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Sammanfattning    
Som operationssjuksköterskor med lång erfarenhet av operationssjukvård har diskussioner kring 

munskyddets vara eller icke vara funnits, huruvida munskyddet verkligen skyddar patienten mot 

postoperativ infektion, eller varför munskydd egentligen behövs. I rollen som 

operationssjuksköterska ingår ett ansvar för patientens säkerhet, däribland ingår att se till att 

hygienrutiner följs. 

 

Om en patient får en postoperativ infektion orsakar det ett extra stort lidande för patienten, vilket 

även kan innebära att vårdtiden blir längre. Om operationssjuksköterskor kan undvika detta 

lidande för patienten genom att använda och hantera skyddsutrustningen i form av munskydd på 

rätt sätt uppnås ett av målen på operationssalen. Problemformuleringen är: på vilka vetenskapliga 

grunder rekommenderas användandet av munskydd? Syftet med studien är att beskriva på vilka 

grunder munskydd bör användas på operation. 

 

Metoden är litteraturstudie som är en litteraturöversikt. För att kunna besvara det formulerade 

problemet används resumé review, sammanfattande översikt, där 9 artiklar sammanställdes, som 

alla belyste munskyddets betydelse på operation. 

 

Resultatet visar att personal inte behöver munskydd för att förhindra en postoperativ infektion 

inom allmänkirurgi när den utförs i lokaler som följer dagens standard. Men i kirurgi, där 

implantat opereras in, är forskningen ringa i miljöer där patienter deltagit och det saknas därför 

evidens om munskydd skyddar eller inte mot postoperativ infektion. Det framkommer att 

munskydd kan fungera som stänkskydd mot smittor för personalen på operationssalen, överförda 

av stänk och via luften. Skäl till att inte använda munskydd kan vara ekonomiska, det vill säga i 

kostnadsbesparande syfte.  

 

 

Nyckelord: Masks*, surgical mask*, surgical wound infection*  
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INLEDNING 
 

Som operationssjuksköterskor med lång erfarenhet av operationssjukvård har vi under åren 

lyssnat på diskussionen kring munskyddets vara eller icke vara, om munskyddet verkligen 

skyddar patienten mot postoperativ infektion och om munskydd därför behövs.  

 

En operation är en stor påfrestning för patienten. Om patienten får en postoperativ infektion 

orsakar det ett stort lidande för patienten och kan leda till att vårdtiden förlängs (Lundholm, 

2006). Det kan innebära att patienten måste behandlas med till exempel antibiotika och det kan 

även resultera i fler operationer för att tömma abscess eller till och med ta bort implantat eller 

protesdelar. Detta är ett stort och onödigt lidande för patienten och sjuksköterskan ska ge de rätta 

förutsättningarna för patienten att läka utan en postoperativ infektion.  

 

Att som sjuksköterska eliminera eller åtminstone minska lidandet för patienten är enligt Eriksson 

(1994) en av de största utmaningarna för sjuksköterskans vårdande. Är då munskydd ett led till 

att undvika detta och i så fall vilken betydelse har det? Kan munskyddet bidra till att bibehålla 

patientens hälsa efter operationen? Eller varför ska munskydd användas? 

 

I denna litteraturstudie har vi valt att studera betydelsen av att använda munskydd på en 

operationssal och därigenom kommer arbetet även att beröra på vilka grunder personalen bör 

använda munskydd som skyddsutrustning. 

 

 

BAKGRUND 
 

I bakgrunden beskrivs vårdandet på en operationssal, vilka olika sårtyper som finns på operation 

och begreppet postoperativ sårinfektion definieras. Vidare beskrivs munskyddets egenskaper, förr 

och nu, samt de olika smittvägarna luftburen smitta och droppsmitta, eftersom de är aktuella i 

relation till munskyddet. 

 

 

Att vårda på operation  

 

Operationssjuksköterskan arbetar närmast den kirurg som opererar och måste därmed kunna 

hantera de instrument och den skyddsutrustning som krävs för att garantera patientens säkerhet 

(Lundbäck, 2006). I en rapport av Vårdförbundet och Riksföreningen för Operationssjukvård 

(2006) framgår att operationssjuksköterskor ser hygien i relation till patientens säkerhet som ett 

av de allra viktigaste ansvarsområdena. Däri ingår också ansvar för infektionsförebyggande 

åtgärder. 

 

I arbetet som operationssjuksköterska ingår att undervisa om hur och när nödvändig 

skyddsutrustning bör användas, däribland munskydd, på operation. Målgrupperna är nyanställda 

inom personalkategorierna undersköterskor, sjuksköterska, läkare och alla studerande. För att 
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kunna arbeta evidensbaserat och ge riktiga direktiv är det viktigt att känna till betydelsen av att 

använda munskydd. Både ur perspektivet postoperativ infektion, vilket är ett stort lidande för 

patienten, men även utifrån risken för smitta från patient till personal under operationen. 

 

Främjad hälsa är enligt Eriksson (1993) målet i alla vårdprocesser och en operation görs alltid i 

syfte att i någon mening förbättra patients hälsa/lindra dennes lidande. Att lindra lidande är målet 

också för operationssjuksköterskans vårdande.  

 

Förutom lidande i form av ett ovärdigt bemötande kan medicinska komplikationer uppstå i 

samband med en operation, bland annat rent kroppslig smärta som tillfogas patienten vid en 

operation, t ex en postoperativ infektion. Den kroppsliga smärtan fokuseras ofta till en bestämd 

del av kroppen och den kan fånga hela patientens uppmärksamhet och försvåra hennes möjlighet 

att bemästra sitt lidande. Vården blir på så sätt ett vårdlidande. Då patienten sannolikt redan 

upplever ett sjukdomslidande, vilket av Eriksson (1993) kan förklaras som en upplevelse av 

lidande relaterat till sjukdom och behandling/operation, är det viktigt att inte patienten också 

utsätts för ett vårdlidande. 

 

Den primära uppgiften i vården bör därför vara att hjälpa den lidande människan och med alla 

medel lindra eller undvika onödigt lidande (Eriksson, 1994). Att som operationssjuksköterska 

måna om patientens hälsa och undvika vårdlidande i form av postoperativ infektion hos 

patienten, förutsätter således kunskap om korrekt användning och hantering av skyddsutrustning. 

 

 

Postoperativ infektion 

 

WHO:s definition av sårinfektion är ”pus visibel to the naked eye”. En annan beskrivning är ”var 

som tömmer sig spontant eller efter incision”. Hambreus & Tammelin (2006) använder även 

begreppen ytlig eller djup infektion när de beskriver postoperativa infektioner. 

 

Rasmussen (2007) använder fyra gruppindelningar för att värdera ingreppet i förhållande till 

risken för postoperativ infektion: 

 Rena sår. 

 Rena kontaminerade sår, till exempel: luftvägar, underliv, gallvägar, som inte har 

pågående infektion. 

 Kontaminerade sår som vid öppna akuta sår, blindtarm utan varbildning 

 Smutsiga eller infekterade sår, där det är en pågående infektion.  

 

Om bakterier kontaminerar ett operationssår finns risk för att patienten utvecklar en postoperativ 

sårinfektion. Då det inte finns något nationellt system för registrering av sådana går det inte att 

ange hur många postoperativa vårdrelaterade infektioner som uppstår (Hambreus & Tammelin, 

2006).  

 

Ett antal faktorer är avgörande för huruvida patienten riskerar att utveckla en postoperativ 

infektion, t ex patientens tillstånd, typ av operation och den mängd bakterier som når såret. 

Patientens status så som dåligt näringstillstånd, hög ålder, diabetes, steroidbehandling, fetma eller 



 

 4 

 

annan underliggande allvarlig sjukdom är enligt Hambreus och Tammelin (2006) faktorer som 

kan öka risken för en postoperativ infektion. Även patientens egen bakterieflora kan orsaka en så 

kallad endogen postoperativ infektion. Denna typ av infektion dominerar vid t ex 

tarmoperationer. 

