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Sammanfattning    
 
I bakgrunden beskrivs hur hygien har sett ut genom tiderna och olika typer av smittvä-
gar. Vidare beskrivs handhygien, preoperativ handdesinfektion, användningen av hand-
skar samt operationspersonalens klädsel. För att minska smittspridning och infektioner 
är det av stor vikt att operationssjuksköterskorna har goda kunskaper om hygienrutin-
erna. Syftet med studien är att studera vilka kunskaper operationssjuksköterskor har om 
hygienrutiner. Fyra operationssjuksköterskor på ett sjukhus i Västra Götalandsregionen 
har intervjuats med öppna intervjuer. En kvalitativ innehållsanalys användes för analys 
av intervjumaterialet. I resultatet framkommer tre kategorier. I den första kategorin som 
benämns; Att ha en god handhygien, berättar operationssjuksköterskorna om utförandet 
av preoperativ handdesinfektion, handhygien, användning av smycken samt användning 
av handskar. Den andra kategorin benämns; Att använda rätt klädsel, och innehöll be-
skrivningar om vilka rutiner som finns kring hur man ska klä sig på en operations-
avdelning. I den tredje och sista kategorin; Att följa hygienrutinerna och att ansvara för 
hygien, beskrivs vilka ansvarsområden operationssjuksköterskorna har kring hygien och 
hur hygienrutiner tillämpas. I diskussionen framträder att det finns brister kring olika 
hygienrutiner. Vidare diskuteras hur man eventuellt kan lösa dessa brister.   
 
Nyckelord: Operationssjuksköterskor, Hygien, Handhygien, Operationsarbetskläder, 
Operationshandskar,  Smittvägar. 
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INLEDNING 

Vi har båda arbetat i flera år som sjuksköterskor och har sett att det finns brister vad 
gäller kunskaper kring hygienrutiner och hur de efterföljs. Då en operationsavdelning 
upplevs som ren och steril får man en uppfattning om att kunskaperna kring hygienruti-
ner är höga. Därför blev vi nyfikna på att ta reda på om det stämmer eller inte. 
 
Det som även väckte intresset hos oss om hygienrutinerna på en operationsavdelning 
var att det har diskuterats mycket om vårdrelaterade infektioner under den senaste tiden 
både nationellt och internationellt. Även Socialstyrelsen har nyligen tagit fram föreskrif-
ter om basala hygienrutiner som ska efterföljas. Man vet att infektioner skapar ett lidan-
de hos patienten och därför var vi intresserade av att ta reda på vilka kunskaper opera-
tionssjuksköterskorna har om hygienrutiner för att kunna förebygga infektioner. Med 
färre infektioner minskas lidandet för patienten.   
 
Vi var också intresserade av att ta reda på hur hygienrutinerna sett ut genom tiderna 
samt utvecklingen inom området. För att få en bättre förståelse för de vårdhygieniska 
åtgärderna som tillämpas var vi även intresserade av att få kunskap om de olika smittvä-
gar som finns.  
 
 
BAKGRUND 

Hygien genom tiderna 
Långt innan man hade kunskap om smittspridning och bakterier har infektioner som 
komplikation till sjukvård beskrivits (Socialstyrelsen, 1999). Ungraren Ignaz P Semmel-
weis (1818- 1865) var förlossningsläkare i Wien där han upptäckte att dödligheten på en 
förlossningsavdelning var högre än på en annan förlossningsavdelning på samma sjuk-
hus. Semmelweis kom fram till att på den avdelning med högre dödlighet undersöktes 
patienterna av läkare jämfört med den andra avdelningen där patienterna undersöktes av 
barnmorskor. De undersökande läkarna kom oftast från obduktionssalen direkt till för-
lossningsavdelningen utan att tvätta händerna emellan. Efter att Semmelweis upptäckte 
detta problem införde han tvättrutiner som innebar handtvätt med tvål och sedan klor-
kalkvatten innan läkarna anlände till förlossningsavdelningen. Trots Semmelweis för-
maningar om handtvätt så slarvade emellertid läkarna med handtvätten vilket ledde till 
att kvinnorna på avdelningen fortsattes att drabbas av infektioner ex barnsängsfeber. 
Efter detta införde Semmelweis tvättning av händer mellan varje patient och man desin-
fekterade även instrument med klorkalk. Åtgärderna ledde till att infektioner och död-
lighet sjönk (Stordalen, 1999). 
 
Joseph Lister (1827-1912) menade att de postoperativa sårinfektionerna orsakades av 
bakterier i luften. Lister införde 1867 vissa metoder för att förhindra att mikroorganis-
merna skulle komma i operationssåren. Före operation desinfekterades instrumenten. 
Sårbehandling på antiseptiskt vis utfördes, vilket innebar att kompresser dränktes in i 
fenollösning och lades på såret. Med fenolspray desinfekterades även luften ovanför 
operationssåret. Dessa metoder reducerade de postoperativa sårinfektionerna avsevärt 
(Stordalen, 1999). Lister bar kostym när han opererade men kavlade upp skjortärmarna. 
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Så småningom införde han att man skulle bära handskar i samband med operation (So-
cialstyrelsen, 2006). Lister fick ära och berömmelse för sina kunskaper och rutiner som 
han införde (Stordalen, 1999). 
 
Under Krim-kriget organiserade Florence Nightingale (1820-1910) allmänhygien och 
förbättrad renhållning hos de brittiska militärsjukhusen vilket ledde till att dödligheten 
minskade. Nightingale menade att för att kunna utveckla en god sjukvård var grundkra-
vet renlighet av stor vikt. På den sjuksköterskeskola som Nightingale startade hade hy-
gien och hygienrutiner en central plats (Stordalen, 1999). Nightingale undervisade även 
eleverna i assistans vid operationer och vård av sjuka patienter (Lindwall & von Post, 
2000). 
 
Omkring 1870 ändrades människors syn på bad och man började inse att bad var ett sätt 
att avlägsna bakterier. Rengöringen skyddade människorna från smuts och de infektio-
ner som smutsen förde med sig. Människorna blev rädda för att bakterier skulle penetre-
ra huden och detta förde ibland med sig handtvättningsmani. Runt 1950 insåg man att 
man inte behövde tvätta sig så ofta för att vara ren och frisk. Kroppshygien och tvätt-
ning fick en psykologisk och social betydelse; människor tvättade sig nu för att se bättre 
ut och bli av med dålig lukt, vilket i sin tur gav ett ökat psykiskt välbefinnande. Idag vet 
man att smittsamma sjukdomar sprids snabbt om man ignorerar hygien. För att hålla 
smittsamma sjukdomar under kontroll i framtiden är det därför av största vikt att efter-
följa hygieniska principer (Stordalen, 1999). 
 

Smittvägar 
För att kunna välja rätt förebyggande hygienåtgärder inom operationssjukvård är det 
viktigt med kunskap om olika smittvägar. Vid endogen smitta kommer smittan ifrån pa-
tientens själv (Socialstyrelsen, 1999). När bakterietäta organ såsom tarmar öppnas vid 
en operation sker det alltid en viss förorening av bakterier från tarmen till omgivande 
vävnad. Endogen smitta är vanligast vid denna typ av kirurgi. Om bakterier från pati-
entens normalflora förorenar operationssåret ökar risken för infektioner främst vid in-
fektionskänslig kirurgi som t ex ortopedisk kirurgi och implantation av kroppsfräm-
mande material. En endogen smitta kan även uppstå om det finns en pågående infektion 
på patientens hud eller i något annat organ än där operationen sker (Handboken för 
hälso- och sjukvård, 2002). 
 
Vid exogen smitta kommer smittan ifrån omgivningen (Socialstyrelsen, 1999).  Opera-
tionssåret kan nås av smittämnen via droppar, kontakt med kläder, instrument, vätskor 
och luft som har kontaminerats under operationen (Handbok för hälso- och sjukvård, 
2002). På operationssalen där man arbetar med operationsklädd personal, sterila instru-
ment, speciell ventilation och god operationshygien är personalen den största källan till 
exogen smitta (Socialstyrelsen, 1999). Både personalens och patientens hudflora utgör 
en infektionsrisk vid proteskirurgi (Handbok för hälso- och sjukvård, 2002). 
 
Luftburen smitta kan ske från hud, till och från luftvägarna samt vid luftkontaktsmitta 
dvs dammsmitta (Socialstyrelsen, 2006). Mellan 1000-8000 bakteriebärande hudfrag-
ment per minut sprids från varje enskild person (Handbok för hälso- och sjukvård, 
2002). Förorening av operationssåret med luftburna bakterier kan ske direkt och indi-
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rekt. Vid en direkt förorening faller bakterier direkt ner i operationssåret medan vid en 
indirekt förorening faller bakterier först på instrument eller i upphällda vätskor som se-
dan används i operationssåret. Bakterier har en längre överlevnadstid i luften vilket gör 
att de är livsdugliga när de når operationssåret. När flytande eller fasta partiklar upptas i 
gas bildas aerosoler. Dessa aerosoler kan med luftströmmar spridas över stora sträckor 
och mellan olika rum. De luftburna bakterierna som hamnat på golvet virvlar sällan upp 
i luften igen och därmed är smittspridningsrisken mycket liten (Socialstyrelsen, 2006). 
Typ av ventilation, operationspersonalens klädsel, fysisk aktivitet samt antalet personer 
närvarande i salen är däremot faktorer som påverkar antalet bakteriebärande partiklar i 
luften inne på operationssalen (Socialstyrelsen, 1999). Risken för luftburen smitta ökar 
ju fler personer som vistas i operationssalen (Handbok för hälso- och sjukvård, 2002). 
Antalet luftburna bakterier har stor betydelse för infektionsfrekvensen vid plastikopera-
tioner av knä och höfter samt vid implantationskirurgi (Socialstyrelsen, 2006). 
 
Droppsmitta är tunga, stora droppar som endast når någon meter innan de ramlar ner. 
Små salivdroppar, varav ett mindre antal av dem är bakteriebärande, utslungas när nå-
gon nyser, hostar eller talar. Duschar av dessa stora droppar kan även ske vid kräkningar 
och diarréer. Det är bakterierna i svalget som kan orsaka smitta. En person som inte har 
någon luftvägsinfektion sprider inga eller få patogena bakterier men däremot kan en 
förkyld person utgöra en smittkälla. Direkt droppsmitta kallas det när slemhinnor och 
ögon direkt utsättes för droppsmitta. Vid indirekt droppsmitta faller dropparna på före-
mål som i sin tur indirekt sprider smittan vidare (Socialstyrelsen, 2006). 
 
Det finns två typer av kontaktsmitta, direkt kontaktsmitta och indirekt kontaktsmitta. 
Smitta som förs över från smittkälla till mottaglig individ utan något mellanled kallas 
direkt kontaktsmitta. Vad som kan föras över via direkt kontaktsmitta är exempelvis 
hudinfektioner och sexuellt överförbara sjukdomar. Den indirekta kontaktsmittan över-
förs via händer, föremål eller kläder från en person till en annan (Socialstyrelsen, 2006). 
Genom hål på operationshandskar eller då operationsrockens väv blir genomfuktad och 
bakterierna vandrar genom väven kan hudbakterier från personal nå operationssåret 
(Handbok för hälso- och sjukvård, 2002). Till kontaktsmitta kan även smitta från hår 
räknas. Bakterier kan finnas på hårstrån, både från omgivningen eller från personen 
själv, men oftast kommer bakterierna från omgivningen (Socialstyrelsen, 2006). Instru-
ment och operationssår kan därför kontamineras med bakterier om hårstrån faller ner 
(Socialstyrelsen, 1999).  
 
