ytlig infektion (Ej resorberbar, 

stapler, resorberbar, intracutant, resorberbar+intracutant, stapler+intracutant) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Infektion 

Djup 

n=7 

(%) 

Infektion 

Ytlig 

n=3 

(%) 

Ej resorberbar, 

n=19 

0 0 

Stapler, n=75 5 (6,6%) 2 (2,6%) 

Resorberbar, 

n=5 

0 0 

Intracutant, 

n=11 

1 (9,1%) 0 

Resorberbar+ 

Intracutant, 

n=55 

1 (1,8%) 1 (1,8%) 

Stapler+ 

Intracutant, 

n=2 

0 0 
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5 Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 
Studiens syfte var att undersöka om sårbehandling och postoperativa sårinfektioner 
skiljer sig mellan elektiv och akut avdelning vid höftprotesoperationer. Resultatet visade 
under denna två-års period totalt 10 höftprotesinfektioner, sju djupa och tre ytliga. Det 
fanns dock ingen signifikant skillnad mellan avdelningarna vad gäller infektioner. Av 
dessa 10 infektioner var stapler den hudsutur som kopplades ihop med flest fall av 
postoperativa infektioner. Akuta avdelningen gjorde totalt fler förbandsbyten än 
elektiva men studien visade ingen skillnad mellan avdelningarna vilka förband som 
användes till sårbehandling. Det var däremot svårt att se någon skillnad mellan om 
steril och ren metod användes vid sårbehandling på grund av bristande dokumentation. 
 
Författarnas vetenskapliga referensram i denna studie är patientsäkerhet och kommer 
att diskuteras i relation till resultatet. Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) är 
patientsäkerhet att skydda individen mot vårdskador. Vårdskada syftar till kroppslig 
eller psykisk skada, lidande, sjukdom eller dödsfall som hade kunnat undvikas vid 
kontakt med hälso- och sjukvården om korrekta åtgärder hade vidtagits 
(Patientsäkerhetslagen 2010:659). Leapes teori (2009) handlar om 
patientsäkerhetskultur. Patientsäkerhet fick uppmärksamhet från offentligheten och 
sjukvården efter avslöjandet att tusentals årligen dör av vårdrelaterade skador vilket 
uppdagades i Institute of Medicine´s rapport ”To Err is Human” (2000). Vårdpersonal 
som gjort misstag inom vården har tidigare blivit anklagade för skadorna som uppstått, 
emellertid belyser Leape att fel som görs inte är enskilda individers misstag, utan ett 
tecken på ett bristande system. System innebär hur vi organiserar för att kunna 
genomföra en uppgift. Fokus bör istället ligga på att förbättra dåliga system och för att 
göra det måste kulturen kring säkerhet förändras. Ett steg mot förändring är att inte 
bestraffa enskilda individer för misstag, utan att istället ha ett öppet och tryggt klimat 
där vårdrelaterade skador diskuteras och rapporteras samt att patientcentrerad vård 
och interprofessionella vårdteam brukas (Leape, 2009). Personal inom hälso- och 
sjukvård riskerar dagligen att göra felaktiga beslut på sin arbetsplats vilket kan leda till 
att patienterna utsätts för kroppsskada, fara och i värsta fall död. Det finns lagar och 
föreskrifter som anger personalens skyldigheter för att hindra att fara och skada uppstår 
(Nilheim och Leijonhufvud, s.235).   
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Syfte med denna studie var att undersöka om sårbehandling och infektioner skiljer sig 
åt mellan de olika ortopedavdelningarna. Den ena avdelningen utförde ren teknik 
medan den andra utförde steril teknik. Resultatet visade ingen signifikant skillnad 
mellan avdelningarna vad gäller infektioner. Stotts et al. (1997) jämförde steril och ren 
metod vid sårbehandling och resultatet visade heller ingen skillnad på läkningsförmåga 
när steril och ren metod jämfördes. Ren metod var emellertid billigare än sterila 
förband och steril teknik (Stotts et al. 1997). Författarna kan inte ta ställning till om ren 
metod var billigare än steril metod i denna studie, emellertid är steril metod en mer 
omfattande procedur än ren (Bilaga 4 och 5) och kan därför förmodas vara mer kostsam 
och tidskrävande för personalen. 
 
