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SAMMANFATTNING 

Postoperativa sårinfektioner är en av de vanligaste formerna av vårdrelaterade infektioner i 

Sverige. Vid ingrepp där det finns större risk för postoperativa sårinfektioner orsakade av 

patientens egna hudbakterier rekommenderar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att 

patienten inför operation utför helkroppstvätt med klorhexidintvål för att minska förekomsten 

av bakterier på huden. 

  

Syftet med denna studie var att belysa preoperativ hudförberedelse med klorhexidin. Vilka 

olika procedurer med klorhexidinprodukter förekommer och vilken effekt har preoperativa 

hudförberedelser med klorhexidin som åtgärd för att minska förekomst av postoperativa 

sårinfektioner? 

 

Metoden som användes var en litteraturöversikt då denna metod syftar till att ge en bild av 

forskningsläget och underlag för att bedriva evidensbaserad vård.  

 

Artiklarna beskrev olika typer av klorhexidinprodukter och olika tillvägagångssätt för den 

preoperativa hudförberedelsen med dessa produkter som resulterade i höga koncentrationer av 

klorhexidin på huden, dekolonisering av mikroorganismer och/eller minskad förekomst av 

postoperativa sårinfektioner. Antalet gånger patienten fick tvaga sig varierade från en gång till 

fem gånger och detta kunde ske genom antingen lokal applicering eller helkroppstvätt. 

Klorhexidinets form utgjordes av fyra procent tvål eller två procent klorhexidinimpregnerad 

duk. 

  

Den mest beskrivna proceduren gällde en tvåprocent klorhexidinimpregnerad duk. Eftersom 

sjuksköterskan bör både informera om samt underlätta för patienten att utföra denna procedur 

inför kirurgi är detta en metod väl värd att reflektera över då den dels ger höga kvarvarande 

klorhexidinkoncentrationer på huden, dels verkar lättanvänd vilket kan öka compliance. 

De stora skillnader som förekom i studiernas upplägg, genomförande och resultatredovisning 

gjorde att inga slutsatser kunde dras beträffande preoperativa åtgärder med klorhexidin och 

minskad förekomst av postoperativa sårinfektioner.  

 

 

Nyckelord: klorhexidin, preoperativa hudförberedelser, dekolonisering av mikroorganismer, 

postoperativa sårinfektioner.  
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INLEDNING 

Operationssjuksköterskan besitter genom sin specialistutbildning expertkunskaper inom 

området hygien och aseptik vilket utgör ett av flera viktiga fokusområden i det dagliga 

kliniska arbetet på operationsavdelningen. Hygien och aseptik är viktiga kvalitetsområden när 

det gäller att hindra smittspridning på operationsavdelningen och för att så långt det är möjligt 

säkerställa att patienten genomgår sin operation utan att drabbas av komplikation i form av en 

postoperativ sårinfektion. Det finns flertalet kända faktorer, både i miljön på operationssalen 

såsom hos patienten själv, som påverkar risken för postoperativa sårinfektioner. Patientens 

preoperativa hudförberedelse är en viktig åtgärd som påbörjas innan patienten kommer till 

operationsavdelningen. Patienten ska genomgå helkroppstvätt innan operation och ha rena 

kläder och renbäddad säng (Vårdhandboken, 2013). Vid ingrepp där det finns större risk för 

postoperativa sårinfektioner orsakade av patientens egna hudbakterier rekommenderas att 

patienten innan operation utför helkroppstvätt med klorhexidintvål för att minska förekomsten 

av bakterier på huden (Sveriges Kommuner och Landsting [SKL], 2011a). Denna åtgärd är 

omdebatterad och behöver granskas närmare. 

BAKGRUND 

Historisk återblick – hygien och aseptik 

Då läkaren Ignatz Semmelweiss (1818 – 1865) år 1847 anställdes som obstetriker på Wiens 

Allgemeine Krankenhaus uppmärksammade han att förekomsten av barnsängsfeber var högre 

bland kvinnor som hade förlösts av läkare och läkarstudenter än bland dem som hade förlösts 

av barnmorskor. Läkarna gick emellan obduktionsrummet och förlossningsavdelningen och 

Semmelweiss associerade den ökade risken för barnsängfeber med exponeringen till 

förruttnelse i obduktionsrummet. Efter att ha infört obligatorisk handtvätt med klorerat kalk 

för läkare och läkarstudenter reducerades dödligheten bland kvinnorna från mellan tretton till 

arton procent ned till två procent (Best & Neuhauser, 2004). Semmelweiss ansågs av sin 

samtid som oseriös trots att han utgick ifrån omfattande empiriska studier då han grundade sin 

teori om att hygienrutiner minskade dödligheten. Eftersom samtida kollegor inte förstod att 

mikroorganismer kunde orsaka sjukdom ansågs Semmelweiss teori sakna vetenskaplig grund 

(Morner, u.å.).  

 

Några år senare vid Florence Nightingales ankomst till Skutari, där hon kom att reformera 

krigssjukvården, låg dödligheten på 42 procent. Genom bland annat hygieniska reformer 

sjönk dödligheten till två procent och Nightingale kunde bevisa att hon genom både praktiska 

och organisatoriska åtgärder lyckades sänka mortaliteten (Vårdförbundet SHSTF, FoU 

rapport 31, 1989). Trots att Nightingale förkastade teorin om mikroorganismer så var 

renlighet för henne av yttersta vikt. Nightingale var tydlig med att smuts i form av organiskt 

material i omgivning utgjorde en källa till infektion (Alligood & Tomey, 2009). 

 

Kirurgen Joseph Lister (1827 – 1912) införde begreppet aseptik vid sårbehandling och 

operativa ingrepp. Lister förkunnade att varbildning inte borde betraktas som en normal del av 

läkeprocessen, något som han grundade på den franske kemisten Louis Pasteurs (1822 – 

1895) forskningsresultat (Rutkow, 2013).  Lister förstod att närvaro av mikroorganismer i sår 

gav upphov till den septiska processen. Lister utvecklade en rutin där kirurg och assistenter 

tvättade händerna i karbolsyra som även applicerades på patientens hud. Operationsområdet 

kläddes med dukar indränkta i karbolsyra, även instrument, kompresser och suturmaterial 

blötlades i karbolsyra (Ellis, 2012). Mortaliteten sjönk och kirurgin kunde utvecklas (Jessny, 

2012). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rutkow%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23059499
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ellis%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22241414
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Crosby, Tsj, Lambert och Adams (2009) beskriver att fram till mitten av 1800-talet var 

postoperativa sårinfektioner vanligt förekommande och att när aseptiska principer började 

appliceras minskade dess förekomst. Man ansåg tidigt att postoperativa sårinfektioner 

orsakades av bakterier som hade tillförts under kirurgiska ingrepp. Denna förmodan stöddes 

av den goda effekten av förebyggande åtgärder i samband med operation. Även preoperativ 

antibiotikaprofylax som infördes på 1970-talet hade en gynnsam effekt (Socialstyrelsen, 

2006). 

Definition VRI 

Socialstyrelsen definierar vårdrelaterade infektioner (VRI) som en infektion som en person 

har fått som följd av diagnostik, omvårdnad eller behandling inom antingen sluten vård eller 

som följd av övrig vård och omsorg. Definitionen innefattar även vårdpersonal som drabbats 

av infektion till följd av sin yrkesutövning (Socialstyrelsen, u.å.b). 

Definition postoperativ sårinfektion  

De klassiska definitionerna på postoperativ sårinfektion är ” Any purulent discharge, abscess 

or cellulitis at the surgical site during the month after the operation” (World Health 

Organization [WHO], 2002) och Ljungqvists ”Var som tömmer sig spontant eller efter 

incision” (Socialstyrelsen, 2006, sid 141). Centers for Disease Control and Prevention [CDC] 

(1999) påpekar att diagnostisera en postoperativ sårinfektion föregås av en tolkning av 

kliniska tecken och olika provsvar. Vidare anger CDC tre grader av postoperativa infektioner: 

ytliga sårinfektioner som involverar huden och direkt underliggande vävnad, djupa 

sårinfektioner som involverar mjukdelar och fascia samt en tredje kategori som involverar 

organutrymmen (CDC, 1999). Enligt Owens och Stoessel (2008) är postoperativa 

sårinfektioner infektioner som uppkommer upp till 30 dagar efter kirurgi, eller upp till ett år 

efter implantationskirurgi, och som påverkar incisionen eller djupare vävnad. 