 

Smitta från omgivningen kallas exogen smitta. Denna typ av smitta är förenad med yttre faktorer 

som undermålig operationssalsventilation, kontaminerat gods och instrument som inte är korrekt 

rengjorda. Främst kommer dock exogen smitta från operationspersonalen, vilken i möjligaste 

mån förhindras av hygieniska åtgärder, såsom skyddsdräkt och att inte bära smycken (Hambreus 

& Tammelin, 2006). Dock visar Arrowsmith, Maunder, Sargent och Taylor (2001) att förekomst 

av nagellack och ringar hos operationspersonalen inte kan relateras till fler postoperativa 

infektioner.  

 

 

Munskydd  

 

Munskyddets historia finns dokumenterad ända från slutet av 1890-talet då det infördes för att 

skydda personalen vid behandling av tuberkulos. Senare, runt 1905, publicerades munskyddet 

som ett skydd för att förhindra droppsmitta från mun och näsa från kirurg och sjuksköterska till 

patient när de talade under operationen (Riley, 1997).  

 

Under åren har munskyddet utvecklas även till att vara ett skydd för personal mot stänk under 

operation och undersökningar. Men fortfarande används munskydd i första hand för att minska 

risken för postoperativ infektion hos patienten överförd via dropp- och luftburen smitta (Davis, 

Spady & Forgie, 2007).  

 

I Sverige finns riktlinjer för hur munskydd ska användas. I Handboken för operationsvård 

(Tammelin, 2007) anges att: 

”Munskydd och ögonskydd ska användas av sterilklädd personal för att hindra 

stänk till slemhinnorna och ska användas av alla som pratar inom armlängds 

avstånd från det sterila operationsområdet och/eller sterila instrument och vätskor. 

Detta för att hindra salivdroppar från att falla ned på dessa.”  

(http://www.sjukvardsradgivningen.se/handboken/06_article.asp?CategoryId=3081&ParentId=30

78&ChapterId=3081&Preview=&From=MENU&sString=munskydd ) 

 

 

EU-standard för Munskydd prEN 14683 

 

För att vårdpersonal ska kunna välja rätt munskydd vid rätt tillfälle och med rätt egenskaper har 

det nu kommit direktiv från EU. Standarden heter prEN 14683 (Mölnlycke, 2008) och här 

definieras munskyddets egenskaper utifrån bakteriefiltration, andningsvänlighet och 

stänktålighet.  

 

Egenskapen bakteriefiltreringseffektivitet är det som anger den procentmängd infektionsbärande 

http://www.sjukvardsradgivningen.se/handboken/06_article.asp?CategoryId=3081&ParentId=3078&ChapterId=3081&Preview=&From=MENU&sString=munskydd
http://www.sjukvardsradgivningen.se/handboken/06_article.asp?CategoryId=3081&ParentId=3078&ChapterId=3081&Preview=&From=MENU&sString=munskydd
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partiklar som stannar kvar i operationsmunskyddet, vilket har ett direkt samband med mängden 

bakterier som släpps ut genom munskyddet till luften i operationssalen. Munskyddet delas upp i 

två klasser. Typ I munskydd har en bakteriefiltreringseffektivitet på upptill 95% och Typ II 

munskydd har upp till 98% bakteriefiltreringseffektivitet (Mölnlycke, 2008). 

 

Mölnlycke (2008) tar även upp komforten i denna standard, där mäts hur högt 

andningsmotståndet är i ett munskydd. Om motståndet är lågt ökar komforten och det innebär att 

munskyddet känns svalare och lättare att andas igenom och att munskyddet bättre bibehåller den 

kupade formen. Det betyder också att en mindre andel ofiltrerad luft läcker ut runt munskyddet 

vilket gör att munskyddet fyller sin funktion . 

 

Ett munskydd som beskrivs här har tre eller fyra lager. Egenskapen stänkmotstånd har 

munskyddet när det har fyra lager och då det fjärde lagret ligger framför bakteriefiltret som finns 

i munskyddet. Då detta extra lager finns ger det munskyddet ett värde som ska uppfylla ett 

minimivärde på 120mm Hg som motsvarar ett medelvärde för systoliskt artäriellt blodtryck, och 

avses att skydda mot stänk orsakade av bristningar i små artärer (Mölnlycke, 2008). 

 

Minimikrav enligt den nya standarden för munskydd, prEN14683 beskrivs nedan enligt tabell 1: 

 

 

 

Tabell 1. (Mölnlycke, 2008). 

 

 

Smittkällor och smittvägar 

 

Nedan beskrivs de smittvägar och bakterier som är viktiga att känna till då de är relevanta för 

diskussionen om att använda munskydd eller inte på operation. Inledningsvis beskrivs 

principerna bakom luftburen smitta liksom droppsmitta. Dessa smittvägar är vad munskydd avser 

att hindra smittspridning från. 

 

 

Luftburen smitta  

 

Varje människa avger 10 000 hudpartiklar/min till luften när hon går och cirka 10 procent av dem 

är bakteriebärande. Partiklarna, colony forming units, (CFU) är mellan 5-60µm. Storleken är 

relevant i relation till vad munskydden som beskrivs nedan, släpper igenom. Både aeroba och 

anaeroba bakterier finns på dessa partiklar. De anaeroba bakterierna är 30% av andelen bakterier 
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och de överlever länge nog för att kontaminera ett operationssår (Hambreus & Tammelin, 2006). 

 

Antalet CFU på operationssalen är avhängt av hur många personer som rör sig där, hur de är 

klädda och vilken ventilation operationssalen har. De vanligaste bakterierna som flyger runt som 

CFU är staffylococcus epidermidis, coryne och propione acnebakerier. Staffylococcus aurius 

förekommer sällan men då dessa är mer vanligt förekommande hos personer med eksem och 

även friska ”spridare”, så är risken stor för kontamination av såret med denna patogena bakterie 

när dessa personer finns på en operationssal (Hambreus & Tammelin, 2006). 

 

 

Droppsmitta  

 

När det gäller droppsmitta så bildas det vid en nysning cirka 10 000 bakteriebärande droppar, 100 

när en person hostar till och ungefär 10 när en person pratar högt. Salivdropparna är mellan 

0,5µm – 12µm. I de större dropparna kan det finnas mikroorganismer som kan kontaminera 

operationssåret (Hambreus & Tammelin, 2006). Salivdroppar kommer ungefär en meter innan de 

börjar att sedimentera (sjunka till golvet). I dessa droppar finns från en frisk person α-

streptococcer och andra lågpatogena bakerier men om personen har t ex tonsillit så avges även 

stora mängder β-hemolyserande streptococcer grA och de utgör en stor risk för postoperativ 

infektion hos patienten (Hambreus & Tammelin, 2006).  

 

 

PROBLEMFORMULERING 
 

Att genomgå en operation innebär en utsatthet för patienten. Att som patient dessutom drabbas av 

en postoperativ infektion är ett vårdlidande som i möjligaste mån bör undvikas. I ansvaret som 

sjuksköterska på operation ingår att ombesörja att operationspersonalen använder adekvat 

skyddsutrustning för att undvika just postoperation infektion och det onödiga lidande detta 

innebär för patienten.  

 

Munskydd som en del av skyddsutrustningen motiveras med att det skyddar patienten mot smitta 

från personalen, men det antas också skydda personalen från stänk från patienten. Beläggen för 

dessa uppgifter är dock vaga och delade meningar råder om huruvida munskydd ska användas 

eller inte. Därför valdes det att i föreliggande litteraturstudie belysa vilka evidens som finns 

ifråga om på vilka grunder munskydd rekommenderas eller inte.  

 

 

SYFTE 
 

Syftet är att beskriva på vilka grunder munskydd bör användas på operation. 
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METOD 
 

En litteraturstudie i form av en litteraturöversikt har valts som metod. Enlig Friberg (2006) är det 

ett strukturerat arbetssätt för att skapa en översikt av forskningsresultat inom ett visst 

kunskapsområde.  

