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Sammanfattning 
I Sverige är postoperativa sårinfektioner den näst vanligaste vårdrelaterade 
infektionen. Kirurgiska ingrepp kan leda till postoperativ sårinfektion som orsakar 
patienten lidande och förlängd vårdtid samt för sjukvården en ökad kostnad. Inför 
kirurgi är det viktigt att huden förbereds med antiseptiskt medel för att minska risken 
för postoperativ sårinfektion. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa 
förberedelser av huden inför kirurgi och dess betydelse för postoperativa 
sårinfektioner. Tio vetenskapliga artiklar har analyserats och sammanställts och två 
teman har identifierats – den preoperativa respektive den intraoperativa 
hudförberedelsen. Sammantaget kunde skillnader ses i antalet tvättar och hur dessa 
hade utförts inför operation. Likheter kunde ses vid håravkortningsrutiner och även att 
alkohol tillsatt i valt desinfektionsmedel hade en sannolik inverkan på att minska 
postoperativa sårinfektioner. Resultatet från denna studie visar på att ytterligare 
forskning krävs inom hudförberedelsers tillvägagångssätt för att minska antalet 
postoperativa sårinfektioner.  



 

 

Title Clean Skin 

 – A literature study on how the health care measure skin 
preparation has significance on postoperative site infections 

 

Author Anette Christiansson 

Malin Karlsson 

Department School of Health and Welfare 

Supervisor Ulrica Åström, Lecturer, MSc 

Examiner Kärstin Bolse, Senior Lecturer, PhD 

Period Spring 2015 

Pages 13 

Key words chlorhexidine, preoperative care, skin preparation, surgical 
wound infection 

Abstract 
Postoperative site infections are the second most common health care associated 
infection in Sweden. Surgical procedures can lead to postoperative site infection 
causing great suffer for the patient and an extended care time with an increased cost 
as a result. In preparation for surgery, it is important that the skin is well prepared 
with antiseptics to decrease the risk of postoperative site infection. The purpose with 
this study was to shed light upon the skin preparation before surgery and its 
significance to postoperative site infection. Ten scientific articles have been 
scrutinized and compiled and two themes have been identified – the preoperative and 
the intraoperative skin preparation. All in all, difference could be spotted in the 
number of washes and how these had been preformed before the surgery. Similarities 
could be spotted in the hair shortening procedure and the alcohol added in selected 
disinfectant, influences the probability for decrease in postoperative surgical site 
infection. The result from this study shows that more research is needed regarding 
how the skin shall be prepared before surgery to reduce the number of postoperative 
site infections.  
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Inledning 
Vårdrelaterade infektioner (VRI) är en av de vanligaste komplikationer patienter som 
vårdas på sjukhus drabbas av (Dåvøy, Eide, Hansen, Midenstrand, & Törnqvist, 
2012). Enligt Sveriges kommun och landsting, SKL (2015) orsakar VRI årligen 750 
000 extra vårddagar i Sverige, som kostar ca 6,5 miljarder kronor. Det finns flera 
sorter av VRI och där av är postoperativa sårinfektioner den näst vanligaste typen i 
Sverige och den mest kostsamma. Enligt Socialstyrelsen (2006) innebär en 
postoperativ sårinfektion onödigt lidande och bekymmer för patienten och en 
ekonomisk förlust både för patienten och samhället. Sedan år 2008 har Sveriges 
kommun och landsting (SKL) gjort en nationell satsning i ett projektarbete för att 
minska VRI. Postoperativa sårinfektioner är ett av områdena i denna satsning. Trots 
nationell satsning minskar inte VRI i Sverige i den takt som önskas (SKL, 2014). 
Patientens egen hudflora kan orsaka postoperativa sårinfektioner och därför anser 
Lindskog & Idvall (2004) att preoperativ hudförberedelse som omvårdnadsåtgärd är 
en förutsättning för att minska postoperativa sårinfektioner.  

Bakgrund 
Hygien och infektionshistorik 
Utvecklingen inom aseptiken startade för drygt 150 år sedan, och var av stor betydelse 
för att bekämpa infektioner. Under 1800-talet fanns stor okunskap kring smitta och 
smittspridning och i den allmänna sjukvården var hygienen mycket dålig. Loudon 
(citerad i Nilstun & Lofmark, 2005) beskrev Semmelweis framsteg inom detta 
område. Det förekom att nyförlösta kvinnor på 1800-talet drabbades av 
livmoderinfektion med blodförgiftning som nämns barnsängsfeber. Läkarna tvättade 
inte sina händer mellan olika arbetsuppgifter som exempelvis obduktion och 
undersökningar av de nyförlösta kvinnorna. Genom empiriska studier fann 
Semmelweis samband mellan otvättade händer och dödlig barnsängsfeber. Han 
införde handtvätt med klorkalklösning och på kort tid gick dödligheten ner från 20.5% 
till 1 %.  Efter det infördes en ny rutin med desinfektionsmedel (ibid). Allen (citerad i 
Larson, 1989) uppmärksammade Lister som under samma tid visade på att små 
partiklar i luften kunde orsaka förruttnelse i sår. Under studien gjorde han experiment 
då bandage och kirurgiska instrument preparerades med karbolsyra. På 
operationssalen sprayades karbolsyra i luften, och detta ledde till en markant 
minskning av sårinfektioner.  

En annan person som betytt mycket för sjukhushygienens utveckling inom omvårdnad 
är Nightingale. I Nightingale (citerad i Larson, 1989) beskrivs det hur hon förbättrade 
den hygieniska standarden genom olika åtgärder för soldaterna under Krimkriget. 
Dödligheten bland soldaterna minskades genom hennes arbete från 42 % till 2% under 
några månader. Hon fortsatte sitt arbete efter Krimkriget med sjukhushygienens 
utveckling och startade den första sjuksköterskeutbildningen. Vikten av rätt miljö 
betonade hon starkt, hon förespråkade renlighet gällande patientens hygien och rena 
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kläder. Nightingales omvårdnadsteori grundar sig i att genom anpassa miljön till rätt 
förhållanden, kunde patienten botas. Hon insåg även effektens betydelse av att 
sjuksköterskorna tvättade sina händer regelbundet (ibid). 

Nästa stora upptäckt som har betydelse för att förhindra postoperativa sårinfektioner 
skedde 1929 då Fleming upptäckte penicillinet. Av en tillfällighet under hans studier, 
där han odlade stafylokocker på plattor, angrep mögel några plattor. Han blev 
intresserad av möglets effekt på stafylokockerna, eftersom de inte växte vid möglet.  
Vidare forskning av studien ledde fram till penicillinets upptäckt (Ericson, Ericson & 
Robertsson, 2009). 

VRI och postoperativa sårinfektioner 
Vårdrelaterad infektion (VRI) är ett nyare begrepp på det som tidigare kallades 
sjukhusinfektion. Enligt Socialstyrelsen (2006) definieras VRI som en infektion som 
uppkommer hos en person under slutenvård eller till följd av åtgärd i form av 
diagnostik, behandling eller omvårdnad inom övrig vård och omsorg. Definitionen 
innefattar även personal inom vården som drabbats av infektion till följd av sin 
yrkesutövning. Varje år genomförs miljontals kirurgiska ingrepp och sårkanterna sluts 
med suturer, staples eller lim. Såren läks oftast komplikationsfritt (Dumville, Walter, 
Sharp, & Page, 2011). Men i vissa fall leder det till postoperativa sårinfektioner 
(Barnett, 2007).  