Riskfaktorer 

Enligt Erichsen Andersson (2013) kan riskfaktorer för postoperativa sårinfektioner delas in i 

tre huvudområden: patientbundna, operationstekniska och miljöbetingade. I en artikel från 

2013 beskriver Korol et al. (2013) de patientberoende riskfaktorerna såsom riskklassificering 

enligt American Society of Anaesthesiologists Physical Status Classification System (ASA-

klass), hög ålder, diabetes, högt BMI och reducerat allmäntillstånd. Även ingreppets längd 

och komplexitet påverkar risken för patienten att drabbas (Korol et al., 2013). Andra kända 

riskfaktorer är trauma, hudskada, pågående infektion i annat organ, rökning och 

steroidbehandling. Även operationstekniken påverkar förekomsten av postoperativa 

sårinfektioner (Socialstyrelsen, 2006). CDC (1999) nämner i sina riktlinjer att näsbärarskap av 

Staphylococcus aureus är en oberoende riskfaktor för postoperativa sårinfektioner inom 

thoraxkirurgin och att 20 – 30 procent av friska individer är bärare. Protesrelaterade 

Infektioner ska Stoppas (PRISS, 2013) utgjordes av ett expertråd som i Patientförsäkringen 

LÖF´s regi arbetade med ett projekt i syfte att minska infektionsfrekvensen vid elektiva 

ledprotesoperationer med minst 50 procent.  PRISS beskriver att stafylokocker som 

koloniserar huden orsakar mer än 50 procent av postoperativa sårinfektioner efter 

ledproteskirurgi och att patienter med konstaterat näsbärarskap av Staphylococcus aureus 

löper större risk att drabbas än icke-bärare. 

 

En metaanalys, som utfördes av National Nosocomial Infections Surveillance (NNIS), visade 

att sårinfektion var hälften så vanlig vid endoskopisk kirurgi när jämförelsen gjordes mellan 

laparoskopisk- och öppen appendektomi. Kännedom om riskfaktorer gör det möjligt att 

åtgärda dem och på så vis påverka infektionsfrekvensen (Socialstyrelsen, 2006). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Korol%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24367612


  3 

 

Miljön på operationssalen beskrivs av Erichsen Andersson, Bergh, Karlsson, Eriksson och 

Nilsson (2012) som gjorde en studie på en ortopedisk operationsavdelning och tittade närmare 

på trafiken på operationssalen. Ett av de viktigaste fynden i studien var den negativa effekt 

som trafiken in och ut från salen hade på bakteriekontaminationen av luften nära 

operationsområdet. Intressant var att endast sju procent av dörröppningarna var relaterade till 

expertkonsultationer. 

Smittspridning 

För att hindra smittspridning mellan personal och patienter är det viktigt att känna till olika 

smittvägar. Kontaktsmitta innebär att smitta förs över från smittkälla till mottagare. Detta kan 

ske direkt utan mellanled eller indirekt, dvs. via mellanled, såsom personalens händer, kläder 

eller utrustning. Andra smittvägar kan vara droppsmitta där droppar sprids på en armlängds 

avstånd via t.ex. hosta eller nysning. Luftburen/aerosol smitta (partiklar i luftström) sprids 

över längre sträckor och även mellan rum. Som exempel på luftburen smitta kan nämnas 

varicella, influensa och mjältbrand, men även från huden sprids partiklar till luften. 

Hudpartiklar som är bakteriebärande kan inandas eller falla ner i öppna sår och ge infektioner. 

Smitta kan också spridas via blod, livsmedel och insekter (Socialstyrelsen, 2009). 

 

Människans normalflora koloniserar luftvägarna, mag-tarmkanalen, urogenitalsystemet och 

huden. Det finns över tusen olika mikroorganismer i normalfloran. Dessa mikroorganismer 

kan framkalla infektioner om de hamnar på andra kroppsområden. Ett vanligt exempel på 

detta är urinvägsinfektion och sårinfektion som kan orsakas av Escherichia coli. Infektioner i 

sår kan orsakas av stafylokocker. Detta kallas endogena infektioner och kommer från 

personens egen normalflora (Weston, 2013). Med exogen smitta menas att bakteriefloran 

sprids vidare till andra patienter, t.ex. via kontaminerad utrustning eller vårdpersonals händer 

(Weston, 2013). Många av de postoperativa sårinfektionerna orsakas av bakterier som utgör 

patientens egen hudflora. De vanligaste isolerade organismerna är Staphylococcus aureus, 

Coagulasnegativa stafylokocker, Enterokocker och Escherichia coli (Owen & Stoessel, 2008).  

Åtgärder för att förebygga postoperativa sårinfektioner  

Fler patient-och procedurrelaterade faktorer påverkar risken för postoperativa sårinfektioner. 

CDC har riktlinjer för att förebygga dessa infektioner och betonar bra patientförberedelser, 

aseptik och uppmärksamhet på kirurgisk teknik (CDC, 1999). National Institute for Health 

and Clinical Excellence [NICE](2008) rekommenderar att patienten ska duscha, bada eller 

tvättas i sängen med vanlig tvål och vatten antingen kvällen före eller på operationsdagens 

morgon (NICE, 2008). CDC’s riktlinjer nämner att klorhexidinprodukter effektivt minskar 

hudens kolonisering av mikroorganismer och att produkten måste appliceras flera gånger för 

att maximal effekt ska uppnås. Behandling med mupirocin lokalt i näsan är effektivt för att 

eliminera bärarskap av Staphylococcus aureus (CDC, 1999).  

 

Institute for Health Care Improvement [IHI](2013) rekommenderar att patienten inför 

ledproteskirurgi applicerar klorhexidinprodukter under tre dagar innan operation, att 

konstaterat bärarskap av Staphylococcus aureus behandlas med mupirocin intranasalt och att 

den preoperativa huddesinfektionen utförs med ett alkoholbaserat desinfektionsmedel (IHI, 

2013). PRISS (2013) rekommendation är att patienten ska genomgå minst två 

dubbelduschningar, dvs. två på varandra följande helkroppstvagningar, med klorhexidintvål 

inför ledproteskirurgi och att infektionsrisken kan minskas om näsbärarskap av 

staphylococker behandlas preoperativt. 
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I SKL’s (2011a) satsning för ökad patientsäkerhet rekommenderas följande åtgärdspaket: 

 

*Använd korrekt antibiotikaprofylax 

*Följ rutiner för preoperativ huddesinfektion och eventuell håravkortning 

*Uppmana till rökstopp före operation 

*Registrera postoperativa sårinfektioner 

Syftet med detta åtgärdspaket är att förebygga postoperativa sårinfektioner. Samtliga fyra 

åtgärder är viktiga för att minska infektionsrisken. Enligt SKL (2011a) ska antibiotika ges 

enligt lokala anvisningar som ska vara utformade efter rekommendationer från Statens 

beredning för medicinsk utvärderings (SBU). Enligt Strategigruppen för rationell 

antibiotikaanvändning (Strama), är sambandet mellan antibiotikaförbrukning och 

resistensutveckling bland mikroorganismer väl belagt inom slutenvården (Strama, 2010). VRI 

leder till ökad antibiotikaanvändning och därmed ökad risk för resistensutveckling vilket 

innebär att förebyggandet av VRI är en viktig aspekt av arbetet mot antibiotikaresistens 

(Socialstyrelsen, u.å.a). 

 

Vidare ska patienten genomgå helkroppstvätt före operation så att hon/han är synligt ren. 

Preoperativ helkroppstvätt med klorhexidintvål ska utföras minst två gånger före ingrepp som 

kärlkirurgi, ortopedisk kirurgi eller hjärtkirurgi. Om det är nödvändigt bör hår klippas av i så 

nära anslutning som möjligt till ingreppet. Desinfektion av huden ska ske omedelbart före 

operationen och då ska alltid klorhexidinsprit användas. Rökstopp rekommenderas minst fyra 

veckor före operationen då rökare har en högre andel postoperativa sårinfektioner än icke-

rökare. SKL rekommenderar vidare att postoperativa sårinfektioner ska registreras med en 

uppföljningstid på minst en och helst tre månader. Implantationskirurgi ska följas upp minst 

ett år. Registrering är en viktig förutsättning för lämpliga åtgärder (SKL,2011a). Enligt SKL 

(2011a) är postoperativa sårinfektioner den näst vanligast förekommande och samtidigt den 

mest kostsamma vårdrelaterade infektionen i Sverige. Denna typ av infektioner bidrar till 

ökad mortalitet, ökat antal återinläggningar, förlängda vårdtider och därmed ökade kostnader 

(SKL, 2011a).    

Patienten kan aktivt värmas upp med luftvärmetäcken på operationssalen för att undvika 

nedkylning, vilket är en riskfaktor för postoperativa sårinfektioner. Kerwat, Piechowiak och 

Wulf (2013) menar att flera studier har visat att dessa värmetäcken inte påverkar de speciella 

luftströmmar som är på operationssalen. Flera intraoperativa faktorer är viktiga för att 

förebygga postoperativa sårinfektioner (Harrop et al., 2012). Här ingår hudförberedelser, steril 

operationsteknik, operationens längd och trafiken på operationssalen. Dessa intraoperativa 

faktorer bidrar mer till förebyggandet av postoperativa sårinfektioner än patientrelaterade 

faktorer som diabetes mellitus, kraftig övervikt och kolonisering av Methicillin Resistent 

Staphylococcus Aureus (MRSA) (Harrop et al., 2012). 