Med blodburen smitta avses mikroorganismer som kan överföras till mottagarens blod 
direkt eller via slemhinna med blod, blodtillblandade kroppsvätskor eller blodprodukter. 
Hos mottagaren ska det överförda smittämnet kunna ge upphov till en infektion som 
antingen är symtomgivande eller icke-symtomgivande Att blodburen smitta skulle 
kunna överföras som aerosol eller via intakt hud finns det idag inga belägg för (Social-
styrelsen, 2006). Blodkontakt inne på operationssalen sker främst på händer och fingrar, 
ansikte och hals, ben och fötter och sist på kroppen. För operationssjuksköterskor är det 
vanligaste sättet att bli exponerad för blod genom exponering på intakt hud, därefter ge-
nom punktion och till sist på icke intakt hud (White & Lynch, 1997). Överföringsrisken 
av blodburen smitta är beroende av mängden smittämne som överförs. Överföring av 
blodburen smitta kan ske via kanylstick med injicering av blod, blodtransfusion, stick- 
eller skärskada, blodkontakt på skadad hud eller slemhinna samt blodkontakt med yttre 
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miljö såsom ytor och instrument via skadad hud. Humant immunbristvirus (HIV), He-
patit D-virus (HDV), Hepatit B-virus (HBV) och Hepatit C-virus (HCV) är de viktigaste 
mikroorganismerna som förs över via blod (Socialstyrelsen, 2006). En studie har visat 
att 45,9 % av 601 operationssjuksköterskor rapporterade att de har fått en stickskada 
under det senaste året. Användningen av personlig skyddsutrustning var högre hos de 
operationssjuksköterskor som fått utbildning inom infektionsförebyggande metoder 
(Ganczak & Szych, 2007). Tarantolas, et al. (2006)) studie visar att av 258 operations-
personal hade 28,3 % under de senaste 30 dagarna fått minst en stickskada och 65,6 % 
hade de senaste 30 dagarna blivit utsatt för kontakt med blod mot slemhinna eller icke 
intakt hud. 
 

Basala hygienrutiner 

Den viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning inom vården är att tillämpa ba-
sala hygienrutiner. De basala hygienrutinerna innefattar handhygien, användning av 
handskar samt plastförkläde. Vid all vård och behandling ska de basala hygienrutinerna 
tillämpas (Socialstyrelsen, 2006).  
 

Handhygien 
Handhygien innefattar handtvätt och handdesinfektion. Händerna ska rengöres med tvål 
och vatten om de är synligt smutsiga eller upplevs smutsiga. Därefter ska händerna 
desinficeras med ett alkoholbaserat handdesinfektionsmedel. Om händerna inte är syn-
ligt smutsiga eller upplevs smutsiga räcker det att händerna endast desinficeras (Social-
styrelsen, 2006). Det mest grundläggande och enklaste sättet att minska och förebygga 
sjukhusinfektioner är med god handhygien (Stordalen, 1999). Den viktigaste av alla 
smittvägar är kontaktsmitta via händerna. Största smittrisken är vid direkt kontaktsmitta 
från exempelvis nagelbandsinfektioner eller infekterade sår på händerna men även indi-
rekt kontaktsmitta har betydelse (Socialstyrelsen, 1999). Händerna förorenas så fort vi 
rör vid oss själva, andra och föremål. För att minska risken för infektioner räcker det 
inte med att bara tvätta händerna utan det ska även utföras på rätt sätt (Stordalen, 1999). 
När händerna tvättas och desinficeras är det lätt att glömma tummen på den dominanta 
handen och fingertopparna (Socialstyrelsen, 1999). Det är även viktigt med rätt teknik 
när händerna ska desinficeras. Desinfektionsmedlet ska appliceras över hela händerna 
och arbetas in tills det avdunstar och händerna känns torra (Socialstyrelsen, 2006). 
 
För att kunna utföra handhygien på ett tillfredsställande sätt skall naglarna vara kort-
klippta och inte bära nagellack. Inte ens vid grundlig handhygien rengöres naglarna på 
undersidan (Stordalen, 1999). Under naglarna finns den tätaste bakterietillväxten på 
händerna. Risken att handskarna går sönder under operationen minskar om operations-
personalen har korta naglar (Socialstyrelsen, 2006). Nagellack kan lätt skalas av vid 
upprepad handtvätt och bilda ojämnheter på nageln. Det gör att naglarna blir svårare att 
rengöra och mikroorganismer samlas i ojämnheterna. Nagellack döljer även smuts som 
finns under naglarna (Stordalen, 1999).  
 
Armband, klockor och ringar skall ej bäras då de förhindrar god handhygien. Det är 
svårt att torka ordentligt under smycken efter handtvätt och därför finns fukt kvar under 
smyckena. Kroppsvärme och fukt i kombination med varandra ökar tillväxtförhållan-
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dena för mikroorganismer. Smycken kan föra mikroorganismer vidare till utrustning 
och patienter som de kommer i kontakt med (Stordalen, 1999).  
 

Produkter för handhygien 
På hudytan och i de djupare hudlagren, framförallt i hårfollikelöppningar och talgkör-
telgångar, finns den residenta hudfloran. Det är 20 % av hudens bakterieflora som finns 
i de djupare hudlagren och de kan varken tvättas bort eller avdödas med desinfektions-
medel. Ytligt på huden finns den transienta hudfloran. Den försvinner av sig självt efter 
en viss tid då den inte kan anpassa sig till att leva på huden. Till skillnad från den resi-
denta hudfloran kan den transienta hudfloran lättare reduceras genom handtvätt eller 
huddesinfektion. Målet med användningen av desinfektionsmedel är att minimera smitt-
spridningsrisken samt att minska den transienta hudfloran (Socialstyrelsen, 2006). 
 
Tvättning med tvål tar bort smuts och mycket av den transienta hudfloran samt en del av 
den residenta hudfloran. I flytande tvålar kan det finnas små halter av desinfektionsme-
del men då som konserveringsmedel (Socialstyrelsen, 2006). 
 
Alkohol har i över 100 år använts som huddesinfektionsmedel. N-propanol, isopropanol 
och etanol är de tre alkoholerna som används på huden. Alkoholbaserade medel är för-
stahandsvalet vid preoperativ handhygien. Skälet till detta är att den antimikrobiella ef-
fekten är utmärkt, desinfektionen tar kort tid och alkohol som innehåller återfettande 
medel är skonsamt mot huden. Alkohol blandas alltid med vatten då det används för 
desinfektionsändamål, vilket gör att maximal antimikrobiell effekt uppnås. Koncentra-
tionen av alkohol som används för huddesinfektion är 60-95 volymprocent Vid applika-
tion av alkohol på huden dunstar den bort på mindre än 60 sekunder, då upphör i princip 
den avdödande effekten men sannolikt dör vissa skadade bakterier något senare. Alko-
holen får proteinerna att koagulera och därmed uppnås den antimikrobiella effekten. Al-
kohol har en snabb bakteriedödande effekt på jästsvamp och höljeförsedda virus såsom 
HBV, HCV och HIV. Dålig effekt har alkohol på icke-höljeförsedda virus. Alkohol har 
ingen effekt på sporformerna av sporbildande bakterier (Socialstyrelsen, 2006). 
 
Klorhexidin är ett medel som används för hud- och slemhinnedesinfektion. När klor-
hexidin används upprepade gånger på huden uppstår en kumulativ effekt. En kumulativ 
effekt innebär att efter varje tvättomgång minskar den residenta hudfloran mer och mer. 
En lägsta bakterienivå uppnås efter fem tvättningar och därefter minskar inte bakterie-
nivån ytterligare. År 1950 upptäcktes den antimikrobiella effekten av klorhexidin. Både 
gramnegativa bakterier, grampositiva bakterier, jästsvampar och höljeförsedda virus på-
verkas av klorhexidin. Det är vanligt med en resistensutveckling mot klorhexidin bland 
gramnegativa bakterier (Socialstyrelsen, 2006). Resistensutveckling innebär att bakte-
rier har utvecklat en motståndskraft mot medlet (Lindskog, 1997). Alkohol i kombina-
tion med klorhexidin har en väldigt snabb effekt, snabbare än enbart alkohol (Socialsty-
relsen, 2006). 
 

Preoperativ hudtvätt och handdesinfektion 
Den preoperativa handdesinfektionen är den viktigaste smittförebyggande åtgärden 
inom operationssjukvård (Stordalen, 1999). Målet med den preoperativa handdesinfek-
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tionen är att minska den residenta hudfloran och avlägsna transient hudflora (Socialsty-
relsen, 2006).  
 
Det finns två metoder som handdesinfektion kan utföras enligt och man bör välja den 
metod som bäst passar ens egen hud: 
 
Den första metoden innebär att man tvättar sina händer och underarmar med fast eller 
flytande tvål i rinnande vatten. Även naglarna rengörs vid behov. Därefter torkas händer 
och underarmar torra. Området desinficeras därefter i minst tre minuter med ett alkohol-
baserat huddesinfektionsmedel som innehåller återfettande medel. Sterlium är ett exem-
pel på denna typ av handdesinfektionsmedel. Denna metod används före första opera-
tionen på dagen, efter långa operationer eller vid längre uppehåll mellan operationerna. 
Mellan två operationer behöver inte hela första metoden utföras utan det räcker med att 
enbart desinficera händer och underarmar med ett alkoholbaserat desinfektionsmedel 
(Handbok för hälso- och sjukvård, 2002). 
 
Den andra metoden innebär att man tvättar händer och underarmar med flytande desin-
fekterande tvål i två omgångar under minst tre minuter. Därefter torkas händer och un-
derarmar torra. Här sker ingen desinficering efteråt. Ett exempel på denna tvål är 4-pro-
centig klorhexidin. Hela denna metod utförs alltid i sin helhet före varje operation 
(Handbok för hälso- och sjukvård, 2002).  
 
Förstahandsval vid preoperativ handdesinfektion är ett alkoholhaltigt handdesinfek-
tionsmedel så som beskrivs i den första metoden. Detta är hudvänligare då handdesin-
fektionsmedlet innehåller återfettningsmedel (Handbok för hälso- och sjukvård, 2002). 
Det uppnås en effektivare desinfektion om man gnider händerna mot varandra tills alko-
holen dunstar bort och samtidigt jobbas återfettningsmedlet in i huden (Socialstyrelsen, 
2006). 
 
I en studie är det påvisat att även efter en preoperativ handdesinfektion, som både av-
lägsnar den transienta hudfloran och minskar den residenta hudfloran, finns det dock  
bakterier kvar under fingerringar. Det är därför av stor vikt att inga ringar bärs av opera-
tionspersonal (Kelsall, Griggs, Bowker & Bannister, 2006).  
 

Handskar 
I situationer där händerna kan komma i kontakt med urin, avföring, blod, luftvägssekret 
eller annan kroppsvätska skall alltid handskar användas (Socialstyrelsen, 2006). Hands-
kar skyddar mot hudpåverkan av vårdarbete, kontamination av mikroorganismer och 
organiska ämnen, kemikalier som är skadliga för huden samt förhindrar smittöverföring 
från personal till patient och vice versa (Hammarsten, Hammarsten & Jörback, 2002). 
När handskar används minskar den mängd mikroorganismer som når våra händer kraf-
tigt vilket gör att resterna kan avlägsnas med handdesinfektion (Socialstyrelsen, 1999). 
Desinfektion av händerna skall ske både innan och efter användning av handskar (Soci-
alstyrelsen SOSFS 2007:19, 2007).  
 
Det startar en snabb tillväxt av de bakterier som finns på händerna när de täcks av 
handskar. Det är därför viktigt att alltid utföra preoperativ handdesinfektion innan ope-
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rationshandskar tas på. Detta för att minska mängden bakterier som kan kontaminera 
operationssåret om operationshandskarna perforeras. Operationspersonalen uppmärk-
sammar sällan små hål i handskarna såvida de inte får en stickskada. Det är större risk 
för handskperforation ju längre operationstiden är. När det uppstår ett hål i handskarna 
skall båda handskarna tas av och innan nya handskar tas på skall händerna desinficeras 
(Socialstyrelsen, 2006). Alla handskar bör bytas ofta, helst varje timma vid alla kirur-
giska ingrepp (Hammarsten, et al. 2002).  
 