 

Kirkevold (1997) beskriver resumé reviews (sammanfattande översikt), som en kort 

sammanfattning av studierna inom ett visst område. Där presenteras de olika huvudämnena, 

problemställningar, hypoteser, metoder och huvudfynden. Det är en effektiv översikt över all 

relevant forskning inom ett visst ämne. Kirkevold (1997) beskriver det även som en integrativ 

forskningsöversikt som ger möjlighet att på ett mer övergripande sätt bygga ihop baskunskap, 

fenomen och förhållningssätt som har rapporterats genom olika teorier och från grundforskning. 

Detta sammanfogas genom att bryta ner texten till olika kategorier. Det ska göras utan ansats att 

utvärdera överensstämmelser och ha överseende med inkonsekvenser i de olika begreppsbilderna 

(Kirkevold, 1997).  

 

Det är viktigt att i den integrativa forskningsöversikten göra konklusioner kring det valda ämnet, 

fenomenet eller relationen. Resultatet och fynden ska presenteras på ett meningsfullt och 

lättförståligt sätt (Kirkevold, 1997).  Detta för att arbetet ska få betydelse inom forskningen och 

inom omvårdnadsområdets utövande. 

 

 

Litteratursökning  

 

Sökningar efter relevanta artiklar är gjorda i de vetenskapliga databaserna Cinahl och Medline 

med sökorden: surgical mask* or masks* and surgical wound infection*. För att kunna 

sammanfatta all väsentlig forskning kring frågan om munskydd, i enlighet med Kirkevolds 

(1997) litteraturöversikt, har såväl empiriska (kvantitativa) artiklar som review-artiklar sökts.  

 

Inklusionskriterier: 

 studien ska belysa munskyddets relation till postoperativ infektion hos patienter. Eller 

belysa rekommendationer för munskydd på operation. 

 i artiklar över empiriska studier ska patienter deltagit 

 artikeln ska vara vetenskaplig (Peer Review) 

 studien ska vara utförd efter år 1980. 

 

Exklusionskriterier: 

 annat språk än engelska eller nordiskt språk 

 studier gjorda i patientfri miljö, på grund av att då framgår inte verklig incidens av 

postoperativ infektion, utan bara CFU i närmiljön av ett fiktivt operationssår 

 specialistområden så som tand, hjärtkirurgi och ögon då dessa inte förekommer som 

ingrepp på allmänna operationsavdelningar i Sverige, utan tillhör specialistsjukvård på 

egna operationsavdelningar. 
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Sökning i Cinahl, med begränsningen Peer Reviewed, resulterade i 24 träffar. Tre artiklar valdes 

bort där patienter inte deltog i materialet, fyra artiklar som beskrev rutiner och standarder på 

operation, en med inriktningen endast ögon och en hjärtkirurgi. Elva artiklar var inlägg i debatter 

och artiklar som inte var vetenskapliga enligt gängse praxis. Fyra review-artiklar söktes fram som 

var vetenskapliga. 

  

På Medline gav samma sökord som ovan 66 träffar. Här exkluderades två artiklar på grund av 

annat språk än engelska/nordiskt språk, tre där patienter inte deltog, två artiklar som endast tog 

upp rutiner och standarder på operation, fyra med inriktning mot hjärtkirurgi och två som 

handlade om ögonkirurgi. En artikel handlade om tandimplantat och 26 artiklar var editorial eller 

annan typ av artikel som inte var vetenskaplig. Fyra studier och fyra review-artiklar som var 

vetenskapliga, inkluderades.  

 

Många av artiklarna dök upp både på Cinahl och Medline och totalt fanns fyra kvantitativa 

studier gjorda på operationssal under operation. Review-artiklar (systematiska litteraturstudier) 

hittades fem stycken. Revieiew-artiklarna var analyser av en eller flera av de kvantitativa 

studierna som även är med här. På detta sätt är det möjligt att belysa hur samma kvantitativa 

resultat kan ligga till grund för olika konklusioner. 

 

 

Dataanalys 

 

Analysarbetet startade med att artiklarna lästes och sammanfattade deras problem, syfte, metod 

och resultat enligt Friberg (2006), se bilaga 1. Detta för att få en överblick över innehållet.  

 

För att kunna analysera och sammanställa review-artiklarna och de empiriska studierna gjordes 

en analys enligt Kirkevold (1997) resumé review. Där först materialet samlades in, lästes och 

analyserades. Sedan drogs slutsatser av de samlade fenomenen och letade efter meningar och 

sammanhang som svarade mot frågorna: vad har munskyddet för betydelse på operation? Samt: 

på vilka grunder ges rekommendationen kring munskyddets användande?  Teman som återkom i 

de flesta artiklarna sammanställdes på ett meningsfullt sätt (bilaga 2),. Inom varje tema fanns 

likheter och skillnader vilka kommer att redovisas i resultatet (Kirkevold, 1997) 

 

Inför varje tema lästes artiklarna utifrån endast detta, för att hitta allt som var relaterat till just det 

ämnet. När nästa tema skulle sammanställas upprepades processen. Det blev totalt fyra teman: 

Munskyddets skydd mot bakterier, Stänkskydd, Kostnader för munskydd och Rekommendation: 

använd/använd ej munskydd/tveksam. Där det valda temat ej fanns i artikeln skrevs 0 (noll), för 

att tydliggöra att artikeln var genomläst utifrån detta ämne (bilaga 2). 

 

Både review-artiklarna och de empiriska studierna är granskade och analyserade på samma sätt. 

Då en review-artikel är en sammanställning av en till flera andra forskningsstudier har det dock 

arbetats mot att lyfta fram artikelförfattarens slutsatser och resultat i första hand, speciellt under 

temat rekommendation: använd/använd ej munskydd/tveksam där det valts att direktcitera för att 

undvika risken för feltolkning.  
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RESULTAT 
 

Resultatet presenteras i fyra teman, där de första tre benämns: Munskyddets skydd mot bakterier, 

Stänkskydd samt Kostnader för munskydd. Avslutningsvis sammanfattats vilka 

rekommendationer som ges avseende munskyddets användning i temat: Rekommendation: 

använd/använd ej munskydd/tveksam.  

 

 

Munskyddets skydd mot bakterier  

 

Två studier, Chamberlain och Houang (1984) respektive Tunevall (1991), har fått likvärdiga 

resultat i grupper om att använda munskydd och att inte använda munskydd under operation. I 

studien av Chamberlain och Houang (1984) var deltagarnivån låg (41 patienter). Patienterna fick 

här tre djupa abdominella (i buken) infektioner, alla fanns i gruppen där personalen inte använt 

munskydd. På de två första patienternas odlingar växte det staffylococcus aurius, och på den 

tredje patientens, gardnerella vaginalis (slidbakterie). Troligen uppkom den sista infektionen från 

patientens egen underlivsflora. 

 

Chamberlain och Houang (1984) använde sig av blodagarplattor som var utplacerade under 

operationen nära operationssåret för att kunna odla fram bakterier som finns i närheten men som 

inte alltid uppbringar en postoperativ infektion. På blodagarplattorna, som odlades från de strax 

under näsan på opererande läkaren, så var frekvensen högre av organismer (CFU) när de inte 

använde munskydd, till skillnad mot när personalen använde munskydd, detta gällde speciellt 

streptococcer. Streptococcerna, skriver Chamberlain och Houang (1984), kom troligen från 

munhålan hos operatören som inte bar munskydd. Vid två tillfällen hittatdes staffyllococcus 

aurius hos en personal, men vid typning fanns ingen trolig överensstämmelse med patientens 

infektionsodlingar. I gruppen där personalen hade munskydd uppkom ingen postoperativ 

infektion. 