WHO definierar postoperativ sårinfektion på följande klassiska sätt ” Pus visible to 
the naked eye”. Även Ljungqvist definition är känd ” Var som tömmer sig spontant 
eller efter incision” (Socialstyrelsen 2006, sid 141). 

Enligt riktlinjer från Centers for Disease Control and Prevention (CDC), ett frivilligt 
rapporteringssystem för vårdrelaterade infektioner som finns i USA, delas 
postoperativa sårinfektioner in i tre grupper: 1. Ytliga sårinfektioner, som angriper 
huden och direktunderliggande vävnad. 2. Djupa sårinfektioner, som angriper 
mjukdelar och fascia. 3. ”organ/space” sårinfektion, som angriper utrymmet vid 
organen (Mangram, Horan, Pearson, Silver, & Jarvis, 1999).  För att upptäcka 
postoperativa sårinfektioner följs patienterna upp efter en månad och även efter tre 
månader efter operation, undantag är vid implantat och kärlkirurgi då uppföljning 
även sker efter ett år (SKL, 2015). 

Basala hygienrutiner 
Basala hygienrutiner är en grundläggande åtgärd för att förebygga VRI inom allt 
vårdarbete. Enligt Socialstyrelsen (2006) innebär det speciella krav på arbetskläder 
och att använda plastförkläde när risk föreligger att komma i kontakt med 
kroppsvätskor. Inga smycken eller klockor på armarna ska användas och händerna ska 
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desinfekteras med ett alkoholbaserat handdesinfektionsmedel omedelbart före och 
efter användning av handskar eller i direktkontakt med patienten (ibid). 

När en patient drabbas av en postoperativ sårinfektion kan orsaken vara 
bakteriekontamination under operationen. Smittan kan vara antingen endogen eller 
exogen. Med endogen smitta menas att smittan kommer från patientens egen hudflora, 
det vill säga att hudbakterier från patienten når operationssåret. Personalen kan vara 
en orsak genom kontaminerade instrument, vätskor och/eller kläder, så kallad exogen 
smitta. (Mangram et al., 1999) 

Patientfaktorer som kan öka risken för en postoperativ sårinfektion är rökning, 
diabetes, övervikt och dålig nutritionsstatus (Kiernan, 2012). Vid planerad kirurgi 
ingår i sjuksköterskans omvårdnaduppgift att förbereda patienten optimalt för kirurgi.  
Exempelvis att blodsockernivån hos patienten är välreglerad, att få rökare att sluta 
röka, att hjälpa till med kost relaterat till under- eller övervikt (ibid).  Det finns fler 
faktorer som kan påverka risken för postoperativa sårinfektioner. Mangram et al. 
(1999) tar i sina riktlinjer upp vikten av en god ventilation i operationssalen, 
antibiotikaprofylax given i rätt tid, att långa operationstider kan ha negativ inverkan, 
patientens kroppstemperatur, håravkortning precis i anslutning till operation när det är 
absolut nödvändigt och håravkortningen ska då ske med rakapparat. Genom att 
duscha med bakteriedödande medel minskas bakterierna på huden preoperativt (ibid). 

Hud och hudförberedelser 
Hudens pH-värde är 5,5 och svagt sur. Hudens svaga, sura miljö bidrar till att floran 
av olika mikrober hålls balanserad. De naturligt förekommande mikroberna som finns 
på huden är bakterier och jästsvampar (Beitner, 2014). En naturlig barriär mot 
mikroorganismer bildas av huden och slemhinnorna. Är huden frisk och hel försvårar 
det för mikroorganismernas framfart. Är huden däremot skadad genom ex. incision 
kan mikroorganismer passera och orsaka infektion (Nicolaysen, & Holck, 2014). 

Det är önskvärt att minska antalet bakterier på kroppen till så låg nivå som möjligt för 
att minimera risken för postoperativa sårinfektioner (Lindskog, & Idvall, 2004). 
Patienter i Sverige är enligt Socialstyrelsen (2006) rekommenderade att utföra 
preoperativ huddesinfektion med klorhexidinlösning antingen i hemmet eller på 
sjukhuset. Instruktioner om att duscha med klorhexidinlösning minst två gånger före 
operation ges till patienterna.  De som klarar att följa instruktionerna att duscha själva 
gör det och om de inte klarar av det hjälper vårdpersonal dem. När en preoperativ 
helkroppsdesinfektion utförs kallas det dubbeldusch d v s två intvålningar under 
samma duschtillfälle. Vid första intvålningen tas äldre hudceller bort och vid andra 
intvålningen binds klorhexidinet till det inre hudcellslagret. När detta är utfört har 
bakterierna på huden minskat markant och effekten kan sitta upp till sju dagar. Under 
den tiden läks oftast ett operationssår. Ett andra steg med desinfektion på patientens 
hud sker inne på operationssalen. Operationsområdet desinfekteras omedelbart före 
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operation av operationssjuksköterskan med 0,5 procent klorhexidin i kombination 
med 70% alkohol. Att gnida in medlet ger den bästa effekten (ibid). Att tvätta från 
rent till orent är grundprincipen vid preoperativ huddesinfektion (Dåvøy et al., 2012).  

Omvårdnadsåtgärder inför operation 

I operationssjuksköterskans arbete ingår ett stort antal omvårdnadsåtgärder, för 
patientens välbefinnande och säkerhet inför operation (Dåvøy et al., 2012). Kelvered, 
Öhlén, & Gustafsson, Åkesdotter (2012) poängterar vikten av 
operationssjuksköterskans inverkan på patientens sårläkning. För att förhindra 
postoperativa sårinfektioner gäller det att kunna garantera en hygienisk och aseptisk 
miljö. En av omvårdnadsuppgifterna är att se till så att hudförberedelser är utförda 
enligt riktlinjer. Till dessa förberedelser tillhör bl a att kontrollera med patienten att 
korrekt hudtvätt är gjord, att hudkostymen är hel och att det inte finns sår omkring 
operationsområdet (Dåvøy et al., 2012 och Kelvered et al., 2012). Ur hygiensynpunkt 
ska även piercing, smink och smycken vara borttagna på patienten inför kirurgi 
(Dåvøy et al., 2012). Drapering d v s en steril klädsel vid operation tillhör också 
operationssköterskans ansvarsområde. Syftet med drapering av operationsområdet är 
att förhindra att mikroorganismer överförs till operationssåret. Vid appliceringen av 
drapering ska det vara tätt för att fylla funktionen.  Draperingen kan innehålla en 
plastfilm (incisionsfilm) som kan sättas på operations-området (Dåvøy et al., 2012) 
och (Kelvered et al., 2012).  

Inför kirurgi rekommenderas inte håravkortning eftersom det kan uppstå små sår som 
kan öka risken till postoperativa sårinfektioner (Kiernan, 2012 och Ng, Alexander, 
Kerr, Ho, Amato, & Katz, 2013).  Om det är absolut nödvändigt med rakning ska det 
göras med elektrisk rakapparat och i direkt anslutning till det operativa ingreppet 
(ibid). 

 Problemformulering 
I Sverige är postoperativa sårinfektioner den näst vanligaste orsaken till 
vårdrelaterade infektioner. Inför elektiva kirurgiska ingrepp finns många faktorer som 
kan förebygga postoperativa sårinfektioner. Exempel är preoperativa 
hudförberedelser, korrekt given antibiotikaprofylax, blodsockernivån reglerad, 
rökstopp inför operation, god ventilation inne på operationssalarna, att normal 
kroppstemperatur upprätthålls och att basala hygienrutiner följs. I operations-
sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder ingår hygieniska säkerhetskontroller, som att 
patienten har följt instruktionen med dusch och tvätt med desinfekterande tvål. I 
föreliggande studie har det valts att fokusera på hudförberedelser inför kirurgi för att 
se om det påverkar postoperativa sårinfektioner. 
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Syfte 
Syftet med litteraturstudien var att belysa förberedelser av huden inför kirurgi och 
dess betydelse för postoperativa sårinfektioner. 

