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Sammanfattning    
 
I vår framtida yrkesprofession läggs stor vikt på de hygieniska aspekterna, där 
operationsklädernas material och utformning spelar stor roll. Kunskapen om att 
förhindra bakteriebärande partiklar att spridas ut i luften och vidare till operationssåret 
är en förutsättning för ett professionellt vårdande.  
 
Syftet är att utifrån vetenskaplig litteratur belysa hur operationsklädseln och andra 
faktorer tillsammans kan reducera antalet bakteriebärande partiklar vid 
infektionskänslig ortopedisk implantatkirurgi. Vidare är vårt syfte att ta reda på vilka 
grunder utarbetandet av en medicinsk riktlinje, för en ortopedisk operationsavdelning i 
västra Sverige, vilar på. 
 
Uppsatsen bygger på en litteraturstudie av artiklar med kvantitativ metod tillsammans 
med en intervju av en ansvarig på en ortopedklinik i västra Sverige. Artiklar söktes i 
databaser, genom manuell sökning och på Internet. Flemming (1998) har använts för 
formulering av syfte och problemformulering. Vi har använt oss av Evans (2003) för att 
analysera litteraturen och Burnard (1991) för att analysera intervjun.  
 
I resultatet visas att operationsklädselns material och design spelar stor roll tillsammans 
med ventilationen, för att hålla halten av bakteriebärande partiklar på en låg nivå. En låg 
nivå av de bakteriebärande partiklarna är en förutsättning för att undvika eventuella 
postoperativa sårinfektioner. 
 
I diskussionen diskuteras samband mellan operationskläder och postoperativa, 
vårdrelaterade sårinfektioner. Intervjuns för- och nackdelar tas i beaktande och 
grunderna för introducering av en ny medicinsk riktlinje diskuteras.  
 
Nyckelord: kläder, operationssal, infektion och cfu  
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INLEDNING 

 
Då vi som allmänsjuksköterskor har lämnat av patienter till operationsavdelningen och 
sett personalen där vara klädd i olika arbetskläder började vi fundera över varför det 
fanns skillnad i klädseln på en och samma avdelning. En del av personalen hade gröna 
kläder och så fanns det de som var helt klädda i blått med tillhörande huva. Enligt 
Hoborn (2007) är den blå partikeltäta klädseln den som släpper ut minst bakteriebärande 
hudpartiklar, vilka är de som kan leda till postoperativa sårinfektioner. Vidare hävdar 
Hoborn (2007) att det är ett krav att bruka dessa vid ortopedisk implantatkirurgi.  
 
Vi som arbetat på vårdavdelning har varit med och vårdat patienter som postoperativt 
fått sårinfektioner och vet vilket lidande det kan åsamka, både fysiskt och psykiskt. Att 
inte veta om såret kommer att läka eller om en re-operation blir nödvändig, då det 
nyinsatta materialet kanske måste plockas ut, är ett vårdlidande för patienten. Det blir 
ofta långa vårdtider efter en postoperativ sårinfektion som för med sig mycket smärta 
och patienten blir under en längre tid immobiliserad. Patienten är oftast äldre som 
genomgår ortopedisk implantatkirurgi, och har i och med det lättare att dra på sig andra 
sjukdomar som exempelvis urinvägsinfektion, pneumoni och tromboser. Då 
vårdkostnaden år 2003 var 4000 kronor/dygn finns det enligt Tammelin och Hambraeus 
(2006) en stor vinst rent samhällsekonomiskt att minska de vårdrelaterade infektionerna. 
Det har visat sig att många infektioner inträffat först efter det att patienten blivit 
utskriven från sjukhuset, det gör det besvärligt för många av dem som då måste uppsöka 
vårdcentral och distriktssköterska. Detta är en samhällsbelastning, både tidsmässigt och 
ekonomiskt.  
 
Vi som studerar till operationssköterskor tycker det är av största vikt att ha så mycket 
kunskap som möjligt om de faktorer som eventuellt kan orsaka patienten ett 
vårdlidande. Då det i sjuksköterskans kompetensbeskrivning (SOSFS, 1995) står att 
sjuksköterskan skall följa, utnyttja och medverka till forsknings- och utvecklingsarbete 
känns det viktigt att kunna söka den kunskap, som forskning tagit fram. När vi börjat 
studera till operationssköterskor har vi förstått att en del av vår arbetsuppgift som 
operationssköterskor kommer att bli att hantera och bevara sterilitet. Att ha en bred 
kunskap inom ämnet känns därför som en förutsättning för att kunna utföra ett gott 
arbete.  
 
Vi har valt att inrikta vårt arbete på den klädsel som används vid infektionskänslig, 
ortopedisk implantatkirurgi. Vi vill ta reda på så mycket information inom ämnet som 
möjligt, så att vi kan arbeta utifrån ett förhållningssätt som bygger på evidensbaserad 
kunskap.  
 
 
BAKGRUND 

Vår bakgrund tar upp sjuksköterskans kompetens och vilka ansvarområden som åligger 
sjuksköterskan. Vidare tas begreppet evidensbaserad omvårdnad upp, vilket kan vara 
avgörande för att förhindra ett vårdlidande. En historisk återblick ges gällande 
operationsmiljö, aseptik och utveckling av operationstextilier. Smittkällor och 
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smittvägar av betydelse tas upp. Begreppet cfu/m3 förklaras och sätts i relation till 
ventilationssystem. Operationsklädernas material belyses liksom postoperativa 
sårinfektioner.  
 

Sjuksköterskans kompetens och ansvarsområde 
I en vårdverksamhet är det enligt SOSFS (1993:17M) sjuksköterskan som har det 
primära ansvaret för omvårdnaden av patienten. I detta ansvar ingår att planera, 
genomföra och utvärdera omvårdnadsåtgärder. Ansvaret omfattar även att tydliggöra de 
omvårdnadsteoretiska och etiska grunderna samt att följa utvecklingen inom 
forskningsområdet för att skapa förtrolighet med nya rön. En legitimerad sjuksköterska 
skall enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (1995) förutom 
att följa, utnyttja och medverka till forsknings- och utvecklingsarbete även kunna söka 
och kritiskt granska forskningsrön. Bentling (2001) beskriver att yrkesmonopolet 
karaktäriseras av användning av kunskapen, men även förmåga att förmedla denna 
kunskap. Vi vill med detta arbete, då det klart och tydligt åligger sjuksköterskan att vara 
påläst och kunna delge fakta, ta till oss den kunskap vi behöver för att eventuellt kunna 
informera våra medarbetare om nya forskningsresultaten inom vårt ämne.   
 

Evidensbaserad omvårdnad 
Med evidensbaserad omvårdnad menas dels en process där allt tillgängligt vetenskapligt 
underlag inom ett ämnesområde granskas. Tyngdpunkten ligger på att granska resultat 
som har avgörande betydelse för patienten. Evidensbaserad omvårdnad är också ett 
förhållningssätt (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). Bakom en evidensbaserad 
vårdhandling ligger ett stort antal forskningsprojekt som tillsammans har byggt upp en 
användbar kunskap (Friberg, 2006). Det förhållningssätt som det skall arbetas utifrån på 
en operationsavdelning skall vara förankrat i forskningsresultat och ständigt under 
utveckling, det har vi fått klart för oss då vi tagit del av den litteratur vi funnit.  
 
En sammanställning av Wate (2003) visar att ett vetenskapligt underlag som exempelvis 
statistik över infektioner, val av material och operationskläder kan leda till eventuella 
besparingar. Idag, när hälso- och sjukvården har växande krav och minskade resurser, 
blir det allt viktigare att välja vetenskapligt underbyggda behandlingsinsatser och 
omvårdnadsinsatser. Willman et al. (2006) påtalar att använda sig av evidensbaserad 
omvårdnad tillsammans med beprövad erfarenhet och ”sunt förnuft” är ett viktigt sätt att 
arbeta på. Det kan enligt Wate (2003) vara de ekonomiska förutsättningar som sätter 
gränser för att sjukvården skall kunna ge den bästa evidensbaserade vården. Detta kan 
leda till, trots bättre vetande, att vi tvingas välja ett sämre alternativ.    
 
Som redan nämnts så utgör den evidensbaserade omvårdnaden endast en av flera 
komponenter som tillsammans kännetecknar den goda vården (Willman et al., 2006). 
Det är de verksamma sjuksköterskors behov som genom processer leder fram till 
evidensbaserad kunskap (Flemming, 1998). Willman et al. (2006) påpekar även att 
forskningsresultat skall användas tillsammans med andra kunskaper, såsom patientens 
egen uppfattning och den kunskap sjuksköterska redan har. 
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Syftet med omvårdnadsforskningen är att förbättra metoder för god och säker vård och 
för att ge individen hälsa (Willman et al., 2006; Friberg, 2006). Genom att ha följsamhet 
gentemot den medicinska riktlinje, vilken tagits fram via forskning, bedrivs god 
omvårdnad. Att medicinska riktlinjer utarbetas för att lika vård skall ges till patienten 
och inga vårdhandlingar skall styras av den enskilda personalens godtycke, grundas på 
vår erfarenhet. 
 

Förhindra vårdlidande 
Svensk sjuksköterskeförening (SSF) beskriver i sin etiska kod för sjuksköterskor fyra 
grundläggande ansvarsområden; främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och 
lindra lidande (SSF, 2007). Vårdlidande innebär ett lidande som kan förorsakas 
människan på grund av vårdandet eller bristen på god omvårdnad (Eriksson, 1994). 
Patienten vårdas inte på ett tryggt och säkert sätt. I det professionella vårdarbetet ingår 
att stödja och visa respekt, lindra lidande och befrämja hälsa (Lindwall & von Post, 
2000). Om vi som sjuksköterskor inte är pålästa och inte handlar på ett korrekt sätt finns 
risken att vi åsamkar patienten något som leder till ett onödigt vårdlidande. Vi vill med 
vårt arbete göra vår profession uppmärksam om vikten i att följa en medicinsk riktlinje. 
Att arbeta utifrån en riktlinje är en förutsättning för att ge en säker och evidensbaserad 
vård.   
 