 

De bakterierna Tunevall (1991) utvärderar i den löpande texten är staffylococcer och β-

heamolytiska streptococcer. I denna studie med 3967 patienter fick 184 opererade patienter en 

postoperativ infektion (73 där munskydd bars, 55 där inte munskydd bars). Av olika skäl kunde 

bara 112 odlingar utvärderas och flera odlingar hade flera kulturer av bakterier. I 29 odlingar 

hittades staffylococcer där de hade använt munskydd, och vid 21 odlingar där inte munskydd 

användes. I tabellerna står att läsa att det finns redovisat tarmrelaterade bakterier som bakteroides 

fragilis, escherichia coli (e-coli). De tarmrelaterade bakterier finns att hitta på minst 50 av 

odlingarna i gruppen med munskydd, och på minst 36 odlingar i den grupp som var den utan 

munskydd.  

 

Av dessa studier framgår att vare sig munskydd används eller inte så riskerar det att uppstå en 

postoperativ infektion relaterade till näs- och halsflora. Men risken är än större att en 

tarmbakterie är skulden till den postoperativa infektionen. 
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Två studier som hävdar att personal utan munskydd inte ger en postoperativ infektion är 

studierna av Tunevall och Jörbeck (1992) och Orr (1981). I Tunevalls och Jörbecks (1992) studie 

på 14 patienter som genomgick thyroideaoperation (sköldkörteloperation) uppstod ingen 

postoperativ infektion på någon patient. Här användes munskydd med ett intervall på 30 minuter 

och utan munskydd i 30 minuter och antalet CFU mättes nära operationsområdet under operation. 

Genom odling från CFU-insamlingarna återfanns α-hemolytisk streptococcer, propionibakt acnes 

och corynebakt, men mestadels staffyllococcus epidermidis (KNS). Här erhölls ingen positiv 

odling från staffyllococcus aurius. 

  

Den andra studien som inte ser att personalen överför någon smitta när de inte använder 

munskydd trots patienter med postoperativa infektioner, är gjord av Orr (1981). I studien hittas 

inte staffylococcer eller streptococcer på patienternas odlingssvar trots att bakterierna fanns med 

på personalens odlingar, då och då. Rutinmässigt under denna studie togs halsprov på personalen 

en gång i månaden eller när de var förkylda för att kartlägga deras flora.  

 

Orr (1981) gjorde studien utan munskydd på 432 patient. Här säger han konsekvent att ingen av 

de åtta postoperativ infektionerna kunde härledas till personalens halsflora. Tabellen i artikeln 

visar att e-coli finns på de flesta odlingssvaren. De flesta av operationerna var alltså relaterade till 

mag-tarmsystemet.  

 

Sammanfattningsvis visar dessa fyra studier att risken är stor att patienten riskerar att få en 

postoperativ infektion genom att kontaminera operationsområdet med den egna normala 

bakteriefloran, speciellt från mag- och tarmslemhinnan. Staffylococcer och streptococcer 

förekommer i odlingssvaren i flera av studierna, men om stammarna på odlingssvaren för 

patientgruppen är samma som i odlingarna hos personalen framkommer inte i texterna. Dock kan 

konstateras att staffylococcer och streptococcer verkar kunna passera genom de munskydd som 

använts i dessa studier. 

 

 

Stänkskydd 

 

Tanken med utökat personalskydd som tillägg av visir beskrivs av Jensen et al. (1993). De skriver 

att munskydd knappast är tillräckligt värn för exponering vid sprut och stänk och att därför 

behövs det skyddsglas eller visir för personalen på operation. 

 

Romney (2001) tar upp att i framtiden bör munskydd användas som täcker hela ansiktet, då det är 

lika viktigt att skydda personalen mot smitta som patienten mot att bli kontaminerad. Det är inte 

helt ovanligt att operationsteamet får blodstänk i ansiktet och hals. 

 

 

Kostnader för munskydd  

 

En artikel som tar upp de finansiella aspekterna som grund för att använda munskydd är Tunevall 

(1991). Tunevall beskriver uppskattade kostnader för förbrukningen av munskydd i sjukvården i 
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Sverige och att utgiften kan halveras om personalen överväger när de ska använda ett munskydd. 

I studien av Tunevall och Jörbeck (1992) rekommenderas samma kostnadsbesparing genom att 

personal som inte har kontakt med såret inte behöver munskydd. Jensen et al. (1993) skriver i 

allmänna ordalag att i Danmark ska Sundhetsväsendet prioritera resurserna och användandet av 

munskydd på operation ur ett ekonomiskt perspektiv. Lipp & Edwards (2007) och Romney 

(2001) tar upp ekonomin i samband med framtida forskningen och menar att mer evidensbaserad 

forskning om munskydd krävs, då dagens besparingstider gör att hänsyn måste tas till minskad 

sjukhusbudget.  

 

Sammanfattningsvis hävdar flera artikelförfattare att de ekonomiska aspekterna av förbrukning 

av munskydd är ett argument för att det ska respektive inte ska användas, men också ett motiv till 

varför fortsatt forskning behövs. 

 

 

Rekommendationer för att: använd / använd ej munskydd / tveksam 

 

Artiklarna ger olika rekommendationer ifråga om att använda munskydd eller inte, ofta utifrån 

likvärdiga studieresultat. Några författare ger läsaren uppmaningen att munskydd bör användas 

för att skydda sig från smitta från patienten och någon att munskydd inte behövs alls. Några av 

författarna, speciellt i review-artiklarna ställer sig tveksamma till att ta bort munskydden och 

menar att mer forskning behövs före ett sådant beslut. 

 

Rekommendationerna om bruket av munskydd på operationssal ställs inte fullt ut i relation till 

resultaten av analyserna och återfinns under diskussionsdelen i artiklarna. 

 

 

Använd munskydd  

 

Tunevall (1991) menar att även om det inte är bevisat att patienten gagnas av att personalen bär 

munskydd så rekommenderas det i artikeln att: 

     ”Masks may be used, however to protect the operatingteam from drops of blood, which might 

be infected with hepatitis B-virus or HIV. Masks might also be used to protect the staff from 

airborne infections in patients.” (Tunevall, 1991, s 386). 

 

Även i nästa rapport skriver Tunevall och Jörbeck (1992), då mätning av patogena bakterier inte 

tycktes ge patienten postoperativ infektion, att: 

     “Masks may be used by the surgeon and the assistants for protection of the mouth and nose 

from drops of blood that may carry HIV or hepatitis B virus.” (Tunevall & Jörbeck, 1992, s 265). 

 

Chamberlain och Houang (1984) föreslår att: 

     “The wearing of masks by a voluble surgicalteam appears to be prudent practice during 

abdominal surgery.” (Chamberlain & Houang, 1984, s. 433). 

Även i denna studie var det obevisat att det var direkta dropparna från talet som orsakar de 

postoperativa infektionerna. 
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Romney (2001), som skrivit en reviewartikel hävdar att den sammantagna bedömningen utifrån 

studerade artiklar är att: 

     ”Circulation personel in the operating theatre, including anaesthetists, should continue to 

wear surgical facemasks whenever open sterile items and equipment are present” (Romney, 

2001, s. 255). 

 

Jensen, Jepsen, Lester och Pers (1993) som också är en reviewartikel menar utifrån de granskade 

studierna att huvudregeln borde vara att: 

     ”omklædt personale ved operationsbord og instrumentbord fortsat använder maske medens 

personale på gulvet  kan undlade maske.” (Jensen, Jepsen, Lester & Pers, 1993, s. 1941). 

 

 

Använd ej munskydd   

 

Orr (1981) menar att: 

     ”the wearing of a mask has very little relevance to the wellbeing of patients undergoing 

routine general surgery and it is a standard practice that could be abandoned.” (Orr, 1981, s. 

391). 

 

När det gäller personal som inte är sterilklädda säger dock Tunevall och Jörbeck (1992) att 

operationspersonal som inte är i kontakt med operationssåret inte behöver munskydd, då man 

menar att munskydd är obekväma. Likaså skriver Jensen, Jepsen, Lester och Pers (1993) att 

narkospersonalen och personal på golvet kan undvara munskydd. 