Metod 
Studien genomfördes som en litteraturstudie enligt Forsberg & Wengström (2013) 
samt i enlighet med Högskolan i Halmstads riktlinjer för examensarbete och skriftliga 
uppgifter inom omvårdnad (2014).  

Datainsamling 
Systematisk litteratursökning genomfördes i databaserna Medline, Cinahl, och Sve 
Med+. Medline innehåller vetenskapliga artiklar kopplade till medicin och 
omvårdnad. Cinahl är en omvårdnadsdatabas med bl a vetenskapliga artiklar och 
SveMed+ är en databas inom vårdforskning, som är bred med vetenskapliga artiklar, 
forskningsrapporter och avhandlingar från Skandinaviska tidskrifter 
(Forsberg&Wengström, 2013).  

Relevanta sökord bestämdes utifrån syftet. Översättning av sökorden gjordes med 
hjälp av svensk MeSH, ett sökverktyg ifrån Karolinska Institutet. Sökorden användes 
som ämnesord och fritextord i de olika databaserna. I Medline användes ämnesorden: 
preoperative care, surgical wound infection, nursing care, elective surgical procedures 
och fritextorden var skin preparation, chlorhexidine och bath. I Cinahl användes 
ämnesorden: preoperative care, surgical wound infection, skin preparation, nursing 
care och fritextorden: chlorhexidine, bath och general surgery. I SveMed+ användes 
sökorden: postoperativ sårinfektion, klorhexidin, bad, desinfektion och hud.  I 
SveMed+ gjordes sökningar med samma kombinationer av sökord som i de andra 
databaserna. Sökningen gav få träffar och ingen användes i resultatet. Se bilaga A. 

För att avgränsa och göra sökningen mer specifik och uppnå ett tydligare resultat mot 
syftet gjordes kombinationer med hjälp av den booleska operatorn AND enligt 
Forsberg & Wengström. (2013) som användes i övervägande av alla sökningarna. De 
flesta sökningar inleddes med ämnesordet preoperativ care som med hjälp av AND 
kombinerades med både andra ämnesord och fritextord. Enligt Friberg (2012) kan 
trunkering användas för att täcka in olika böjningsformer. Vid sök-kombinationerna 
med något av ämnesorden och nurse*, bath* eller skin* användes trunkering.  

Inklusionskriterier som användes i Cinahl och Medline var artiklar från januari 2008- 
januari 2015, vuxna över 19 år, allmän kirurgi, abstract och engelsk text. I Sve Med+ 
valdes inga inklusionskriterier som försök att få fler träffar. Artiklar som handlade om 
akut kirurgi och barn exkluderades. 
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Sökningarna genererade i 127 träffar och alla abstract lästes gemensamt. De artiklar 
som var dubbletter markerades med asterix (*) i sökhistoriken, se bilaga B. De 
abstract som inte stämde med syftet valdes bort och 19 artiklar gick vidare till 
granskning. Fanns artiklarna i fulltext lästes de direkt och när de inte fanns beställdes 
de via databaserna på sjukhusbiblioteket. Artiklarna lästes först individuellt och sedan 
skedde en diskussion gemensamt. Av dessa valdes nio artiklar bort eftersom de inte 
stämde med syftet eller var reviewartiklar. Tio artiklar svarade mot studiens syfte och 
gick vidare för kvalitetsgranskning. Sökningarna i Sve Med+ resulterade inte i någon 
användbar artikel till resultatet.  Som hjälpmedel för att kvalitetsgranska och 
analysera de valda artiklarna användes granskningsmallar från Forsberg & 
Wengström (2013). Genom att besvara frågorna i mallen erhölls en grund för att 
kunna värdera studiens kvalité. Tre olika värderingar fanns i mallen:1. Hög 2.medel 
och 3.låg kvalité. I en systematisk litteraturstudie bör bara artiklar med hög eller 
medel kvalité inkluderas (ibid). Resultatartiklarna var samtliga med hög kvalité.  

Databearbetning 

Artiklarna sorterades in i färgade mappar efter vilken databas de hittats i, för att få 
struktur över sökhistoriken. De tio utvalda resultatartiklarna, som kvalificerade sig, 
lästes noggrant och översattes först individuellt och sedan förekom en gemensam 
diskussion. Nästa steg var att göra en översikt av resultatartiklarna som redovisades 
med syfte, metod, dataanalys, databearbetning, urval och slutsats (Forsberg & 
Wengström, 2013). Artiklarna diskuterades och bearbetades gemensamt för att 
komma fram till ett tillförlitligt resultat. För att tydligt se likheter och skillnader om 
hudförberedelser gjordes markeringar i texterna i resultatartiklarna. 
Färgmarkeringarna i artiklarna lästes åter igen och med tanke på litteraturstudiens 
syfte framkom två olika teman. De olika teman som framkom benämndes efter 
gemensam diskussion till preoperativ hudförberedelse respektive intraoperativ 
hudförberedelse. Se bilaga C. 

Forskningsetiska överväganden 
Forskning kan endast godkännas om den utförs på sådant sätt att människors värde 
respekteras enligt lagtexten från Sveriges riksdag(SFS 2003:460). Etiska 
överväganden görs för att stärka det vetenskapliga värdet i forskningen. För att få 
tyngd i litteraturstudien bör studierna som forskaren väljer fått godkännande från etisk 
kommitté. Alla resultat i artiklarna ska redovisas även om de inte stöder hypotesen i 
studien (Forsberg&Wengström, 2013). I resultatartiklarna framkom att åtta var 
granskade av en etisk kommitté. I två artiklar, med ursprungsland USA, framkom inte 
om de var etiskt godkända, däremot framkom att patienterna gett sitt samtycke till att 
ingå i studien. Nyttan med att belysa hudförberedelser inför operation är av stor vikt. 
För patienten leder detta förhoppningsvis till att de slipper drabbas av en postoperativ 
sårinfektion. 
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Resultat  
Preoperativ hudförberedelse  
De preoperativa hudförberedelserna redovisades i studierna på skilda sätt. Skillnader 
fanns i antalet tvättar, hur och var huden förbereddes inför operation och när rakning 
skulle genomföras inför operation.  

Studier visade på att genom preoperativ applicering av två-procentig klorhexidinduk 
blev resultatet att postoperativa sårinfektioner minskade. Det här visade Johnson, 
Daley, Zywiel, Delanois, & Mont (2010) i sin studie. De redogjorde för en jämförelse 
mellan två olika grupper som skulle genomgå planerad höftledsplastik-operation. 
Interventionsgruppen fick instruktioner på preoperativ hudförberedelse med två-
procentig impregnerad klorhexidinduk. Paketet som patienterna fick innehöll 12 st 
klorhexidindukar. Patienterna duschade i hemmet på kvällen innan operation.  Två 
timmar efter duschning applicerades sex st klorhexidindukar på kroppen, proceduren 
upprepades på morgonen. Kontrollgruppen fick enbart standard förberedelse 
preoperativt, dusch med antiseptiskt medel kvällen innan. Samma resultat kom även 
Graling & Vasaly (2013) fram till. De redogjorde för en jämförelse av två grupper 
som skulle genomgå planerade ortopediska eller kärloperationer. 
Interventionsgruppen utförde preoperativa hudförberedelser tre timmar innan 
operation då patienten befann sig på sjukhuset. Dessa patienter applicerade två-
procentig impregnerad klorhexidinduk vid ett tillfälle. Kontrollgruppen duschade 
hemma i fyra-procentig klorhexidinlösning vid två tillfällen, vilket är standard 
hudförberedelse för ortoped och kärlpatienter. Även interventionsgruppen duschade 
på samma sätt hemma. Johnson et al. (2010) och Graling et al. (2013) visade alltså på 
en minskning av postoperativa sårinfektioner i grupperna som använde två-procentig 
impregnerad klorhexidinduk. Båda studierna visade även på en ekonomisk vinning 
när klorhexidindukarna användes, eftersom postoperativa sårinfektioner då minskade.  