Resultatet visade heller ingen skillnad vad gäller antal förbandsbyten eller typ av 
förband, däremot var det signifikant större andel individer som fick genomgå 
sårbehandling på akut avdelning jämfört med elektiv. Beträffande förband ska torrt sår 
täckas med Tegaderm och Pad och vätskande sår ska täckas med Aquacel och Tegaderm 
enligt Ortopedens rutiner. Denna studie visade ingen signifikant skillnad mellan 
avdelningarna om vilka förband som användes. Langlois et al. (2015) beskriver i sin 
studie att absorberande förband som Aquacel är tillfredställande både för 
sjuksköterskan och patienten i jämförelse med gasbindebaserade förband. Enligt Leape 
(2009) är det viktigt i teambaserad vård att alla får sin röst hörd och att ömsesidig 
respekt finns för varandra för att ett lagarbete ska fungera. I ett team inkluderas även 
patienten (Leape, 2009). Sjuksköterskan upplevde att förbandet var flexibelt och hade 
lång hållbarhet. Patienten upplevde att förbandet var lättare att röra sig i (Langlois et al. 
2015). Vilket styrker Ortopedens tillvägagångssätt då båda avdelningarna använde sig 
av Aquacel.  
 
Ter et al. (2015) nämner däremot att transparant film, så som tegaderm, kan framkalla 
hudskador på individer som genomgått höftkirurgi men även att antal förbandsbyten 
och tidpunkt för sårbehandling kan bidra till hudskadan. Enligt god 
patientsäkerhetskultur ska vården vara patientcentrerad där patienten är informerad 
om val som görs och ha kontroll över sin egen vård (Leape et al. 2009), det är således 
viktigt att vårdpersonal ska kunna motivera val av sårbehandlingsmetoder i samverkan 
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med individen. I denna studie inkluderades dock inte patientens egna tankar och 
känslor angående detta men denna vinkling skulle vara intressant att fortsätta studera. 
 
Totalt undersöktes 180 journaler, varav 126 individer var kvinnor (70 %) och av dessa 
var det 104 (82 %) kvinnor som vårdats på akut avdelning. Ålderspannet var mellan 52-
95 år. Enligt Thorngren et al. (2002) har svenska kvinnor över 50 år en risk på 50 % att 
drabbas av en höftfraktur medan risken är halverad för män. Kvinnor har ökad risk för 
osteoporos efter klimakteriet vilket ökar risken för höftfraktur. Äldre individer har 
många gånger andra samtidiga sjukdomar och har då en ökad risk för höftfraktur 
(Thorngren et al. 2002). På elektiva avdelningen opereras oftast planerade 
höftoperationer av olika anledningar och på akuta avdelningen opereras fler 
höftfrakturer. Det var signifikant fler individer på akuta avdelningen som hade hjärt-
kärlsjukdom än på elektiva avdelningen i denna studie. Detta stöds i Partanen et al.´s 
(2006) studie som visade att mest frekventa samtidiga sjukdomar vid höftfraktur var 
hjärt-kärlsjukdom och lungsjukdom. Då individerna enligt resultatet i denna studie 
även är äldre på akuta avdelningen kan det tänkas att de även är mer multisjuka än 
individerna på elektiv sida. ASA-grad visade dock att det inte var någon signifikant 
skillnad på sjukdomsgrad mellan individerna på akut och elektiv avdelning. Det är 
viktigt att uppmärksamma den multisjuka grunden för att förhindra fall och 
höftfrakturer. Enligt (Patel et al. 2014) kan smärta i kroppen hos äldre leda till lägre 
kognitiv och fysisk förmåga och är även förknippat med fallrisk. De menar i sin studie 
att strategier för smärthantering borde inkluderas i multifaktoriell fallprevention. 
Däremot menar Leape et al. (2009) att utan en säkerhetskultur som grund, 
innehållande bland annat tillit och disciplin, spelar inte utvecklandet av vårdprogram 
och nya mätinstrument någon roll, de är beroende av varandra för att vara fungerande. 
 