Patientens perspektiv 

Erichsen Andersson, Berg, Karlsson och Nilsson (2010) ville belysa patienternas upplevelse 

efter att ha drabbats av en sårinfektion efter operation. Författarna gjorde en intervjustudie 

med 14 patienter som hade drabbats av en djup postoperativ sårinfektion. Resultatet visade att 

de intervjuade personerna led av smärta, isolering och känsla av otrygghet. Infektionen 

påverkade livet negativt fysiskt, känslomässigt, socialt och ekonomiskt. Som en slutsats 

nämner författarna att personalen bör ha med sig dessa faktorer när de planerar vården av 

patienter. Kontamination av operationssåret bör undvikas under och efter operationen och 

fokus bör ligga på att tidigt diagnostisera och behandla dessa infektioner (Erichsen Andersson 

et al., 2010).  
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Klorhexidin i vården 

Lim och Kam (2008) har i en forskningsöversikt studerat farmakologi och kliniska 

tillämpningar hos klorhexidin. Klorhexidin har hämmande och avdödande effekt på bakterier 

och svamp samt viss avdödande effekt på virus. Denna kvarvarande effekt är störst hos 

huddesinfektionsmedel som innehåller klorhexidin vid jämförelse med alkohol och 

jodpreparat. Lösningar som innehåller både klorhexidin och alkohol får det snabba tillslaget 

från alkoholen och den kvardröjande effekten från klorhexidinet. Den antimikrobiella 

aktiviteten hämmas inte av kroppsvätskor som blod. Ett användningsområde för klorhexidin 

är preoperativa bad (Lim & Kam, 2008).   

 

Tillverkaren av Descutan®, Fresenius-Kabi (2013), som är en av produkterna som används i 

vården idag för preoperativ helkroppstvätt med klorhexidin, rekommenderar att patienten vid 

tre tillfällen före operationen ska tvätta hela kroppen och håret med Descutan®. De två första 

tvagningarna utförs vanligen i hemmet och den tredje på sjukhuset. Instruktionerna är 

följande: 

 

Alla smycken ska tas av.  

Duscha/fukta hela kroppen och stäng av vattnet. Tvätta håret med medföljande tvållösning. 

Fukta Descutansvampen med vatten och tvätta kroppen noga. Var extra noga runt näsa, 

armhålor, navel, könsorgan och ljumskar. 

Skölj av kroppen med vatten och upprepa helkroppstvätten en gång till med ny svamp. Detta 

kallas dubbeldusch. 

Torka med ren handduk och använd sedan rena kläder och sängkläder (Fresenius-Kabi, 2013). 

 

Även tillverkaren av Hibiscrub®, Mölnlycke Health Care (2014), beskriver i sina 

tvättinstruktioner för preoperativ dusch denna procedur med dubbeldusch, renbäddad säng 

och rena kläder innan kirurgi. 

Operationssjuksköterskans roll inom den perioperativa omvårdnaden 

Aseptik betyder att bevara det rena rent och det sterila sterilt. Riksföreningen för 

operationssjukvård (SEORNA) beskriver att arbeta enligt aseptisk teknik innebär arbete i 

avsikt att minimera antal mikroorganismer i operationsmiljön, på instrument och utrustning 

och förhindra dem från att kontaminera operationssåret (SEORNA, 2013a).  

 

I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen 

inriktning operationssjukvård beskrivs vikten av att ha kompetens att ansvara för en god och 

patientsäker perioperativ omvårdnad. Perioperativ omvårdnad omfattar tre faser. Den första 

fasen, preoperativa fasen, innefattar tiden från beskedet om kirurgisk behandling fram tills 

patienten förs över till operationsbordet. Den intraoperativa fasen innebär tiden under det 

kirurgiska ingreppet och den postoperativa fasen omfattar tiden från ingreppets slut på 

operationssalen tills omvårdnaden i relation till ingreppet har utvärderats. I dessa tre faser 

utför specialistsjuksköterskan omvårdnadsåtgärder för patienten genom att bland annat möta 

patienten via samtal före, under och efter det kirurgiska ingreppet för att garantera en trygg 

och säker vård med kontinuitet i samband med det kirurgiska ingreppet (SEORNA, 2013b).  

 

Vårdrelaterade skador och komplikationer måste förebyggas i enlighet med evidensbaserad 

vård. Sjuksköterskan måste självständigt ansvara för att hygieniska och aseptiska principer 

tillgodoses så att det kirurgiska ingreppet kan genomföras på ett betryggande sätt samt 

ansvara för infektionskontroll genom att förebygga och begränsa smitta och smittspridning. 

Vidare nämns att operationssjuksköterskan kritiskt ska reflektera över och analysera den 



  6 

 

perioperativa omvårdnadens rutiner och metoder samt utöva evidensbaserad vård (SEORNA, 

2013b). Med evidensbaserad vård menas att vården utövas enligt bästa tillgängliga kunskap. 

Omvårdnad ska utföras utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet och här har sjuksköterskor 

ett stort ansvar att hitta den bästa kunskapen om problem och åtgärder inom vården och måste 

därför följa med i kunskapsutvecklingen (Svensk sjuksköterskeförening, 2011). 

Patientsäkerhet  

Hälso-och sjukvårdslagen (HSL) är tydlig med de krav som ställs på vårdgivaren. Vården ska 

bland annat ”vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och tillgodose patientens 

behov av trygghet i vården och behandlingen” (SFS, 1982:763). Socialstyrelsens föreskrift om 

systematiskt kvalitetsarbete fastställer att vårdgivaren genom egenkontroll kontinuerligt ska 

säkra och utveckla verksamhetens kvalitet (SOSFS 2011:19). Patientsäkerhetslagen (SFS 

2010:659) innehåller bland annat bestämmelser om skyldigheter för hälso- och 

sjukvårdspersonal och om det systematiska patientsäkerhetsarbetet. Systematiskt 

patientsäkerhetsarbete innebär att vårdgivaren, i syfte att upprätthålla kraven på god vård, ska 

planera, leda och kontrollera verksamheten så att vårdskador undviks (SOSFS, 2011:19). 

 

I en rapport från Socialstyrelsen (2008) fann man vid granskning av 1967 patientjournaler att 

8.6 procent av patienterna hade fått en vårdskada. Bestående men eller funktionsnedsättning 

förekom hos nästan tio procent av patienterna och det beräknades att vårdskadan hos tre 

procent av de drabbade bidrog till att patienten avled (Socialstyrelsen, 2008). Patientsäkerhet 

är ett ämne som har blivit ett allt starkare kvalitetsbegrepp. För att få ett underlag till att öka 

säkerheten inom vård och omsorg görs olika mätningar vars resultat informerar allmänheten 

om hur säker vården är (SKL, 2011b). Det är viktigt för vårdpersonalen att vara medvetna om 

riskerna för vårdskador och att samtidigt ha kunskap om förebyggande arbetssätt och metoder 

(Lindh & Sahlqvist, 2012). Vårdskador går oftast att undvika. Brister i organisationen kan 

vara en orsak, t.ex. brister i miljö, rutiner, teknik och kommunikation. Ett exempel på 

vårdskada är enligt SKL (2011b) vårdrelaterade infektioner. 

 

VRI kan innebära ett stort lidande för den enskilda patienten och för samhället resulterar det i 

stora kostnader. Fyra miljarder kronor per år beräknas kostnaden för VRI vara i Sverige 

(SKL, 2011b). Under våren 2013 låg den nationella siffran för VRI inom somatisk vård på nio 

procent (SKL, 2013a). SKL driver sedan 2006 en nationell satsning för ökad patientsäkerhet 

där ett av målen är att halvera förekomsten av VRI före utgången av 2014. Postoperativa 

sårinfektioner är ett av åtta identifierade högriskområden för vårdskador (SKL, 2013b). 

Problemformulering 

Postoperativa sårinfektioner är en av de vanligaste formerna av VRI i Sverige. I SKL’s 

(2011a) nationella satsning för ökad patientsäkerhet gällande förebyggande av postoperativa 

sårinfektioner beskrivs ett åtgärdspaket. En av rekommendationerna gäller preoperativa 

hudförberedelser med klorhexidin inför ortopedisk-, kärl – eller thoraxkirurgi eller andra 

ingrepp där allvarliga endogena infektioner kan orsakas av hudbakterier. Kritik har framförts i 

en debattartikel i Läkartidningen att denna riktlinje saknar säker evidens (Drott, 2013). Denna 

åtgärd tillämpas på olika sätt och rekommendationen från vårdgivaren till patienten kan 

variera från en till tre tvättar. Då sjuksköterskan enligt Svensk sjuksköterskeförening (2011) 

har både en skyldighet och ett ansvar för att patienten ska erhålla bästa möjliga vårdresultat är 

det särskilt viktigt för operationssjuksköterskan att ha kunskap om denna rutin och om den 

som omvårdnadsåtgärd påverkar förekomsten av postoperativa sårinfektioner. 
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SYFTE 

Syftet med denna studie var att belysa preoperativ hudförberedelse med klorhexidin. 