I studien av Veiga, Damasceno, Veiga-Filho, Figueiras, Vieira, Garcia, Ferreira 
(2009) nåddes ett resultat om att preoperativ dusch med fyra procentig klorhexidin var 
effektiv och minskade hudkoloniseringen av koagulasnegativa stafylokocker och 
jästsvampar på kroppen. I studien jämfördes tre grupper som lottades till att duscha i 
olika medel preoperativt. En grupp duschade vid ett tillfälle innan operation med 
flytande fyra-procentig klorhexidin (Interventionsgrupp). Den andra gruppen 
duschade med placebo, och den tredje gruppen (kontrollgruppen) fick inga 
rekommendationer angående dusch.  Veiga et al. (2009)  visade i resultatet att 
preoperativ dusch med fyra-procentig klorhexidin inför plastikkirurgiska ingrepp på 
bålen två timmar innan operation, alltså var effektivt. I denna studie visades ingen 
tydlig skillnad i grupperna gällande postoperativa sårinfektioner, till skillnad i 
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resultatet från Johnson et al.(2010) och Graling et al. (2013) som redogjorde för 
användandet av klorhexidinduk. Johnson et al. (2010) och Graling et al. (2013)  och 
Veiga et al. (2009) beskrev att patienterna i interventionsgrupperna fick tydliga 
instruktioner om hur och när hudförberedelsen skulle utföras.  I studierna av Johnson 
et al (2010) och Graling et al. (2013) påtalades även vikten av att hålla sig ren efter 
hudförberedelsen, exempelvis att ta på rena kläder och att inte smörja in lotion på 
kroppen efter klorhexidinduken. Även i studien av Dizer, Hatipoglu, Kaymakcioglu, 
Tufan, Yava, Iyigun, & Senses (2009) ses en positiv effekt med användandet av 
klorhexidinmedel. I artikeln jämfördes två olika grupper. I kontrollgruppen 
förbereddes patienterna med dusch utan klorhexidin som var preoperativ rutin. I 
interventions-gruppen förbereddes patienterna med klorhexidindusch. Detta utfördes 
vid två tillfällen på sjukhuset innan operation. I Interventionsgruppen upptäcktes 
endast en djup sårinfektion hos en patient, medan i kontrollgruppen upptäcktes djupa 
sårinfektioner hos fem patienter. Vid ytliga postoperativa sårinfektioner redovisades 
två hos patienterna i interventionsgruppen och fyra hos patienterna i kontrollgruppen. 
Uppföljningen skedde trettio dagar efter operationen (ibid). 

Håravkortning är också en hudförberedelse som kan påverka postoperativa 
sårinfektioner.  Studier visade på att om håravkortning absolut är nödvändigt ska det 
ske i nära anslutning till operationen och en Clipper av engångstyp ska användas. 
Dizer et al. (2009)  jämförde i sin studie håravkortning med hjälp av Clipper (elektrisk 
rakapparat) och razor (rakhyvel). Det sågs en högre risk att drabbas av postoperativ 
sårinfektion i gruppen där razor användes för håravkortning. Även Durando, Bassetti, 
Orengo, Crimi, Battistini, Bellina, Icardi (2012) tar i sin studie upp att vid 
håravkortning bör Clipper användas och utföras i nära anslutning till operationen. 

Intraoperativ hudförberedelse  
I studierna redovisades olika hudförberedelser som utfördes av personal på 
operationssalen, det vill säga intraoperativ omvårdnad. 

Likheter mellan studierna av Savage, Weatherford, Sugrue, Nolden, Liu, Song & 
Haak (2012) och Swenson, Hedrick, Metzger, Bonatti, Pruett, & Sawyer (2009) var 
att de jämförde tvätt av operationsområdet, på patienten, med olika antiseptiska 
medel.  Studien som Swenson et al. (2009) genomförde pågick i ett och ett halvt år. 
Patienterna skulle genomgå ingrepp inom allmän kirurgi.  Denna tvätt utfördes av 
personal på operations-avdelningen, som fick tydliga instruktioner om hur varje tvätt 
med respektive medel skulle utföras. Det förekom olika tvättprocedurer i de tre 
perioderna. Under denna tid testades tre olika desinfektionsmedel: Povidone-Iodine 
(varumärke Betadine), Chlorhexidine med 70 % alkohol (varunamn Chloraprep) och 
Iodine Povacrylex i Isopropyl alkohol (varunamn Duraprep). Varje medel testades 
under tre olika perioder, sex månader vardera. Resultatet från denna studie visade att 
det var färre ytliga postoperativa sårinfektioner i den gruppen där tvättningen utfördes 
med Iodine Povacrylex med Isopropyl alkohol. En annan faktor som kan ha betydelse 
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är att i denna period var även operationstiderna mellan 13-14 minuter kortare, än 
tidigare mätningsperioder. Även Savage et al. (2012) har i sin studie jämfört 
desinfektionsmedel för hudtvätt. I studien jämfördes Chloraprep och Duraprep på 100 
patienter som skulle genomgå ryggkirurgi. För att få relevanta grupper i studierna togs 
hänsyn till flera faktorer som: rökning, diabetes, kortisonbehandling och övervikt 
Dessa medel visade sig i resultatet vara lika effektiva för att minska bakterierna på 
huden (ibid). Young, Reese, Knepper, Miller, Mauffrey, & Price (2014)  har 
genomfört en studie där de jämfört desinfektionsmedel och kom fram till att 
klorhexidinet har bäst effekt när det är blandat med 70 % isopropylalkohol.  

Studier visade på att incisionsfilm inte reducerar bakterieförekomsten och den sitter 
bäst på huden om Duraprep användes för huddesinfektion. (Grove & Eyberg, 2012 
och Falk-Brynhildsen, Söderquist,Friberg, & Nilsson,  2013). I studien av Grove et al. 
(2012)  visades resultatet att vad huden tvättades med precis innan operationen hade 
betydelse för hur bra en incisionsfilm satt på huden. De påvisade att om huden 
förbereddes med DuraPrep satt incisionsfilmen bättre än om huden förbereddes med 
ChloraPrep. För att incisionsfilmen skulle vara effektiv måste den fästa säkert vid 
huden där draperingen sitter vid incisionen. I studien av Falk-Brynhildsen et al. 
(2013) undersöktes om det fanns skillnader i bakterieförekomst om patienten hade 
incisionsfilm eller inte under operation. Jämförelse gjordes mellan en grupp som 
erhöll incisionsfilm och en annan grupp som hade bar hud. Oavsett vilken grupp 
patienten tillhörde, var hudförberedelserna desamma. De duschade och tvättade håret 
med 4 % Klorhexidin (Descutan) vid tre tillfällen. Vid behov av rakning användes 
elektrisk rakapparat, och efter förberedelsen fick patienten rena kläder och placerades 
i en ren säng. Innan operation tvättades huden med 0,5 % Klorhexidin med 70 % 
Alkohol, efter det kläddes huden med steril klädsel med eller utan incisionsfilm. 
Resultatet av studien visar att incisionsfilm inte reducerar förekomsten av bakterier 
(ibid). 