Historik 
Utvecklingen av operationsmiljön kan betraktas i ett historiskt perspektiv. Före 1700-
talet utfördes operationer i hemmet. På 1700-talet började det undervisas i kirurgi och 
det blev då viktigt att ha tillgång till en sal där demonstrationer kunde genomföras. Salar 
byggdes som såg ut som teatrar där scenen var i centrum med sittplatser runt om. De 
fylldes av studenter som kunde observera och lära sig under operationens gång (Essex-
Lopresti, 1999). När sedan kraven på hygien växte förändrades utformningen av 
operationsrummen för att eliminera infektionsrisken. Materialen som användes gick att 
spola av med vatten och det strävades efter att inte bygga vinklar och vrår där smuts och 
bakterier kunde samlas (Essex-Lopresti, 1999). 
 
I slutet av 1800-talet introducerades hygieniska åtgärder vid operationer. Då började 
hud, suturmaterial och sår att desinficeras. Operationer genomfördes dock fortfarande 
med kostym och uppkavlade ärmar (Tammelin & Hambraeus, 2006). Det som fick 
operatören att ta på sig handskar var behovet av att skydda sina händer mot 
desinfektionsmedlen. En av de första uppgifterna om införandet av särskild arbetsdräkt 
på operationsavdelning finns i rapporter om Hunter Robb. Robb var kirurg och i början 
av 1900-talet rekommenderade han särskild arbetsdräkt för att förhindra att smitta 
fördes in på salen utifrån. En av orsakerna idag till att kraven på god hygien i 
operationssalen har skärpts kan bero på att den ortopediska implantationskirurgin ökat. 
Detta medför en ständig utveckling inom ventilation och operationsklädsel (Tammelin 
& Hambraeus, 2006). 
 
Under 1940- och 1950-talet kunde engelska forskare visa att ett stort antal 
staphylococcus aureus-infektioner kunde bero på att bakterierna fördes in på 
operationssalarna med personalen. Genom att skilja operationsavdelningen och 
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ventilationssystemet från övrig verksamhet på sjukhuset hejdades smitta från sjukhusets 
övriga avdelningar. Detta är bakgrunden till de slussförsedda operationsavdelningar 
som idag kräver avdelningsbunden arbetsdräkt (Tammelin & Hambraeus, 2006). 
 
Att operationsrockar inte var ett fullgott skydd mot spridning av bakterier upptäcktes 
också på 1940-talet. Det är bara 20-30 år sedan som det uppmärksammades att det är 
operationslagets hudbakterier som orsakar de flesta sårinfektioner och att materialets 
täthet därför spelar stor roll (Wate, 2003). Wate (2003) påpekar att åtskilliga 
undersökningar har gjorts på operationskläder sedan dess, vilket har lett fram till att 
materialet idag inte består av enbart bomull utan är en blandning av bomull/syntet eller 
består av endast syntet.  
 

Smittkällor och smittvägar 
Det finns flera olika smittkällor och smittvägar av betydelse för postoperativa 
infektioner, inte minst utgör patienten en fara för sig själv. En av de konstant naturligt 
förekommande bakterien på huden är staphylococcus aureus som är den vanligaste 
orsakande bakterien vid postoperativa sårinfektioner (Essex-Lopresti, 1999). 
Smittsamma bakterier finns naturligt på huden hos alla människor. I normala fall fyller 
de en viktig funktion eftersom de eliminerar betydligt farligare mikroorganismer 
(Hoborn, 2007). 
 
Varje människa avger 104 hudpartiklar/minut till luften vid rörelse och ungefär 10 % av 
dem är bakteriebärande. Från varje enskild person sprids därmed 1000-8000 
bakteriebärande hudpartiklar/minut till luften. Dessa varierar i storlek mellan 5-60 µm 
(Tammelin & Hambraeus, 2006). Enligt Wate (2003) är 7-10 % av de bakteriebärande 
hudpartiklarna är mindre än 10 µm. 45 % av partiklarna tappade av män och 28 % av 
partiklarna tappade av kvinnor är för stora för att kunna stanna i luften. De har en 
diameter på >60 µm och faller istället direkt till golvet. Kvinnor har något större 
hudflagor än män och därför något färre antal, vilket medför att kvinnor också tappar 
något färre partiklar än män. Hudens översta lager med hudceller byts ut på ett 
genomsnitt av fyra dagar. Områden på kroppen som bär flest bakterier är huvud och 
bröstkorg. Lägsta antalet bakterier finns på benen (Wate, 2003). 
 
Bakterierna som sitter på hudpartiklarna kan förorena ett operationssår direkt genom att 
falla ned i det eller genom att först falla på instrumenten, i öppna vätskor etc. för att 
sedan via dessa föremål föras ned i operationssåret. Personalens hudbakterier kan nå 
operationssåret direkt via hål på operationshandskarna eller då de vandrar genom 
operationsrockens väv när den är genomfuktad (Tammelin & Hambraeus, 2006).  
 

Ventilationssystem och cfu/m3

De bakteriebärande hudpartiklar som människan släpper ifrån sig, mäts i cfu/m3, vilket 
betyder colony forming units per kubikmeter, och är ett mått på hur många 
bakteriebärande hudpartiklar det finns i luften. Enligt Wate (2003) så räcker det med ett 
antal på 10 för att orsaka en djup infektion. Vidare påtalar Wate (2003) att en 
mikrobiologisk ren zon bör ha mindre än en bakteriebärande partikel/m3 under en 
operation och att luften precis ovan patienten bör ha noll. Det finns en koppling mellan 
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hur många personer som befinner sig på operationssalen och hur många luftombyten 
som behövs för att hålla nere antalet bakteriebärande partiklar. Kan antalet luftburna 
bakteriebärande partiklar reduceras från ett par hundra till 10 per kubikmeter kan 
sårinfektionerna minska med 50 %. Ett laminärt ventilationsflöde (parallellt flöde) ger 
en mindre luftkontaminering jämfört med vanligt/konventionellt luftflöde (Wate, 2003). 
Konventionell ventilation är när den rena luften som förs in på operationssalen blandas 
med den redan befintliga, då bildas turbulenta luftströmmar vilka leder till att de 
luftburna bakteriebärande partiklarna virvlar upp (Arbetsgruppen BOV, 2003). Wate 
(2003) beskriver laminär ventilation vilken är den där luften kan komma uppifrån eller 
från sidan. Då luften kommer uppifrån är den riktad rakt över operationsområdet, för att 
hålla operationzonen, så ren från bakteribärande partiklar som möjligt för att sedan vika 
av och föras partiklarna mot golvet. Tammelin och Hambraeus (2006) påstår att för att 
kunna uppnå en ultraren luft (<10 cfu/m3) måste luften vara laminär med en hastighet på 
0,5 m/sek. Vidare påtalar de att då ventilationen klarar av att hålla ultraren luft kommer 
antalet luftburna bakterier ner på 1-2 cfu/m3. I en operationssal där blandad kirurgi 
bedrivs skall kvaliteten på luften vara sådan att antalet bakteriebärande partiklar ligger 
under 100 cfu/m3 då det finns tio personer på salen. Vid infektionskänsliga ingrepp 
såsom implantatkirurgi bör cfu/m3 ligga på mellan 5-10 (Tammelin & Hambraeus, 
2003). Pasquarella, Pitzurra, Herren, Poletti och Savino (2003) visar också på att en 
gräns på 10 cfu/m3 är absolut maximum då det gäller ortopedisk proteskirurgi. De får 
medhåll av Whyte, Bailey, Hamblen, Fisher och Kelly (1983) som påtalar precis samma 
sak. Vidare påtalar Pasquarella et al. (2003) att det är ventilationssystemet som 
tillsammans med rätt sorts kläder kan hålla de luftburna bakterierna på en låg nivå. Det 
finns en faktor till som spelar roll och det är personalens förhållningssätt, personalens 
uppträdande, enligt Verkkala, Eklund, Ojajärvi, Tiittanen, Hoborn och Mäkelä (1998). 
Ventilationssystem, rätt klädsel och personalens förhållningssätt är de tre som 
tillsammans kan få ner luftkontaminationen på en så låg nivå att ortopedisk 
implantatkirurgi kan genomföras (Verkkala et al., 1998). 
 

Operationsklädernas material 
Operationsklädernas material och utformning spelar stor roll för hur många partiklar 
som kan ta sig igenom kläderna och ut i luften. Om operationskläderna är gjorda av 
polyester, istället för bomull, reduceras bakterieantalet från cirka 760 bakterier/minut 
ner till cirka 50 bakterier/minut (Wate, 2003). Arbetsdräkter i den kvalitet som vanligen 
används (50 % bomull och 50 % polyester) hindrar inte att luftburen smitta från bäraren 
sprids, eftersom väven inte är tillräckligt tät för att stänga ute bakteriebärande 
hudpartiklar (Tammelin & Hambraeus, 2006). Diametern på hålen/porerna mellan 
trådarna i det vävda tyget är normalt större än 80 µm (Wate, 2003). Är syftet att minska 
risken för luftburen smitta måste således tätare material användas (Tammelin & 
Hambraeus, 2006). 
 
För att så få bakterier som möjligt skall släppas ut, finns krav på dräktens passform och 
inpassning kring hals, arm och fotled. Kombinationen med övriga dräktdelar såsom 
huva, munskydd och handskar samt inte minst att dräkten bärs riktigt, avgör 
sammanlagt dräktens förmåga att utgöra en fullgod barriär för utsläpp av hudpartiklar. 
Med tät arbetsdräkt spelar val av modell stor roll (Wate, 2003; Tammelin & Hambraeus, 
2006). I den svenska standarden SS-EN 13795 (utgiven av Swedish Standards Institute) 
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anges de krav för operationstextil som ska ställas vid upphandling av kläder och 
textilier. För all operationstextil finns till exempel definierat vilken mikrobiologisk 
renhet (cfu/m2) den skall ha (Tammelin & Hambraeus, 2006). 
 