 

 

Tveksam till munskydd  

 

Edwards (2001) ger ingen rekommendation utan menar att operationspersonal i denna era av 

evidensbaserad vård bör gå mot ett patientindividuellt val när munskydd ska användas hellre än 

att ha det som rutin. 

     ”during lowrisk surgical procedures must be an informed one. It is not clear from the evidens 

whether the level of contamination demonstrated by the studies has any clinical significance to 

the patient. Is wearing a mask another ritual?” (Peggy Edwards, 2001, s. 546). 

 

Inte heller McCluskey (1996) ger någon tydlig rekommendation utan menar att mer forskning 

behövs. 

     ”carfully designed clinical studies is required in specialised areas, such as orthopaedic 

surgery where the use of masks is traditionally defended, but it is unlikely that such studies will 

be considered ethical”( McCluskey, 1996, s 20). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

Då antalet empiriska studier kring munskyddets betydelse för uppkomsten av postoperativ 

infektion är begränsat föll valet på att göra en litteraturöversikt. På så sätt kunde vi inkludera 

även review-artiklar, och därmed sammanställa alla vetenskapliga artiklar som belyser vår 

forskningsfråga. Eftersom frågan om munskyddets funktion inte bara står i relation till 

postoperativ infektion, kom vårt arbete också att omfatta frågan om på vilka grunder studierna 

rekommenderar att munskydd bör användas eller inte. Valet av Kirkevold (1997) som modell för 

litteraturöversikten framstod som den bäst lämpade, med tanke på att arbetet handlade om att 

sammanställa artiklar som inte alltid var självklart jämförbara. Vår intention var härmed att inte 

återigen tolka text utan snarare att sammanställa materialet. 

 

Genom att förutom att granska empiriska studier, också granska review-artiklar var det möjligt att 

se hur samma studie bedömdes på olika sätt och hur samma resultat, efter att ha tolkats, därför 

kunde leda till olika slutsatser. 

 

För att söka den kunskap och fakta som finns i vår region, och hur personalen förhåller sig till 

dagens bruk och kriterier av munskydd, har vi varit i kontakt med sjukhushygien på vårt 

hemsjukhus, produktansvarig på inköpsavdelningen och hygiensjuksköterskan som är knuten till 

uppköp av munskydd. Det som de hänvisade oss till var bland annat Mölnlyckes hemsida som vi 

hänvisar till i vårt arbete och Cochranes databas.  

 

Förvånade är att inte fler empiriska studier är gjorda. Via länkar som finns i Handboken och 

Cochranes databas har vi bara funnit rapporter som är utförda i artificiell miljö och som räknar 

CFU och där den reella postoperativa infektionsfrekvensen därför inte blir synlig. Många studier 

har därför studerat CFU snarare än relationen mellan CFU och postoperativa infektioner. När vi 

sökte artiklar fann vi inom ortopedin flera artiklar med mätning av CFU-halter på operationssal 

men ingen forskning med incidens av postoperativ infektion under verklig operation där personal 

använt eller ej använt munskydd. Vad är CFU egentligen? Jo, en partikel med utrymme för virus 

och bakterier att transporteras på i luften och en möjlig miljö för dem att överleva en transport 

fram till ett annat medium (patientens sårhåla). Ibland finns det odlingsbart materiel på 

partiklarna, ibland inte. I många studier tycks forskarna valt den lätta vägen, att forska utan 

patient, fast det intressanta egentligen vore att forska på incidens av postoperativ infektion med 

eller utan munskydd. 

 

Studierna vi granskat har lagt vikten vid olika faktorer, vilket alltså gjorde det svårt att jämföra 

studierna helt fullt ut. Ibland har det ingått odlingar på personals näs – och halsflora, ibland har 

CFU mätts och odlats, ibland har forskarna haft blodagarplattor vid såret. Att sammanställa och 

kunna jämföra dessa resultat var inte självklart. I de empiriska studierna har patientdeltagandet 

dessutom varierat, till exempel hade Tunevall (1991) ett stort antal patienter och Jörbeck och 

Tunevall (1992) endast ett fåtal och då endast strumapatienter. Även Chamberlain och Houang 

(1984) gjorde sin studie på bara ett fåtal patienter. Ett litet urval gör det också svårt att dra några 

generella slutsatser. Studien av Orr (1981) var inte en randomiserade kontrollerad studie, utan här 

jämfördes resultatet med tidigare års postoperativa infektionsstatistik. Detta innebär möjligen ett 
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lägre bevisvärde.  

 

Ett annat fenomen som noterats i artiklarna var felcitering, bland annat hävdar Chamberlain och 

Houang (1984) att Orr hävdat i sin studie (1981) att han hade restriktioner till sin personal att inte 

prata för mycket under operationerna, men det var inga restriktioner av detta slag på 

operationssalen under studien enligt originalkällan. Trots detta som möjligen är ett tecken på 

bristande kvalitet inkluderades artikeln, eftersom det fanns så få artiklar. 

Resultatdiskussion 

 

Angående vårt val av forskningsfråga så ser vi vår yrkesprofession som tvärvetenskaplig, genom 

att operationssjuksköterskans arbetsuppgifter förutsätter såväl medicinsk som mer humanistiskt 

orienterad kunskap. 

 

Det finns ingen vedertagen definition av vårdvetenskapens forskningsområde, men enligt 

Vetenskapsrådet (2005) behandlar vårdvetenskap frågeställningar om vård i relation till 

människors hälsa och ohälsa. Dess centrala frågor beskrivs som de som rör mötet mellan patient 

och vårdare. Med risk för att vi valt en fråga som inte berör detta som beskrivs som centralt, har 

vi ändå valt att hålla fast vid vår ursprungliga undran. Patientens säkerhet ingår i 

operationssjuksköterskans ansvar, ett tryggt och gott vårdande förutsätter hög kompetens ifråga 

om alla de åtgärder som har betydelse för patientens hälsa. Syftet med vårdandet, såväl den 

mellanmänskliga interaktionen som de säkerhetsåtgärder som utförs, är att främja hälsa och 

minska lidandet hos patienten vilket bör vara det primära med vårdandet enligt Eriksson (1994). 

Vi ser att de olika kompetenserna kompletterar varandra och möjliggör ett holistiskt vårdande. 

 

Det är inte en lätt sak, rent etiskt, att göra studier på patienter där personalen vill operera utan 

munskydd vid till exempel höftprotes- eller kärlgraftoperationer, som är ryktesvis erkänt 

infektionskänsligt. Alla har väl hört ordspråket: 

     ”Man kan spotta i en buk men inte ens titta i en led innan patienten får en infektion”.  

Eller det kanske bara är vi operationssjuksköterskor som känner till det ordspråket? 

 

Med tanke på hur vedertaget det är med munskydd trodde vi att evidensen skulle tala för fortsatt 

användande ur ett patientperspektiv. Men vi fann tvetydigt resultat. 

 

Under perioden som Tunevall (1991) genomförde sin studie infektionsregistrerades 56 patienter 

för postoperativ infektion, i en exkluderad grupp av 879 patienter för att de var högriskpatienter. 

Det vill säga att de antingen var operationer med implantat (syntetiska graf) eller så hade 

patienten någon typ av blodsjukdom. Det hade varit intressant om dessa hade forskats på också. 

 

När vi läst de ingående artiklarna ser vi att även när det finns en hel del partiklar på 

operationssalen så ger det sällan en infektion inom allmänkirurgi. Den egna floran inom 

tarmkirurgi verkar spela större roll och då dessa bakterier kontaminerar operationssåret kan 

patienten utveckla en postoperativ sårinfektion, vilket överensstämmer med Hambreus och 

Tammelin (2006). Rekommendationerna som vi kan läsa ut ur artiklarna som analyserats, och de 

som finns i Handboken (Tammelin, 2007) tycks bygga på forskning som inte gett ett signifikant 

resultat som pekar mot att operationspersonal kan sluta använda munskydd ur 
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patientperspektivet.  