Diskussion 
Metoddiskussion 
Inledningsvis gjordes sökningarna i databaserna Medline, Cinahl och SveMed+ som 
innefattar forskning inom omvårdnad och medicin (Forsberg & Wengström, 2013). 
Valet av databaserna Medline, Cinahl och SveMed+ ansågs relevanta för att 
sökningarna skulle bli korrekta utifrån syftet. Att litteratursökningen utfördes i tre 
olika databaser kan ses som en styrka eftersom en viss skillnad finns emellan 
databaserna. Sökningarna i Medline, Cinahl och SveMed+ skapade även en grund för 
ett bredare perspektiv på hur hudförberedelser kan utföras inför kirurgi och dess 
betydelse för postoperativa sårinfektioner. 

Sökorden valdes utifrån vad som ansågs som relevanta begrepp och termer i relation 
till litteraturstudiens syfte. För att öka förutsättningarna till att ringa in 
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problemområdet användes ett flertal olika sökord, vilket anses som en styrka och gör 
sökningen mer specifik. Med hjälp av Karolinska institutets Svenska MeSH 
kontrollerades sökorden och gav hjälp till översättning. I de flesta sökningarna 
användes ämnesord vilket kan öka pålitligheten i litteraturstudien, eftersom sökningen 
blir skarpare och risken att gå miste om relevanta studier minimerades. Enligt 
Forsberg & Wengström (2013) kan trunkering användas för att täcka in olika varianter 
av sökord. Trunkering tillsammans med ämnesord förväntades ge fler träffar som 
skulle leda till användbara resultatartiklar. Genom sökkombinationen framkom dock 
inte fler användbara resultatartiklar. Fler träffar hade troligtvis uppstått om enbart 
trunkering använts, men valet var att kombinera med ämnesord.  

Det påträffades dubbletter i de systematiska sökningarna, vilket ses som en styrka i en 
litteraturstudie då det bekräftar att problemområdet var väl inringat. För att få så 
avgränsad fakta som möjligt rekommenderar Forsberg & Wengström (2013) att 
begränsa åldern på arbeten och att avgöra vilka språk som ska ingå. I studien valdes 
inklusionskriterier som skulle innefatta vuxna från 19 år och äldre, abstract 
tillgängligt, artiklar skrivna på engelskt språk samt att de vetenskapliga artiklarna inte 
skulle vara äldre än sju år för att på så vis få en så relevant, aktuellt och homogent 
resultat som möjligt. Denna inramning av datainsamlingen ses som en styrka. Alla 
abstract lästes gemensamt, och diskussion skedde om vilka som skulle gå vidare. När 
sökorden surgical wound infection och preoperative care användes resulterade det i 
många bra träffar dock några som berörde andra områden som t ex preoperativ 
antibiotika, antal personer på operationssalen och många dörröppningar under 
operationen. De artiklarna valdes bort. Sökningarna i Sve Med + som anses vara en 
bred databas enligt Forsberg & Wengström (2013) resulterade inte i några användbara 
resultatartiklar. Efter granskning framkom att de var för gamla eller var 
reviewartiklar. Genom att artiklarna lästes individuellt och sedan diskuterades skedde 
en bekräftelse på om innehållet uppfattades likadant. Det sågs som en styrka när det 
uppfattades på samma sätt. Diskussioner om artiklarna har skett regelbundet under 
arbetets gång.  Genom dessa diskussioner och efter upprepade genomgångar av 
artiklarna, har en trovärdig tolkning framkommit. Eftersom engelska inte är 
modersmålet för författarna av litteraturstudien kan feltolkning förekommit, som kan 
ses som en svaghet. Resultatartiklarna kommer ifrån olika delar av världen: USA, 
Turkiet, Brasilien, Italien och Sverige. Majoriteten av artiklarna var från USA. Att 
endast en resultatartikel är svensk anses som en svaghet eftersom en svensk studie kan 
tillämpas direkt i svensk hälso- och sjukvård. 

Övervägande av resultatartiklarna var randomiserade kontrollerade studier, vilket 
enligt Forsberg & Wengström (2013) har högt bevisvärde. Alla resultatartiklar var 
kvantitativa studier, vilket ses som en styrka eftersom det strävas emot att se samband 
och förklaringar (ibid).  Med tanke på litteraturstudiens syfte är det svårt att hitta 
kvalitativa studier.  
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Resultatdiskussion 
Syftet med litteraturstudien var att belysa förberedelser av huden inför kirurgi, och 
dess betydelse för postoperativa sårinfektioner. De inkluderade artiklarna i studien har 
handlat om hudförberedelser som på något sätt haft betydelse för att minska 
postoperativa sårinfektioner. Resultatdiskussionen presenteras utifrån de två teman 
som uppkommer i resultatet.  

Preoperativ hudförberedelse 
I denna litteraturstudie visar resultatet att några preoperativa hudförberedelserna var 
liknande och några skiljdes åt. Johnson et al. (2010) och Graling et al. (2013) har i 
sina studier jämfört två olika grupper som använt två-procentig impregnerad 
klorhexidinduk preoperativt. I resultaten visades en minskning av postoperativa 
sårinfektioner i grupperna där duken applicerats lokalt på kroppen. Även Edmiston, 
Krepel, Seabrook, Lewis, Brown, & Towne (2008) har tidigare jämfört två grupper 
där en grupp duschat i fyra-procentig klorhexidin medan den andra gruppen använt 
två-procentig impregnerad klorhexidinduk resultat visade på att duken var mer 
effektiv i syftet att minska postoperativa sårinfektioner. Klorhexidinet från dukarna 
anses tränga ner djupare i huden, än vid proceduren med fyra-procentig klorhexidin 
som efteråt sköljs av (Johnson et al., 2010). Däremot i studien av Veiga et al. (2009) 
sågs bakterieminskning på huden efter klorhexidindusch, men ingen tydlig minskning 
av postoperativ sårinfektion. I Sverige rekommenderar Socialstyrelsen (2006) inför 
kirurgi att förbereda huden preoperativt med fyra-procentig klorhexidinlösning, den i 
resultatet omtalade impregnerade två-procentiga klorhexidinduk används för 
närvarande ännu inte i Sverige.  

Ur etiskt perspektiv kan tillvägagångssättet i vissa studier diskuteras. När det gäller 
duschförberedelser fick inte studiegrupperna några instruktioner (Johnson et al. 2010, 
Graling et al. 2013 och Veiga et al., 2009). Det är oetiskt att undanhålla instruktioner i 
studiegruppen eftersom risken ökar att duschförberedelsen inte görs korrekt. Detta 
kan även påverka det slutgiltiga resultatet i studierna. 

Vikten av tydliga instruktioner till interventionsgruppen om renlighet efter 
hudförberedelserna betonas av Johnson et al. (2010), Graling et al. (2013)  och Veiga 
et al. (2009). Detta stärker Nightingales omvårdnadsteorier om att ren och hygienisk 
miljö fortfarande är aktuella. Hygienarbetet och omvårdnaden som hon arbetade 
utifrån för att minska infektioner utgör en grund för dagens sjukvård.  