Undersökningar vad gäller luftburna bakterier och infektionsfrekvens har påvisat, när 
det gäller plastikoperationer, att de står i relation till varandra. När bakterieantalet i 
luften var cirka 20 cfu/m3 kom bakterierna att landa i såret (Tammelin & Hambraeus, 
2006). Detta gör att Hoborn (2007) uttalar sig och påstår att det krävs användning av 
partikeltät klädsel som en viktig del av infektionskontrollen för att effektivt hindra att 
mikroorganismer sprids med hudpartiklar. Enligt Wate (2003) finns en partikeltät 
specialdräkt utarbetad för infektionskänsliga operationer. Väven består av 100 % 
polyester mikrofiber (twill) och är elektrostatiskt avledande. Den filtrerar cirka 85 % av 
partiklar >0,5 µm, och klarar kraven på tät klädsel, det vill säga bakterietal <5 cfu/m3 
(Wate, 2003). Enligt Hoborn (2007) har studier visat en signifikant skillnad i 
minskningen av hudpartiklar som frisatts från huden och som sedan spridits via luften 
när man använt sig av partikeltät klädsel. Tammelin och Hambraeus (2006) menar att är 
syftet att minska risken för luftburen smitta måste man använda tätare material. Numera 
finns det en lång rad material att välja på, såväl engångs- som flergångsmaterial. 
Experimentella studier ger ofullständig information om hur materialet fungerar under 
verkliga förhållanden och måste därför kompletteras med fullskaleförsök (autentiska 
och fingerade operationer), där personal bär arbetsdräkt av det material som skall 
provas. I sådana studier har tät arbetsdräkt (specialarbetsdräkt) visat sig minska den 
luftburna smittan med 65-95 % (Tammelin & Hambraeus, 2006). 
 
Polyesterfibrer är den syntetiska fiber som används, inom operationstextilier, generellt 
mest i världen idag. År 1995 producerades 20,2 miljoner ton syntetiska fibrer i världen 
och av dessa var 11,9 ton polyesterfibrer. Väven är lätt, mjuk och behaglig. Materialet 
andas tack vare att det släpper igenom vattenånga (Tvätteriet Alingsås, 2008). Det pågår 
ständigt forskning med mål att ta fram ett så bra material som möjligt. (Dugan & 
Homonoff, 2003).  
 

Postoperativa sårinfektioner 
Sårinfektioner efter operation svarade för omkring 15 % av de vårdrelaterade 
infektionerna. En genomsnittlig förlängning av vårdtiden, på grund av sårinfektionerna, 
blev drygt sju dagar enligt Tammelin och Hambraeus (2006). År 2003 var 
vårdkostnaden cirka 4000 kronor/dygn. Det finns därför mycket pengar att spara genom 
att minska postoperativa sårinfektioner (Persson, 2003). 
 
De sårinfektioner som uppträder efter kirurgiska ingrepp debuterar ofta i hemmet då fler 
och fler patienter behandlas på dagkirurgisk avdelning och då vårdtiderna förkortas. 
Följs patienten endast upp under vårdtiden, blir resultatet missvisande lågt, då eventuell 
sårinfektion inte hunnit visa sig. Enligt Tammelin och Hambraeus (2006) visar en 
rapport från Östra sjukhuset i Göteborg från 1997 att 60 % av infektionerna inträffat 
efter det att patienterna lämnat sjukhuset. Vanligtvis följs patienterna upp i 30 dagar, 
med återbesök hos opererande kirurg, men då det gäller proteskirurgi borde 
uppföljningen vara under minst ett år då många infektioner debuterar sent (Tammelin & 
Hambraeus, 2006).  
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PROBLEMFORMULERING 

 
Vi vill få kunskap om vilken klädsel som är optimal utifrån de förutsättningar som finns 
på respektive operationssal. Då en optimal klädsel är nödvändigt, för att hindra 
bakteriebärande hudpartiklar att ta sig ut i luften, är det viktigt att ha kunskap om nya 
forskningsresultat och ha de som underlag i sitt arbete. Vidare vill vi genom litteraturen 
ta reda på sambandet mellan klädseln och de vårdrelaterade sårinfektioner som kan 
drabba patienten vid ortopedisk infektionskänslig implantatkirurgi.  
 
Då vi tagit del av den nya medicinska riktlinjen (PM) som utarbetats av en 
ortopedklinik jämförde vi den mot föregående rekommendation. Det visade sig att 
skillnader angående förhållningssätt var stor och att riktlinjer kring klädsel och låst sal 
hade stramats upp. Då väcktes frågor som: 
 

• Vilken anledning fanns det till att en medicinsk riktlinje tagits fram?  
 

• Vilken grund och vilken evidens baseras den nya riktlinjen på? 
 
 
SYFTE 

 
Syftet är att utifrån vetenskaplig litteratur belysa hur operationsklädseln och andra 
faktorer tillsammans kan reducera antalet bakteriebärande partiklar vid 
infektionskänslig ortopedisk implantatkirurgi. Vidare är vårt syfte att ta reda på vilka 
grunder utarbetandet av en medicinsk riktlinje, för en ortopedisk operationsavdelning i 
västra Sverige, vilar på. 
 
 
METOD 

Litteraturstudie 
Val av forskningsmetod                                              
                                                                                                                                                                         
”Metod betydde ursprungligen vägen till målet. För att kunna finna målet eller visa 
någon vägen till målet, behöver man veta vad målet är” (Kvale, 1997, s. 91). 
 
Den modell vi valt för vår litteraturstudie är anpassad till de vårdproblem och 
vårdhandlingar som kan studeras med hjälp av kvantitativa forskningsmetoder. I 
kvantitativ forskning är det möjligt att genom mätningar och jämförelser komma fram 
till om en vårdhandling ger bättre resultat än en annan (Friberg, 2006).  
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Det finns olika undersökningsmetoder vilka bedöms ha olika tillförlitlighet. En 
kontrollerad, randomiserad studie med stor undersökningsgrupp bedöms ha hög 
tillförlitlighet. För att kunna rangordna tillförlitligheten måste studierna vara väl 
genomförda och överensstämma med vald forskningsmetod (Willman et al., 2006). Det 
finns olika faktorer som spelar roll för en studies kvalitet. Det kan vara antalet 
undersökningspersoner och deras representativitet, storlek på bortfall och hur den 
statistiska bearbetningen är genomförd (Willman et al., 2006). 
 
Kvantitativ metod använder siffror och statiskt för att beskriva hur en händelse är och 
hur representativt materialet är i ett statistiskt sammanhang (Repstad, 1999). I 
kvantitativ forskning är arbetsmaterialet i form av siffror och tal. Kvantitativ 
information ger ett litet utrymme för personliga tolkningar (Holme & Solvang, 1997). 
Nyberg (2000) talar om att kvantitativa metoder förklarar och beskriver frågor som hur 
många, hur ofta och i vilken grad. Friberg (2006) påpekar att när en kvantitativ 
forskningsmetod används kan resultaten ställas mot varandra och för- och nackdelar kan 
jämföras och på så sätt visar sig det som har uppnått det bästa resultatet. Enligt Holme 
och Solvang (1997) kan en kvantitativ metod användas när forskaren vill påvisa hur 
starka vissa samband är, och inriktningen är att finna gemensamma nämnare och 
genomsnittliga värden som är representativa. Vidare menar Holme och Solvang (1997) 
att ”metod” är ett redskap för att uppnå de målsättningar man har med olika 
undersökningar och med sin forskning. Således är metoden ett sätt att lösa problem och 
komma fram till ny kunskap. Vidare hävdar de att metoden är en nödvändig 
förutsättning för att kunna utföra ett seriöst forskningsarbete eller en seriös 
undersökning. Det finns inte en metod som är den enda rätta utan den får väljas utifrån 
problemformuleringen och som passar det syfte som presenterats (Holme & Solvang, 
1997). 
 
Enligt Holme och Solvang (1997) har människor, överlag, stor tilltro till allt som kan 
beskrivas med siffror vilket gör att vi lätt kan feltolka de data vi samlat. Bara för att det 
går att redovisa i siffror och tal är det inte mer sant eller riktigt för det. Då ett resultat 
kan redovisas med hjälp av siffror uppfattas det som en objektiv sanning. Det är ett 
problem att tilltron till kvantitativ metod är så stor hos de flesta människor. Om vårt 
resultat är övergripande och svarar på våra frågor beror det på det arbete vi lagt ner, inte 
på själva siffrorna (Holme & Solvang, 1997).  

 

Litteratursökning 
Backman (1998) poängterar vikten av att ta reda på vad som tidigare gjorts och skrivits 
inom det valda ämnet. Vidare anser han att det vore omöjligt att göra ett bra arbete om 
inte tidigare kunskap tillvaratas. Enligt Friberg (2006) och Willman et al. (2006) är det 
viktigt att starta med att precisera forskningsproblemet eftersom detta påverkar 
litteratursökningens omfattning och djup. Att komma fram till i vilket sammanhang 
problemet finns och i vilken vårdmiljö det uppträder. När detta är gjort blir det lättare att 
hitta lämpliga och trovärdiga artiklar i litteratursökningen. Det är även viktigt att 
formulera frågeställningen så att den kan besvaras med hjälp av vetenskaplig litteratur. 
Under denna process skall även syftet tydliggöras (Friberg, 2006; Willman et al., 2006).  
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Detta arbete har utgått från ett utarbetat syfte vilket givit frågeställningar som är 
avgränsade och specifika. Studien utgjordes av en litteraturstudie och omfattade åtta 
vetenskapliga artiklar vilka analyserades med en kvantitativ ansats. 
Informationssökningen har varit av både systematisk och osystematisk natur. Enligt 
Nyberg (2000) innebär systematisk sökning en strukturerad sökning i specialdatabaser 
för att med hjälp av sökord hitta relevant information/litteratur. Osystematisk sökning 
medför att litteraturen letas manuellt i bibliotek och på Internet för att se vad som finns. 
Även kedjesökning har använts där utgångspunkten har varit författarens 
källhänvisningar och då de stämt överens med vår uppsats syfte (Nyberg, 2000). 
 