Frågeställningar  

Vilka olika preoperativa procedurer med klorhexidinprodukter förekommer?  

Vilken effekt har preoperativa hudförberedelser med klorhexidin som åtgärd för att minska 

förekomst av postoperativa sårinfektioner? 

METOD 

Metoden som användes var en litteraturöversikt då denna metods syfte var att ge en bild av 

forskningsläget och underlag för att bedriva evidensbaserad vård. Översikten ska vara 

systematisk och transparent med tydliga inklusions- och kvalitetskriterier (Henricson, 2012). 

Sammanställningen bygger på aktuell forskning genom primärkällor och begränsades till 15 

antal artiklar. 

Urval 

Inklusionskriterier utgjordes av artiklar som var publicerade i vetenskapliga tidskrifter som 

var peer-reviewed. Sökorden skulle förekomma i titel eller abstract, vara av hög vetenskaplig 

kvalitet enligt kvalitetsbedömningen. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska och abstracts 

skulle finnas. De artiklar som författarna granskade handlade om patientgrupper som innan 

operationstillfället skulle genomgå preoperativa åtgärder med klorhexidin i hemmet och/eller 

på vårdavdelning. Klorhexidin skulle vara ett av de studerade desinfektionsmedlen. 

Exklusionskriterier var artiklar äldre än tio år och reviews. Artiklar vars huvudsakliga fokus 

inte motsvarade syftet exkluderades ur studien. Artiklar som handlade om preoperativ 

huddesinfektion med klorhexidinsprit på operationssal, incisionsfilm, veterinärmedicin, 

preoperativ handdesinfektion, oralkirurgi och andra preoperativa åtgärder exkluderades.  

Genomförande 

Litteratursökning utfördes i de tillgängliga databaserna för vetenskapliga artiklar PubMed 

(tabell 1) och Cinahl (tabell 2). Sökorden som användes var preoperative care, preoperative 

shower, preoperative bath, preoperative body wash, anti-infective agents local, chlorhexidine, 

surgical wound infection och surgical site infection. Av dessa ord utgjordes preoperative care, 

anti-infective agents local, chlorhexidine och surgical wound infection av meshtermer. Dessa 

har angivits i kursiv text i databearbetningstabellen nedan. Fritextsökning användes vid övriga 

sökord. Eftersom databaserna i regel inte automatiskt söker upp ordens olika böjningsformer 

använde författarna sig av trunkering som sökteknisk funktion (Friberg, 2012). Med sökorden 

preoperative shower, preoperative bath, preoperative body wash användes trunkering vilket 

framkommer i databearbetningstabellen. Även boolesk söklogik (Friberg, 2012) användes i 

samband med databassökning. Av de mest grundläggande sökoperatorerna AND, OR, NOT 

användes OR för att söka på begrepp som kunde ha synonymer (Friberg, 2012). Sökoperatorn 

NOT användes i PubMed sökningen för att avgränsa databasträffarna från reviews. Då NOT 

reviews inte fanns som filter fick författarna först göra hela sökningen med reviews och sedan 

göra om sökningen med tillägg av sökoperatorn NOT i sökhistoriken. 

 

   Artiklarna finns redovisade i en matris (bilaga I) utarbetad efter Willman et al. (2006) med en     

bedömning utförd enligt underlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet, modifierad 

utifrån SBU & SSF (1999) och Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006) (bilaga II). Samtliga 

abstracts och artiklar lästes av författarna var för sig och resultaten fördes efter avstämning in 

i databearbetningstabellerna nedan. 
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Tabell 1. Artikelsökning i PubMed 

Kursiv text = meshtermer 

*= trunkering 

 

 

Tabell 2. Artikelsökning i Cinahl 

 

Sökdatum 

14-01-16 

Databassökning 

i 

Cinahl, sökord 

Identifierade 

artiklar 

Granskade 

abstract 

Granskade 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

#1 Preoperative 

care OR 

preoperative 

shower* OR 

preoperative 

bath* OR 

preoperative 

body wash* 

13215 0   

#2 Anti-infective 

agents, local 

OR 

2248 0   

Sökdatum  

2014-01-15 

 

Databassökning 

i PubMed 

sökord 

Identifierade 

artiklar 

Granskade 

abstract 

Granskade 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

#1 Preoperative 

care OR 

preoperative 

shower* OR 

preoperative 

bath* OR 

preoperative 

body wash* 

73174 0   

#2 Anti-infective 

agents, local 

OR 

chlorhexidine 

180354 0   

#3 Surgical wound 

infection OR 

surgical site 

infection 

39959 0   

#1 AND #2 

AND #3 

 253 0   

#1 AND #2 

AND #3 

Filter: 

Abstract 

available, 

10years, 

English, 

Swedish 

 89 89 23 14 
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chlorhexidine 

#3 Surgical wound 

infection OR 

surgical site 

infection 

7247 0   

#1 AND #2 

AND #3 

 64 0   

#1 AND #2 

AND #3 

Filter: 

Abstract 

available, 

10years, 

English,  

 34 29 7 1 

  

 

 

Databearbetning  

Av 23 granskade artiklar från PubMedsökningen inkluderades 14 i litteraturstudien, av sju 

granskade artiklar från Cinahl sökningen inkluderades endast en. Några av artiklarna uteslöts 

vid närmare granskning då de inte uppfyllde studiens syfte. Ytterligare en review hittades och 

uteslöts även den och några artiklar valdes bort efter diskussion författarna emellan. I 

samband med kvalitetsgranskningen användes en modulerad granskningsmall efter Polit och 

Beck, (2010) och Willman, Stolz och Bahtsevani (2011), bilaga III. Valda artiklar lästes sedan 

noga flera gånger var för sig och databearbetningen till matrisen utfördes utifrån identifierade 

likheter/skillnader i syften, teoretiska utgångspunkter, metodologiska tillvägagångsätt, 

resultatanalys och resultat i enlighet med Friberg (2012). 

Forskningsetiskt övervägande  

Att arbeta forskningsetiskt innebär bland annat att man inte undanhåller eller utelämnar 

vetenskapliga resultat som motsäger egna teorier eller hypoteser. Hederlighet och ärlighet är 

grundvärden i vetenskapligt arbete (Henricson, 2012). Forsberg och Wengström (2008) 

påpekar att det är viktigt att etiska överväganden görs gällande urval av studier och 

presentation av resultat. Studier som inkluderas bör ha inhämtat tillstånd från etisk kommitté 

alternativt att etiska överväganden har gjorts (Forsberg & Wengström, 2008). Av de i studien 

inkluderade artiklar omnämns etiska överväganden i tolv av femton. Författarna beslöt att 

inkludera tre studier utan etiska godkännanden då dessa kunde betraktas som kvalitetsarbeten 

för att öka patientsäkerheten. 

RESULTAT 

Utifrån syfte och frågeställningar i litteraturöversikten valdes de artiklar som beskrev de 

preoperativa hudförberedelserna med klorhexidin och vilken betydelse de hade som åtgärd för 

att förebygga postoperativa sårinfektioner. I artiklarna framkom även olika typer av 

procedurer där tillvägagångssätten i de preoperativa hudförberedelserna skildes åt. De 

inkluderade artiklarna hade samtliga utförts utifrån en kvantitativ ansats med följande 

fördelning: fem randomiserade kontrollerade studier, en kliniskt kontrollerad studie, fem 

prospektiva studier utan samtida kontrollgrupp och fyra retrospektiva journalgranskningar. 

Studiematerialet var varierande med n=5570 som mest och n=30 som minst. De valda 15 

artiklarna kunde indelas i två kategorier. I elva av studierna var huvudsyftet att belysa den 

preoperativa åtgärden med klorhexidin och dess effekt på förekomst av postoperativa 
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sårinfektioner och hudens kolonisering av mikroorganismer. Fyra av studierna utgjordes av 

artiklar där åtgärdspaket implementerades för att minska förekomsten av postoperativa 

sårinfektioner där preoperativ åtgärd med klorhexidin var en viktig del av kvalitetsarbetet. 

Resultatredovisningen redovisas under rubriker relaterade till översiktens frågeställningar. 

Olika preoperativa procedurer med klorhexidinprodukter 

De preoperativa hudförberedelserna med klorhexidinpreparat hade i studierna genomförts på 

skilda sätt. Antalet tvättar, själva tvättförfarandet och i vilken form klorhexidinprodukterna 

tillfördes huden varierade. Antalet tvättar varierade från en till fem gånger och 

tvättförfarandet utfördes antingen lokalt eller som helkroppstvätt. Klorhexidinet tillfördes 

genom en fyra procent tvållösning eller genom en två procent klorhexidinimpregnerad duk. 