SKL (2015) rekommenderar patienter som ska genomgå kärlkirurgi, ortopedisk 
kirurgi, hjärtkirurgi eller annan operation att utföra helkroppsdusch minst två gånger 
med klorhexidin. I Sverige används fyra procentiga klorhexidintvål och tillverkaren 
(Fresenius-Kabi; Mölnlycke Health Care, 2015) redovisar i sina tydliga 
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duschinstruktioner att efter dubbelduschen ska ren handduk användas för att torka 
kroppen torr och att kläder och sängkläder ska vara rena. 

Dizer et al. (2009) visade i sin studie att eventuell rakning inför operation ska utföras 
med rakapparat, eftersom risken då är mindre att drabbas av postoperativ sårinfektion 
än om rakhyvel används. Detta resultat bekräftas av Durando et al. (2012) som 
kommer fram till samma resultat i sin studie. I denna studie poängteras även att 
rakningen ska utföras i nära anslutning till operationen. Denna upplysning om rakning 
är en viktig omvårdnadsåtgärd som sjuksköterskor ska informerar patienten om, för 
att undvika att rakningen görs av patienten i hemmet.  

Intraoperativ hudförberedelse  
Den sista hudförberedelsen inför operation utförs av operationssjuksköterskan precis i 
anslutning till det operativa ingreppet.  

Vid jämförelse mellan Povidone-Iodine (varumärke Betadine), Chlorhexidine med 70 
% alkohol (varunamn Chloraprep) och Iodine Povacrylex i Isopropyl alkohol 
(varunamn Duraprep) i studien av Swenson et al. (2009) ses i resultatet en fördel för 
de i gruppen som applicerats med Iodine Povacrylex i Isopropyl alkohol (varunamn 
Duraprep). I studien framkom att operationstiden i gruppen där Iodine Povacrylex i 
Isopropyl alkohol (varunamn Duraprep) applicerats var kortare än vid de två andra 
perioderna. Skillnaden på operationstiden i grupperna bör beaktas eftersom resultatet 
kan bli missvisande när det finns andra faktorer än den preoperativa hudförberedelsen 
som kan påverka studiens resultat. Operationer som varar längre än fyra timmar kan 
innebära en ökad risk för postoperativa sårinfektioner (Boltz, Hollenbeak, Julian, 
Ortenzi, & Dillon., 2011).  En annan faktor som kan ha påverkat studien är 
tillvägagångssättet vid huddesinfektionen som skiljde sig åt i de olika perioderna. Det 
var skillnader i hur lång tid tvätten pågick och förfarandet.  

Bakterieförekomsten minskade inte när incisionsfilm användes och den var inte 
tillräckligt effektiv för att minska postoperativa sårinfektioner (Falk-Brynhildsen et 
al., 2013). Även Spruce (2014) skriver att det inte finns några bevis för att 
incisionsfilm minskar postoperativa sårinfektioner utan det kan snarare ses en ökad 
risk att drabbas. Trots detta väljer många kirurger att fortsätta använda incisionsfilm. 
Om incisionsfilm ska användas måste den sitta tätt mot huden under hela operationen. 
Eftersom påfrestningar i form av vätskor och blod kan förekomma kan det orsaka att 
incisionsfilmen släpper. I studien av Webster & Alghamdi (2013) jämförs 
incisionsfilmer, en innehållande jod och en utan. Inget tydligt bevis framkommer att 
jodimpregnerad incisionsfilm skulle minska risken för postoperativa sårinfektioner.  

Både Swenson et al. (2009) och Grove et al. (2012) visar i sina studier att Duraprep är 
att föredra framför Chloraprep. Däremot har Dumville et al. (2013) funnit i en studie 
att klorhexidin med alkohol ger färre postoperativa sårinfektioner än jod med alkohol. 
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Nackdelar med jod med alkohol enligt socialstyrelsen (2006) är att det har sämre 
kvardröjande effekt än klorhexidinet. Jod med alkohol kan inaktiveras i närvaro av 
blod, vilket inte har uppmärksammats hos klorhexidinet. Socialstyrelsen 
rekommenderar att klorhexidin med alkohol ska användas med hänsyn till nämnda 
faktorer och att det förekommer överkänsligheter för jod med alkohol hos personal 
och patienter. I Sverige följs Socialstyrelsens rekommendationer angående 
omvårdnadsåtgärden hudförberedelse för att minska postoperativa sårinfektioner hos 
patienter. Som sjuksköterska är det viktigt att ge patienten information om hur de ska 
utföra helkroppstvätten. Eftersom fler ingrepp görs dagkirurgiskt utför patienten sin 
preoperativa hudförberedelse i hemmet och därför bör sjuksköterskan se till att 
patienten förstår denna omvårdnadsåtgärd. 

Konklusion  
I artiklarnas resultat beskrevs olika typer av antiseptiskt medel och olika 
tillvägagångssätt den preoperativa hudförberedelsen genomförts på. 
Sammanfattningen av resultaten visade på att oavsett om desinfektionen skedde med 
klorhexidin eller jodbaserad lösning, förstärktes effekten av alkohol. Den förberedelse 
där studiernas resultat var enade, var att om håravkortning på operationsområdet var 
nödvändigt ska det utföras med elektrisk rakapparat (engångs) för att undvika sår.  

Implikation 
För att kunna arbeta evidensbaserat krävs tillgång till tillförlitlig forskning. För 
närvarande finns inga tydliga bevis på hur många gånger preoperativa 
hudförberedelser ska genomföras för att minimera risken för postoperativ 
sårinfektion. Det behövs mer forskning på hur många gånger hudförberedelsen ska 
utföras och med vilket medel. Studierna bör genomföras med samma förutsättningar 
och intressant vore om studier i framtiden kunde vara utformade med liknande urval 
och ingrepp. 
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord Cinahl subject heading 
list Medline MeSH Terms SveMed+ MeSH Terms 

Preoperativ vård Preoperative care Preoperative care  

Postoperativ sårinfektion Surgical wound infection Surgical wound infection Postoperativ sårinfektion 

Hud förberedelser Skin preparation Skin preparation  (fritext)  

Klorhexidin      Chlorhexidine (fritext) Chlorhexidine (fritext) Klorhexidin 

Bad Bath* (fritext) Bath* (fritext) Bad 

Omvårdnad Nursing care Nursing care  

Elektiv kirurgi  
Elective surgical 
procedures 

 

Allmän kirurgi General surgery(fritext)   

Desinfektion   Desinfektion 

Hud Skin* (fritext) Skin* (fritext) Hud 

Sjuksköterska Nurse* (fritext)   



BILAGA B  

 

 Tabell 2: Sökhistorik 

 

*=Artiklar funna i tidigare sökningar 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

150206 Medline 

sökord: Preoperative care (MeSH 
Terms) AND Surgical wound 
infection (MeSH Terms) AND 
Skin preparation (fritext) 
Limiters: 20080101-20150131; 
English language ,  Humans,  
Abstract available, Adult 19+ 19 19 5 4 

150206 Medline 

sökord: Preoperative care (MeSH 
Terms) AND Surgical wound 
infection (MeSH Terms) AND 
Chlorhexidine (fritext)  
Limiters: 20080101-20150131; 
English language ,  Humans, 
Abstract available, Adult 19+ 18 18(3*) 5 2 

150206 Medline 

sökord: Preoperative care (MeSH 
Terms) AND Surgical wound 
infection (MeSH Terms) AND 
Bath* (fritext) 
Limiters: 20080101-20150131; 
English language ,   Humans, 
Abstract available, Adult 19+ 6 6(3*) 1 0 
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Datum Databas Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer Antal träffar Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

150210 Cinahl 

sökord: Preoperative care 
(MeSH Terms) AND 
Surgical wound infection 
(MeSH Terms) 
Limiters: 20080101-
20150131; English language,    
Humans, Abstract available, 
Adult 19+ 23 23(4*) 5 2 