Litteratursökningen skedde via databaserna Cinahl, PubMed och Medline, samt genom 
manuell sökning i tidskrifter, avhandlingar och på Internet. Sökningar har även gjorts i 
Samsök, som är en samling av databaser, bibliotekskataloger och elektroniska tidskrifter 
och böcker. Artiklarna är publicerade under åren 1990 till 2002 med undantag för två 
artiklar från år 1978 och från år 1983. De sökord som använts var; clothes, operating 
theatre/room, infection och cfu. De sökord som användes kombinerades på olika sätt 
och med olika trunkeringstecken beroende på databas. De första sökningarna gav ett 
stort antal träffar, cirka 800, vilket resulterade i att vi fick precisera våra sökningar mer 
tydligt, för att få ett mindre antal träffar. Cirka 30 abstrakt lästes igenom och av dessa 
valdes 20 artiklar i fulltext, som sedan granskades noggrant. 12 stycken artiklar 
exkluderades eftersom de inte överensstämde med vårt syfte, eller hade begränsningar 
avseende metod och krav på vetenskaplighet. De åtta artiklar som slutligen valdes var 
de mest relevant för vår frågeställning. 

 

Analysmodell 
Vid granskning av vetenskapliga artiklar krävs en vetenskaplig metod. 
Urvalsförfarande, undersökningsgruppens storlek, vilket metod som använts och 
studiens resultat dokumenteras i ett arbetsdokument. Störst tyngd ges då två oberoende 
granskare sammanför sina tolkningar (Willman et al., 2006). De resultat som granskarna 
kommit fram till förs sedan samman till ett enhetligt resultat. Resultatet kan leda till 
rekommendationer som kan komma patienten och personalen tillgodo. Det vanligaste är 
att hög grad av evidens åtföljs av hög grad av rekommendation förutsatt att den är 
kostnadseffektiv (Willman et al., 2006).  
 
Flemming (1998) har väglett oss så att vi kunnat finna ett syfte och en 
problemformulering utifrån den undran vi från början hade. Vi har valt en 
litteraturstudie som bygger på kvantitativa artiklar. Texten har analyserats utifrån Evans 
(2003) sätt att analysera text, och vårt resultat bygger på de av oss valda artiklarna.  
 

Analysmetod  
Steg ett enligt Evans (2003) går ut på att allt material läses ett flertal gånger för att få en 
helhetsbild. Under det att läsningen pågår skall detaljer som är betydelsefulla noteras. 
Vikt skall också ges till artiklarnas innehåll. Processen fortsätter enligt Evans (2003) 
med att nyckelord söks. De tas ut från varje enskild artikel för att sedan föras upp på ett 
individuellt dokument. Med hjälp av nyckelorden sammanställs artiklarnas syfte och 
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resultat. På så sätt utformas ett dokument som sedan kan användas under arbetets gång 
(Evans, 2003).  
 
I steg två menar Evans (2003) att artiklarnas tillvägagångssätt/metod skall identifieras. 
Via dokumenten, jämförs de olika artiklarna, för att finna de gemensamma 
tillvägagångssätten/metoderna. Likheter och olikheter hittas och på så sätt identifieras 
det material som stämmer överens med syfte och frågeställning. Vidare påtalar Evans 
(2003) att nyckelorden som funnits i de granskade artiklarna skall grupperas och 
kategoriseras utifrån sina likheter för att studera sambanden dem emellan. Nyckelorden 
kommer att utgöra en grund för kommande teman. Från de teman som funnits går det att 
identifiera subteman. Denna process resulterar i att en djupare förståelse skapas av 
fenomenet. Teman och subteman granskas för att öka förståelsen av varje tema och för 
att identifiera konsekvenser och brist på överensstämmande (Evans, 2003).  
 
I Evans (2003) tredje och sista steg skall varje tema skrivas ut från original artikeln. 
Sedan skall en beskrivande sammanställning över teman och subtema göras och 
exempel från original studien lyftas fram.  
 

Tillvägagångssätt i studien 
Vi läste enskilt igenom alla artiklarna flertalet gånger med inriktning på att förstå 
innehållet. Vi sammanfattade artiklarna var för sig, där vi beskrev hur artikelns urval, 
datainsamling och tillvägagångssätt var uppbyggt. Små noteringar gjordes i sidan, och 
ord markerades i olika färger, vilka sedan visade sig bli våra nyckelord. Efter detta läste 
vi tillsammans artiklarna högt och en artikelöversikt skapades.  
 
I nästa steg inriktade vi oss mer på artiklarnas metoddel, vilken jämfördes med hjälp av 
vår artikelöversikt. Vi fann då likheter, som till exempel att alla samlat in luftprover 
som sedan odlats på agarplattor och studierna var gjorda med tanke på att få ner de 
luftburna bakteriebärande partiklarna i luften. Att metoderna överensstämde gjorde oss 
mer säkra på att vårt val av de artiklar vi antagit var rätt. Nu började arbetet med att 
strukturera och plocka ut alla de nyckelord vi noterat och färglagt i artiklarna och detta 
gjorde vi med hjälp av en whiteboard. En ”mind-map” blev vår modell för att kunna 
finna likheter och olikheter i våra nyckelord. Med hjälp av ”mind-mapen” såg vi att vi 
hade få nyckelord då samma återkom upprepade gånger. Att skriva upp dem utifrån sin 
betydelse i kategorier gjorde att vi såg ett samband mellan de olika nyckelorden. 
Kategorierna kom att utgöra själva stommen för våra teman. De teman vi funnit har vi 
namngett till; Operationskläder – utformning och bruk, Operationskläder – dess 
material, permeabilitet och tillverkning, Operationsklädernas förhållande till ventilation 
och Operationsklädernas partikelutsläpp och dess konsekvenser.  
 
När vi skrev våra teman använde vi oss av vår ”mind-map” som stöd, för att inte 
glömma några nyckelord. Varje nyckelord söktes återigen upp i respektive artikel för att 
finna dess innehåll som bildade resultatet. Varje temas resultat är förankrat i original 
texten för att inte tappa dess exakthet och för att utesluta eventuella feltolkningar. 
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Intervju 
Val av forskningsmetod 
Vi har genomfört en intervju med kvalitativ ansats. Enligt Burnard (1991) och 
Denscombe (1998) är det viktigt att vara flexibel då det gäller frågornas ordningsföljd 
och det är även viktigt att låta respondenten utveckla sina idéer och synpunkter. Enligt 
Denscombe (1998) är det en fördel att endast ha en person att ställa frågor till under 
intervjun och sedan endast ha en persons idé att analysera. Frågorna skall vara 
utformade på ett sådant sätt att de samlar in information som sedan kan användas som 
data vilken går att analysera. En fråga fungerar som så att när en kunskap och själva 
människan, eller dennes åsikter skall föras fram i ljuset, så är det bra att fråga personligt 
vilket gör att informationen kommer direkt från källan. Det behövs ingen större teknisk 
utrustning för att samla information det räcker med ett anteckningsblock och forskarens 
färdigheter enligt Denscombe (1998). Vidare påstår Denscombe (1998) att vid en 
forskningsintervju finns det en överenskommelse om att forskaren kommer att använda 
sig av det som sägs och att respondentens tankar och åsikter kommer tas på allvar. 
Burnard (1991) påpekar att det är viktigt att sammanställa respondentens svar, direkt 
efter intervjuns slut, för att bli bekant med materialet.  
 

Datainsamling 
Vi har genomfört en öppen intervju, vilken grundades på frågor som väcktes när vi 
kommit en bit på väg med vårt arbete. Vi blev intresserade av vilka rutiner det arbetas 
efter på en operationsavdelning. Vi tog därför kontakt med en operationsavdelning i 
västra Sverige och fick ta del av deras gamla rekommendation och deras nya utarbetade 
riktlinje. Då kontaktade vi via mail en medicinskt ansvarig läkare på ortopedkliniken, 
vilka är de som utarbetar ortopediska medicinska riktlinjer för operationsavdelningen, 
för att få svar på våra frågor. 
 
Vi ställde fyra öppna frågor, de presenteras i resultatet, som respondenten fick välja att 
besvara antingen via mail eller via en personlig kontakt. Respondenten valde att träffa 
oss för en enskild intervju, vilken genomfördes på respondentens arbetsplats. 
Respondenten presenterade sig själv och visade oss runt på arbetsplatsen. Vi satt ner i 
fåtöljer och blev bjudna på kaffe, vilket gav en behaglig atmosfär. Intervjun började 
med en kort presentation av oss själva då vi fick möjligheten att förklara hur vårt 
intresse väckts. Vi redogjorde för bakgrunden kring vårt arbete och dess syfte. Vi hade 
våra fyra frågor nedskrivna och antecknade allt eftersom de blev besvarade. De flesta 
anteckningarna bestod av stödord, men tid gavs även för längre anteckningar. Själva 
intervjun varade i cirka trettio minuter, vilket var tillräckligt med tid. Direkt efter 
intervjuns slut satte vi oss ned och sammanställde respondentens svar.   
 

Analys 

Burnards (1991) metod att analysera kvalitativa intervjuer bygger på fjorton steg. 
Burnard (1991) utgår ifrån att flera intervjuer skall kunna jämföras med varandra för att 
finna gemensamma kategorier. Då vi endast har haft en intervju att analysera har vi valt 
att använda oss av delar ur några av Burnards steg i analys metoden. Vi har även 
uteslutit de steg som bygger på att flera personer skall vara intervjuade och dess data 
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skall gå att sammanlänka till ett resultat. Analysmetoden skall vara vald innan intervjun 
påbörjas enligt Burnard (1991).  
 
Enligt Burnards (1991) första steg skall anteckningar föras under intervjun, vilka sedan 
kommer att ligga till grund för de kategorier som skall bildas. Efter intervjun skall 
notering göras över de ämnen som togs upp under själva intervjun. 
 