I tre av artiklarna beskrevs lokal applicering av klorhexidin preoperativt. Aaron, Folorunso 

och Samarji (2009) beskriver en procedur där en grupp patienter som skulle genomgå 

fotkirurgi randomiserades till att genomgå fotbad i balja 20 minuter innan operationen, 

kontrollgruppen erhöll inte åtgärden. I fotbadet hälldes 50 ml fyra procent 

klorhexidinglukonat, badet varade i tio minuter. Resultatet visade att dessa bad reducerade 

antalet bakterier på huden och förmodligen antalet postoperativa sårinfektioner (Aaron et al, 

2009). Två studier beskrev en lokal preoperativ tvätt över incisionsområdet. I den ena studien 

utfördes tvagningen en gång med två olika dukar (Rauk, 2010) och i den andra studien 

applicerades klorhexidindukarna två gånger under tre minuter genom kraftigt skrubbande, 

kvällen före och precis innan operation (Eiselt, 2009).  

 

Artiklarna visade på en stor variation när det gällde antalet gånger patienten/försökspersonen 

skulle tvätta sig med klorhexidin. I fyra av studierna skulle personerna tvätta sig både kvällen 

innan och på operationsdagens morgon (Edmiston et al., 2008; Johnson, Delay, Zywiel, 

Delanois & Mont, 2010; Johnson, Kapadia, Daley, Molina & Mont, 2013; Kapadia, Johnson, 

Delay, Issa & Mont, 2013). I studier av Johnson et al. (2010) och Johnson et al. (2013) 

förekom ett bortfall på 80 patienter som inte fullföljde tvättinstruktionerna. Även hos Kapadia 

et al. (2013) förekom ett bortfall på 87 patienter som bara delvis fullföljde instruktionerna. 

Artikelförfattarna såg dock inga infektioner i dessa bortfallsgrupper (Johnson et al., 2010; 

Kapadia et al., 2013). I studien av Johnson et al. (2013) förekom en infektion i 

bortfallsgruppen på 80 patienter.  

I en studie av Tanner et al. (2011) användes klorhexidin en gång dagligen i två dagar, medan 

patienten skulle bada dagligen i fem dagar innan operation enligt Rao, Canella, Crossett, 

Yates och McGough (2008). Patienten kunde också få instruktioner att tvätta sig med 

klorhexidin på operationsdagens morgon eller några få timmar innan operation (Aaron et al., 

2009; Edmiston, Seabrook, Johnson, Paulson & Beausoleil, 2007; Graling & Vasaly, 2013; 

Lipke & Hyott, 2010; Rauk, 2010; Veiga et al., 2008). Aaron et al. (2009) beskrev att fötterna 

torkades med ren handduk efter fotbadet och Grailing & Vasaly (2013) beskrev att rena kläder 

och sängkläder användes efter tvättproceduren. I två av studierna skedde klorhexidintvätten 

kvällen före ingreppet (Eiselt, 2009; Riley, Suda, Tabsh, Flood & Pegues, 2012). En artikel 

beskrev inte det antal gånger den preoperativa klorhexidintvätten utfördes (Hommelstad, 

Madsø & Eide, 2012).  

Klorhexidin både i form av fyra procent tvållösning och i form av två procent 

klorhexidinimpregnerade dukar beskrevs i artiklarna Aaron et al. (2009), Hommelstad et al. 

(2012), Tanner et al. (2011) och Veiga et al. (2008) hade på olika sätt använt sig av fyra 

procent klorhexidintvål men studiernas infallsvinklar varierade. Veiga et al. (2008) jämförde i 

sin studie flytande fyra procent klorhexidintvål med placebo. Här fick patienterna utföra en 

dubbeldusch, det vill säga tvåla in sig och skölja av och sedan upprepa proceduren (Veiga et 
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al., 2008). Flytande fyra procent klorhexidintvål användes också i studie av Hommelstad et al. 

(2012) och det ingick även i en av tre grupper hos Tanner et al. (2011). Fyra procent 

klorhexidin tvål utspätt i varmt vatten använde patienterna i studien av Aaron et al. (2009).  

I en av artiklarna (Rao et al., 2008) framkom endast att patienten badade preoperativt med 

klorhexidin en gång dagligen i fem dagar innan operation. Flytande fyra procent 

klorhexidintvål jämfördes med två procent klorhexidinduk av Edmiston et al. (2008). 

Appliceringen av klorhexidin skedde i tio av studierna med hjälp av en två procent 

klorhexidinimpregnerad duk. Efter tvagning med denna duk skulle klorhexidinet tillåtas 

lufttorka och inte sköljas av. (Edmiston et al., 2007; Edmiston et al., 2008; Eiselt, 2009; 

Graling & Vasaly, 2013; Johnson et al., 2010; Johnson et al., 2013; Kapadia et al., 2013; 

Lipke & Hyott, 2010; Rauk, 2010; Riley et al., 2012). 

Effekten av preoperativa åtgärder med klorhexidinprodukter 

Dekolonisering och kvarvarande klorhexidinkoncentration 

Vissa studier fokuserade främst på hudens kolonisering av mikroorganismer och hur denna 

påverkades av åtgärder med klorhexidinprodukter. Aaron et al. (2009), Tanner et al. (2011) 

och Veiga et al. (2008) utförde alla randomiserade studier där effekten av fyra procent 

klorhexidintvål utvärderades. Veiga et al. (2008) jämförde klorhexidintvål med placebo 

emedan Tanner et al. (2011) hade tre grupper i sin studie där jämförelsen gjordes mellan 

klorhexidintvål, octenidine och vanlig omedicinerad tvål. Aaron et al. (2009) däremot 

studerade preoperativa fotbad med klorhexidin där kontrollgruppen inte erhöll någon åtgärd. 

Veiga et al. (2008) visade i sin studie att preoperativ dusch med fyra procent klorhexidintvål 

inför plastikkirurgiska ingrepp på bålen, var effektivt och signifikant minskade 

hudkolonisering av koagulasnegativa stafylokocker och jästsvampar. Ingen skillnad kunde 

fastställas mellan grupperna när det gällde förekomst av postoperativa sårinfektioner (Veiga et 

al., 2008).   

 

Aaron et al. (2009) och Tanner et al. (2011) visade i sina studier på en signifikant minskning 

av kolonisering i respektive klorhexidingrupp. Tanner et al. (2011) utvärderade odlingar tagna 

i axill och ljumske, man fastställde en signifikant minskning av koloniseringen i klorhexidin- 

och octenidinegrupperna i axillen. I ljumsken kunde en signifikant minskad kolonisering 

konstateras efter tvätt med klorhexidintvål. Aaron et al. (2009) visade att det i 

interventionsgruppen fanns bakterieväxt i den intraoperativa odlingen i 60 procent av fallen 

men inte någon i den postoperativa odlingen. I kontrollgruppen fanns det positiv bakterieväxt 

hos 96 procent av patienterna vid den intraoperativa odlingen och hos 16 procent av 

patienterna vid den postoperativa odlingen. Detta innebar en statistiskt signifikant minskning 

med 36 procent vid den intraoperativa odlingen vid en jämförelse de två grupperna emellan 

(p=0,002). Resultatet visade dock endast en marginellt signifikant skillnad i den postoperativa 

odlingen (p=0,055). 

 

Edmiston et al. (2008) ville studera hudens klorhexidinkoncentrationen efter applicering av 

två olika klorhexidinpreparat. Här jämfördes tvåprocentig klorhexidinduk med fyraprocentig 

klorhexidintvål. Hudkoncentrationen var högre och mer heltäckande efter användning av den 

klorhexidinimpregnerade duken kvällen innan och på operationsdagens morgon. Här gällde 

instruktionen helkroppstvätt men i en annan studie av Edmiston et al. (2007) jämfördes 

effekten av två procent klorhexidinduk, som tilläts lufttorka, med effekten av fyra procent 

klorhexidingasväv där överflödet torkades bort med steril tork. Endast buk och ljumske 

tvättades lokalt. Appliceringen av tvåprocentig klorhexidinduk i ljumsken resulterade i 

signifikant större reduktion av mikroorganismer på huden efter tidsintervallen tio minuter, 30 

minuter och sex timmar. 
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Två av studierna hade som syfte att studera preoperativ dekolonisering av patienter med 

konstaterat bärarskap av Staphylococcus aureus och vilken effekt åtgärderna hade på 

förekomsten av postoperativa sårinfektioner. Rao et al. (2008) beskrev bärarskap av 

Staphylococcus aureus som en oberoende riskfaktor för postoperativa sårinfektioner i 

samband med höftplastik. Preoperativ screening genomfördes i denna studie och patienter 

med näsbärarskap behandlades med mupirocin och fick bada med klorhexidin en gång 

dagligen i fem dagar innan operation. I gruppen dekoloniserade patienter (n=164) förekom 

inga postoperativa sårinfektioner orsakade av Staphylococcus aureus efter ett år, i 

kontrollgruppen (n=1330) fick tolv patienter postoperativa sårinfektioner orsakade av 

Staphylococcus aureus. Den totala infektionsfrekvensen i interventionsgruppen, även 

postoperativa sårinfektioner orsakade av andra patogener än Staphylococcus aureus eller 

MRSA, minskade jämfört med preinterventionsperiodens genomsnitt på 2.6 procent till 1.5 

procent (Rao et al., 2008).  