Resultatet i denna studie visade att medianvärdet på antal dagar till operation var en 
dag för båda avdelningarna. Lau et al. (2014) menar att det finns en koppling mellan 
antal dagar individen får vänta på operation och infektioner och att 
höftprotesoperationer på äldre personer bör ske så fort som möjligt. Detta styrker 
Ortopedens tillvägagångssätt. Emellertid menar Grammatico-Guillon et al. (2015) att 
infektion efter knä-eller höftprotesoperation kan uppstå inom 30 dagar och för andra 
individer kan infektion uppstå efter mer än ett år efter operationen. Det finns således 
många andra faktorer som kan påverka sårinfektion under tiden. Enligt Lau et al. (2014) 
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hade högre ASA-grad samband med högre risk för infektion. I denna studie fanns ingen 
skillnad på ASA-grad mellan avdelningarna och verkar således inte ha haft något 
samband med infektion. Enligt Harrison et al. (2012) har varken ASA-grad eller 
frakturtyp betydande inverkan på djup sepsis.  
 
En studie gjord av (Livesey et al. 2009) menar att stapler är en suturmetod som går 
snabbt och är enkelt att använda, därför väljer många kirurger att använda stapler som 
metod. Det framkom också i studien att det är en överlägset billigare metod än hudlim. 
Enligt resultatet i denna studie valde flest kirurger stapler som hudsutur och det var 
också stapler som var mest kopplat till infektioner av alla hudsuturer, vilket även en 
annan studie visat (Lau et. al, 2014). Enligt Leape (2009) ska säkerhetskultur främjas 
genom att flytta fokus från vad vårdgivare har för behov till vad vårdtagare behöver i 
första hand. Författarna i denna studie anser att det kan vara svårt för patienter att veta 
vad som är det bästa för en själv, det är således viktigt att vårdgivare tar ansvar för att 
det bästa beslutet tas för varje individ och att göra vården patientcentrerad. 
 

5.1.2 Studiens betydelse för omvårnad 
I författarnas resultat framgick de 10 fall där infektioner uppstod att processen för 
individerna i de flesta fall blivit långdragna och i vissa fall inneburit sårrevision, 
sårspolning, reoperation med byte av höftkula, antibiotikabehandling och många 
återbesök. Andersson et al. (2010) beskriver i sin studie hur det är att leva med en djup 
sårinfektion. Resultatet i deras studie visade att individerna som får en djup 
sårinfektion får leva med osäkerhet, smärta och att bli isolerade. Livet förändras både 
socialt, känslomässigt, fysiskt och ekonomiskt på ett negativt sätt. Att behandlas med 
antibiotika kan leda till magbesvär med långvariga diarrér vilket ytterligare var ett 
lidande för individen. Individerna beskriver smärtan som det värsta, men även 
osäkerhet om det var en sårinfektion eftersom de inte visste vad som var “normalt” 
(Andersson et al, 2010). Även Lindahl et al. (2007) beskriver smärtan hos individerna 
som en mardröm som fick dem att tappa hoppet. Syftet med denna studie var dock inte 
att belysa individernas känslor om hur det var att uppleva sårinfektion, men antaganden 
om att liknande känslor som beskrivits i Anderssons studie upplevts då dessa 10 
individer varit med om sårinfektion. Sårinfektion kan enligt SKL (2011) innebära ökat 
lidande, besvär och även ökat antal återinläggningar för individen. Individerna i denna 
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studie där infektion uppstod hade en lång process med många återbesök. Författarna 
menar att det är betydelsefullt att belysa individernas lidande vid en sårinfektion, för att 
understryka hur viktig patientsäkerheten är och för att förhindra att postoperativa 
sårinfektioner uppstår. En del i god patientsäkerhet är att lyssna och att ta beslut 
tillsammans med individen (Leape et al. 2009). Enligt svensk sjuksköterskeförening 
(2010) kan patienter uppleva hopp, mening och tillit och i sin tur kanske bidra till ett 
lindrat lidande om vårdpersonal respekterar patientens självbestämmande, integritet, 
värdighet och sårbarhet (Svensk sjuksköterskeförening, 2010).  