I steg två påtalar Burnard (1991) att efter det att intervjun är nedskriven skall den läsas i 
sin helhet och under tiden skall noteringar göras. Avsikten med processen är att bli 
bekant med materialet och att få en insikt i respondentens livsvärld.  
 
I Burnards (1991) steg tre fortsätter processen med att läsa texten ytterligare en gång 
och så många kategorier, som behövs, skrivs ned för att beskriva dess innehåll. Detta 
görs även för att all oviktig information skall sållas bort.  
 
I Burnards (1991) fjärde steg skall kategorierna grupperas i huvud- och underkategorier. 
Detta görs med syfte att reducera antalet kategorier.  
 
Enligt det åttonde steget (Burnard, 1991) skall den utskrivna intervjun, läsas åter, där 
listan på de kategorier, underkategorier och koder skall finnas bredvid. Färgade 
överstrykningspennor används här, för att placera in olika delar av intervjun under rätt 
kategori.  
 

Tillvägagångssätt  
Direkt efter intervjuns slut skrev vi ut intervjun i sin helhet med hjälp av de nyckelord 
och den textmassa som noterats under intervjuns gång. Sedan lästes intervjun i sin 
helhet, enskilt och tillsammans, och noteringar med nyckelord fördes under tiden. Vi 
jämförde våra noteringar med avsikt på att bli så bekanta med materialet som möjligt. 
De noteringar och nyckelord vi skrivit ner bildade ett flertal kategorier. Då vi granskade 
texten ytterligare en gång framträdde nya kategorier. Detta gjordes med hjälp av 
olikfärgade överstrykningspennor för att placera in de olika delar av intervjun under rätt 
kategori. De kategorier vi funnit har vi namngett till; Förhållningssätt, Klädernas 
förhållande till ventilationen och Evidens bakom den medicinska riktlinjen.  
 
 
RESULTAT 

 
Vi har valt att redovisa vårt resultat i två delar; dels resultatet från litteraturstudien och 
dels resultatet från intervjustudien. 
 

Del 1: analys av vetenskaplig litteratur 
I litteraturstudien ingick åtta artiklar (för en sammanställning, se Bilaga 1) vilka 
analyserats med en kvantitativ ansats. Alla artiklarna var skrivna på engelska och hade 
sitt ursprung från Europa.  
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Operationskläder – utformning och bruk 

I analysen av de inkluderade artiklarna framkom att utvecklingen av operationskläder 
har gått framåt och de är idag mer bekväma att bära än de var förr. I en studie gjord av 
Whyte et al. (1983) beskrivs utvecklingen från ”total-body exhaust gown”, som kan 
liknas vid en helkroppsoverall i tät vävd bomull med tillhörande huva som ser ut som en 
dykarklocka, till nya mer funktionella partikeltäta kläder i polyester/bomull där även 
designen tas hänsyn till. Enligt Friberg, Lindgren, Karlsson, Bergström och Friberg 
(2002) skall designen på operationskläderna vara utformad på ett sätt som innebär att 
bakteriebärande hudpartiklar stängs inne. Detta innebär att blusen skall vara kortärmad 
och sitta snävt, med mudd kring överarmen. Mitchell, Evans och Kerr (1978) påpekar 
även att armhålan är ett av det mest bakteriekoloniserade område på kroppen och med 
löst sittande klädsel tar de bakteriebärande partiklarna sig lätt ut. Vidare visar de med 
sin undersökning en minskning på 35 % av de bakteriebärande hudpartiklarna i luften 
då blus med mudd använts. Friberg et al. (2002) skriver att det är bevisat att de flesta 
hudpartiklar sprids från huvudet ned till midjan, vilket resulterar i att det är viktigt att 
bära partikeltät huva, som räcker till axeln, nedstoppad innanför blusen. Bärs 
operationskläderna på detta sätt fås en optimal funktion för att reducera antalet 
bakteriebärande partiklar, vilket är väl dokumenterat (Friberg et al., 2002). Blomgren, 
Hoborn och Nyström (1990) påvisar i sin studie att då operationskläder i partikeltätt 
material används och bärs på rätt sätt, jämfört med arbetskläder i bomull, finns en 
signifikant skillnad till fördel för de partikeltäta kläderna, då det gäller utsläpp av 
bakteriebärande partiklar. 
 
Personalens upplevelse av att bära de partikeltäta kläder studerades i en studie gjord av 
Blomgren et al. (1990). De partikeltäta kläderna, gjorda av polyester/bomull, som 
användes ansåg personalen var mer bekväma och praktiska jämfört med den tidigare 
arbetsdräkten. Den var av tät vävd bomull, sydd som en helkroppsoverall, med 
tillhörande huva som hindrade kommunikationen mellan operationsteamet, detta 
tillsammans gjorde det svårare för personalen att röra sig på ett smidigt sätt på 
operationssalen (Mitchell et al, 1978; Whyte et al, 1983; Blomgren et al, 1990). En del 
av personalen tyckte kläderna var varma men detta accepterades då det finns 
dokumenterat att partikeltät klädsel spelar stor roll för att reducera luftkontaminationen. 
Personalen påtalade att operationsklädernas design var av stor vikt och undrade om inte 
designen gick att förbättra (Blomgren et al., 1990). Även Mitchell et al. (1978) påpekar 
klädselns betydelse för bekvämlighet och även som partikelbarriär. Lite uppmärksamhet 
har dock fästs vid design av klädseln för den osterila personalen i operationsteamet. 
Denna personalkategoris arbetsuppgifter gör att de rör sig på operationssalen och 
därmed sprider mycket bakteriebärande partiklar ut i luften (Mitchell et al., 1978).  
 

Operationskläder – dess material, permeabilitet och tillverkning 
De vanligaste förekommande operationskläderna är gjorda av bomullstyg och är 
bekväma att använda. De har dock glest väva trådar vilket gör att de luftburna 
bakterierna lätt kan passera ut genom hålen i väven (Whyte et al., 1983). Det har visat 
sig att endast en tredjedel av de bakteriebärande hudpartiklarna hindras från att passera 
ut i luften. Den partikeltäta klädsel som mer och mer används under ortopediska 
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implantatkirurgiska operationer består av bomull och polyester. Det är ett ickevävt tyg 
med en struktur av hoppressade fibrer som ligger kors och tvärs (Whyte et al., 1983). 
Vidare hävdar Whyte et al. (1983) att tack vare att fibrerna ligger kors och tvärs får 
hudpartiklarna det svårt att ta sig ut och de fastnar i fibrerna. Sättet att tillverka tyget på 
ger en god andningsförmåga. 
 
Då bomullskläder jämförs med partikeltäta kläder reducerades antalet bakteriebärande 
hudpartiklar i luften, till fördel för den partikeltäta klädseln, med 55 % förutsatt att all 
personal på operationssalen bar dem (Mitchell et al., 1978). Att partikeltät klädsel 
reducerar antalet bakteriebärande partiklar i luften då all personal bar dem på ett 
tillfredsställande sätt påvisas också i studier av Whyte et al. (1983), Hubble, Weale, 
Perez, Bowker, MacGowan och Bannister (1996) samt Verkkala et al. (1998). Whyte et 
al. (1983) påtalar vikten av att varje del av arbetsdräkten skall vara gjord av partikeltätt 
material och om någon del ersätts av annat material höjs den bakteriebärande 
partikelnivån i luften signifikant. Verkkala et al. (1998) visar i sin studie, där man mätt 
antalet bakteriebärande partiklar i luften vid operationsstart, att när bomullskläder 
användes fanns det 3,6 gånger högre partiklar i luften än vid användandet av partikeltät 
klädsel.  
 

Operationskläder och ventilation 
Ahl, Dalén, Jörbeck och Hoborn (1995) och Friberg et al. (2002) menar att då en 
konventionell ventilation förekommer skall partikeltät klädsel användas av alla i teamet 
vid ortopedisk implantatkirurgiska ingrepp för att uppnå en ultraren luft. Partikeltät 
klädsel skall bäras oavsett vilken ventilation som förekommer påstår Blomgren et al. 
(1990) och Hubble et al. (1996). Vidare påpekar Ahl et al. (1995) emellertid, vilket även 
styrks av Blomgren et al. (1990), för att uppnå 1-2 cfu/m3 (ett ideal för proteskirurgi) på 
hela operationssalen, är laminär ventilation tillsammans med partikeltät klädsel ett 
måste. Hubble et al. (1996) konstaterar att då bomullskläder används i konventionell 
ventilation kommer cfu/m3 halten överstiga 10 inom en timma, vilket inte är acceptabelt 
för proteskirurgi. Whyte et al. (1983) har i sin studie även de kommit fram till att det 
finns en signifikant skillnad mellan att använda tätt vävda bomullskläder jämfört med 
partikeltät klädsel i laminär ventilation. Pasquarella et al. (2003) påvisar motsatsen i sin 
studie; då det finns en bra ventilation med laminärt flöde spelar kläderna en mindre roll, 
ingen signifikant skillnad kan ses.  
 

Operationsklädernas partikelutsläpp och dess konsekvenser  
I flera studier (Hubble et al., 1996; Verkkala et al., 1998; Friberg et al., 2002 & 
Pasquarella et al., 2003) framkommer det att de bakteriebärande partiklarna i luften har 
en avgörande roll gällande direkt eller indirekt sårkontamination, som i sin tur kan leda 
till postoperativ sårinfektion. Enligt Pasquarella et al. (2003) härstammar 98 % av de 
bakterier som hittas i operationssåret från luften, av vilka cirka 30 % är direkt 
kontaminerande och resten har kontaminerat operationssåret via indirekt kontamination. 
Hubble et al. (1996), Friberg et al. (2002) och Pasquarella et al. (2003) har konstaterat 
att dessa partiklar kommer huvudsakligen från operationspersonalens hudflagor. Whyte 
et al. (1983), Ahl et al. (1995) och Pasquarella et al. (2003) hävdar att 
luftkontaminationen skall hållas på en låg nivå, speciellt vid infektionskänslig 
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ortopedisk implantatkirurgi, vilket således är en förutsättning för att undvika 
postoperativa infektioner. Enligt Blomgren et al. (1990) och Pasquarella et al. (2003) 
räcker en så låg nivå 10 cfu/m3 för att orsaka en djup postoperativ sårinfektion. 
 