 

Lipke och Hyott (2010) beskrev hur de inom ramen för ett kvalitetsarbete i sin intervention 

inkluderade patientgrupper med konstaterat hög risk för postoperativa sårinfektioner. 

Patienterna screenades preoperativt och konstaterat MRSA bärarskap i näsan behandlades 

med mupirocin två gånger dagligen i fem dagar, alla patienter erhöll på operationsdagens 

morgon preoperativ hudförberedelse med två procent klorhexidindukar. Data inhämtades från 

infektionsregistering och jämfördes före – efter interventionen. Den totala förekomsten av 

postoperativa sårinfektioner minskade med 63 procent (p=.0196), postoperativa sårinfektioner 

orsakad av MRSA minskade med 78 procent (p=.0538).  

 

Förekomst av postoperativa sårinfektioner  

Johnson et al. (2010), Johnson et al. (2013) och Kapadia et al. (2013); utförde studier där 

syftet var att studera förekomsten av postoperativa sårinfektioner hos patienter som 

opererades för knä- eller höftplastik. Jämförelsen gjordes mellan patientgrupper som hade 

genomgått preoperativ hudförberedelse med två procent klorhexidinduk och kontrollgruppen 

som inte hade erhållit den preoperativa åtgärden. Den ena studien visade på en lägre 

förekomst (Johnson et al., 2010) och de två andra påvisade en signifikant lägre förekomst av 

postoperativa sårinfektioner i kohorten som hade erhållit preoperativa åtgärder med 

klorhexidinduk (Johnson et al., 2013; Kapadia et al., 2013). 

 

Liknande resultat beskriver Eiselt (2009), men istället för helkroppstvätt gällde det i denna 

studie enbart preoperativ tvätt lokalt över incisionsstället. Här jämfördes effekten av två 

procent klorhexidinduk mot tidigare rutin som inkluderade tvätt med Povidone-iodine. Inför 

ledplastiker tvättades incisionsområdet med klorhexidindukar kvällen innan och på 

operationsdagens morgon. Antalet postoperativa sårinfektioner sjönk från 3,19 procent till 

1,59 procent efter införandet av klorhexidinduken vilket innebar en minskning av 

infektionsfrekvensen med 50,16 procent.  

 

Graling och Vasaly (2013) jämförde en grupp som fick utföra tvagning med klorhexidinduk 

lokalt tre timmar innan kirurgi med en kontrollgrupp utan tvätt. Resultatet visade en statistiskt 

signifikant minskning av postoperativa sårinfektioner i gruppen som hade erhållit preoperativ 

åtgärd med klorhexidinduken (p=.01). Denna åtgärd implementerades sedan för 

patientgrupper där man klassade risken för postoperativ sårinfektion som hög, inför 

exempelvis ortopedisk-, och transplantationskirurgi samt inför thoraxingrepp (Grailing & 

Vasaly, 2013). 
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Hommelstad et al. (2012), Rauk (2010) och Riley et al. (2012) beskrev kvalitetsarbeten där 

åtgärdspaket implementerades för att minska förekomsten av postoperativa sårinfektioner. I 

alla dessa studier utgjorde preoperativa åtgärder med klorhexidin en viktig faktor. 

Hommelstad et al. (2012), beskrev preoperativ tvätt med fyra procent klorhexidintvål. Här 

betonades schamponering av skalpen då det var neurokirurgiska ingrepp patienten 

förbereddes inför och av alla delar i åtgärdspaketet var det endast avsteg från preoperativa 

hudförberedelsen med klorhexidin som påverkade resultatet. Hos barn under ett år visade 

resultatet en signifikant minskning av infektioner från 18,4 procent till 5,7 procent.  

 

Rauk (2010) och Riley et al. (2012) applicerade i sina studier två procent klorhexidindukar 

preoperativt som åtgärd för att minska förekomst av postoperativa sårinfektioner efter 

kejsarsnitt. Rauk (2010) beskriver att patienterna erhöll en preoperativ tvätt över 

incisionsområdet och perinealt som fick lufttorka. I studien av Riley et al. (2012) beskrevs två 

interventionsperioder då åtgärdspaket implementerades. I den första interventionsperioden 

ingick inte preoperativ tvätt med klorhexidin, då minskade förekomsten av postoperativa 

sårinfektioner med 5,6 procent jämfört med baslinjemätningen. I den andra 

interventionsperioden infördes ytterligare två förändringar, patienterna fick dels genomgå en 

preoperativ helkroppstvätt med klorhexidinduk från hakan till fotknölarna, dels infördes ett 

nytt klorhexidinpreparat för den preoperativa huddesinfektion. Under den andra 

interventionsperioden sjönk infektionsfrekvensen med 61.3 procent jämfört med den första 

interventionsperioden (p=.003) till en nivå på 2,29 procent. Rauk (2010) visade i sin studie på 

en signifikant minskning av postoperativa sårinfektioner från 7,5 procent till 1,2 procent 

(p=.001) efter det att preoperativa åtgärder med klorhexidindukar infördes. 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa preoperativa hudförberedelser med 

klorhexidin. Metoden litteraturöversikt skulle ge en bild av det aktuella forskningsläget samt 

ge ett underlag för att bedriva evidensbaserad vård (Henricson, 2012).  

 

De valda sökorden och sökstrategin lämpade sig väl för att få svar på syftet. I Pubmed- 

sökningen användes sökoperatorn NOT för att avgränsa databasträffarna från reviews men 

detta behövdes inte i Cinahlsökningen då denna sökning gav färre träffar som lättare kunde 

sorteras efter granskning. En av inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara peer-

reviewed. Detta fanns som en avgränsning i databasen Cinahl men inte i Pubmed. Genom att 

söka upp respektive vetenskaplig tidskrifts hemsida kunde bekräftelse inhämtas gällande peer-

review status i samtliga träffar från Pubmed sökningen. För att få så aktuell forskning som 

möjligt skulle artiklarna inte vara äldre än 10 år. Valda artiklar lästes sedan noga flera gånger 

var för sig och databearbetningen till matrisen utfördes utifrån identifierade likheter/skillnader 

i syften, teoretiska utgångspunkter, metodologiska tillvägagångsätt, resultatanalys och resultat 

i enlighet med Friberg (2012). 

 

Artiklarna i denna litteraturöversikt finns redovisade i en matris (Bilaga I) utarbetad efter 

Willman et al. (2006). De inkluderade artiklarna hade samtliga utförts utifrån en kvantitativ 

ansats med varierande metoder, endast vetenskapliga originalartiklar har använts. Variationen 

av studier med olika metoder, urvalsgrupper och något skilda infallsvinklar medförde en 

bredd i materialet vilket utgjorde en styrka i denna översikt. Översiktens tillförlitlighet 

gynnades av att samtliga abstracts och artiklar lästes av författarna var för sig, urval 
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bestämdes gemensamt efter diskussion beträffande tolkning av artiklarnas relevans, syfte, 

innehåll och vetenskapliga validitet. 

 

En av svagheterna med denna litteraturöversikt var bristen på större randomiserade studier 

som enbart beskriver klorhexidinets betydelse utan påverkan av andra faktorer. Vidare var 

studierna utförda i olika länder såväl som i olika världsdelar vilket i vissa studier medförde 

oklarheter gällande dels nationella riktlinjer för preoperativa procedurer med baktericida 

medel, dels tillverkarnas rekommendationer och i vilken utsträckning dessa hade följts. Det 

saknades enhetliga och standardiserade begrepp, definitioner och procedurer (Tanner et al, 

2011) vilket hade ökat översiktens tillförlitlighet. Andra begränsningar utgörs av att det i 

litteraturöversikten gjordes tolkningar av andras forskningsresultat vilket kan ha inverkat på 

resultatet i översikten. Alla valda artiklar var publicerade på engelska och våra, författarnas, 

språkliga begränsningar kan ha påverkat tolkningen. Artiklar där studier gjorts med relativt 

små undersökningsgrupper har valts att redovisats i denna litteraturöversikt då dessa var 

randomiserade studier med medelhög kvalitet (Aaron et al., 2009; Edmiston et al., 2007; 

Edmiston et al., 2008; Tanner et al., 2011; Veiga et al., 2009). 

 

Studier som inkluderades borde ha inhämtat tillstånd från etisk kommitté alternativt att etiska 

överväganden hade gjorts (Forsberg & Wengström, 2008). Av de i studien inkluderade 

artiklar omnämndes etiska överväganden i tolv av femton. Tre studier utan etiska 

godkännanden inkluderades (Johnson et al., 2010; Lipke & Hyott, 2010; Rauk, 2010). 

Resultatdiskussion  

Samtliga i studien inkluderade artiklar har på ett eller annat sätt haft fokus på sambandet 

mellan hudens kolonisering av mikroorganismer och risken för endogen kontaminering av 

operationssåret med postoperativ sårinfektion som följd. Denna resultatdiskussion redovisas 

under rubriker relaterade till översiktens frågeställningar. 