 

Som vi skrivit i bakgrunden kan en postoperativ infektion uppstå av flera orsaker, som vilken typ 

av operation patienten genomgår eller att risken är större för komplikationer om patientens 

allmäntillstånd är försvagat av till exempel diabetes, annan underliggande allvarlig sjukdom eller 

dåligt näringstillstånd (Hambreus & Tammelin, 2006). När personalen ska ta hänsyn till både 

patientens och personalens risk för smittöverföring, är det svårt att ur de granskade artiklarna få 

ett entydigt svar om munskydd ska användas eller inte.  

 

Det är många som efterlyser mer forskningen kring munskyddets vara eller icke vara ur ett 

patientperspektiv. McCluskey (1996) skriver att forskning bör göras i specialområden som 

hjärtkirurgi och ortopedi på grund av att där anses i dagsläget munskydd vara behövligt och 

välgörande. Skälet är att just denna patientgrupp får ett stort vårdlidande om de på grund av 

bakterier får en djup infektion som då kan vara förödande för t ex ett inplantat. 

 

Vad det gäller munskyddets funktion som stänkskydd för personal, presenterar artiklarna 

egentligen inga vetenskapliga evidens för eventuell smittspridning, utan konstaterar snarare att 

det är en självklarhet att personal bör skyddas så mycket som möjligt. Detta stämmer med vår 

egen erfarenhet av den praxis som råder inom operationsvården idag, glasögon och ansiktsvisir 

används t ex alltid vid operation av patient med blodsmitta. Enligt en studie av Davis, Spady och 

Forgie (2007) är yngre doktorer mer välvilligt inställda till att använda munskydd med visir för 

att skydda sig för blodstänk Kanske de äldre kirurgerna sällan skyddar ögonen på grund av att 

dessa munskydd inte funnits så länge på marknaden och att de hellre arbetar med samma 

munskydd som de alltid gjort, av gammal vana? De äldre kirurgerna har även enligt Davis et al. 

(2007) en uppfattning om att munskydd ska användas för att inte sprida sjukdomar. Författarna 

skriver också att de tror att munskydd med stänkskydd skyddar bäraren mer än bara ett 

munskydd. 

 

Kostnader för munskydd borde inte vara något som svarar på frågan om munskydd ska användas 

eller inte, men är ändå en viktig faktor med tanke på att mycket kretsar runt pengar i dagens 

sjukvård. Kostnaden kan vara avgörande i ett beslut, då evidensen för att använda munskydd på 

operationssalen kan vara tvetydiga. Dessutom ger flera författare sin rekommendation kring 

användandet av munskydd utifrån en ekonomisk grund. 

 

Författarna till artiklarna tar upp kostnader för munskydd i de senare artiklarna inom både 

empirisk forskning och rewiev-artiklarna är intressant, ska det få spela roll mer än evidensen? 

Ekonomi är ett ämne som blir mer och mer aktuellt i dagens spartider. Det är kanske så att detta 

ämne uppmärksammas av beslutsfattare inom vården om det vinklas mot ett beslut i en riktning 

som är lönsam på kort sikt. Med tanke på vad sjukhusen idag har för sparkrav på sig finns det 

kanske pengar att spara om det blir ett reflekterande tänkande när personalen bör använda 

munskydd eller inte. 

 

När vi läst artiklarna har endast en tagit upp hur munskydd ska vara utformat eller hur det ska 

sitta och det är Lipp och Edwards som skriven så sent som 2007. Ingen annan artikel beskriver 

vad för slags munskydd som har använts, hur det sett ut, material, antal lager osv. När Beck 

(1992) diskuterar munskydd på operationssalen som stänkskydd, menar han att det inte är ett 

fullgott stänkskydd som det är utformat i dagsläget. Då personalen andas in genom ett fuktigt 
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munskydd är risken stor att andas in smittsamma kroppsvätskor. Han menar att personalen istället 

ska skydda sig med heltäckande ansiktsvisir. Girard (2003) skriver att vid användningar av 

munskydd så får det inte placeras under näsan och inte heller använda samma munskydd hela 

dagen. Och även hon säger att ett vått munskydd är oanvändbart för det främjar smitta att åka 

igenom munskyddet. Författaren menar vidare att kanske ska munskydd vara standard även för 

patienten likväl som för operationspersonalen tills det finns evidens för vem som smittar vem. 

 

Idag finns det en EU-standard för att vårdpersonalen ska kunna välja rätt munskydd vid rätt 

tillfälle. Operationssjuksköterskor bör medvetet välja de munskydd som har egenskaper utifrån 

bakteriefiltration, andningsvänlighet och stänktålighet (Mölnlycke, 2008). Med tanke på 

artiklarnas ålder och bristande information om munskyddens utformning är frågan om resultatet 

överhuvudtaget är giltiga idag? Å andra sidan kan frågan ställas; på vilka grunder EU:s standard 

för munskydd utformats? 

 

Frågan är hur vi ska ta beslut om munskyddets vara eller inte vara då det egentligen inte finns 

någon studie som med signifikans kan ge rekommendationen om användandet av munskydd eller 

inte, och i så fall på vilka grunder. Belkin (2000) skriver att munskydd har överlevt för att det 

verkar vara ”a reasonable thing” som har överlevt på att det är så det alltid har varit, och på så vis 

undkommit kritik och ifrågasättning. Vi har inget fullgott svar på vår fråga då det är så få studier 

gjorda. Förhoppningen var att hitta många och välgjorda studier på ett viktigt område, som berör i 

första hand patientens hälsa, men också personalens. Munskydd har varit en självklar del i 

operationspersonalens skyddsutrustning i så många år utan att det egentligen funnits någon tydlig 

vetskap om det verkligen skyddar patient eller personal. Arbetet att studera vetenskapliga artiklar 

har alltså inte gett oss det svar vi hoppades på, snarare har det gett oss en indikation på hur 

kritiska vi bör förhålla sig till såväl rutiner som vetenskaplig evidens. 

 



 

 17 

 

Implikationer 

 

Trots ett icke-entydigt underlag har vi försökt att formulera praktiska implikationer utifrån de 

vetenskapliga evidens som finns att tillgå idag:  

 

 Inom allmänkirurgi när den utförs i lokaler som följer dagens standard behöver personal 

inte använda munskydd ur ett patientperspektiv men för att skydda sig själv. 

  

 Inom kirurgi där implantat inopereras, är forskningen ringa i miljöer där patienter deltagit, 

här saknas evidens om munskydd skyddar mot postoperativ infektion. Därför kan vi inte 

säga att personalen här kan undvara munskydd. 

 

Ur perspektivet munskydd som stänkskydd för personalen på operationssalen har kunskapen om 

detta utvecklats under de senaste åren. Utifrån EU-normen prEN 14683 anser vi att personalen 

bör se munskyddet som: 

 

 ett egenskydd vid alla operationer, då personalen använder ett munskydd som är klassat 

Typ IIR (är stänktåligt) och att personalen har ett visir eller skyddsglas för ögonen.  

 

Slutligen vill vi hävda att det behövs ny forskning med dagens munskydd, med frågan på vilka 

grunder vi bör använda munskydd. 
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Översikt av analyserad litteratur, bilaga 1: 

 

Enligt Friberg Perspektiv  Problem och 

syfte 

Metod Resultat 

Titel:  
Postoperative 

Wound Infections 

and Surgical Face 

Masks: A 

Controlled Study  

Författare:  

Th. Göran 

Tunevall, 

 M.D. 

Tidskrift: 

World Joumal  

of Surgery  

Årtal: 1991 

Naturveten- 

skaplig.  

Visa 30% eller  

större skillnader 

i allmän kirurgiska 

operationer när 

munskydd/används 

kontra inte använder 

munskydd. 

 

 Kvasi-RCT och 

Chi-squareTest. 

”Använda 

munskydd eller  

ej munskydd”.. 

3088 patienter. 

 

1537 patienter där 

personal bar munskydd, 

fick 73 infekton (4,7%).  

1551 patienter där inte 

personal bar munskydd, 

fick 55 infektion(3,5%).  