Då bomullskläder användes i laminär ventilation kunde det bevisas att infektionsrisken 
minskade till hälften jämfört med då de användes i konventionell ventilation. Vidare ses 
en reducering av infektionsrisken med 75 % då partikeltät klädsel användes i laminär 
ventilation (Whyte et al., 1983). Då partikeltät klädsel visat en reducering av antalet 
bakteriebärande partiklar har det vid ortopedkirurgiska ingrepp, trots att de inte är helt 
komfortabla, tagits mer och mer i bruk (Whyte et al., 1983). Då det finns en förhöjd 
infektionsrisk hos vissa patienter, som vid proteskirurgi, menar Mitchell et al. (1978) att 
behovet av komfortabla och partikeltäta kläder ökar, allt för att hålla 
bakteriekontaminationen så låg som möjligt.   
 

Del 2: analys av intervju 
I analysen av den utförda intervjun betonade respondenten vissa faktorer som väsentliga 
för framtagandet av en medicinsk riktlinje.  
 

Betydelsen av personalens förhållningssätt 
Då vi träffade respondenten börjar vi att ställa frågan vad var anledningen till att en 
medicinsk riktlinje (PM) tagits fram med klara regler vad gäller ”låst sal” och partikeltät 
klädsel. Respondenten beskrev att det tidigare inte funnits någon utarbetad riktlinje, 
utan endast ett papper som både var otydligt och dåligt. På frågan om varför det måste 
finnas en medicinsk riktlinje svarade respondenten att en anledning till riktlinjen var att 
personal lätt ska kunna läsa sig till vilket förhållningssätt de ska vidta vid ortopedisk 
kirurgi. Detta saknades alltså tidigare, vilket gjorde att till exempel halva 
personalstyrkan varken använde sig av munskydd eller rätt klädsel. Det var också 
mycket spring ut och in på operationssalen. Idag är det viktigare än någonsin att ha ett 
konsekvent förhållningssätt, då de ortopediska ingreppen ökar och därmed sker också 
en ökning av infektionskänsliga operationer, såsom implantatkirurgin, framhävde 
respondenten. 
 

Kläderna i förhållande till ventilationen 
På frågan varför en uppstramning kring klädseln i den akuta kirurgin varit nödvändig 
svarade respondenten att operationssalarna idag är gjorda för allmän kirurgiska ingrepp 
och inte har den ventilation som är nödvändig för ortopedisk implantatkirurgi. Då 
cfu/m3 mätningar, som görs kontinuerligt, visade på en för hög nivå för att bedriva den 
ortopediska verksamhet var vi tvungna att lösa problem med de resurser som fanns att 
tillgå. Att byta ventilationssystem var alldeles för kostsamt, trots att detta skulle varit 
det bästa alternativet, menade respondenten. Partikeltät klädsel uppfyller kraven att 
bedriva proteskirurgi då cfu/m3 nivå sjönk till en godkänd nivå. De traditionella gröna 
bomullskläderna uppfyller inte dessa krav och skall därför inte användas. Då det visat 
sig att de partikeltäta kläderna släpper ut mindre bakteriebärande hudpartiklar så måste 
de användas även vid akutkirurgin idag, då det på jourtid förekommer i stort sätt lika 
mycket proteskirurgi som på dagtid.  
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Evidens bakom den medicinska riktlinjen 

Vi fortsatte vår intervju med att fråga respondenten vilken evidens och vilka studier som 
låg till grund för riktlinjen. Vi fick då svaret att ingen vetenskaplig evidens eller 
vetenskapliga studier använts, utan endast de mätningar gjorda på operationssalarna 
som visade på förhöjd cfu/m3 halt. Vidare berättade respondenten att på sjukhuset fanns 
alldeles för få studier förda över de postoperativa infektioner som inträffat och det fanns 
inte heller någon randomiserad studie där det går att visa varifrån infektioner kommer.  
 
Respondenten påtalade ett flertal gånger under intervjun: 
 
”Att viktigare än själva klädseln än personalens förhållningssätt, hur de rör sig på 
salen och byte av personal under operation.” 
 
Respondenten avslutar med att säga: 
 
”Det räcker med en VRI (vårdrelaterad infektion) för att man ska fatta att man ska ha 
rätt kläder och rätt beteende på en operationssal.” 
 

 
DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 
I litteraturstudien inriktades vårt arbete mot det kontext vi i framtiden kommer att arbeta 
inom, operationssjukvård. Valet av ämne kom spontant då vi båda sedan tidigare hade 
en undran över varför operationspersonalen, trots att de arbetar på samma ställe, har 
olika sorts klädsel. Att ha varit två författare, har varit en fördel, då det givit oss en 
möjlighet till diskussion och att vi kompletterat varandra på ett bra sätt. 
 
Under processens gång blev vi tvungna att inrikta oss mer åt medicinska tidskrifter och 
artiklar, då de vårdvetenskapliga inte var relevanta för vårt syfte. Då vår sökning 
påbörjades använde vi som sökord till exempel postoperativa sårinfektioner, 
personalens upplevelser av klädselns komfort och personalens kunskap om 
operationsklädselns funktion och material, vilket inte gav bra resultat. När vi sedan 
ändrade sökorden hamnade vi mer och mer i medicinsk litteratur, vilka gav svar på de 
frågor vi ställt. Det har under arbetets gång blivit lättare att finna relevanta sökord. 
 
Vi valde att genomföra en litteraturstudie där artiklarna bygger på en kvantitativ ansats. 
Valet har fungerat bra då det varit många siffror och tal att strukturera upp. I en 
litteraturstudie går mycket ut på att påvisa samband, finna gemensamma nämnare och så 
småningom komma fram till genomsnittliga värden (Holme & Solvang, 1997). Det 
resultat vi kommit fram till genom våra artiklar kan tillämpas i vår framtida yrkesmiljö 
som operationssjuksköterskor.  
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En del av artiklarna har haft en komplicerad, byråkratisk engelska och vi har kommit 
fram till att det var de äldsta artiklarna som var svårast att översätta och svårast att 
värdera innehållet. Det har också varit besvärligt att värdera och fastställa evidensen då 
det är svårt att tolka siffror, tabeller och diagram. Detta kan bero på bristande kunskap 
hos oss i kvantitativ forskningsmetodik. En del av artiklarna var dessutom dåligt 
strukturerade, vilket gjorde det svårt att hitta hur urval, syfte och metod var genomförda.  
  
De databaser vi valt att arbeta i var Cinahl, PubMed och Medline. Efter att noggrant ha 
funderat över vilka informationskällor som var aktuella för oss blev valet dessa. Friberg 
(2006) rekommenderar detta tillvägagångssätt. Artiklar söktes först i 
referensdatabaserna och när vi sedan läst artiklarnas abstrakt gjordes en utökad sökning 
i Samsök för att få fram artiklarna i fulltext. Då en viss vana fanns att arbeta i Cinahl 
blev databasen vårt första val och i vilken de flesta sökningar gjordes. Samsök och 
Google var nya sökmotorer som var lätta att använda och gav många resultat. Vi tycker 
däremot det är svårare att använda PubMed och Medline då det krävs mer förkunskap 
kring olika söktekniker. Även om vi sökt i de ovannämnda databaserna är det genom 
kedjesökning vi funnit majoriteten av våra artiklar. 
 
För att få en bred kunskap inom ämnet har många artiklar och tidskrifter lästs. Backman 
(1998) påtalar vikten av att vara påläst inom ämnet för att kunna utföra ett bra arbete. 
Efter att ha läst ett antal artiklar, sovrades en del bort, och åtta stycken valdes till vårt 
resultat. De som exkluderades stämde inte överens med vår frågeställning eller var inte 
publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Vi fann det svårt att hitta artiklar som var 
publicerade på 2000-talet. Vi fick uppfattningen av att forskning inom vårt ämne var 
mer aktuell på 1970- och 80-talet. De två artiklar, från -78 och -83, vi har med i vårt 
resultat, är de som återkommer och som det hela tiden refereras till i artiklarna vi läst. 
 
De åtta artiklar som valts till vårt resultat lästes av oss båda enskilt. Under tiden vi läste 
dem noterades stödord i kanten för att underlätta inför arbetet med att ta fram subteman 
och teman. Det var svårt att särskilja subteman då de var snarlika och flöt in i varandra. 
Stödorden noterades på en whiteboard tavla i form av en ”mindmap” och då fann vi 
tydligt våra subteman och teman. Att använda sig av en ”mindmap” var ett bra redskap 
för att få en överblick och en struktur över de byggstenar som skull bli vårt resultat. Vi 
fortsatte sedan med att artiklarna lästes högt och subteman markerades med olika färger. 
Under denna process sammanfördes även en artikelöversikt.  
 
Vi har också genomfört en intervju som vi redovisar i vårt resultat. Det var en enskild 
intervju vilket kan ses som en fördel då det alltid är lättare att få information av en 
person åt gången. Detta styrks av Denscombe (1998). Fler personer som skall intervjuas 
samtidigt gör att intervjuaren inte kan ägna hela sin uppmärksamhet åt en enskild 
person. Vi fick förmånen att träffa respondenten personligen vilket betyder mycket då 
det alltid är lättare att ställa frågor till en person som finns framför en. Vår intervju 
grundades på fyra öppna frågor. Anledningen till att endast ha ett fåtal frågor var att ge 
respondenten tid och utrymme att kunna ge ordentliga svar på dessa. Vi hade i förväg 
skickat våra frågor, vilket givit respondenten tid att förbereda sig vilket är bra, men det 
kan eventuellt leda till att mer begränsade svar ges då respondenten hunnit sätta 
samman dem innan själva intervjun. Att sedan ha fördelen att muntligen få ta emot 
svaren ger ett extra utrymme att reda ut eventuella missförstånd från bådas sidor.  
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Nu i efterhand kan vi se en del nackdelar med vår intervju. Det var svårt att hinna föra 
anteckningar under intervjuns gång och kanske skulle det varit lättare att spela in 
intervjun på band. Det är även lätt att feltolka respondentens svar.  
 