 

Olika preoperativa procedurer med klorhexidinprodukter 

SKL (2011a) rekommenderar preoperativ helkroppstvätt minst två gånger med 

klorhexidintvål inför ingrepp där det föreligger en ökad risk för postoperativa sårinfektioner 

orsakade av patientens egna hudbakterier. I Sverige tillämpas denna rutin på olika sätt och 

rekommendationen från vårdgivaren till patienten kan variera från mellan en till tre tvättar. 

Tillverkare av fyra procent klorhexidintvål som används i Sverige tydliggör i sina 

instruktioner att efter dubbelduschen ska kroppen torkas torrt med ren handduk och att rena 

kläder respektive sängkläder ska användas (Fresenius-Kabi, 2013; Mölnlycke Health Care, 

2014). En av tillverkarna av två procent klorhexidinimpregnerade dukar som har använts i 

vissa studier rekommenderar två preoperativa helkroppstvagningar, från hakan till fotknölarna 

(Sage Products, u.å.).  

 

Resultatet i denna översikt visade att de preoperativa hudförberedelserna och hur dessa 

utfördes varierade. Studierna är gjorda i USA (Edmiston et al., 2007; Edmiston et al., 2008; 

Eiselt, 2009; Graling & Vasaly, 2013; Johnson et al., 2010; Johnson et al., 2013; Kapadia et 

al., 2013; Lipke & Hyott, 2010; Rao et al., 2008; Rauk, 2010; Riley et al., 2012), 

Storbritannien (Aaron et al., 2009; Tanner et al., 2011), Norge (Hommelstad et al., 2012) och 

Brasilien (Veiga et al., 2009) och nationella rekommendationer kan skilja sig åt. Olika 

tillverkare av klorhexidinprodukter har använts och endast Johnson et al. (2010), Kapadia et 

al. (2013) och Tanner et al. (2011) uttrycker tydligt att tillverkarens rekommendationer har 

följts.  
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I valda artiklar har preoperativa procedurer med klorhexidinprodukter utförts från 

engångstvätt lokalt över incisionsområdet till helkroppstvätt alltifrån en till fem gånger. 

Endast Aaron et al. (2009) nämner att ren handduk har använts efter badet, förövrigt 

framkommer det bara i artikeln av Graling & Vasaly (2013) att rena kläder respektive 

sängkläder har använts efter tvagningen med klorhexidinpreparat. Här kan man förmoda att 

Kapadia et al. (2013) och Tanner et al. (2011), som är tydliga med att ha följt tillverkarens 

rekommendationer, även har följt dessa avseende rena textilier efter tvagningen. I artiklarna 

beskrevs två skilda tillvägagångssätt, dels den preoperativa tvätten med fyra procent 

klorhexidintvål vilket rekommenderas i Sverige, dels den preoperativa tvagningen med två 

procent impregnerad klorhexidinduk som ännu inte finns på den svenska marknaden.  

 

Flytande fyra procent klorhexidintvål jämfördes i en studie av Veiga et al. (2008) med 

placebo. Det fanns ingen skillnad mellan dessa medel när det gällde antalet postoperativa 

sårinfektioner vid en jämförelse mellan klorhexidingruppen och kontrollgruppen (Veiga et al., 

2008). Detta resultat kan jämföras med studien av Hommelstad et al. (2012) där 

klorhexidintvålen var den enda variabeln som visade en signifikant effekt på postoperativa 

sårinfektioner. 

 

De flesta av resultaten i översikten grundade sig på helkroppstvätt preoperativt men i tre av 

artiklarna utfördes den preoperativa tvätten genom lokal applicering (Aaron et al., 2009; 

Eiselt, 2009; Rauk, 2010). Både Eiselt (2009) och Rauk (2010) menade att klorhexidinduken 

var mer effektiv när det gällde att minska hudens kolonisering när man jämförde med 

tvålvarianten som sköljdes av. I studien av Aaron et al. (2009) sköljdes klorhexidintvålen av 

efter fotbadet men visade ändå en minskning med 36 procent av bakterieväxt vid intraoperativ 

odling. Riley et al. (2012) valde att patienterna i studien skulle applicera sex klorhexidindukar 

på kroppen från hakan till fotknölarna medan patienterna i studie av Rauk (2010) endast 

applicerade klorhexidinduken en gång över incisionsstället. Båda dessa studier gällde 

patienter som skulle genomgå kejsarsnitt och var exempel på olikheter i de preoperativa 

rutinerna. I de flesta studierna användes dock klorhexidinduken för helkroppsapplicering 

(Edmiston et al., 2007; Edmiston et al., 2008; Graling & Vasaly, 2013; Johnson et al., 2010; 

Johnson et al., 2013; Kapadia et al., 2013; Lipke & Hyott, 2010).       

Det är i sammanhanget viktigt för patientsäkerheten att belysa följsamheten dels till nationella 

riktlinjer och dels till tillverkarens instruktioner om hur klorhexidinprodukten ska användas. 

PRISS (2013) är tydliga med vikten av att den preoperativa hudförberedelsen med 

klorhexidindusch utförs på rätt sätt för att avsedd effekt ska uppnås. Man kan reflektera över 

hur patienterna erhöll information och instruktioner om den preoperativa hudförberedelsen 

och om vårdgivaren i samband med informationstillfället även delade ut 

klorhexidinprodukten. Åttio av de 1134 patienterna som skulle genomgå höftplastik 

exkluderades då följsamheten till förberedelserna inte varit tillräckligt god (Johnson et al., 

2010). Brister i förberedelser kunde fastställas hos 80 patienter i studien gjord av Johnson et 

al. (2013) och hos 87 patienter i studien av Kapadia et al. (2013). Legitimerade sjuksköterskor 

har skyldighet och ansvar för att patienten ska erhålla bästa möjliga vårdresultat (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2011). Man kan fundera på om det hade varit fördelaktigt att ha en 

sjuksköterska som ansvarig för patientinformation och utbildning? På vårdavdelningen har 

sjuksköterskan en viktig roll i att om behov finns hjälpa patienten med att utföra den 

preoperativa tvättproceduren på rätt sätt.  Här kommer även operationssjuksköterskans 

betydelse in då operationssjuksköterskan kritiskt ska reflektera över och analysera den 

perioperativa omvårdnadens rutiner och metoder samt utöva evidensbaserad vård (SEORNA, 

2013b). Innan operationstillfället är det av stor vikt att operationssjuksköterskan i god tid 

kontrollerar att patienten har utfört/fått hjälp att utföra sin preoperativa hudförberedelse. Detta 
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är ett sätt att bidra till följsamheten gällande nationella riktlinjer och samtidigt öka 

patientsäkerheten då vården ska ”vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och 

tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen”(SFS, 1982:763).      

Vid granskning av valda artiklar framstår det klart att det föreligger stora skillnader i hur 

klorhexidinprodukterna har använts och det framkommer inte alla gånger om tillverkarens 

rekommendationer har följts. I en del studier har man uttryckligen varit mycket noga med 

patientinformation och uppföljning gällande följsamhet till tvättinstruktionerna vilket måste 

ses som avgörande i sammanhanget (Edmiston et al., 2007; Edmiston et al., 2008; Eiselt, 

2009; Hommelstad et al., 2012; Johnson et al., 2010; Johnson et al., 2013; Kapadia et al., 

2012; Rao et al., 2008; Riley et al., 2012).    

I USA initierades 2011 en satsning, Project Joints, av IHI för att minska postoperativa 

sårinfektioner efter ledproteskirurgi (IHI, 2011). Vid University of Tennessee Medical Center 

screenades alla patienter preoperativt inför ledproteskirurgi och undervisades i 

infektionsprevention. Informationsbroschyrer, checklista för den preoperativa tvättproceduren 

samt klorhexidintvål delades ut. Patienterna instruerades om att bädda rent i sängen för att 

undvika återkolonisering av bakterier (Wall Street Journal, 11 mars 2013). Denna form av 

strukturerad, obligatorisk patientundervisning kan ses som föredömlig och medför dessutom 

att patienten blir delaktig i vårdprocessen. 

 

Effekten av preoperativa åtgärder med klorhexidinprodukter 

PRISS (2013) beskriver risken för endogen kontaminering av operationssåret vid 

ledproteskirurgi och Owens och Stoessel (2008)  påpekar att postoperativa sårinfektioner 

många gånger orsakas av bakterier som utgör patientens egen hudflora. Litteraturöversikten 

visade att preoperativa åtgärder med klorhexidinprodukter resulterade i en effektiv minskning 

av hudens kolonisering av mikroorganismer (Aaron et al., 2009; Edmiston et al., 2007; Tanner 

et al., 2011; Veiga et al., 2008). Tanner et al. (2011) belyste med sin studie att tvätt med 

klorhexidintvål var effektivare än tvätt med tvål och vatten när det gällde minskning av 

hudens kolonisering. Intressant var att efter att ha jämfört fyra procent klorhexidintvål med 

två procent klorhexidinduk visade Edmiston et al. (2008) att hudens klorhexidinkoncentration 

var högre och mer täckande i gruppen som hade använt två procent impregnerad 

klorhexidinduk. Minskad förekomst av postoperativa sårinfektioner efter preoperativ 

användning av klorhexidinprodukter kunde fastställas i vissa studier (Eiselt, 2009; Graling & 

Vasaly, 2013; Hommelstad et al., 2012; Johnson et al., 2010; Johnson et al., 2013; Kapadia et 

al., 2012; Rauk, 2010; Riley et al., 2012 ). En studie visade på att man trots preoperativa 

åtgärder med klorhexidin inte kunde fastställa en minskad förekomst av postoperativa 

sårinfektioner (Veiga et al., 2008).  