”Det är inte bevisat att 

munskydd skyddar 

patienten som opereras av 

frisk personal.” 

 

Titel:. 

Influence of 

wearing masks on 

the density of 

airborne bacteria 

 in the vicinity of 

the surgical 

wound. 

Författare:  

Th. Göran 

Tunevall, M.D.  

Hans Jörbeck 

Tidskrift: 

European journal 

of surgery 

Årtal:1992 

Naturveten- 

Skaplig. 

 

 

Syftet är att jämföra 

antalen CFU i 

närheten av 

operationssåret under 

operationen 

 när munskydd 

används/inte används 

av teamet. 

 

RCT. Sartorius air 

sampler. 

(aprtikelsamlare) 

14 operationer 

gjorda på 

thyroidea. 

30minuters 

perioder 

med eller utan 

munskydd.  

Operationen ska 

vara i minst en 

timma. All 

personal på salen 

deltog. 

 

 

Ingen postoperativ 

infektion på någon 

patient. 17 perioder m 

munskydd, 28 utan 

munskydd. ”Munskydd 

under operation påverkar 

inte antalet potentiella 

patogena bakterier i luften 

nära operationssåret”. 

 

Titel: 

Is a mask 

necessary in the 

operating theatre? 

Författare:  
Orr NW 

Tidskrift: 

Annals Of The 

Royal College Of 

Surgeons Of 

England 

Årtal:1981 

Naturveten- 

Skaplig. 

 

 

 

 

Syftet var endast 

 att se om 

postoperativa 

infektioner ökade vid 

icke användning av 

munskydd. 

 

Ej munskydd under 

6 mån  

 

432 operationer med 1,8 

% postoperativ 

infektionsfrekvens. 

”Att använda munskydd 

har liten relevans i 

välmående för patient 

opererad i allmänkirurgi”. 

 

Titel: 

Trial of the use  

of masks in the 

gynaecological  

operating theatre. 

Författare:  

Naturveten- 

Skaplig.   

 

 

 

”Vill se om 

rekommendationerna 

från Orr´s studie 

håller "att man kan 

överge 

munskydd utan att 

RCT. använde 

agar- plattor. 

41 kvinnor, 

25 med munskydd 

och 

16 utan munskydd  

3 patient med djup 

infektion - men ingen 

annan statistik förutom 

CFU-räkning. 

"vi fann en ökad 

infektionsökning efter stor 
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Chamberlain, 

G.V. 

Houang, E  

MRC Path 

Tidskrift: 

Annals of the 

Royal College of 

Surgeons 

 of England  

Årtal:1984 

postoperativa 

infektionerna ökar” 

och om 

rekomendationerna 

kan ges på 

gynekologiska 

operationer”. 

 

  

 

bukkirurgi när 

operationsteamet  

inte använde munskydd." 

 

Titel: 

Disposable 

surgical face 

masks for 

preventing 

surgical wound 

infection in clean 

surgery.  

Författare:  

Lipp Allison  

Edwards, Peggy 

Tidskrift: 

Cochrane 

Database Of 

Systematic 

Reviews 

Årtal:2007 

Review-artikel. 

 

 

 

 

Identifiera och 

granska all 

randomiserad och 

 kontrollerad 

forskning. Utvärdera 

engångs-munskydd 

som används av 

operationsteam under 

ren kirurgi för att se 

om det förebygger 

postoperativa 

infektioner. 

 

Sökning genom: 

Cochranes databas, 

tillverkare, 

distrubitörer av 

 munskydd och  

operationssjuk- 

sköterskeorganisati

on. 

 All data lades in i 

Cochrane RevMan 

software-program. 

 

De fann: 

Chamberlain: ej definierat 

begreppet sårinfektion. 

Tunevall:: Använder 

definitionen: Pus visibel 

to the naked eye.och 

 cellulliteis utan pus. 

Författare skriver att 

Tunevall ”favoriserar att 

inte använda munskydd” 

Författarna menar att det 

är otillräckligt med bevis 

på att engångs-munskydd 

förebygger posoperativa  

infektioner i ren kirurgi. 

 

Titel: 

Does Wearing a 

Face Mask 

Reduce Bacterial 

Wound Infection:  

Författare:  

Fiona McCluskey   

RGN  

Tidskrift: 

British Journal  

of Theatre 

Nursing. 

Årtal:1996 

Review-artikel. 

 

 

 

 

 

Utforska huruvida  

munskydd reducerar 

bakterieinfektion hos 

den postoperativa 

patienten. 

 

Via Medline och 

Chinal åren 1982-

95 och 

Hawthorne  

checklist(1983) 

 

Analysen av artikel 

skriven av: 

Orr: hävdar att det är 

edogena infektioner i den 

retrospektiva gruppen. 

Reabilitet och validitet 

kan inte verifieras.  

Chamerlain: Har ett litet 

urval av patienter. Trots 

att patientens infektion 

inte kunde relateras till 

personalens flora så 

undrar författarna varför  

man avbröt studien. 

Tunevall :Munskydd har 

ingen effekt på andelen 

postoperativ infektion. 

Författarnas 

sammanfattning: modern 

teknik, kort narkos, och 

kort vårdtid ger kirurgen 

möjlighet till en förväntad 

läkning utan infektion. 

 

Titel: 

Contamination  

of the surgical  

field  

Författare:  

Review-artikel. 

 

 

“Koncentrera 

sig på insatsen av 

munskydd för att 

minska 

kontaminationen 

Genom: 

 Cochranes 

databas, tillverkare 

och distrubitörer av 

 munskydd och  

”Det är rättvist att dra 

slutsatsen att  

operationsmunskydd 

minskar kontaminationen  

i operationsfältet ,i vilken 
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Peggy Edwards 

,RN BSc Dip ODP  

Tidskrift: 

British Journal 

of Perioperative  

Nursing  

Årtal:2001 

i operations fältet”. 

 

operationssjuk- 

sköterskeorganisati

on. 

 All data lades in i 

Cochrane RevMan 

software-program. 

 

utsträckning kan däremot 

debatteras”. Fyra av sex 

studier har visat en 

minskning av 

kontamination i 

operationsåret. Det verkar 

som kringpersonal som 

inte är över 

operationsfältet inte bidrar 

med signifikant 

kontamination. 

Har inte med Tunevall. 

 

Titel: 

Surgical face 

masks in the 

operating theatre: 

re-examining the 

evidence  

Författare: 

Dr.Mark. G. 

Romney  

Tidskrift: 

Journal of 

Hospital Infection 

Årtal:2001 

Review-artikel. 

 

 

 

 

 

Syftet är att utvärdera 

senast bevisen för 

och emot 

munskyddsrutinen på 

operation. 

 

Medline med 

sökorden: masks, 

 operatingroom, 

 or theatre and  

surgical wound  

infections. 

Väl beskriven 

metod. 

 

Analys av artikel skriven 

av: 

Orr: begreppet Infektion 

är inte definierad. 

Analysverktyg inte 

redovisade. Inte heller hur 

 insamling av data 

gjordes. 

Tunevall ”verkar 

 hålla någorlunda grad av 

validitet”.  

Romney:: skriver att all 

personal i närheten av 

steril utrustning ska 

använda munskydd. 

Risken för överföring av 

smitta från näsa och 

halsflora från 

kringpersonal är troligen 

låg men fler studier 

behövs. Det är för tidigt 

att ignorera gällande 

rutiner. Forskning har 

givit för lite övertygelse 

som stöder motsättning i 

rutinen att använda 

operationsmunskydd. 

I denna artikel skrivs att 

det inte finns någon 

standardmetod 

för mätning av 

munskyddets 

filtreringseffektivitet 

 

Titel: 

Importance of 

surgical masks for 

peroperative 

asepsis. Det 

kirurgiske 

mundbinds 

betydning for den 

 peroperative 

Reviewe-artikel 

 

 

 

 

Föremålet med detta  

arbete är att ge en 

revidering av det 

kirurgiska 

munskyddets 

användning på 

operationssalen. 