5.2 Metoddiskussion 
Författarna genomförde en empirisk studie med retrospektiv journalgranskning. Syftet 
var att undersöka om sårbehandling och postoperativa sårinfektioner skiljer sig mellan 
elektiv och akut avdelning vid höftprotesoperationer. En kvantitativ metod med 
retrospektiv journalgranskning passade studien bra för att kunna titta på en viss grupp 
av individer (Billhult och Gunnarsson (2012 s.119). I författarnas fall individer som 
genomgått höftprotesoperation. En nackdel med journalgranskningen var att 
författarna var beroende av kvaliteten på dokumentationen som ibland kunde vara 
otydlig. Det gjorde det svårt för författarna att samla in material. Enligt Polit och Beck 
(2012 s.224) kan retrospektiv data vara mindre exakt än material insamlat i nutid.  

5.2.1 Urval 
Författarna hade från början tänkt inkludera höftprotesoperationer under år 2015, men 
under arbetets gång upptäcktes att det inte skulle räcka med år 2015 då elektiva 
avdelningen hade för få operationer i jämförelse med akuta. Författarna ändrade från år 
2015 till år 2014 och 2015. Författarnas tanke var från början att ha med 100 individer 
från akuta avdelningen och 100 individer från elektiva avdelningen, men eftersom 
elektiv avdelning enbart opererar ca 50 per år, ökades antalet år. Trots detta 
inkluderades bara 38 personer på elektiv avdelning, men eftersom examensarbetet hade 
en tidsbrist ansågs det totala antalet personer trots allt användbart. Enligt Henricson 
(2012 s.473) kan tidsbegränsning vara en faktor som kan påverka examensarbetes 
kvalitet. Detta har gjort att författarna inte fick jämfördelat antal individer från båda 
avdelningarna, men antalet räckte för att kunna jämföra dessa. Enligt Olsson och 
Sörensen (2011 s.113) är det bra att ha ett stort urval inom deskreptiva studier eftersom 
felmarginalerna minskar och resultatets tillförlitlighet ökar. 
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5.2.2 Datainsamling 
Data samlades in genom retrospektiv journalgranskning och författarna utgick från ett 
protokoll skapad av författare, handledare och ortopedläkare vilket anses höja 
innehållsvaliditeten (Billhult och Gunnarsson, 2012 s.152). Författarna hjälptes åt under 
datainsamlingen med att skriva in data i excel-dokumentet och att läsa i journal. En 
författare berättade vad som stod i journalen medan den andra författaren skrev in kod-
nummer i excel-dokumentet (bilaga 2). Fördelar var att insamlingen blev effektiv 
eftersom informationen var samlad på ett och samma ställe (Billhult och Gunnarsson, 
2012 s.119). Nackdelar med insamlingen var att oavsiktliga fel kunde ske, som att 
misstolka text i journalgranskningen eller att fel siffra skrevs in i fel ruta i excel-
dokumentet. Det sänker studiens reliabilitet då resultatet inte blir exakt samma vid 
varje mätning (Olsson och Sörensen, 2011 s.123). Billhult och Gunnarsson (2012 s.318) 
nämner att en nackdel med retrospektiv studie är att det finns risk för felaktiga 
slutsatser då journalanteckningarna kan sakna information. Författarna saknade 
information om många variabler under datainsamlingen. Framförallt var bortfallet stort 
vad gäller sårbehandling, vilket tros bero på att många individer förflyttades till annan 
specifik avdelning postoperativt enligt höftprogram på Ortopeden. Enligt Kristensson 
(2014 s.56) är ett viktigt mål att resultaten ska leda till generaliserbara slutsatser, för att 
kunna dra säkra generaliserbara slutsatser krävs det oftast ett ganska stort urval. Det 
går dock inte att dra generaliserbara slutsatser utifrån denna studie på grund av stort 
bortfall men resultatet är dock ändå relevant och intressant för vidare forskning.  