150214 Cinahl 

sökord: Preoperative care 
(MeSH Terms) AND 
Chlorhexidine (fritext) 
Limiters: 20080101-
20150131; English language, 
Humans, Abstract available, 
Adult 19+ 9 9(4*) 2 1 

150215 Cinahl 

Sökord: Nursing care(MeSH 
Terms) AND Chlorhexidine 
(fritext)  Limiters: 20080101-
20150101; English language,  
Humans, Abstract available, 
Adult 19+ 17 17(1*) 1 1 

*=Artiklar funna i tidigare sökningar 



BILAGA C 

 

 

Tabell 3: Artikelöversikt 
 

Artikel 1 

 

 

Referens Dizer, B., Hatipoglu, S., Kaymakcioglu, N., Tufan, T., Yava, A., Iyigun, E., & Senses, Z. (2009). 
The effect of nurse-performed preoperative skin preparation on  postoperative surgical site 
infections in abdominal surgery. Journal of Clinical Nursing, 

Land  
Databas 

Turkiet 
Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att se effekten av preoperativ hudförberedelse inför bukkirurgi, och dess 
effekt på postoperativ sårinfektion. 

Metod:  
Design 

En kvantitativ och experimentell studie. 
En kontrollgrupp genomgick den vanliga rutinen gällande håravkortning och hudförberedelser, 
dvs ingen klorhexidindusch, och håravkortning med rakblad eller rakapparat. 
En studiegrupp genomgick hudförberedelser med klorhexidintvätt, och håravkortning med enbart 
rakapparat om det behövdes. 
I båda grupper startades studien med odling av patienternas bakterier i armhåla och ljumske. 
 

Urval 82 patienter delades in, en studiegrupp på 43 personer, en kontrollgrupp på 39 personer, Exempel 
på inklusionskriterier var patienter som skulle genomgå bukkirurgi, de skulle vara i skick att ta 
information om hudtvätt, inte varit inlagda de senaste 30 dagarna, 

Datainsamling Data samlades in från båda grupperna.  Studien pågick under nov.2004-maj 2005. 

Dataanalys t-test användes. Chi square och Fisher´s exact test användes för datakategorisering. Även 
mulitvariate analys användes. 

Bortfall Inget 

Slutsats Preoperativ hudtvätt med klorhexidin och användning av rakapparat (för håravkortning) 
minskade postoperativa sårinfektioner. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Hög  



BILAGA C  

 

Artikel 2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referens Durando, P., Bassetti, M., Orengo, G., Crimi, P., Battistini, A., Bellina, D., Icardi, G. (2012). 
Adherence to international and national recommendations for the prevention of surgical site 
infections in Italy: Results from an observational prospective study in elective surgery. American 
Journal of Infection Control, 

Land  
Databas 

Italien 
Cinahl  

Syfte Syftet med studien var att beskriva befintliga pre- och perioperativa rutiner för att förebygga 
postoperativa sårinfektioner och utvärdera följsamheten jämfört med internationella och 
nationella riktlinjer. 

Metod:  
Design 

En observerande prospektiv studie 
 

Urval Alla elektiva operationer mellan 15 nov. till 15 dec år 2007. I studien ingick 717 operationer/ 703 
patienter. 

Datainsamling Data samlades in genom direktobsevationer och journaler granskades. Intervjuer utfördes med 
patienter och kirurgpersonal, resultatet samlades in i en databas. 

Dataanalys Deskriptiv analys. 

Bortfall Inget 

Slutsats Granskningen av rutinerna för att minska postoperativa sårinfektioner visade att säkerheten och 
kvalitén av rutiner kan förbättras. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Hög  
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Artikel 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Falk-Brynhildsen, K., Söderquist, B., Friberg, O., & Nilsson, U., G. (2013). Bacterial 
recolonization of the skin and wound contamination during cardiac surgery: A randomized 
controlled trial of the use of plastic adhesive drape compared with bare skin. Journal of Hospital 
Infection, 84(2), 151-158. doi:10.1016/j.jhin.2013.02.011  
 

Land  
Databas 

Sverige 
Cinahl 
 

Syfte Syftet med studien var att se om incisionsfilm på huden under hjärtkirurgi har betydelse för att 
minska bakterier på huden. 
 

Metod:  
Design 

Singelblind randomiserad kontrollstudie 
Pågick mellan maj 2010-maj 2011. Jämförelse mellan två grupper, varav en fick incionsfilm på 
operationsområdet och den andra gruppen fick ej incisionsfilmen. 

Urval 140 patienter. Vuxna som skulle genomgå planerad hjärtkirurgi. 

Datainsamling Bakterieprov togs före, under och efter operation.  

Dataanalys Student´s t-test, Mann-Whitney U-test, Chi square eller Fisher exact test 

Bortfall 5 patienter 

Slutsats Incisionsfilmen minskar inte den bakteriella koloniseringen på huden. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Hög  
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Artikel 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Graling, P., R., & Vasaly, F., W. (2013). Effectiveness of 2% CHG cloth bathing for reducing 
surgical site infections. AORN Journal 

Land  
Databas 

USA  
Cinahl 

Syfte Syftet med studien var genom att patienter applicerar en klorhexidinduk preoperativt inför 
kirurgi, kunna se om det leder till reducering av endogen bakterieflora och minskning av 
postoperativa sårinfektioner. 

Metod:  
Design 

Prospektiv kohortstudie. Interventionsgruppen bestod av 335 personer, som använde 
klorhexidinduken och kontrollgruppen bestod av 284 personer, en historisk grupp som inte 
tvättade sig. 

Urval Interventions grupp 335 personer och kontrollgrupp 284 personer, vuxna personer. Medelåldern i 
interventionsgruppen var 57,1 år och i kontrollgruppen 53,1 år 

Datainsamling Data hämtades från en databas och där jämfördes de båda grupperna gällande postoperativa 
sårinfektioner, en registerstudie.  

Dataanalys t test eller Wilcoxon signed rank tests för analys av data och chi-square eller Fisher exact test för 
kategorisering av data. 

Bortfall Redovisas inte. 

Slutsats Resultaten indikerar en minskning av postoperativa sårinfektioner i gruppen som använt 
klorhexidinduk inför kirurgi. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Hög 
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Artikel 5 

 

 

 

 

 

 

Referens Grove, G. L., & Eyberg, C. I. (2012). Comparison of two preoperative skin antiseptic preparations 
and resultant surgical incise drape adhesion to skin in healthy volunteers. Journal of Bone & Joint 
Surgery, American Volume, 94(13), 1187-1192.  
 

Land  
Databas 

USA 
Medline 
 

Syfte Syftet med studien var att fastställa huruvida valet av medlet som huden tvättas med precis innan 
operationen påverkar hur bra olika operationsdraperingar sitter. 

Metod:  
Design 

Randomiserad studie  
22 friska frivilliga blev tvättade på sina ryggar med två olika medel, DuraPrep ( Jod och alkohol) 
och ChloraPrep (Klorhexidin och alkohol),som är de två vanligaste medlen på 
operationsavdelningar i USA..  
 

Urval 22 patienter. 

Datainsamling Tre olika draperingar  sattes på den preparerade ytan som täcktes med gasväv indränkt i koksalt 
för att skapa en utmaning för draperingen. Draperingen drogs sedan mekaniskt bort med hjälp av 
ett hjälpmedel som används för testning av tryck-känslig tejp. Negativa händelser övervakades 
och huden observerades.  

Dataanalys Mixed-model analys, Tukey Kramer test, Friedman ANOVA test, Dunn multiple comparision. 