 

Har ej beskrivit 

 hur artiklar har 

hittats. 

 

Refererar kort och koncist 

till Orr, Chamberlain och 

Tunevalls artiklar utan 

åsikter från författarna. 

”Ingen av de kliniska 

undersökningarna har 

 visat en effekt på den 

postoperativa 

sårinfektionsfrekvensen. 
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aseptik.  

Författare:  

Jepsen. Ole Bent ,  

Jensen. Annette,  

Lester.Anne,  

Pers. Charlotte 

Tidskrift: 

Ugeskrift For  

Laeger 

Årtal:1993 

Det verkar som om det 

inte finns någon 

anledning att ha 

munskydd varje gång man 

går in på en 

operationssal”.  

Fann ingen studie på 

ortopedioperationer. 

Luftburen smitta är den 

största risken. 
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Analyserad litteratur enligt Kirkevold, bilaga 2. 
 

 

 stänksskydd Bakterier 

 

Kostnader för 

munskydd  

Rekommendationer: 

Använd /använd ej 

munskydd/tveksam 

 

Titel:  
Postoperative 

Wound Infections 

and Surgical Face 

Masks: A 

Controlled Study  

Författare:  

Th. Göran 

Tunevall, 

 M.D. 

Tidskrift: 

World Joumal  

of Surgery  

Årtal: 1991 

 Han tar upp : 

staff.aureus, 

staff.cocc, 

epidermidis,  

streptococcer grA,  e 

coli, pneumococcer, 

mm.  

43% av positiva 

odlingarna utan 

munskydd  

46% med munskydd. 

 

 Tar upp kostnaden 

för all 

förbrukningen av 

munskydd i  

sjukvården i 

Sverige. Och 

räknar på att 8 

munskydd per  

operation används 

 

Munskydd skall 

användas för att 

skydda personal 

från luftburen smitta och 

blodsmitta från patient,  

 

Titel:. 

Influence of 

wearing masks on 

the density of 

airborne bacteria 

 in the vicinity of 

the surgical 

wound 

Författare:  

Th. Göran 

Tunevall, M.D.  

Hans Jörbeck 

Tidskrift: 

European journal 

of surgery 

Årtal:1992 

 Ingen postoperativ 

infektion! 

hemolytiska 

strepptococc,  

staff aurius, 

epidermidis, 

 propioni bakt acnes. 

 

Kan minskas  

- inga kronor. 

 

Munskydd ska användas 

för skydd mot blodstänk 

vid HIV hepatit B. 

 Personal som inte är i 

kontakt m såret  

behöver inte munskydd. 

 

Titel: 

Is a mask 

necessary in the 

operating theatre? 

Författare:  
Orr NW 

Tidskrift: 

Annals Of The 

Royal College Of 

Surgeons Of 

England 

Årtal:1981 

 E. coli, staff aureus, 

pseudomonas 

 

0 Han anser att man ska 

överge munskydd 

 inom allmänkirurgin. 

 

Titel: 

Trial of the use  

of masks in the 

gynaecological  

operating theatre. 

 Streptokocker, staff 

aureus 

  

 

0 Att munskydd ska 

användas av talfört 

operationsteam är ett 

klokt beslut.  

Det behövs forskas på 
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Författare:  

Chamberlain, 

G.V. 

Houang, E  

MRC Path 

Tidskrift: 

Annals of the 

Royal College of 

Surgeons 

 of England  

Årtal:1984 

skäggig personal och om 

munskydd hindrar 

partiklar från att hamna i 

operationssåret. 

 

Titel: 

Disposable 

surgical face 

masks for 

preventing 

surgical wound 

infection in clean 

surgery.  

Författare:  

Lipp Allison  

Edwards, Peggy 

Tidskrift: 

Cochrane 

Database Of 

Systematic 

Reviews 

Årtal:2007 

 Ch: Trots två av tre 

postopertiva 

infektioner med 

 växt av staff  

aureus kan dessa ej 

härledas till personal. 

 

En infektion kostar 

både finsansiellt 

och socialt. Ökar 

med 6,5 vårddygn. 

dubblerad kostnad.  

I framtida studier 

bör man väva in 

ekonomi. 

 

Författaren tar ingen egen 

ståndpunkt. Dom hävdar 

att Thunevall skriver att 

hans resultat förordar att 

inte använda munskydd 

trots ej signifikans, FEL!! 

”Analysen har inte tagit 

hänsyn till nyttan eller 

skadan till att skydda 

operationsteam.” 

 

Titel: 

Does Wearing a 

Face Mask 

Reduce Bacterial 

Wound Infection:  

Författare:  

Fiona McCluskey   

RGN  

Tidskrift: 

British Journal  

ofTheatre 

Nursing. 

Årtal:1996 

 Inte egna resultat: 

bacterial species, 

heamolytiska 

stepptcoccc och 

 staff aurius 

 

Ja: men inte  

egen data 

 

Mer forskning. 

utvärderar inte 

egenskydd som orsak att 

anv munskydd på 

operation. 

 

Titel: 

Contamination  

of the surgical  

field  

Författare:  

Peggy Edwards 

,RN BSc Dip ODP  

Tidskrift: 

British Journal 

of Perioperative  

Nursing  

Årtal:2001 

 Inga egna 

reflektioner. 

Relaterar t studierna 

där de redovisas. 

 

0 Skall vi i denna era av 

evidensbaserad vård gå 

mot en skräddarsydd 

patientindividuell 

användande av munskydd 

hellre än som rutin. 

Skriver att  enl riktlinjer 

ska personal använda 

munskydd som 

personalskydd men 

ifrågasätter om det är 

tillräckligt skydd. 
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Titel: 

Surgical face 

masks in the 

operating theatre: 

re-examining the 

evidence  

Författare: 

Dr.Mark. G. 

Romney  

Tidskrift: 

Journal of 

Hospital Infection 

Årtal:2001 

Referarear till 

AORNA 

som säger  att 

personal ska  

munskydd m visir 

mot stänk. De flesta 

författarna hävdar att 

munskydd verkar 

skyddande för 

operationsteamet 

tillika patienten. 

Blodstänk 

förekommer på 

ansikte och hals är 

inte ovanligt. Men 

det är inte säkert att 

munskydd skyddar. I 

framtiden kommer 

helansiktesvisir 

troligen ha en 

framträdande roll för 

 personal mot smitta. 

Inga egna 

reflektioner. 

Relaterar t studierna 

där de redovisas. 

 

I dagens sparbeting 

i minskade 

sjukhusbudgets bör 

man forska mer då 

aktuell forskning 

inte är 

övertygande. 

Refererar till att två 

sjukhus i Kanada 

överväger att sluta 

med munskydd på 

operation ur 

ekonomiska 

aspekter. 

 

Han tycker att all personal 

i närheten 

 av sterilutrustning ska 

använda munskydd. 

Risken för överföring av 

smitta från nph från 

 kringpersonal är troligen 

låg men fler 

 studier behövs.  

 

Titel: 

Importance of 

surgical masks for 

peroperative 

asepsis. Det 

kirurgiske 

mundbinds 

betydning for den 

 peroperative 

aseptik.  

Författare:  

Jepsen. Ole Bent ,  

Jensen. Annette,  

Lester.Anne,  

Pers. Charlotte 

Tidskrift: 

Ugeskrift For  

Laeger 

Årtal:1993 

Munskydd  är 

knappast tillräckligt 

värn för exponering 

vid sprut och stänk. 

Skyddsglas eller visir 

anbefalles här med. 

Tar upp : 

Staff aureus, ”kim”, 

strepto-kocker. 

 

Sundhetsväsendet 

ska prioritera 

 resurserna och 

användandet av 

munskydd på 

operation ur ett 

ekonomisk 

perspektiv. 

 

Må vara att omklädd 

personal vid 

operationsbord och 

instrument skall fortsätta 

att använda  

munskydd, men att 

personal på golvet, an-

personal och gäster kan 

undvara munskydd.  

 

 

 