Resultatdiskussion 
Vi har i litteraturen funnit ett klart samband mellan klädseln och risken att drabbas av en 
postoperativ sårinfektion. Anledningen till att infektionsrisken är större vid ortopedisk 
implantatkirurgi än vid övrig kirurgi är att ett främmande material, som till exempel en 
konstgjord led, gör det lättare för bakterier att åstadkomma en infektion. Vävnaden 
kring implantatet påverkas och den blir mer mottaglig för bakterieangrepp (Iwarsson & 
Norrby, 1998). Då bomullskläder släpper igenom mer bakteriebärande hudpartiklar 
gentemot den partikeltäta klädseln är risken att drabbas av en postoperativ sårinfektion 
större då bomullskläder används. Vårt påstående styrks av en studie gjord av Gosden, 
MacGowan och Bannister (1998) som även de tar upp sambandet mellan kläderna och 
postoperativa sårinfektioner. Resultatet i vår studie visar att ju fler personer som 
befinner sig på en operationssal, deras aktivitet och rörelse, spelar stor roll för utsläppet 
av bakteriebärande partiklar i luften, vilket styrks av Jeppsson, Peterson och Risberg 
(2001) och Woodhead, Taylor, Bannister, Chesworth, Hoffman och Humphreys (2002). 
Resultatet visar också att det förekommer mycket ”spring på salen”. Frågan är om 
personalen har fått tillräcklig kunskap och utbildning för att känna ansvar över att en så 
god miljö som möjligt upprätthålls på en operationssal.  
 
Vi har i alla våra artiklar kunnat se ett enhetligt resultat som påvisar att då all personal 
bär partikeltät klädsel reduceras antalet bakteriebärande hudpartiklar oavsett ventilation, 
detta styrks även av Wate (2003). Men i Pasquarellas et al. (2003) studie framkom det 
att ingen signifikant skillnad kunde ses då bomullskläder och partikeltät klädsel 
jämfördes i laminär ventilation. Detta resultat är anmärkningsvärt då endast en studie 
kom fram till denna motsats. Kanske kan detta bero på att studien var annorlunda 
utförd. Det vi tyckte var uppseendeväckande var att de vågade påstå att klädseln inte 
spelade någon roll. Detta kan leda till att operationspersonal inte kommer att lägga så 
stor vikt vid sin klädsel. 
 
Vi har under våra verksamhetsförlagda studier noterat att personalen ibland har burit 
både bomulls- och partikeltät klädsel på salen. Utifrån resultatet i denna studie tycks det 
räcka med att en enda person, som bär bomullskläder, för att spoliera den partikeltäta 
klädselns förebyggande funktion. Även klädernas design spelar stor roll för att förhindra 
vårdrelaterade infektioner. Operationsklädseln skall vara sydd så att personalens 
hudflagor stängs inne och att de hindras från att komma ut i luften. Till arbetsdräkten 
hör även huva, munskydd och handskar. Jeppsson et al. (2001) lägger extra vikt på 
huvan, då det är den som hindrar hår och mjäll att falla ner i operationsområdet, vilken 
bidrar till en minskad infektionsrisk. Den partikeltäta klädseln uppfattas tyvärr av 
personalen som varm och obekväm. Detta kan vara anledningen till en viss ovilja att 
bära den partikeltäta klädseln. Man kan dock fundera över om det är okunskap eller 
annat som leder till att personalen ibland väljer ”fel klädsel”. Ändå tror Blomgren et al. 
(1990) att om personalen vet klädernas funktion och betydelse väljer de trots 
obekvämligheten att bära dem.   
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Medicinsk riktlinje 

Vårt intresse hade väckts över vilka rutiner som finns på en operationsavdelning kring 
ortopedisk implantatkirurgi. För att skaffa oss information inom ämnet tog vi kontakt 
med en operationsavdelning i västra Sverige och fick ta del av deras gamla 
rekommendation och den nyutarbetade riktlinje, som precis tagits i bruk.  Då jämförde 
vi dem med varandra och fann att den nya riktlinjen var mer innehållsrik och mer 
utförlig, vilket var intressant. Enligt Willman et al. (2006) finns det studier som visar att 
riktlinjer överlag inte är av hög kvalitet, det är därför viktigt att kliniska riktlinjers 
innehåll granskas och värderas. Vid första anblicken fann vi att den nya riktlinjen hade 
ett mera detaljerat innehåll, gav mindre utrymme för personliga åsikter och var lättare 
att applicera i det dagliga arbetet. Då förändringar skett gällande begreppen 
förhållningssätt, partikeltät klädseln och ”låst sal”, ställde vi oss frågan; vilka grunder 
vilar förändringarna på? För att få svar på dessa frågor tog vi kontakt med den ansvarige 
som utarbetat den nya riktlinjen. En intervju genomfördes vilken gav svar på våra 
frågor. 
 
Vid en granskning av den nya föreskriften utifrån denna studies resultat framkommer 
detaljer vilka vi inte såg första gången. Den nya riktlinjen ter sig inte lika bra längre och 
den gamla är inte så förkastlig som vi först ansåg. Den nya riktlinjen ger till exempel 
utrymme för egna tolkningar, då ordet ”bör” användes istället för ”skall”, vilket inte var 
fallet i den gamla rekommendationen. Enligt AGREE Collaboration (2004), som är ett 
bedömningsinstrument för utformning av kliniska riktlinjer, skall en riktlinje vara klart 
definierad och inte ge möjlighet till egna tolkningar. Vi tycker inte att ord som ”bör” 
hör inte hemma i en riktlinje som förväntas följas av berörda personer. Willman et al. 
(2006) påpekar att det finns forskning som visar en förbättring för alla berörda där 
kliniska riktlinjer används. 
 
Det fanns i innehållet i riktlinjen en formulering som var svårtolkad: ”minska de 
nödvändiga rörelserna”. Vi tyckte det var svårt att förstå hur en minskning av 
nödvändiga rörelser skulle kunna göras. Det borde istället ha stått, minska de onödiga. 
Tänkte de att, då en minskning av rörelser måste till, och de onödiga redan är borta, 
finns inga andra att minimera än de nödvändiga? Med dagens kunskap ser vi mer 
fördelar med den gamla rekommendationen än tidigare och den har i det stora hela 
samma innehåll. En nackdel kvarstår dock, den tog över huvudtaget inte upp den 
ortopediska akutkirurgin och var inte heller utformad som en medicinsk riktlinje. Det är 
bra med klara riktlinjer som talar om hur vi skall förhålla oss i vår nya miljö. Vi hoppas 
att det på vår arbetsplats finns medicinska riktlinjer utarbetade till stöd för oss. 
 

Förhållningssätt 
En av de faktorer som lett till att en medicinsk riktlinje arbetats fram, var enligt 
respondenten att den rekommendation som fanns inte belyste förhållningssättet som en 
viktig del i att hålla bakteriehalten så låg som möjligt. Enligt Willman et al. (2006) är ett 
förhållningssätt en vilja att använda sig av de bästa tillgängliga vetenskapliga bevis som 
finns att tillgå. Respondenten upprepade under intervjun ett flertal gånger hur viktigt 
personalens förhållningssätt är. Vi tror att respondentens tolkning av förhållningssätt 
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syftar på personalens beteende på operationssalen, såsom onödigt spring, onödiga 
avlösningar och slarv med klädseln. Även Lindwall och von Post (2000) påpekar vikten 
av att minska det onödiga springet ut och in i salen, då det ökar luftens turbulens, vilket 
gör att risken för smittspridning ökar. De påtalar även att personalens klädsel spelar stor 
roll.   
 
Respondenten påpekade också vikten av att samma personal som påbörjar en operation 
skall även avsluta den. Så få personalombyte som möjligt ger ventilationen en chans att 
hålla cfu/m3 halten så låg som möjligt. Respondentens uppfattning om att avlösningar 
bör ske så smidigt och få gånger som möjligt styrks av resultatet i vår studie. Detta 
överrensstämmer även Woodhead et al. (2002) i och påtalar också att en god disciplin 
skall föras på en operationssal.  
 
 
SLUTSATS 

Vi kan med hjälp av vår studie dra slutsatsen att operationsklädseln är oerhört viktig då 
det gäller att minska antalet bakteriebärande partiklar på operationssalen. 
 
Vi kan också se ett klart samband mellan cfu/m3 halten och den klädsel som används på 
operationssalen. I en konventionell ventilation är optimal klädsel, den partikeltäta 
klädseln, som en förutsättning för att bakterie antalet på en acceptabel nivå för att kunna 
bedriva infektionskänslig ortopedisk implantatkirurgi. 
 
Vidare har vi kommit fram till att ett färre antal bakterier på operationssalen ger 
patienten en bättre förutsättning att inte drabbas av en eventuell postoperativ 
sårinfektion. 
 
Om en medicinsk riktlinje inte ger utrymme för egna tolkningar utan följs och arbetas 
utifrån kan en förbättring för alla berörda parter ses.  
 
Med vårt arbete har vi tagit fram evidens vilken skulle kunna ligga till grund för en 
eventuellt ny riktlinje. Vi vill även ge operationspersonal kunskap om 
operationsklädselns betydelse, då den faktiskt spelar en så stor roll.  
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 Bilaga 1 

Översikt av analyserad litteratur  
 
 
Studie Syfte 

                
Metod Resultat Slutsats 

Hubble, M.J., 
Weale, A.E., Perez, 
J.V., Bowker, K.E, 
MacGowan, A.P. & 
Bannister, G.C. 
(1996). Clothing in 
laminar-flow 
operating theatres. 
Journal of Hospital 
Infection 32, 1-7. 

Syftet med studien 
är att klargöra 
klädernas 
betydelse i 
förhållande till 
konventionell och 
laminär 
ventilation. 
      