Säkerheten ökar när dubbla handskar används eftersom ytterhandsken först går sönder 
(Socialstyrelsen, 2006). Regelbunden besiktning av handskarna under operationen är 
viktigt för att tidigt upptäcka hål. Dubbla handskar rekommenderas att användas vid alla 
invasiva ingrepp. Det är speciellt viktigt att använda dubbla handskar vid ortopedisk ki-
rurgi samt vid blodiga ingrepp då risken för handskperforation är större och risken att få 
blod på huden ökar. För att skydda mot blodsmitta rekommenderas att dubbla opera-
tionshandskar används trots att smidighet och fingertoppskänsla kan försämras (Ham-
marsten, et al. 2002). 
 
En studie har visat att operationssjuksköterskor som arbetat kortare tid än två år i högre 
grad använder dubbla handskar än de som jobbat längre än två år (Osborna, 2003). An-
vändningen av dubbla handskar är vanligare inom ortopedin i jämförelse med gyneko-
logi, allmän kirurgi, kärlkirurgi och thoraxkirurgi (Akduman, et al, 1999). En studie vi-
sar att 18,8 % av 360 operationspersonal alltid använde dubbla handskar till alla pati-
enter och vid alla operationer samt bytte handskar varje timma. De som aldrig använde 
dubbla handskar uppgick till 16,5 %. I samma studie framkom det att av de 102 opera-
tionssjuksköterskorna som deltog var det 5,4 % som aldrig använde dubbla handskar 
och 94,6 % som använde dubbla handskar vid vissa operationer eller alltid (Tarantola, et 
al, 2006). 
 
Indikatorhandskar är en typ av dubbla sterila operationshandskar som består av en fär-
gad innerhandske samt en ofärgad eller gulaktig ytterhandske. För att optimera rörlig-
heten då indikatorhandskar användes ska innerhandsken vara större i storlek (Hammar-
sten, et al. 2002). Det är lättare att upptäcka hål om innerhandsken har en annan färg än 
ytterhandsken (Socialstyrelsen, 2006). Det är 97 % av alla handskperforationer som av-
slöjas då indikatorhandskar användes. Om det uppstår hål på ytterhandsken men inte på 
innerhandsken behöver endast ytterhandsken bytas (Hammarsten, et al. 2002).  
 

Arbetsdräkt, mössa och skor på operationsavdelning 
Klädseln på operationsavdelningen är vanligen grön arbetsdräkt för att markera skillna-
den från övriga avdelningar (Stordalen, 1999). Arbetsdräkten skall ska ha korta ärmar 
(Socialstyrelsen SOSFS 2007:19, 2007). Dagligen skall arbetsdräkten bytas och oftare 
om den blivit fuktig eller våt. Utanför operationsavdelningen får inte den gröna arbets-
dräkten bäras med undantag från korta tjänsteärenden som inte innebär patientnära 
kontakt. I samband med patientarbete på ex intensivvårdsavdelning, vårdavdelning eller 
akututryckning skall arbetsdräkten vid återkomst till operationsavdelningen bytas 
(Handbok för hälso- och sjukvård, 2002). Genom klädbyte förhindras överföring av 
mikroorganismer mellan vårdavdelning och operationsavdelning (Socialstyrelsen, 
2006). 
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Arbetsdräkten ska skyddas med ett engångs plastförkläde vid kroppskontakt med pati-
enten eller dennes säng (Socialstyrelsen, 2006). Plastförkläde ska även användas vid 
kontakt med kroppsvätskor (Socialstyrelsen SOSFS 2007:19, 2007). 
 
En annan typ av arbetsdräkt som finns är en blå specialarbetsdräkt som är tätare än den 
gröna arbetsdräkten. Denna arbetsdräkt är gjord av ett bakterietätt material som förhind-
rar spridning av luftburna bakterier från personalens hud till patientens operationssår 
(Handbok för hälso- och sjukvård, 2002). Vid implantationskirurgi är kraven på god 
hygien i operationssalen av stor vikt. Därför användes specialarbetsdräkt alltid vid im-
plantationskirurgi (Socialstyrelsen, 2006). All personal, även kringpersonal, inne på 
operationssalen måste bära specialarbetsdräkt för att minska bakterietalen där inne 
(Handbok för hälso- och sjukvård, 2002).  
 
I arbetskläderna ingår även skor som ska vara av ett material som går att tvätta (Storda-
len, 1999). För att skydda fötterna mot skärskador och blodstänk bör stövlar eller skor 
med hel ovansida användas (Handbok för hälso- och sjukvård, 2002). Skor som använ-
des på operation bör rengöras dagligen efter användning (Agarwal, Hamilton-Stewart & 
Dixon, 2002). Då skorna är smutsiga blir även händerna kontaminerade när skorna tas 
på eller av. Därför är det viktigt att rengöra händerna efter på- och avtagning av skor 
(Stordalen, 1999).  
 
Det är visat i en studie att 43 % av sju operationssjuksköterskors skor är kontaminerade 
med blod. Framförallt av överdelen av skon och sulan var kontaminerade med bety-
dande mängder bakterier. De flesta bakterier som fanns var icke-patogena bakterier från 
hudens flora eller från miljöns organismer. Flest bakterier fanns på överdelen av be-
kväma skor med perforationer, vilka oftast bärs av operationssjuksköterskor. Träskor 
var minst kontaminerade, troligen för att de har en blank och hal yta som bakterier har 
svårt att fästa vid. Skor av plast hade mycket högre andel bakterier på grund av en kom-
bination av perforationer och plastmaterial (Agarwal, et al. 2002).  
 
All personal inne på operationssalen ska bära mössa (Handbok för hälso- och sjukvård, 
2002). Allt hår skall täckas av mössan som inte behöver vara av ett bakterietätt material 
(Socialstyrelsen, 1999). Detta hindrar att hårstrån faller ned på instrument, instrument-
bord, sterildrapering samt i operationssåret (Handbok för hälso- och sjukvård, 2002).  
 

Munskydd och skyddsglasögon 
Droppar kan slungas ut över det sterila området då operationspersonalen hostar, samta-
lar eller nyser (Stordalen, 1999). För att förhindra att bakteriebärande salivdroppar 
hamnar i operationsåret används munskydd (Socialstyrelsen, 1999). Munskyddet skyd-
dar även operationspersonalen mot stänk från operationssåret (Stordalen, 1999). All 
personal som pratar inom en armlängds avstånd från sterila instrument, vätskor och ope-
rationsområdet skall bära munskydd (Handbok för hälso- och sjukvård, 2002). Vid upp-
dukning av sterila instrument skall munskydd användas för att skydda instrument och 
annan utrustning (Stordalen, 1999). 
 
Både näsa och mun skall täckas av munskyddet. För att munskyddet ska täta runt näsan 
och sitta bra skall munskyddet vara försett med en metallsträng över näsan som kan an-
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passas efter näsans form. Det finns munskydd som fästes med antingen knytband eller 
gummiband. Munskyddet ska vara av ett syntetiskt material då denna typ minskar över-
föringen av mikroorganismer via droppsmitta effektivast (Stordalen, 1999). Munskydd 
av modern typ har en filtreringskapacitet på 95-99 % (Socialstyrelsen, 1999). 
 
Bakterier kan gå igenom munskyddet då det blir fuktigt och därmed mindre effektivt. 
Det rekommenderas att munskydd byts två gånger per timma men vid operationer skall 
byte undvikas då det kan medföra risk för ytterligare kontaminering (Stordalen, 1999). 
 
När munskyddet har använts är det kontaminerat och skall kasseras snarast efter an-
vändning. För att avlägsna munskyddet ska man ta i gummibanden eller knytbanden. 
Efter att munskyddet har avlägsnats skall händerna omdelbart rengöras. Munskyddet 
ska inte bäras i fickan eller hänga runt halsen. Om munskyddet bärs i fickan kontamine-
ras arbetsdräkten som när den sätts i rörelse kan sprida mikroorganismer i omgivningen. 
Det är lätt att ta i ett munskydd som hänger runt halsen och därmed kontaminera sina 
händerna (Stordalen, 1999). 
 
Luftburen smitta inne på operationssalen förhindras inte av ett syntetiskt munskydd 
(Socialstyrelsen, 1999). För att skydda mot luftburen smitta används istället andnings-
skydd. Andningsskydd FFP3 är en halvmask med filtration av högsta klass på en tregra-
dig skala. Detta andningsskydd skall användas vid laserbehandling och vid ingrepp på 
patienter med tuberkulos eller misstänkt tuberkulos (Handbok för hälso- och sjukvård, 
2002).  
 
Den personal som arbetar i operationssåret ska alltid använda skyddsglasögon för att 
förhindra stänk till slemhinnorna i ögonen. Vid blodburen smitta är det speciellt viktigt 
att använda skyddsglasögon och ett vätskeresistent munskydd (Handbok för hälso- och 
sjukvård, 2002). En studie visar att operationssjuksköterskor använder skyddsglasögon 
minst 60 % av tiden på operationssalen i jämförelse med kirurgerna som endast bar 
skyddsglasögon 27 % av tiden (Akduman, et al. 1999). 
 

Operationsrock 
Operationspersonalen klär sig i sterila operationsrockar, mössor, sterila handskar och 
munskydd vid operationer. Den sterila operationsrocken bör vara långärmad och fotsid 
(Stordalen, 1999). Operationsrocken förhindrar att smittspridning sker mellan patienter 
via operationspersonalens arbetsdräkter genom att arbetsdräkten under operationsrocken 
inte blir kontaminerad. Även kontaktsmitta från personalens hud till patienten förhind-
ras (Handbok för hälso- och sjukvård, 2002). Bakterier kan tränga igenom till arbets-
dräkten när operationsrocken blir våt och förorenad med bakterier från patienten. Det 
kan sedan leda till att bakterier förs över till nästa patient via arbetsdräkten. Det finns 
olika typer av operationsrockar som används vid olika typer av operationer. Operations-
rock med bakterietät front bör användas då risken för genomvätning är stor, samt vid 
ingrepp i höggradigt förorenad vävnad eller infekterad vävnad (Socialstyrelsen, 2006). 
Operationsrock med vattentät front och ärm bör användas av personal som riskerar att 
komma i kontakt med större mängder kroppsvätskor och blod i samband med ett opera-
tivt ingrepp (Stordalen, 1999). 
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Patientsäkerhet 
God hygien ger kvalitet och säkerhet i vården (Socialstyrelsen, 1999). Idag sprids smitta 
främst från ännu icke identifierade smittbärare. Det är därför viktigt att tillämpa goda 
hygieniska rutiner. Målet för vårdhygieniska åtgärder är att hindra smittspridning mel-
lan patienter, förebygga infektioner hos patienter och hindra smittspridning från perso-
nal till patient och omvänt. I operationssjukvården är det viktigt med goda vårdhygi-
eniska rutiner (Socialstyrelsen, 2006). En infektion som uppstår efter en operation inne-
bär bekymmer och lidande för patienten. Infektionen kan även medföra en förlängd 
vårdtid samt en ökad dödlighet (Socialstyrelsen, 1999).  
 
En god hälsa är målet för hälso- och sjukvården. Vården och behandlingen skall tillgo-
dose patientens behov av trygghet samt vara av god kvalitet med en god hygienisk stan-
dard (Socialdepartementet, 1982). Arbetet ska utföras i överensstämmelse med beprö-
vad erfarenhet och vetenskap (Socialdepartementet, 1998). För att kunna utföra arbetet 
måste operationssjuksköterskorna ha adekvata kunskaper om hygien (Socialstyrelsen, 
2006).  Ordet kunskap definieras som kännedom om något område eller ämne (Nor-
stedts Plus Ordbok + Uppslagsbok, 1997). 
 