Bortfall 2 patienter 

Slutsats Huden som tvättades med DuraPrep hade bättre fastsittande drapering än om de tvättades med 
ChloraPrep. (Hudreaktionen på applikationsstället varierade från ingen till måttlig rodnad och i 
något fall utgjorde en negativ händelse som krävde behandling.) 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Hög 
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Artikel 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Johnson, A. J., Daley, J. A., Zywiel, M. G., Delanois, R. E., & Mont, M. A. (2010). Preoperative 
chlorhexidine preparation and the incidence of surgical site infections after hip arthroplasty. The 
Journal of Arthroplasty, 25(6, Supplement), 98-102. 

Land  
Databas 

 
USA Medline 

Syfte Syftet med studien var att bedöma effekten av att använda impregnerad klorhexidinduk 
preoperativt, för att minska postoperativa sår-infektioner på höftplastikoperationer. 

Metod:  
Design 

En prospektiv, randomiserad studie. 
En interventionsgrupp använde klorhexidinduken hemma kvällen innan och på operationsdagens 
morgon och jämfördes med en kontrollgrupp som inte använde klorhexidinduken. 
Studien pågick från 2007-2009 

Urval Interventionsgruppen bestod av 157 personer och kontrollgruppen bestod av 897, totalt 1134 
personer.  

Datainsamling All data samlades in till Microsofts excelprogram. 

Dataanalys X2 test och poweranalys. 

Bortfall Exkluderade 80 personer på grund av att de inte kunna fylla i det protokoll som skickades hem, 
eller inte fyllt i det korrekt. 

Slutsats Det förekom inga postoperativa sårinfektioner i interventionsgruppen, jämfört med 14 infektioner 
i kontrollgruppen. Även en ekonomisk vinning sågs. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Hög  
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Artikel 7 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Savage, J. W., Weatherford, B. M., Sugrue, P. A., Nolden, M. T., Liu, J. C., Song, J. K., & Haak 
M. H. (2012). Efficacy of surgical preparation solutions in lumbar spine surgery. Journal of Bone 
& Joint Surgery, American Volume, 94(6), 490-494.  

Land  
Databas 

USA, databas: Cinahl 

Syfte Syftet var att utvärdera effekten av två huddesinfektions medel (Chlora prep och Dura prep). 
Jämförelse mellan dessa medel, och hur de minskar  bakteriella patogener från operations-
området på ländryggen. 

Metod:  
Design 

Design: Prospektiv randomiserad studie. 
Grupp 1 behandlades med Chlora prep ( 2% klorhexidinglukonat och 70% isopropylalkohol) 
Grupp 2  behandlades med Dura prep ( 0,7% tillgänglig jod och 74%  isopropylalkohol) 
 

Urval 100 patienter som skulle genomgå ryggoperation, medelålder 52,3. Könsfördelning okänd. 

Datainsamling Ryggopererade patienter från Feb-Aug 2010, Det togs prover (aeroba och anaeroba) före och 
efter huddesinfektion, samt efter sårförslutning. 
 

Dataanalys t-test, chi- square analys och fisher exakt test. Slutligen användes logistisk regressions analys 

Bortfall Inget 

Slutsats Chlora prep och Dura prep var lika effektiva för att reducera  bakteriella patogener på 
ländryggens hud 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Hög  
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Artikel 8 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Swenson, B. R., Hedrick, T. L., Metzger, R., Bonatti, H., Pruett, T. L., & Sawyer, R. G. (2009). 
Effects of preoperative skin preparation on postoperative wound infection rates: A prospective 
study of 3 skin preparation protocols. Infection Control & Hospital Epidemiology, 

Land  
Databas 

USA 
Medline 

Syfte Syftet med studien var att jämföra effekten av olika lösningar för hudförberedelser, för att undvika 
postoperativa sårinfektioner. 

Metod:  
Design 

En kvantitativ studie. 
Studien delades in i tre perioder, som bestod av sex månader vardera. Första perioden tvättades 
patienterna med povidonjod (varumärket Betadine) med isopropylalkohol. Andra perioden 
tvättades patienterna med 2 %klorhexidin och 70 % isopropylalkohol ( varumärke Chloraprep),  
och under den tredje perioden användes jod povacrylex alkohol (Duraprep). 

Urval Alla vuxna som genomgick elektiv kirurgi. 3209 patienter ingick i studien.  Studien pågick i 18 
månader. ( jan 06-juni 07) 

Datainsamling Data samlades in av forskningssköterskor, genom journalgranskning, intervjuer och telefonsamtal 
med patienter. 

Dataanalys Power analys och  x2-test, variansanalys, logistisk regressionsanalys. 

Bortfall Inget 

Slutsats Hudförberedelser är en viktig del för att förhindra postoperativa sårinfektioner. Det förekom färre 
infektioner i period tre när Duraprep användes som hudförberedelse  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Hög 
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Artikel 9 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Veiga, D. F., Damasceno, C., Veiga-Filho, J., Figueiras, R. G., Vieira, R. B., Garcia, E. S., . . . 
Ferreira, L. M. (2009). Randomized controlled trial of the effectiveness of chlorhexidine showers 
before elective plastic surgical procedures.  Infection Control & Hospital Epidemiology, 30(1), 77-
79. doi:10.1086/592980 
 
 

Land  
Databas 

Brasilien 
Medline 

Syfte Syftet med studien var att bedöma effekten av klorhexidindusch för att minska bakterierna på 
kroppens hudflora., för att minska postoperativa sårinfektioner. 

Metod:  
Design 

Randomiserad kontroll studie. 
Tre grupper av patienter, med olika hudförberedelser jämförs under april 2006-aug 2007. 

Urval 150 patienter, planerad kirurgi, vuxna patienter som skulle genomgå rena  plastikingrepp på bålen. 

Datainsamling Patienterna följdes upp av kirurgen varje vecka, i 30 dagar efter operation, då tecken på infektion 
registrerades. 

Dataanalys Först användes Kruskal Wallis test, och när skillnaden var stor kompletterades analysen med 
multiple comparison test. Även x2 test användes för att jämföra de tre grupperna avseende s.aureus 
kolonisering och frekvens av postoperativa sårinfektioner. 

Bortfall Inget 

Slutsats Klorhexidindusch var effektivt och minskade signifikant hudkoloniseringen av koagulasnegativa 
stafylokocker och jästsvampar. Men ingen tydlig minskning av postoperativa sårinfektioner. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Hög  
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Referens Young, H., L., Reese, S., Knepper, B., Miller, A., Mauffrey, C., & Price, C., S. (2014). The effect 
of preoperative skin preparation products on surgical site infection. Infection Control & Hospital 
Epidemiology, 35(12), 1535-1538. doi:10.1086/678601  

 

Land  
Databas 

USA 
Cinahl 
 

Syfte Syftet med studien var att se på effekten av preoperativa hudförberedelser, för att minska 
postoperativa sårinfektioner. 

Metod:  
Design 

Fallstudie 
 
Chlorhexidine gluconate (CHG) jämfördes med Clorhexidine glukonat och isopropylalkohol 
( CHG+IPA)  

Urval Patienter som opererades mellan 1 januari och 30 september 2013 på ett offentligt sjukhus i 
Denver, Colorado. 204 patienter. 

Datainsamling Data samlades in i efterhand från journaler ur datasystemet. 

Dataanalys X2-test, Fisher exact- test och Cochran-Mantel-Haenszel test. 

Bortfall Okänt. 

Slutsats Studien visar att CHG+IPA har färre sårinfektioner än CHG ensamt. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Hög 
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