5.2.3 Analys 
Enligt Olsson och Sörensen (2011 s.190) bearbetas insamlat material bäst med hjälp av 
dator. Dataanalysen genomfördes med deskriptiv statistik i ett program som heter SPSS. 
Med hjälp av statistikprogram är det lätt att göra avancerade bearbetningar (Olsson och 
Sörensen, 2011 s.190) Författarna upplevde att det tog ett tag innan de lärde känna sitt 
material och innan de lärde sig programmet. Fördelar när de väl kunde programmet var 
att det gick snabbt och enkelt att göra körningar. Författarna upplevde att materialet var 
strukturerat och lättillgängligt när det var inmatat i SPSS. Utifrån körningarna i SPSS 
kunde författarna få fram sitt resultat och gjorde sedan egna figurer och tabeller som 
presenterades. Författarna valde att redovisa en stor del av resultatet i en tabell. 
Tabeller ger enligt Olsson och Sörensen, 2011 s.195) ett noggrant resultat. 
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5:3 Forskningsetisk diskussion 
Studien behövde inte genomgå etikprövning. Som tidigare nämnts omfattas inte 
studentarbeten av lagen om etikprövning (2003:460) vilket ytterligare stödjer att 
forskningsetisk ansökan inte behövde göras. Inte heller granskning av regional nämnd 
(Kjellström, 2012 s.75). Eftersom personuppgifter avidentifierades och listan på 
individerna förvarades separat och inlåst skyddades deltagande individers integritet. 
Forskarna har som ansvar att skydda individernas integritet (Helsingforsdeklarationen, 
2013).  
 
Verksamhetschefen på Ortopedkliniken fick ett mail om studien med bifogade brev 
(bilaga 2 & 3). Verksamhetschefen fick betänketid och godkände sedan studien i ett 
möte, både skriftligt och muntligt. Ny kunskap förväntades komma ut av studien och 
enligt godhetsprincipen är utgångspunkten för att göra gott en ambition att komma 
fram till ny vetskap för att förbättra vården (Olsson och Sörensen, 2011 s.83). De mesta 
av ursprungsvariablerna togs med i resultatredovisningen med undantag av en del 
körningar i SPSS som uteslöts efter analys för att de inte ansågs var relevanta mot syftet. 
Författarna har således presenterat resultatet på ett så neutralt sätt som möjligt. Under 
insamlandet av data försökte författarna till det yttersta att inte göra egna tolkningar av 
det som stod i journalerna, det kan dock ha förekommit omedvetna tolkningar då 
journalerna i vissa fall var otydliga. 
 

5.4 Slutsats 
Resultatet från denna studie visade ingen signifikant skillnad mellan avdelningarna vad 
gäller infektioner och typ av förband vid sårbehandling. Det verkade inte heller ha 
betydelse om ren eller steril sårbehandling utförts. Stora randomiserade prospektiva 
studier behövs för att kunna påvisa vilken sårbehandling som bör föredras. 
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7 Bilagor  
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7.2 Bilaga 2 
 

	  	   	   	   	   	   	  
	  
Institutionen	  för	  omvårdnad	   	   	   2016-‐03-‐11	   	  
	  
Till	  verksamhetschefen	  på	  Ortopedkliniken,	  Norrlands	  universitetssjukhus	  (NUS)	  
	  
Vi	  är	  två	  sjuksköterskestudenter	  som	  ska	  skriva	  en	  C-‐uppsats	  och	  ansöker	  om	  tillstånd	  för	  
att	  få	  genomföra	  en	  retrospektiv	  studie	  på	  patienter	  som	  opererats	  med	  höftprotes.	  Via	  
journalgranskning	  kommer	  vi	  att	  undersöka	  om	  det	  är	  någon	  skillnad	  mellan	  de	  olika	  
behandlingsrutinerna	  av	  postoperativ	  omläggning	  på	  elektiv	  respektive	  akuta	  avdelning,	  
vad	  gäller	  incidens	  av	  infektion,	  vårdtid	  etc.	  
	  