Bristande hygien orsakar vårdlidande 
Vårdande (caring) innebär att genom olika former av ansning, lekande och lärande 
åstadkomma ett tillstånd av tillit, tillfredsställelse, kroppsligt och andligt välbehag 
samt en känsla av att vara i utveckling i syfte att förändra (upprätthålla, igångsätta 
eller stödja) hälsoprocesserna. (Eriksson, 1987, s. 9). 

 
Operationssjuksköterskan ska i sitt vårdande hjälpa patienten att uppnå en högre grad av 
välbefinnande och hälsa, lindra lidande samt skydda patientens värdighet. I sitt 
vårdande förenar operationssjuksköterskan vetenskap, konst och teknologi vilket inne-
bär perioperativt vårdande (Lindwall & von Post, 2000). Operationssjuksköterskan an-
svarar för att aseptiska och hygieniska krav uppfylls i samband med operation och un-
dersökning (Socialstyrelsen, 2007). Om patienten får en infektion i samband med vår-
den orsakar det ett lidande för patienten (Socialstyrelsen, 2006). Lidandet är en naturlig 
del av människans liv och är ett begrepp inom vårdvetenskapen. För operationssjuk-
sköterskan är det ett centralt mål att lindra lidandet för patienten (Lindwall & von Post, 
2000).  
 
Vårdlidande är ett lidande som skapas i relation till vårdsituationen. Vårdlidande finns i 
många olika former och en av dessa former är utebliven vård. Utebliven vård orsakar 
lidande hos människan. Slarv och förseelser, med t ex hygien, är en form av utebliven 
vård. Utebliven vård kan uppstå när vårdaren har bristande förmåga i att se och bedöma 
patientens behov. Vårdlidandet bör minskas med hjälp av alla medel. Genom att ge pa-
tienten den vård som han behöver lindras patientens lidande (Eriksson, 1994). Genom 
operationssjuksköterskans goda kunskaper inom hygien blir den perioperativa vården 
säker (Lindwall & von Post, 2000). Inom vårdvetenskapen och vårdforskningen  är den 
största utmaningen att minska lidandet i vården (Eriksson, 1994).  
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PROBLEMFORMULERING 

För att minska smittspridning och infektioner inom operationssjukvården är det av stor 
vikt att operationssjuksköterskor har goda kunskaper om hygienrutiner. Därför är det av 
intresse att ta reda på följande fråga:  
Vilka kunskaper har operationssjuksköterskor om hygienrutiner? 
 
 
SYFTE 

Syftet är att studera vilka kunskaper operationssjuksköterskor har om hygienrutiner. 
 
 
METOD 

I detta arbete har vi använts oss av en kvalitativ metod med öppen intervju. Kvalitativ 
innehållsanalys har använts vid analys av intervjutexterna. Nedan beskrivs den metod 
som vi har utgått ifrån.  
 
En kvalitativ studie kan göras om man vill förstå eller hitta mönster (Trost, 2005). Det 
centrala i kvalitativa metoder är att få en djupare förståelse av problemområdet som stu-
deras men även beskriva sammanhangets helhet. I kvalitativa metoder vill forskaren gå 
in på djupet och få en riklig information samt få en förståelse och beskrivning. Öppen-
heten för ny förståelse och kunskap samt ringa styrning från forskaren präglar den kva-
litativa undersökningen. Kännetecknet för kvalitativa metoder är närheten till informa-
tionskällan (Holme & Solvang Krohn, 1997). 
 
Intervjuer inom kvalitativ metod handlar om att förstå vad den intervjuade har för erfa-
renheter och hur han/hon känner och tänker. Det som är utmärkande är att man ställer 
raka och enkla frågor och får innehållsrika och komplexa svar (Trost, 2005). För att 
fånga kunskaper och erfarenheter ur den intervjuades vardagsvärld är intervjun en kraft-
full och unikt känslig metod. Hur många informanter som behövs beror på undersök-
ningens syfte. Det är bättre att intervjuerna har kvalitet än kvantitet, dvs att färre inter-
vjuer görs där man får mer tid över för analys av intervjuerna och förberedelserna 
(Kvale, 1997).  
 
En öppen intervju ger information som ger en ökad förståelse för människors erfaren-
heter. Uppläggningen av den öppna intervjun startar med en vid huvudfråga som inter-
vjuaren sedan följer upp och ställer följdfrågor på utifrån den intervjuades svar. Följd-
frågorna ställs för att erhålla en fördjupad kunskap (Lantz, 2007).  
 
Kvalitativ innehållsanalys går bortom ordets endaste betydelse till att undersöka språket 
med syfte att klassificera stora mängder text till effektiva mängder av kategorier som 
representerar liknande meningar. Målet med kvalitativ innehållsanalys är att ge kunskap 
och förståelse av ämnet som studerats (Hsieh & Shannon, 2005). Analyser av vad texten 
säger handläggs med innehållsaspekten och beskriver de synliga, uppenbara kompo-
nenterna i texten vilket menas att fokus ligger på det uppenbara innehållet. Meningsbä-
rande enheter är ord, meningar eller stycken innehållande aspekter relaterade till var-
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andra genom deras innehåll och sammanhang. Den kvalitativa innehållsanalysens kärna 
kännetecknas av att skapa kategorier och en kategori är en grupp innehåll som är relate-
rade till varandra. Det uppenbara innehållet presenteras ofta i kategorier (Graneheim & 
Lundman, 2004). 
 
En kvalitativ innehållsanalys utförs i olika steg. Det första steget är att skriva ut inter-
vjumaterialet till text och sedan läsa igenom intervjuerna flera gånger för att få en helhet 
av texten. I andra steget läggs fokus på det uppenbara innehållet i texten. I det tredje 
steget tas meningsbärande enheter ut ur intervjutexten. Det fjärde steget innebär att de 
meningsbärande enheterna knyts till varandra och bildar kategorier. I det femte och sista 
steget bildar kategorierna resultatet som framställs med citat ur intervjutexten. Kvalita-
tiv innehållsanalys är en lämplig metod att använda sig av när man är nybörjare inom 
forskning. Att analysera innehållet nära texten, det uppenbara innehållet, är en lämplig 
startpunkt. En rik och kraftfull presentation av resultaten med representativa citat från 
den nedskriva texten ökar trovärdigheten i resultatet (Graneheim & Lundman, 2004). 
 

Datainsamling 
Vi har intervjuat fyra kvinnliga operationssjuksköterskor på ett sjukhus i Västra Göta-
landsregionen som jobbar inom allmän kirurgi, ortopedi, gynekologi och urologi. Ur-
valskriterierna för att delta var att de skulle ha jobbat minst tre år som operationssjuk-
sköterskor samt tala svenska för att undvika språkliga missförstånd i intervjuerna.  
 
Först tog vi kontakt med avdelningschefen för operationsavdelningen för att få tillstånd 
om att intervjua fyra operationssjuksköterskor. När vi fått klartecken från avdelnings-
chefen utsåg hon fyra operationssjuksköterskor åt oss. De fyra informanterna har varit 
verksamma som operationssjuksköterskor mellan 16 – 41 år. Informanterna fick sedan 
ett informationsbrev (Bilaga I) som utformats med hjälp av Forskningspersonsinforma-
tion från Centrala Etikprövningsnämnden (2007). Informationsbrevet skickades ut under 
vecka 51, 2007 och därefter togs personlig kontakt genom att vi träffade informanterna 
på operationsavdelningen. Detta gjordes för att de skulle ha träffat oss innan intervju-
erna gjordes. Operationssjuksköterskorna tog sedan kontakt med oss och tid för inter-
vjuerna avtalades under de veckorna som angavs i informationsbrevet. Datainsamlingen 
genomfördes med öppna intervjuer. 
 
Huvudfrågan som ställdes var:  
”Kan Du berätta för oss hur era hygienrutiner ser ut på Er operationsavdelning?” följt av 
följdfrågor. 
 
Vi gjorde två intervjuer per dag i två dagar under vecka 4-5, 2008. Intervjuerna skedde 
på arbetstid i ett avskilt rum och bandades med två stycken MP3-spelare. Innan 
intervjuerna började fick informanterna muntlig information om syftet med studien, att 
deltagandet var frivilligt och att de när som helst fick avbryta utan att förklara varför 
samt hur resultatet skulle presenteras. Vi båda var närvarande vid intervjuerna, en av oss 
hade huvudansvaret för intervjun medan den andra var observatör. Vi var 
huvudansvariga på två intervjuer var. De intervjuade fick även information om att 
resultatet kan, om de intervjuade önskar, presenteras på deras arbetsplatsen av oss när 
examensarbetet är färdigt. Intervjuerna tog mellan 24-42 minuter. Efter varje intervju 
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antecknade vi stödord som vi ansåg var av betydelse eller som var utmärkande i 
intervjuerna. 
 

Dataanalys  
De bandade intervjuerna skrevs ner så ordagrant som möjligt där skratt, suckanden och 
pauser lades in i texten. Detta för att få en så korrekt återgivning av intervjuerna som 
möjligt.  
 
Efter första genomläsningen av intervjutexten fann vi tydliga grupperingar som senare 
kunde bilda kategorier. Vi har därför använts oss av en modifierad form av Graneheim 
och Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys. Vi reflekterade över att analysen gick 
för fort fram och att vi inte följde de fem stegen exakt. Men då vi fann grupperna tidigt 
så övervägde vi att inte använda oss av meningsbärande enheter. Vår modifierade form 
av den kvalitativa innehållsanalysen bestod i följande:    
 
Materialet lästes igenom flera gånger och fokus lades på det uppenbara innehållet i tex-
ten. Det framträdde direkt sex tydliga grupper vid genomläsningen av intervjuerna. 
Grupperna ströks över med överstrykningspennor i olika färger och varje grupp fick en 
specifik färg som användes i samtliga intervjuer. 
 
De sex grupperna var: 
1. Handtvätt och handhygien 
2. Handskar 
3. Smycken  
4. Munskydd 
5. Mössa, skor, grön arbetsdräkt och plastförkläde 
6. Hygienansvar 
 
Av de sex grupperna bildades tre kategorier. De sex grupperna klipptes sedan ut och 
klistrades upp under varje kategori på en plansch för att få en bra överblick. Under kate-
gori nummer ett ingick handtvätt och handhygien, handskar samt smycken. I kategori 
nummer två ingick munskydd, mössa, skor, grön arbetsdräkt och plastförkläde. Den sis-
ta kategorin, nummer tre, innehöll hygienansvar. 
 
De tre kategorier som trädde fram var: 
1. Att ha en god handhygien 
2. Att använda rätt klädsel 
3. Att följa hygienrutinerna och att ansvara för hygien 
Resultatet presenteras sedan i dessa tre kategorier med representativa citat från texten 
för att få en god trovärdighet. 
 

Etiska aspekter 
Utifrån Centrala Etikprövningsnämnden (2007) har hänsyn tagits kring de etiska 
aspekter som rör forskningspersoner. Informanterna har erhållit ett informationsbrev 
(Bilaga I) där de fått information om studien. I samband med intervjuerna fick de även 
muntlig information. De fick även tillfälle att ställa frågor om det var något som de und-
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rade över. Informationen till informanterna är skriven och berättad på ett tydligt och en-
kelt språk. Informanterna har fått information om att det var deras arbetsgivare som valt 
ut dem till studien. Deltagandet i studien var helt frivilligt och de intervjuade fick in-
formation om att de när som helst kunde avbryta intervjun utan att behöva ange orsak. 
Informanterna fick även information om vilka som var ansvariga för studien dvs vi för-
fattare och vår handledare samt att de gärna fick kontakta oss om de hade några frågor 
kring studien. Vi förklarade för dem vad en kvalitativ metod med öppen intervju inne-
bar samt att intervjuerna skulle komma att spelas in. De fick även veta att materialet 
kommer att behandlas så att obehöriga inte får tillgång till det. De fick vidare informa-
tion om att materialet kommer att behandlas anonymt så att det inte går att spåra direkt 
eller indirekt till den enskilda personen. Efter att studien är färdig kommer allt material, 
både de inspelade intervjuerna och det nedskriva intervjumaterialet, att avidentifieras 
och bevaras. Resultaten kommer i samråd med de intervjuade att presenteras muntligt 
på deras arbetsplats av oss och då resultatet är nedskrivet anonymt så går det inte att 
spåra till enskilda individer.  
 