 
 
                         

Simulerade operationer 
genomfördes både i 
konventionell och i 
laminär ventilation. 
Kläder av bomull och 
partikeltätt material 
testades. 
Bakteriebärande 
partiklar samlades in 
och odlades på 
agarplattor.  

 I en laminär 
ventilation sänktes 
cfu/m3, oavsett 
klädval, signifikant 
jämfört med 
konventionell 
ventilation. Det är, 
oavsett ventilation, 
alltid ett högre cfu/m3 
i luften då 
bomullskläder 
användes. 

En förutsättning 
för att sänka 
cfu/m3 i luften 
är att använda 
alla delar av 
operationskläder
na i ett 
partikeltätt 
material.  

Verkkala, K., 
Eklund, A., Ojajärvi, 
J., Tiittanen, L., 
Hoborn, J. & 
Mäkelä, P. (1998). 
The conventionally 
ventilated operating 
theatre and air 
contamination 
control during 
cardiac surgery – 
bacteriological and 
particulate matter 
control garment 
options for low level 
contamination. 
European Journal 
of Cardio-thoracic 
Surgery 14, 206-
210.    

Syftet är att ta reda 
på vilken sorts 
klädsel och vilken 
drapering som 
skall användas för 
att få ned cfu/m3 
oberoende av 
ventilationen.  
 
 

66 operationer 
genomfördes i en 
konventionell 
ventilation. Patienterna 
delades in i två grupper 
där det ena 
operationsteamet bar 
vanliga bomullskläder 
och det andra bar 
partikeltät klädsel. 
Partiklar från luften 
samlades i ett filter som 
sedan skrapades av och 
odlades på agarplattor.  
 

Det är konstaterat att 
i alla mätningar så 
var det en renare luft 
när den partikeltäta 
klädseln användes. 
Hela 3,6 gånger mer 
bakteriebärande 
partiklar fanns i 
luften då 
bomullskläder 
användes. 
 

Då kläderna 
visat sig ha så 
stor betydelse 
för att uppnå en 
så partikelfri 
luft som möjligt 
ger det 
inspiration till 
vidare 
forskning.  

Blomgren, G., 
Hoborn, J. & 
Nyström, B. (1990). 
Reduction of 
contamination at 
total hip 
replacement by 
special working 
clothes. British 
Editorial Society of 
Bone and Joint 
Surgery 6 (72 B), 
985-987. 

Syftet är att studera 
luft-
kontaminationen 
vid total höft 
kirurgi, vid 
användandet av 
partikeltät klädsel 
och vid 
bomullskläder.  
 
 
 
 

En randomiserad studie. 
Ansatsen var 
kvantitativ. 50 patienter 
delas på två grupper 
som opereras av 
antingen den partikeltätt 
klädda personalen eller 
den med bomullskläder. 
Luftprover togs på tre 
ställen och vid tre 
tillfällen under 
operationen, de odlades 
senare på agarplattor. 

Då personalen använt 
sig av partikeltät 
klädsel reducerades 
luftkontaminationen 
jämfört med 
bomullskläder. Det 
kom också fram att 
personalen lade stor 
vikt vid klädernas 
komfort.  

Det är viktigt att 
använda sig av 
rätt klädsel 
under operation 
för att 
förebygga 
postoperativa 
infektioner.  
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Mitchell, N.J., 
Evans, D.S. & Kerr, 
A. (1978). 
Reduction of skin 
bacteria in theatre 
air with comfortable, 
non-woven 
disposable clothing 
for operating-theatre 
staff. British 
Medical Journal 1, 
696-698. 

Syftet är att 
undersöka hur 
effektiva de 
partikeltäta 
kläderna är med att 
inte släppa ut 
bakteriebärande 
hudpartiklar.  
 
 
 

Kvantitativ ansats. 
Studien genomfördes 
med datainsamling från 
simulerande och 
autentiska operationer. I 
båda operationerna 
användes två sorters 
kläder, konventionell 
bomull och partikeltät 
klädsel. Luftprover togs 
som sedan odlades på 
agarplattor.  

När endast den 
sterilklädda 
personalen bar 
partikeltät klädsel 
reducerades ej 
luftkontaminationen 
ned till en acceptabel 
nivå.  

Då all personal 
på 
operationssalen 
bär partikeltät 
klädsel uppnås 
den minst 
kontaminerade 
luften.   

Ahl, T., Dalén, N., 
Jörbeck, H. & 
Hoborn, J. (1995). 
Air contamination 
during hip and knee 
arthroplasties. Acta 
Orthop Scand 66 
(1), 17-20. 

Syftet med studien 
är att vid 
proteskirurgi 
undersöka luft-
kontaminationen 
då två olika 
ventilationssystem 
används.  
                

Randomiserad studie. 
90 patienter genomgår 
proteskirurgi. De delas 
in i tre grupper där två 
olika ventilationssystem 
används. Partikeltät 
klädsel används liksom 
de av bomull. 
Luftprover tas tre 
gånger under 
operationen och på två 
olika ställen. De odlas 
sedan på agarplattor. 

I det laminära flödet 
reducerades antalet 
bakteriebärande 
partiklar då den 
partikeltäta klädseln 
användes. Även då de 
konventionella 
kläderna användes 
hölls bakterie antalet 
nere. 

I konventionell 
ventilation 
tillsammans 
med partikeltät 
klädsel kommer 
cfu/m3 ned på 
en för 
proteskirurgi 
acceptabel nivå. 

Whyte, W., Bailey, 
P.V., Hamblen, 
D.L., Fisher, W.D. 
& Kelly, I.G. 
(1983). A 
bacteriologically 
occlusive clothing 
system for use in the 
operating room. The 
Journal of Bone 
and Joint Surgery 
4 (65 B), 502-506. 

Syftet är att finna 
nya kläder som är 
lika effektiva men 
bekvämare än de 
tätt vävda 
bomullskläder som 
hittills använts.      
 
 
                         

Fyra frivilliga utförde 
simulerande operationer 
i en testkammare. De 
simulerande 
operationerna skulle 
liknas vid total höft 
plastik. Det var också 
ett team som utförde 
verkliga total höft 
plastik operationer. De i 
testkammaren hade fyra 
olika 
klädsammansättningar 
medans de i 
operationssalen hade 
antingen tätt vävda 
bomullskläder eller 
partikeltät klädsel. Alla 
tester utfördes i laminär 
ventilation som 
antingen kom ovanifrån 
eller horisontellt. 
Luftprover togs som 
sedan odlades på 
agarplattor. 

Resultat från 
kammaren visar en 
signifikant skillnad 
av bakterieutsläpp 
mellan bomullskläder 
och partikeltät 
klädsel, i båda 
ventilationerna, där 
den partikeltäta 
klädseln är den som 
släpper ut minst. I 
operationssalen går 
det ej att påvisa 
någon signifikant 
skillnad mellan 
bomullskläderna och 
den partikeltäta 
klädseln. Samma 
slags ventilation som 
i kammaren 
användes. 

För att uppnå ett 
så lågt antal 
bakteriebärande 
partiklar i luften 
som möjligt 
måste partikeltät 
klädsel 
användas 
tillfullo. 
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Pasquarella, C., 
Pitzurra, O., Herren, 
T., Poletti, L. & 
Savino, A. (2003). 
Lack of influence of 
body exhaust gowns 
on aerobic bacterial 
surface counts in a 
mixed-ventilation 
operating theatre. A 
study of 62 hip 
arthroplasties. 
Journal of Hospital 
Infection 54, 2-9. 

Syftet med studien 
var att klargöra 
eventuell vinst 
med att dela in 
operationssalen I 
två områden, ett 
för anestesi och ett 
för operation, då 
det gäller de 
luftburna 
bakteriebärande 
partiklarna. Vidare 
är syftet att 
jämföra 
kontaminationen i 
luften, vid 
användning av 
bomulls eller 
partikeltät klädsel. 
 
 

62 plastikoperationer 
genomfördes varav 31 
med partikeltät klädsel 
och 31 med 
bomullskläder. 
Ventilationen bestod av 
turbulent flöde. 
Luftprover togs där 
agarplattor stod öppna 
under en timmas tid. 
Prover togs i de båda 
zonerna, och de odlades 
senare.  

Det fanns ingen 
signifikant skillnad 
mellan 
bomullskläderna och 
den partikeltäta 
klädseln som 
användes. Det fanns 
däremot en 
signifikant skillnad 
mellan anestesi och 
operations zonen. I 
anestesizonen fanns 
ingen laminär 
ventilation, den fanns 
endast i 
operationszonen där 
patienten befann sig. 

Där det finns en 
bra ventilation 
med laminärt 
flöde spelar 
klädseln en 
mindre roll. 
Finns inte en 
laminär 
ventilation är 
partikeltät 
klädsel en 
förutsättning för 
en ultraren luft, 
cfu/m3 < 10. 

Friberg, B., 
Lindgren, M., 
Karlsson, C., 
Bergström, A. & 
Friberg, S. (2002). 
Mobile 
zoned/exponential 
LAF screen: a new 
concept in ultra-
clean air technology 
for additional 
operating room 
ventilation. Journal 
of Hospital 
Infection 50, 286-
292. 

Syftet med studien 
var att utvärdera 
hur bra en mobil 
luftrenare fungerar 
i en konventionell 
ventilerad 
operationssal där 
personalen 
använder sig av 
partikeltät klädsel. 
 

Undersökningen 
utfördes i samma 
operationssal där 
hälften av de simulerade 
operationerna fick 
tillgång till den mobila 
luftrenaren. Luftprover 
togs som odlades på 
agarplattor.  

I operationsområdet 
finns en signifikant 
skillnad av 
bakteriebärande 
partiklar till fördel för 
den mobila 
luftrenaren då den 
jämförts med 
konventionell 
ventilation.  

En mobil 
luftrenare är 
betydligt lättare 
att ta hjälp av 
för att få ner 
antalet 
bakteriebärande 
partiklar i 
luften, än att 
behöva bygga 
om. Det är ett 
enkelt sätt att 
minska risken 
för 
postoperativa 
sårinfektioner. 
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