Bakgrund:	  
	  
En	  av	  de	  vanligaste	  vårdrelaterade	  infektionerna	  i	  Sverige	  är	  postoperativ	  infektion.	  	  
Postoperativa	  infektioner	  kan	  leda	  till	  ökat	  dödlighet,	  ökat	  antal	  återinläggningar,	  
förlängda	  vårdtider	  och	  därmed	  ökade	  kostnader	  för	  vården	  men	  det	  leder	  också	  till	  ökat	  
lidande	  för	  patienten.	  För	  närvarande	  finns	  svag	  evidens	  för	  hur	  postoperativa	  sår	  ska	  
behandlas,	  då	  de	  studier	  som	  finns	  generellt	  har	  en	  låg	  kvalitet.	  
Omläggningsrutiner	  på	  ortopedavdelningen	  på	  NUS	  skiljer	  sig	  åt.	  På	  elektiv	  avdelning	  
använder	  man	  sig	  av	  ”steril	  teknik”	  medan	  på	  akut	  sida	  använder	  man	  sig	  av	  ”ren	  teknik”.	  
	  
Syfte:	  	  
	  
Undersöka	  hur	  behandling	  av	  postoperativ	  sår	  sker	  på	  ortopedavdelningen.	  	  
Skiljer	  sig	  behandlingen	  mellan	  elektiva	  och	  akuta	  höftoperationer?	  
	  
Metod:	  	  
	  
Vi	  planerar	  att	  utföra	  detta	  med	  en	  retrospektiv	  journalgranskning.	  Via	  	  journalgranskning	  
tänker	  vi	  inhämta	  information	  om	  ålder,	  kön,	  sjukdomar,	  operationstid,	  operationsmetod,	  
omläggning	  (ja/nej/vilket	  förband/	  tidpunkt),	  ASA	  grad,	  infektion,	  vårdtid,	  dusch	  och	  hur	  
den	  är	  utförd,	  Har	  man	  bytt	  förband	  av	  ngn	  anledning,	  typ	  av	  sutur	  (vanlig,	  agraffer,	  
intracutan)	  och	  i	  ide	  fall	  problem	  har	  uppstått	  i	  såret,	  hur	  har	  det	  hanterats?	  
	  
En	  lista	  på	  alla	  personer	  som	  opererat	  sin	  höft	  under	  2014/	  2015	  kommer	  att	  krävas	  men	  
dessa	  personers	  identitet	  kommer	  att	  behandlas	  konfidentiellt	  och	  matas	  in	  med	  ett	  
kodnummer.	  	  Detta	  innebär	  att	  personerna	  är	  avidentifierade	  under	  bearbetning	  och	  
analys.	  Listan	  sparas	  separat	  inlåst.	  Presentationen	  av	  uppsatsen	  kommer	  alltså	  inte	  att	  
möjliggöra	  att	  enskild	  person	  ska	  kunna	  identifieras	  eftersom	  alla	  resultat	  kommer	  att	  
presenteras	  på	  gruppnivå.	  



	  

	  
	  
	  
	  
Vänliga	  hälsningar,	  
	  
Linn	  Hampusson	   	   Sandra	  Ångman	  
Sjuksköterskestuderande	   Sjuksköterskestuderande	  
Umeå	  universitet	   	   Umeå	  universitet	  
linnhampusson@hotmail.se	  sandra.angman@hotmail.com	  

	  
Kan	  tillstånd	  ges	  för	  att	  genomföra	  studien?	  	  Svar:	  	  	  Ja	  	  	  	  	  	   Nej	  
	  
	  
Datum:……………………..	   Namnteckning:……………………………………...	  
	  
	   	   	   	   Namnförtydligande:……………………………….	  
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