 
RESULTAT 

I resultatet framträder det tre kategorier. Kategorier är följande: 
• Att ha en god handhygien 
• Att använda rätt klädsel 
• Att följa hygienrutinerna och att ansvara för hygien 
 
 

Att ha en god handhygien 
Samtliga operationssjuksköterskor har ingående kunskaper om god handhygien.  
Operationssjuksköterskorna beskriver att de börjar sin arbetsdag på operationsavdel-
ningen med att handdesinficera sina händer. De betonar att det finns handdesinfektions-
flaskor lättillgängligt vid dörren in till operationsavdelningen. Det finns inga klara ruti-
ner för att man ska tvätta eller sprita händerna när arbetsdagen börjar utan det görs på 
känsla. En operationssjuksköterska berättar att hon ”har häst och hund och då känner jag 
att jag får titta på mina naglar och eventuellt tvätta mig.” En annan operationssjukskö-
terska berättar att när hon arbetade på ett annat sjukhus så arbetade hon med en nyutbil-
dad operationssjuksköterska som alltid tvättade sina händer när arbetsdagen började. 
Vidare berättar hon att hon tyckte att det var en bra idé och tog därför efter detta men 
numera när hon arbetar har hon dock fallit tillbaka i sina gamla vanor och desinficerar 
endast sina händer.   

 
Man ska ju tvätta sig på morgonen eller att man spritar [desinficerar] händerna 
också. Det är ju inga direkta rutiner att så måste man göra utan man går lite på 
känslan där. Man vet ju själv vart man har varit och tallat på… 

 
 
I analysen framträdde det tydligt att operationssjuksköterskorna är väl insatta om utfö-
randet av preoperativ handtvätt. Två olika metoder för preoperativ handdesinfektion be-
skrivs av operationssjuksköterskorna. Den första metoden innebär att de använder 
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handdesinfektionsmedel med tillsats av mjukgörande medel. Den andra metoden som de 
använder sig av var med klorhexidintvål. Den metod som används mest på operations-
avdelningen är den första metoden då den enligt operationssjuksköterskorna är skon-
sammare för huden. En operationssjuksköterska berättar att klorhexidintvål kan torka ut 
huden och orsaka sprickor vilket kan öka bakteriehalten. Därför använder hon sig av 
Sterilium, som är en handdesinfektion innehållande mjukgörande medel, i första hand. 
 

Då har vi två olika metoder och den ena är att man tvättar med vanlig tvål på mor-
gonen när man kommer och då gör man en riktig grundläggande rengöring då, med 
naglarna och petar och…sen att man torkar ordentligt torrt. Sen börjar man med 
Sterilium och börjar med underarmar och… jobbar i ett bra tag och sedan tar man 
händerna det sista och det viktiga då är att man arbetar hela tiden med händerna, att 
man har ett mönster och att man tänker på den dominanta, och högertummen och 
sen topparna. Det är ju alltid dem som är värst smutsiga. Så att man trycker in or-
dentligt. Att man gärna arbetar in så här under tiden och runt nagelbanden, arbetar 
in spriten hela tiden. Sen ska man jobba så länge att det tar minst tre minuter med 
den här Steriliumtvätten och sedan måste du vara helt torr innan du tar på dig 
handskarna. 

 
 
Mellan operationerna beskriver operationssjuksköterskorna att de endast desinficerar 
sina händer och underarmar utan att genomföra tvätt innan.  
 

Har man då bara avslutat en operation och plocka fram till en ny så är det ju inte 
helt tvunget att tvätta sig med tvål igen utan då tar man bara Sterilium. Men har 
man exempelvis varit ute och fikat och så där, så blir det att man tvättar sig oftast 
med hela proceduren, gör jag i alla fall. Det beror på vad man ska ha för operation 
också. Är det protes så tvättar man sig mycket mer noggrant. 

 
 
Operationssjuksköterskorna berättar att rutinerna kring utförandet av preoperativ hand-
desinfektion finns beskrivna ovanför varje handfat inne på operationsavdelningen. De 
uttrycker att man i första hand tittar på beskrivningen som finns ovanför handfatet. Ru-
tinerna finns även i Handboken för hälso- och sjukvård och en operationssjuksköterska 
berättar att ”man kan också gå via metodboken, den finns på nätet men det är det ingen 
som gör.”  
 
 
Den basala handhygienen är viktig och operationssjuksköterskorna betonar vikten av att 
desinficera händerna ofta. Nyligen har operationsavdelningen fått nya handdesinfek-
tionshållare uppsatta vilket gör att handdesinfektionsmedlet finns mer lättillgängligt. 
Det gör att personalen oftare blir påminda om att desinficera sina händer. Operations-
sjuksköterskorna betonar vikten av att det som är rent ska behållas rent och att man ska 
tänka på att desinficera händerna både före och efter patientnära arbete. Operationssjuk-
sköterskorna berättar att de har även haft speciella apparater på operationsavdelningen 
för att kunna se hur väl man desinficerar händerna och vilka ställen på händerna som 
man missat att desinficera. Då har man kommit fram till att det ofta är den dominanta 
tummen och knogarna som missas att desinficeras. Efter denna genomgång känner ope-
rationssjuksköterskorna att man är mer uppmärksam kring hur man desinficerar hän-
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derna och på så sätt förbättrar handhygienen. Vidare betonar de att man aldrig kan des-
inficera sina händer för mycket.  

 
Det här med att sprita händerna ofta har vi pratat väldigt mycket om det nu 
och…försökte få alla att tänka på att när man går in och börjar på en sal att när man 
kommer innanför dörren och har patienten att man börjar… med…att sprita hän-
derna och sen när man kör ut att man gör det då. 

  
 
Vad gäller rutinerna kring användandet av smycken har det nyligen kommit ut riktlinjer 
från Socialstyrelsen som operationssjuksköterskorna berättar att de känner att de får 
stöd av. De är väl underrättade om rutinerna kring användandet av smycken på opera-
tionsavdelningen. Operationssjuksköterskorna berättar att det är förbjudet att bära 
smycken på händer och handleder men att örhängen och halsband är tillåtna. Vidare 
betonar de att man är väl medveten om rutinerna kring smycken men att man kan 
glömma att ta av sig sina smycken ibland. En operationssjuksköterska uttrycker att 
”…klockan åker av men det kan man ju också glömma ibland och ta av sig. Men jag 
menar man är ju inte mer än människa.” 
 
 
Operationssjuksköterskorna berättar också att de ofta får påpeka för läkarna om ruti-
nerna kring smycken.  
 

…kirurger och ortopeder…har ju aldrig några smycken på sig men gynekologer 
kan ju komma till avdelningen och ha ringar på sig till exempel och narkosläkare 
om de ska tvätta sig till en operation så kan de stå och tvätta sig med ringen på och 
så. De kan lägga spinal med ringar på och sådana saker, mmmm, så där får man 
peka lite då, fast det har blivit bättre. Jag tycker att det har blivit mycket bättre för 
att vår hygienansvarige hon är stenhård på detta och det är väldigt bra, så det har 
blivit bättre. 

 
 
Handskar används för att dels skydda sig själv och dels för att skydda patienten. 
Operationssjuksköterskorna betonar vikten av att skilja på rent och orent vid använd-
ningen av handskar. Det är viktigt att tänka sig för vart man har varit med sina handskar 
och byta handskar ofta. Det är av stor vikt att man inte tar i rena saker med smutsiga 
handskar.  
 

Just de här med handskar, det finns ju både sterila och osterila handskar som man 
har för att skydda sig själv. Att det är väldigt viktigt att man tänker på att byta även 
de handskarna så man inte tar i någonting som är smutsigt och förorenat och sedan 
går och tar i ett skåp eller någonting sånt. Jag tror det kan brista med just detta och 
att man ska tänka sig för och byta handskarna ofta. 

 
 
Vidare menar operationssjuksköterskorna att man ska vara så noggrann som möjligt för 
att undvika vidare kontamination. De påpekar även att man aldrig får desinficera av en 
handske utan den ska bytas då den är kontaminerad. 
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…att tänka på var du har vart med dina handskar, att man inte behåller de på för 
länge utan har du varit så ska dem av…Att man tänker så att man inte håller på och 
tallar med sina händer, visserligen skyddar du dig men du skyddar ju inte alla 
andra. Alla andra får ju det som du har fått på dina handskar där du har varit och att 
man verkligen har en medvetenhet där. 

 
 
Det finns inga rutiner som säger att man ska byta handskar efter en viss tid under ope-
rationen utan operationssjuksköterskorna beskriver att de går mycket på känslan av att 
det är dags att byta handskar. Den känslan som operationssjuksköterskorna går efter när 
det är dags att byta handskar är när de ser att handskarna har blivit kraftigt förorenade 
med blod etc. En av operationssjuksköterskorna beskriver att hon tycker att det är synd 
att det inte finns rutiner för handskbyte under operationen.   
 

…det är ju inte så jätteofta som vi har så långa operationer men när det har gått två 
timmar då är man väldigt, då känner man sig väldigt smutsig för man har väldigt 
mycket torkat blod på sig och det är ju inte bra för patienterna heller. Så då har vi 
ju inga rutiner för att byta handskar men det gör man ju. Ja, det känns som man vill 
byta, ja. Det är dags att byta. 

 
 
Operationssjuksköterskorna berättar att det finns rutiner kring användandet av dubbla 
handskar i samband med ortopediska operationer och vid känd smitta. Det finns dock 
inga rutiner som säger att man inte får använda dubbla handskar även vid andra typer av 
operationer. Användandet av dubbla handskar vid andra typer av operationer är var och 
ens egna ansvar hävdar operationssjuksköterskorna. I utbildningen för operationssjuk-
sköterskor påpekas det mycket om vikten av att använda dubbla handskar vid alla typer 
av operationer minns de och en operationssjuksköterska berättar att ”oftast är det så att 
dom som är nya använder dubbla handskar för det är ju så jag antar att dem lär ut nu för 
tiden.” De nämner att yngre och nya operationssjuksköterskor i högre grad använder 
dubbla handskar på alla typer av operationer. Vidare nämner de att det används mer och 
mer dubbla handskar även bland den äldre generationen av operationssjuksköterskor 
och en operationssjuksköterska uttrycker ”jag tycker att man använder mer och mer 
dubbla för man vet ju aldrig när man har den patient som är smittad.” 
 

Sen annars har vi ju dubbla på allt ortopediskt när det är så spetsiga och vassa saker 
eller när du vet att det är någon typ av smitta eller när du känner att det är något 
frågetecken så tar du dubbla.  
 
…det väljer man själv och sedan har vi alltid dubbla vid smitta. När man vet att det 
är en känd smitta men det finns många smittor som inte är kända för patienten eller 
patienten har en smitta som inte är känd men det väljer man ju själv om man vill ha 
dubbla handskar eller inte. Jag tror att många av de yngre och nyare operations-
sjuksköterskorna de vill gärna ha dubbla handskar. 

 
 
I analysen framkom det att en operationssjuksköterska som var nyutbildad hade blivit 
ifrågasatt angående varför hon använde dubbla handskar även vid icke ortopediska ope-
rationer.  
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Det är en som är ny här och ville använda dubbla handskar och det var då en 
stackare som hade sagt: Varför ska du ha det? Det behövs ju inte! och så här men 
det är också upp till var och en. 
 
 

Att använda rätt klädsel 
Samtliga operationssjuksköterskor är väl insatta i hygienrutinerna vad gäller klädsel på 
operationsavdelningen. Operationssjuksköterskorna berättar att man vid patientnära ar-
bete alltid ska skydda arbetsdräkten med plastförkläde. Användandet av plastförkläde är 
en rutin som nyligen lyfts fram på operationsavdelningen. Operationssjuksköterskorna 
berättar vidare att de är lite olika duktiga på att använda dessa förklädena. Det tror de 
beror på att det krävs en inkörningsperiod innan man kommer in i rutinerna. Vidare be-
skriver de att endast kortärmad arbetsdräkt får användas på operationsavdelningen. 
Även här lutar de sig mot Socialstyrelsen riktlinjer.  
 

…när man har patientarbete så ska man ju ha vitt plastskynke på sig. Med bädd-
ning eller när man är nära patienten som när man ska descutantvätta [klorhexidin-
tvål som används för huddesinfektion innan operation] innan eller så. Åhh, det 
finns inne på alla salar sådana förkläden, både stora och små, som ingen egentligen 
inte kan komma undan även om det kan glömmas av men det är ju en annan sak 
också. 
 

 
Operationssjuksköterskorna beskriver också användningen av arbetsskor och dess sköt-
sel. De anger att skorna numera är sjukhusbundna jämfört med förr i tiden då man hade 
uteskor, vilka användes utanför operationsavdelningen, och inneskor som användes inne 
på operationsavdelningen. De enda som har avdelningsbundna skor på operationsavdel-
ningen är läkarna. Rutiner för tvätt av skor finns men tvätten utförs på eget ansvar. De 
beskriver att det finns ett separat tvättställ i omklädningsrummet som är avsett för tvätt-
ning av skor och att skorna ska tvättas efter varje arbetspass. Enligt operationssjukskö-
terskorna finns dock brister vad gäller efterföljandet av rutinerna kring tvätt av skorna.  
 

…sina vanliga [arbetsskor] som man ska tvätta varje dag också. Det ska var och en 
göra själv på eftermiddagen, fast det tror jag många fuskar med, det gör jag också 
faktiskt. Men ibland när man har städat inne på någon sal så kan man stå och göra 
rent undersidan på skorna. 

 
 
När operationsavdelningen ska lämnas finns det rutiner kring hur man ska vara klädd. 
Operationssjuksköterskorna berättar att vid tillfälliga besök till matsalen för att hämta 
mat ska en vit rock bäras över den gröna arbetsdräkten. Om man däremot ska sitta i 
matsalen och äta ska man byta kläder till privatkläder eller vita kläder. Vidare berättar 
operationssjuksköterskorna att de vid besök till vårdavdelningarna bär en vit rock men 
vet de med sig att de har blivit smutsiga byter de kläder helt innan de går in på opera-
tionsavdelningen igen.  
 
På operationsavdelningen finns det rutiner kring användandet av mössa enligt opera-
tionssjuksköterskorna. De nämner att man alltid ska bära mössa inne på operationsav-
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delningen. Det finns dock undantag där man inte behöver bära mössa såsom den pre-
operativa salen, personalrummet och sänghallen. Det finns en rutin som säger att vid 
ortopediska operationer ska det alltid användas en typ av mössa som täcker hela håret 
och halsen. Det finns även andra typer av mössor som exempelvis duschmössa och ko-
sackmodell. Enligt operationssjuksköterskorna är det upp till var och en att bestämma 
vilken sorts mössa de vill bära förutom när det gäller ortopediska operationer. Samtliga 
är väl insatta kring ovanstående rutiner.  
 

Vi har ett utvalt sortiment med mössor som ska vara täta och bra och det är ju 
också olika modeller som vi sätter på oss. Ortopedoperationer där ska man ha 
hjälm, det har vi på proteser just men även vid korsband. Det är inte sagt att man 
ska ha det utan det är väl också någonting som man har en känsla själv för vad man 
nu har för hår så att det inte sticker ut. Jag sätter på mig hjälm när jag har ett kors-
band. Det vet man ju är så viktigt för patienten att det inte tillstöter något i onödan 
för vi kan ju inte styra helt och hållet. Men man gör ju själv så gott man kan, det är 
ju känslan man har. Man har ju en viss sätt som man jobbar och tror på själv. 

 
 
Enligt operationssjuksköterskorna finns det olika typer av munskydd. Det framkommer 
att det finns ”ett som är vätsketätt som används när det stänker mycket”, ”ett med in-
byggt visir” och ett speciellt munskydd som används vid luftburen smitta. Operations-
sjuksköterskorna berättar att de ofta använder samma typ av munskydd som de är vana 
vid och trivs med att bära.  
 
 
Det finns rutiner vid ortopediska operationer som säger att även kringpersonalen ska 
bära munskydd inne på operationssalen. Två av operationssjuksköterskorna anser att 
denna rutin inte överensstämmer med deras åsikter. En uttrycker att ”…vi har ju rutinen 
att på kirurgiska operationer behöver inte kringpersonalen ha munskydd men på ortope-
diska har alla. Så är det men så kan väl diskutera om det är rätt eller fel, men den rutinen 
har vi.” Med det menar de att kringpersonalen vid alla typer av operationer borde an-
vända munskydd. Vidare påpekar de dock att de följer den rutinen som finns trots att de 
tycker annorlunda. 

 
Då har vi en rutin som jag tycker är omoderna men alla ortopediska ingrepp har vi 
munskydd på, alla i salen måste ha det. Och har du börjat öppna paketen, våra pa-
ket, så måste de ha munskydd på, punkt slut. Och det har alla, kommer det någon in 
så blir de tillsagda att bära munskydd då. 

 
 
Rutinerna kring användandet av skyddsglasögon och visir är begränsade berättar opera-
tionssjuksköterskorna. Skyddsglasögon och visir används i stor utsträckning vid opera-
tioner med smittrisk och proteskirurgi men inte lika ofta vid annan typ av kirurgi. En 
operationssjuksköterska berättar att hon inte kan använda munskydd med visir då hen-
nes egna glasögon immar. Vidare påpekar hon att ”har man glasögon så har man ändå 
ett litet skydd redan innan av dem.” 
 

Det används alltid till protesoperationerna men också används dem till smittförande 
operationer eller sådana patienter som har smitta men annars, sååå, jag använder 
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inte till vanliga operationer och inte alltså…man borde väl ha på ortopediska när 
man sågar mycket för det skvätter ju men… 

 
 
I analysen framträder det även att operationssjuksköterskorna är medvetna om att de 
borde använda visir eller skyddsglasögon även vid andra typer av operationer men att 
det inte alltid görs. 
 

Ja, framförallt på proteser. Vissa doktorer tycker det blir immigt, annars har alla 
det. På allmän kirurgi så tar vi gamla på oss det om vi vet att det är något speciellt 
tyvärr. Vid amputationer har jag det. Jag tar det inte till en vanlig colonresektion 
[borttagande av tjocktarm] eller något sånt, det gör ju inte jag då. Visst, men man 
är ju så van vid att använda det men det är ju bara det…det är inga problem att sätta 
på sig det vid en protes men du gör ju inte det när du har en hand [handoperation] 
tyvärr. 

 
 

Att följa hygienrutinerna och att ansvara för hygien  
Samtliga operationssjuksköterskor är väl underrättade om att det är en del i deras arbete 
att ansvara för hygien och efterfölja hygienrutinerna. Operationssjuksköterskorna be-
skriver att hygienrutinerna finns lätt tillgängliga. De går ofta tillbaka och läser de ned-
skrivna rutinerna för att kunna utföra arbetet på rätt sätt då det är svårt att minnas alla 
hygienrutiner. Hygienrutinerna finns nedskrivna och återfinns i datorer som PM. De 
finns även samlade i en tidskriftsamlare och är inplastade för att lätt kunna spritas av 
efter användning.  
 

Man kanske är på en sal och man inte vet riktigt vad man ska göra då får man ju ta 
fram PM och se hur man ska göra. Har det blivit någon ändring då som man missat 
då vet man hur man ska göra. Eftersom rutinerna ändras så måste man läsa ibland. 
Kommer man till ett nytt ställe så måste man gå igenom det också. 

 
 
Operationssjuksköterskorna anser att det är deras ansvar att ha ett vakande öga vad 
gäller hygienen på operationssalen. Utifrån ansvaret säger de ifrån om någon brister i 
hygienrutinerna för att kunna ge patienten en säkrare och tryggare vård. Operationssjuk-
sköterskorna berättar vidare att de är mer vaksamma när ny personal finns inne på ope-
rationssalen då det är svårare för dem att veta vilka hygienrutiner som gäller. En opera-
tionssjuksköterska uttrycker att ”man lär sig ju ingenting på att tillrättavisa en heller 
utan för det är för allas bästa.” De nämner även att det är viktigt att hålla ordning på läk-
arna inne på salen då de inte tänker på samma sätt som operationssjuksköterskorna vad 
gäller hygienrutinerna.  
 

Så kan du inte göra…det är ju lite den rollen man har, att man checkar in alla lite 
hur de beter sig och så här. Det gäller även de inne på salen som passar och kom-
mer för nära. Det tycker jag ingår i att vara operationssjuksköterskans uppgift. 

 
Det är en sak även om du står och säger till och de tycker att du är knäpp i huvudet 
så får man ändå någon som säger till att det var bra att du sa till. Det är alltid någon 
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som säger det efteråt men ingen säger det just då. Så är det en sak som gäller så 
måste man hålla till det. 

 
 
Ansvaret för hygienen inne på operationssalen ligger på operationssjuksköterskorna. De 
berättar att de ibland känner sig som poliser då de ofta får säga ifrån när det uppstår 
brister i hygienrutinerna. En operationssjuksköterska uttrycker att det är viktigt att säga 
ifrån men på rätt sätt så man inte upplevs som en ”surgumma”. Men samtidigt uttrycker 
en av dem att man inte kan ”tjata i alla oändlighet”. 
 

Jag menar ju att man är ju där för patientens skull, det är ju ingen som vill att pati-
enten ska ha infektion. Jag brukar säga att jag skriver inte ut antibiotika. Då slipper 
jag se patienten förhoppningsvis om de inte kommer tillbaka med en infektion. Det 
måste göras något här. 

 
 
Operationssjuksköterskorna berättar att det ibland kan vara svårt att säga till om någon  
yrkeskategori inte efterföljer hygienrutinerna. De upplever att det är känsligt ibland att 
säga ifrån. De beskriver vidare att det kan bero på personligheten när det gäller att våga 
säga ifrån. En operationssjuksköterska betonar att även hierarkin kan ha betydelse för 
att våga säga ifrån.  
 

Jag tror det är personligheten, hur mycket skinn man har på näsan samtidigt som 
det beror på hur många år man jobbat. Det kan ju vara lite svårt att säga till om det 
är någon som är högt uppsatt, om ni förstår vad jag menar. 

 
 
När det uppstår nyheter kring hygienrutinerna så förmedlas det till personalgruppen av 
den som är hygienansvarig på operationsavdelningen. Dessa nyheter kan vara PM som 
kommer från sjukhusledningen eller annan information gällande hygienrutiner. Det sker 
vid arbetsplatsträffar och nyheterna sätts även upp på en anslagstavla speciellt avsatt för 
hygieninformation. En operationssjuksköterska berättar att ”kommer det något nytt så 
kan det ibland vara att man får signera att man tagit del av detta.” Operationssjukskö-
terskorna påpekar att de diskuterar med varandra kring hygienrutinerna för att fördjupa 
och uppdatera sina kunskaper. Vidare påpekar de att de ibland kan ha olika uppfatt-
ningar om hur hygienrutinerna ska efterföljas. Därför är det av stor vikt att ha möten där 
hygienrutinerna kan diskuteras. En operationssjuksköterska berättar att hon vet var an-
slagstavlan för hygieninformation finns men att hon sällan läser på den men att hon 
kanske borde göra det. 
 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Valet av metod var lämplig för att uppnå vårt syfte med studien. Då vi ville få fram ope-
rationssjuksköterskornas kunskaper kring hygienrutinerna var det lämpligt att använda 
sig av en kvalitativ metod. Holme och Krohn Solvang (1997) menar att kvalitativa me-
toder är lämpliga om forskaren vill gå in på djupet och få en riklig information samt få 
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en förståelse och beskrivning. Inom kvantitativ metod spelar statistiska mätmetoder en 
central roll och man använder sig av bl a enkäter med fasta svarsalternativ. I den kvan-
titativa metoden är man intresserad av att få lite information om många undersöknings-
enheter  för att kunna se det genomsnittliga, representativa eller gemensamma (Holme 
& Solvang Krohn, 1997). Dock kanske en kvantitativ studie med enkätundersökning 
som innehöll fasta svarsalternativ kan belysa operationssjuksköterskornas kunskaper 
tydligare då svaren blir mer strukturerade. I denna typ av studie kan man även jämföra 
svaren vilket kan vara intressant om man är ute efter att ta reda på skillnader mellan 
operationssjuksköterskornas kunskaper om hygienrutiner. 
 
Den öppna intervjun ger informanterna möjlighet att berätta om sina kunskaper. Vår 
huvudfråga kunde dock upplevas som en stor fråga av informanterna men vi ställde då 
följdfrågor för att underlätta för informanterna. På så sätt kunde de enklare beskriva sina 
kunskaper kring hygienrutinerna och vi fick en fördjupad förståelse. Enligt Lantz (2007) 
är den öppna intervjun en bra intervjuform för att få en ökad förståelse för informanter-
nas kunskaper.   
 
I och med att vi inte var ute efter skillnader i kunskapen kring hygienrutiner hos opera-
tionssjuksköterskorna på olika sjukhus så valde vi att endast intervjua operationssjuk-
sköterskor som arbetade på samma sjukhus. Vi kontaktade avdelningschefen på opera-
tionsavdelningen på ett sjuhus och hon tyckte att studien var relevant då hygienrutinerna 
diskuterades mycket på operationsavdelningen. Avdelningschefen fick friheten att utse 
fyra operationssjuksköterskor utefter våra kriterier. Det är svårt att dra säkra slutsatser 
men det kan tänkas att avdelningschefen eventuellt valde ut de informanter som var in-
tresserade inom området. Nu i efterhand tror vi att ett slumpmässigt urval utefter kriteri-
erna kanske inte hade gett oss samma innehåll i intervjuerna.  
 
Antalet informanter var satt till fyra stycken när studien påbörjades då tiden var knapp 
och vi aldrig hade utfört intervjuer tidigare. Kvale (1997) menar att man hellre ska ut-
föra färre intervjuer och därmed få mer tid över till analysering av intervjuerna. Vi be-
slutade att om intervjuerna inte blev innehållsrika och kunde kopplas till vårt syfte så 
kunde eventuellt fler intervjuer behöva utföras. Efter att de fyra intervjuerna var gjorda 
så ansåg vi att vi erhållit tillräckligt med material till vårt resultat.  
 
Vi hade redan innan intervjuerna träffat informanterna personligen på operationsavdel-
ningen. Denna personliga kontakt med informanterna upplever vi kunde ha både för- 
och nackdelar. Fördelen var att isen bröts och vi fick en bättre kontakt med informan-
terna vid intervjutillfället. Nackdelen kan tänkas vara att då informanterna hade fått en 
personlig kontakt med oss så gjorde det att det blev svårare för dem att tacka nej till stu-
dien. Då informanterna själva fick bestämma tid för intervjuerna var det möjligt att an-
passa tiderna efter verksamheten och därmed genomföra intervjuerna på arbetstid. Vi 
tror att det hade funnits ett bortfall av informanter om intervjuerna inte hade skett på ar-
betstid. Intervjuerna genomfördes avskilt inne på operationsavdelningens bibliotek vil-
ket gjorde att informanterna kände sig trygga och avslappnade i miljön. Då informan-
terna var frånkopplade från sina arbetsuppgifter under intervjuerna samt kände sig 
trygga i miljön gjorde det att de kunde koncentrera sig och slappna av under intervjun. 
Mycket tyder på att det kan ha varit av stor betydelse för hur väl intervjuerna föll ut.  
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Vi anser att det var bra att intervjuerna bandades då vi fick med allt som sades under 
intervjuerna. På så sätt upplevde vi att vi kunde hålla ögonkontakt med informanterna 
och vara delaktiga samt visa intresse i samtalen istället för att anteckna på papper. En-
ligt Lantz (2007) är det viktigt att forkaren har ögonkontakt med informanten under in-
tervjun. Lantz (2007) menar vidare att databearbetningen underlättas oerhört när inter-
vjuerna bandas.  
 
Det finns dock viss risk att informanterna känner sig olustiga och att intervjuprocessen 
påverkas negativt då ljudupptagning sker (Lantz, 2007). Våra intervjuer bandades med 
små och diskreta MP3-spelare vilket vi tror gjorde att informanterna inte tänkte så 
mycket på att intervjuerna spelades in. Detta då flera av informanterna påpekade att  
storleken på MP3-spelarna var små och att de kände sig bekväma med dessa. Vi upp-
levde att alla fyra informanterna var avslappnade i intervjuerna och vi fick en god kon-
takt med varandra innan intervjuerna började.  
 
Vad gäller den öppna intervjuformen anser vi att det svåra var att ställa bra följdfrågor 
för att få fram bra beskrivningar. En annan svårighet i intervjuerna var att behålla fokus 
på ämnet under hela intervjun. Vi upplever att det ibland var svårt att vara närvarande 
vid intervjun då man istället försökte komma på nästa följdfråga. Kvale (1997) menar 
att intervjuaren hela tiden bör ta snabba beslut och ställa rätt frågor på rätt sätt.  
 
Då ingen av oss tidigare hade utfört intervjuer så kan det ha påverkat utfallet i intervju-
erna. Vi valde att göra provintervjuer på varandra för att få känslan av hur det kan vara 
att intervjua och att bli intervjuad. Det beskrivs i Kvale (1997) att genom att intervjua 
lär man sig att bli intervjuare. Vidare menar Kvale (1997) att provintervjuer gör att in-
tervjuaren får ett självförtroende genom sin praktik och därmed ökar förmågan att skapa 
ett stimulerande och tryggt samspel med informanten. Vi anser att genom att utföra en-
dast en provintervju blir man ingen skicklig intervjuare utan genom praktik och erfaren-
het får man den kunskap som behövs för att bli en duktig intervjuare. Vi inser nu i ef-
terhand att vi kanske borde ha gjort fler provintervjuer. Vi upplevde det som positivt 
och tryggt att vi båda var närvarande vid intervjuerna. På så sätt kompletterade vi var-
andra då ingen av oss kände sig van i rollen av att vara intervjuare.  
 
Tiden för intervjuerna var satt till högst en timma vilket var tillräckligt då alla intervjuer 
var avslutade inom utsatt tid. Varken vi eller informanterna kände oss stressade då vi 
hade god tid på oss. Enligt Lantz (2007) är det viktigt att ha avsatt tillräckligt med tid 
för att informanterna och forskaren ska kunna stanna upp under intervjun och känna sig 
fria till eftertanke.  
 
Intervjuerna avslutades i lugn och ro med förfrågan om det var något mer som infor-
manten ville tillägga innan intervjun avslutades. Kvale (1997) påpekar också vikten av 
att intervjuerna ska avslutas med frågor om informanterna vill tillägga något mer vilket 
ger dem möjlighet att ställa frågor som uppkommit under intervjuns gång. Informan-
terna uttryckte att de kände sig tömda och nöjda efter att intervjuerna var avslutade. 
Kvale (1997) skriver att när informanterna känner sig tömda är det ett tecken på att in-
tervjun har varit berikande för informanten och att lyssnaren har varit uppmärksam. Det 
tolkade vi som ett kvitto på att vi har gjort bra intervjuer trots att vi var nya på det om-
rådet. När alla intervjuerna var gjorda skrevs dessa ut ordagrant på dator vilket var tids-

 23



krävande. Nu i efterhand inser vi att det nog hade varit svårt att hinna med fler än fyra 
intervjuer med tanke på tidsbrist. Vi upplevde även att det var svårt att skriva talspråk.  
 
Den kvalitativa innehållsanalysen var en relevant analysmetod i vår studie då vi önskade 
få fram kunskaper inom ämnet hygienrutiner. Enligt Hsieh och Shannon (2005) så är 
målet med kvalitativ innehållsanalys att ge förståelse och kunskap av fenomenet som 
studerats. Analyser av vad texten säger handläggs med innehållsaspekten och beskriver 
de synliga, uppenbara komponenterna i texten vilket menas att fokus ligger på det up-
penbara innehållet (Graneheim & Lundman, 2004).  
 
Det som studeras inom hermeneutiken är tolkning av texter och dess syfte är att ur en 
texts mening vinna giltig och gemensam förståelse. I hermeneutiken tolkas intervjutex-
terna för att blottlägga den uttryckta eller avsedda meningen. Inom fenomenologin foku-
serar man på den intervjuades upplevelser av sin livsvärld och dess mening. Fenomen-
ologin försöker att artikulera en nivå som är förreflektiv av levda innebörder och 
därmed gå utöver de omedelbart upplevda innebörderna (Kvale, 1997). Då vi inte har 
för avsikt att tolka vår intervjutext eller fokusera på informanternas upplevelser av dess 
livsvärld har hermeneutiken och fenomenologin inte varit aktuella att använda i vår stu-
die. 
 

Resultatdiskussion 
Resultatet tyder på att samtliga operationssjuksköterskor har mycket goda kunskaper 
om hygienrutiner. Med goda kunskaper om hygienrutiner kan operationssjuksköter-
skorna minska patienternas vårdlidande. Det är av stor vikt att efterfölja hygienrutinerna 
då slarv kan leda till att patienten får infektion och därmed orsakas ett onödigt vårdlid-
ande. 
 
I resultatet framkommer det att det inte finns rutiner för handskbyte under operationens 
gång utan att det görs på känsla. Om all per-sonal går på känsla finns det risk att alla gör 
på det sätt som de anser är bra. Dock är frågan hur man vet att den känslan är rätt. Om 
nu den känslan är rätt hur kan man då vidarebefordra den till en ny operationssjuk-
sköterska som ännu inte har utvecklat den känslan.  
 
För att kvalitetssäkra vården är det därför viktigt att det finns rutiner för när handskbyte 
ska genomföras. Rutinerna medför att all operationspersonal utför det på samma sätt. I 
Socialstyrelsen SOSFS 2005:12 (2005) framgår det att kvaliteten i hälso- och sjukvår-
den ska säkras så att den tillgodoser en hög patientsäkerhet och rutiner för hur det ska 
uppnås ska tas fram. Handskar skall bytas ofta, helst en gång i timman (Hammarsten, et 
al. 2002). Om det finns rutiner kring handskbyte som operationssjuksköterskorna kan 
luta sig emot blir det lättare för dem att säga till när det är dags att byta handskar. Det 
kan vara svårt som ny operationssjuksköterska att hävda sin uppfattning gentemot en 
överordnad person men med hjälp av rutinerna så får hon stöd bakom sig.  
 
Resultatet tyder på att det inte heller finns rutiner för handdesinficering när arbetsdagen 
börjar utan att även det görs på känsla. För att kunna ge patienten en säker vård och ar-
beta infektionsförebyggande anser vi att det borde finnas rutiner för handdesinficering 
när arbetsdagen börjar. Socialstyrelsen (2006) menar att den smittväg som har störst 
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betydelse i vården är den indirekta kontaktsmittan via indirekt förorenade händer. Vi-
dare menar Socialstyrelsen (2006) att handdesinficering ska utföras vid hantering av 
höggradigt rent gods och före rena arbetsmoment. Vi anser att det borde vara självklart 
att man desinficerar sina händer när arbetsdagens börjar på operationsavdelningen. På så 
sätt säkerställer man att man alltid är ren om händerna innan arbetet börjar. I Hälso- och 
sjukvårdslagen påpekas det att vården ska vara av god hygienisk standard (Socialde-
partementet, 1982).  
 
Det framkommer i resultatet att en ny operationssjuksköterska som använde dubbla 
handskar till en icke ortopedisk operation blev ifrågasatt. Det är dock viktigt att ingen 
ska behöva bli ifrågasatt om sitt eget val av handskar. Det är upp till var och en att be-
stämma om man vill bära enkla eller dubbla handskar vid icke ortopedisk operation. 
Enkla handskar perforeras oftare än vad den inre av de dubbla handskarna gör (Social-
styrelsen, 2006). Användning av dubbla handskar bör övervägas vid alla invasiva kirur-
giska ingrepp (Hammarsten, et al. 2002). När man känner sig trygg med sina handskar 
utför man ett bättre jobb. Operationssjuksköterskan kanske inte hade blivit ifrågasatt om 
det hade varit legitimt med att använda dubbla handskar även vid icke ortopediska ope-
rationer. Om det fanns utarbetade rutiner eller om chefen hade informerat personalen 
om att det är upp till var och en att använda enkla eller dubbla handskar på icke ortope-
diska operationer så kanske den nya operationssjuksköterskan inte hade behövt blivit 
ifrågasatt. Om chefen är tydlig med sitt budskap kring bärandet av dubbla handskar så 
kanske onödiga konflikter mellan kollegor slipper uppkomma. Den enda nackdelen som 
vi kan se vad gäller ökad användning av dubbla handskar är den ekonomiska aspekten 
men samtidigt kan man fråga sig om pengar går före personalens säkerhet. Socialstyrel-
sen (2006) menar att dubbla handskar bör användas vid operationer där man av erfaren-
het vet att handskperforationer är vanligare för att minska risken för blodsmitta. Om nu 
erfarenheten ska avgöra när dubbla handskar bör användas hur ska man då som ny ope-
rationssjuksköterska veta när dubbla handskar ska användas. Vi anser att en ny opera-
tionssjuksköterska därmed utsätter sig för risker då hon inte har den erfarenheten ännu.  
 
Resultatet visar att det finns rutiner kring tvättning av skor men att operationssjukskö-
terskorna är eniga om att det finns brister i denna rutin. Rutinen finns uppskriven ovan-
för handfatet som är avsett för skotvätt inne i omklädningsrummet. Rutinen säger att 
skorna ska tvättas med tvål och vatten efter arbetsdagens slut. Enligt Agarwal, et al. 
(2002) ska skor som används på operationsavdelning rengöras dagligen. Om det nu 
finns en rutin på operationsavdelningen så är det personalens och chefens ansvar att se 
till att den efterföljs. Nu när det framkommer i resultatet att den rutinen inte efterföljs så 
kanske det är angeläget att ämnet diskuteras i personalgruppen. Vi anser att rutinen be-
höver diskuteras för att göra det praktiskt för personalen att efterfölja rutinen. Vidare 
menar vi att denna rutin troligen brister på grund av praktiska skäl. Skorna som tvättas 
efter dagens slut hinner förmodligen inte torka till nästföljande dag. Om det hade fun-
nits ett torkskåp inne i omklädningsrummet som är avsatt för torkning av skor så kanske 
fler hade tvättat sina skor då de är säkra på att skorna har hunnit torka tills nästa dag. En 
annan lösning kan vara att arbetsgivaren inskaffar arbetsskor som är lätta att tvätta och 
som torkar fort. Det påpekas även av Agarwal, et al. (2002) att skorna ska vara av en typ 
som torkar fort. Vi anser att det är en viktig rutin att diskutera och uppdatera då skorna 
likväl som arbetsdräkten ska vara rena. Om det hade funnits en möjlighet att ha en appa-
rat där man kunde testa sina skor i för att visa hur smutsiga de är efter dagens slut så 
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kanske det hade väckt tankar och funderingar hos personalen. Om personalen får kon-
kreta bevis på hur smutsiga skorna är så kanske skorna hade blivit tvättade i större ut-
sträckning. Samtidigt väcks frågan om det räcker med tvål och vatten till skotvätt-
ningen. Det kanske behövs kraftigare medel såsom exempelvis desinfektionsmedel för 
att få skorna rena. Det mest idealiska sättet att tvätta skorna på är med desinfektionsme-
del och i tvättmaskin (Agarwal, et al. 2002). Bakterierna som finns på skorna återförs 
inte från golv till patient men om skorna är smutsiga blir händerna förorenade då man 
tar på eller av skorna (Socialstyrelsen, 2006). Därför anser vi att det är extra viktigt att 
man tvättar skorna samt desinficerar händerna efter att skorna är påtagna eller avtagna. 
Enligt Agarwal, et al. (2002) rekommenderas det att handskar alltid ska bäras då skorna 
ska tas av efter en dag på operationsavdelning.  
 
I resultatet framkommer det att det finns rikligt med information kring hygienrutinerna 
att inhämta. Då informationen om hygienrutinerna finns tillgängliga på flera olika plat-
ser inne på operationsavdelningen är det nästan omöjligt att undvika att ta del av hygi-
enrutinerna. Det är operationssjuksköterskornas eget ansvar att ta del av hygienrutinerna 
och nyheter som uppkommer. Enligt Socialstyrelsen (2005) ska sjuksköterskan söka in-
formation. Enligt Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område ska hälso- 
och sjukvårdspersonalen i överensstämmelse med beprövad erfarenhet och vetenskap 
utföra sitt arbete (Socialdepartementet, 1998). Därför anser vi att det är av stor vikt att 
operationssjuksköterskorna håller sig uppdaterade kring hygienrutiner och dess nyheter 
som uppkommer. Det är viktigt att personalen förstår betydelsen av det personliga an-
svaret och hur viktigt det är att följa rutinerna (Awes, 2005). I det dagliga arbetet ska 
den hygieniska säkerhetsnivån vara hög eftersom risken för smitta är störst då man inte 
har kännedom om smittan (Hammarsten, 1998). 
 
I resultatet framkom det även att en operationssjuksköterska aldrig läste på hygienan-
slagstavlan där nyheter om hygienrutiner sattes upp. Det kan vara så att den operations-
sjuksköterskan fick den informationen på ett annat sätt så som genom arbetsplatsträffar. 
Vi anser att det därför är viktigt att informationen finns på många olika ställen och att 
varje profession får möjligheten och tiden att diskutera hygienrutinerna tillsammans. 
Detta för att undvika att olika uppfattningar om hygienrutinerna ska uppkomma så som 
oklarheter i tolkningen av hygienrutinerna. För att kunna ge en god vård av hög kvalitet 
ligger det på varje individ att inhämta den kunskap som behövs för att kunna utföra ett 
korrekt arbete. Resultatet tyder även på att det finns en kvalitetssäkring i form av ett 
signeringssystem på operationsavdelningen. Operationssjuksköterskorna får signera en 
lista efter att de tagit del av nyheter kring hygienrutiner. Dock används inte alltid detta 
signeringssystem på operationsavdelningen. Om signeringssystemet alltid används så 
bidrar det till en ännu bättre kvalitetssäkring som på så sätt säkerställer att all personal 
alltid har tagit del av informationen. Den förbättrade kvalitetssäkringen ger chefen ett 
kvitto på att all personal har den kompetens som krävs för att utföra arbetsuppgifterna. 
Arbetsledningen är ansvarig för att personalen får utbildning och fortbildning inom hy-
gien och arbetsledningens har även ansvar för att personalen har den rätta kompetensen 
om hygien (Awes, 2005).  
I resultatet kan det konstateras att det finns hygienrutiner och att kunskaperna om de är 
mycket goda men det finns ingen garanti att de efterföljs. Men frågan är vad det är som 
gör att dem inte efterföljs. Beror det på tidsbrist att rutiner inte efterföljs. En annan fak-
tor som gör att personalen inte följer rutinerna kan vara att rutinerna inte är reviderade 
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och därmed tror de att de är inaktuella. Det kan göra att personalen tror att man inte ska 
följa dessa rutiner då de anses för gamla. Tanken förs vidare till hur man ska göra för att 
hålla rutinerna färska och uppdaterade så att inga gamla exemplar blir liggande samt hur 
man på ett bra sätt ska nå ut till personalen när ändringar uppstår och få det att efterföl-
jas. Rutinerna är evidensbaserade och utarbetade av personer som har kunskap inom 
området. Rutinerna är ett led i kvalitetssäkringen inom vården och därför är det viktigt 
att de efterföljs.   
 
 

Slutsats 
• Studien har gett en insikt i vilka kunskaper operationssjuksköterskor har om hygien-

rutiner. Det har framkommit att de är väl insatta i hygienrutinerna men även att det 
finns brister inom området. 

• Studien kan uppmärksamma andra som arbetar inom operationssjukvård vilka bris-
ter som finns inom hygienrutiner. 

• Studien kan användas för att utveckla tydliga PM som personalen på ett enkelt sätt 
har möjlighet att efterfölja. 

• Vidare forskning inom området skulle kunna vara en enkätundersökning om opera-
tionssjuksköterskornas kunskaper om hygienrutiner. Utifrån den skulle man kunna 
göra jämförelser på hur kunskapen skiljer sig bland operationssjuksköterskorna på 
olika sjukhus.  

• Vidare forskning kan även studera kring vad det är som gör att hygienrutinerna 
brister. 
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Bilaga I 
 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter som heter Marie Sturehag-Feszki och Menoush Chavoshi. Vi studerar till 
operationssjuksköterskor vid Institutionen för Vårdvetenskap på Högskolan i Borås och i vår 
utbildning ingår det att skriva ett examensarbete. 
 
Syftet med vårt examensarbete är att ta reda på operationssjuksköterskans kunskaper om 
hygienrutiner. För att uppnå vårt mål vill vi intervjua fyra operationssjuksköterskor på en 
operationsavdelning. 
 
Din arbetsgivare har valt ut Dig för att medverka i denna studie. Intervjuerna kommer att ske 
på arbetstid under vecka 4-5, 2008.  
 
Intervjuerna kommer att ta högst 60 minuter, ske i avskilt rum och spelas in på bandspelare. 
Intervjuerna skrivs sedan ut som text. Under intervjun kommer vi båda att medverka. En av 
oss kommer att ställa frågor medan den andra finns med som deltagande observatör. 
 
De bandade och nedskrivna intervjuerna kommer att behandlas på ett sådant sätt att inga 
obehöriga får tillgång till materialet.. 
 
Resultatet av intervjuerna kommer att presenteras anonymt i vårt examensarbete. 
 
Deltagandet är frivilligt och Du kan när som helst avbryta intervjun utan att behöva ange 
orsak. 
 
Vänligen kontakta oss för att bestämma en tid för intervjun som passar Dig.  
 
Har Du några frågor är Du välkommen att höra av dig till oss. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Marie Sturehag-Feszki    Menoush Chavoshi 
0500-438194     0322-12568 
nannyogg@spray.se                 chavoshifanar@hotmail.com
 
Handledare:  
Sylvia Määttä 
Institutionen för Vårdvetenskap 
Högskolan i Borås 
sylvia.maatta@hb.se
033-4354705 
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