CDC (1999) påtalar i sina riktlinjer att kolonisering av Staphylococcus aureus i näsan är en 

oberoende riskfaktor för postoperativa sårinfektioner och PRISS (2013) beskriver att 

stafylokocker som koloniserar huden orsakar mer än 50 procent av postoperativa 

sårinfektioner vid ledproteskirurgi. IHI(2013), PRISS (2013), och SKL (2011a) 

rekommenderar preoperativa hudförberedande åtgärder med klorhexidin. IHI rekommenderar 

preoperativ screening och dekolonisering av patienter med konstaterad kolonisering av 

Stafylococcus aureus. CDC(1999) och PRISS (2013) omnämner denna möjlighet till 

preoperativ behandling av koloniserade patienter men sträcker sig inte till en allmän 

rekommendation. Lipke och Hyott (2010) och Rao et al. (2008) beskriver studier som 

inkluderade preoperativ screening och dekolonisering av patienter med konstaterat 

näsbärarskap av Stafylococcus aureus. I båda studierna genomgick patienterna även 

preoperativa åtgärder med klorhexidinprodukter. Intressant är att minskad förekomst av 
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postoperativa sårinfektioner kunde konstateras (Lipke & Hyott, 2010; Rao et al., 2008). Lipke 

och Hyott’s (2010) beskrev ett kvalitetsarbete och inte en kliniskt utförd studie vilket gjorde 

att effekten av den enskilda variabeln inte kunde utvärderas.  

 

Eftersom många postoperativa sårinfektioner härrör ifrån patientens egen hudflora (Owens & 

Stoessel, 2008) görs adekvat preoperativ hudförberedelse till en viktig del i förebyggande 

åtgärder. Lim och Kam (2008) beskriver dessutom klorhexidinets både omedelbara och 

kvarvarande baktericida effekt samt att denna effekt inte hämmas av kroppsvätskor som 

exempelvis blod.  Stora tongivande nationella organisationer ger inte överensstämmande 

rekommendationer gällande preoperativa hudförberedelser och andra infektionsförebyggande 

åtgärder. I Storbritannien rekommenderar inte NICE (2008) preoperativ tvätt med baktericida 

medel, dessutom avråder man från rutinmässig dekolonisering av patienter med konstaterat 

näsbärarskap av Staphylococcus aureus.  CDC (1999) nämner att även om 

klorhexidinprodukter minskar bakteriemängden på huden finns det inget definitivt samband 

mellan preoperativa åtgärder med klorhexidin och minskad förekomst av postoperativa 

sårinfektioner. Att preoperativ behandling av patienters kolonisering av Staphylococcus 

aureus i näsan med mupirocin leder till minskning av postoperativa sårinfektioner återstår att 

bevisa (CDC, 1999). När det gäller preoperativa åtgärder inför ledplastikoperationer 

rekommenderar både IHI (2013) och PRISS (2013) preoperativa åtgärder med klorhexidin. 

Enligt PRISS minskar dusch med klorhexidinpreparat hudens kolonisering men det är inte 

fullt klarlagt om proceduren även leder till färre postoperativa sårinfektioner. Man fastställer 

här ett stort behov av nya studier inom området (PRISS, 2013). 

 

Av intresse var studierna utförda av Eiselt (2009), Johnson et al. (2010), Johnson et al. (2013) 

och Kapadia et al. (2012)  som beskrev studier där man inom ortopediska verksamheter 

preoperativt applicerade två procent impregnerade klorhexidindukar och jämförde 

infektionsfrekvensen med patientgrupper som inte hade erhållit den åtgärden. Eiselt (2009) 

beskrev hur klorhexidindukarna applicerades endast lokalt över incisionsområdet. Samtliga 

studier visade på en lägre förekomst av postoperativa sårinfektioner i patientgrupperna som 

hade erhållit preoperativ åtgärd med klorhexidindukar. I sammanhanget bör även studien av 

Edmiston et al. (2008) lyftas fram där effekten av två procent klorhexidinduk som fick 

lufttorka jämfördes med fyra procent klorhexidintvål som sköljdes av. Beaktansvärt var att 

klorhexidinduken visade ett mer heltäckande resultat och gav en högre kvarvarande 

hudkoncentration av klorhexidin. 

 

I en debattartikel publicerad i Läkartidningen ifrågasattes SKL’s rekommendationer gällande 

preoperativ dusch med klorhexidin med motiveringen att evidens för denna rutin saknas 

(Drott, 2013). En uppdaterad Cochranerapport från 2012 fastställer att entydig evidens saknas 

för att preoperativ dusch med klorhexidin minskar förekomst av postoperativa sårinfektioner. 

Diskussionen påtalade att en av översiktens begränsningar utgjordes av kvalitén på några av 

de inkluderade studierna (Webster & Osborne, 2012). SKL replikerade med att det ännu inte 

är helt fastställt om preoperativa åtgärder med klorhexidin minskar förekomsten av 

postoperativa sårinfektioner eller om åtgärden endast minskar hudens kolonisering av 

mikroorganismer. Studierna som inkluderades i Cochranerapporten påvisade stora olikheter 

beträffande metoder och material vilket försvårade tolkningen av resultaten och ledde till att 

generella slutsatser inte kunde dras. SKL ansåg dock i sin replik att det var rimligt att 

rekommendera preoperativ klorhexidindusch inför ingrepp där det förelåg risk för att 

patientens egna hudbakterier kunde kontaminera operationssåret med postoperativ 

sårinfektion som följd (Stiernstedt, Tammelin & Rasmussen, 2013).  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Webster%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22972080
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Osborne%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22972080


  18 

 

Flertalet faktorer har införts i den perioperativa vården som alla kan bidra till minskad 

förekomst av postoperativa sårinfektioner. Några exempel på dessa faktorer kan vara 

ventilationen på operationssalar, antal personal på sal, dörröppningsfrekvens, klädsel, 

preoperativ antibiotikabehandling samt själva operationstekniken. Precis som SKL och 

Socialstyrelsen fastställer (Stiernstedt et al., 2013) framkommer det i denna översikt att det 

finns behov av större välgjorda studier inom detta område. Ur forskningsetisk aspekt skulle 

det vara oförenligt med god forskningssed att ha en kontrollgrupp där man utelämnar en 

variabel, i detta fall preoperativa åtgärder med klorhexidin, som kan påverka risken för 

förekomst av postoperativa sårinfektioner vid exempelvis ledproteskirurgi. 

 

Denna litteraturöversikt visade på en stor variation i studiernas både procedurer, metoder och 

studieupplägg. För att möjliggöra en metaanalys behöver studier inom området preoperativa 

åtgärder med klorhexidinprodukter genomföras utifrån standardiserade studieupplägg, 

genomförande och analys vilket även Edmiston, Okoli, Graham, Sinski och Seabrook (2010) 

påtalade i en analys av Cochranerapportens (Webster & Osborne, 2012) begränsningar. 

Slutsats  

Åtgärderna med klorhexidinprodukter resulterade i höga koncentrationer av klorhexidin på 

huden, dekolonisering av mikroorganismer på huden och/eller minskad förekomst av 

postoperativa sårinfektioner. Den mest beskrivna proceduren gällde en tvåprocentig 

klorhexidinimpregnerad duk som applicerades och sedan fick lufttorka. Detta är en metod väl 

värd att reflektera över då den ger höga, kvarvarande klorhexidinkoncentrationer på huden 

och dessutom verkar lättanvänd vilket i sin tur kan gynna följsamheten. Utifrån denna 

litteraturöversikt kunde inga slutsatser dras beträffande preoperativa åtgärder med klorhexidin 

och minskad förekomst av postoperativa sårinfektioner. 

Fortsatt forskning 

Fler randomiserade kontrollerade studier behövs för att driva forskningen framåt så att 

sjukvården erhåller det vetenskapliga underlag som behövs för att en evidensbaserad vård ska 

kunna bedrivas. PRISS (2013) konstaterar att man under de senaste 10 – 15 åren har haft 

fokus på att minska den luftburna smittan genom tätare klädsel och specialventilation. Det kan 

antas att relativt sett utgörs en större källa till postoperativa sårinfektioner av patientens egna 

hudbakterier vilket gör preoperativa åtgärder med klorhexidin till ett angeläget 

forskningsområde. Av yttersta vikt är att framtida studier görs utifrån standardiserade 

begrepp, definitioner och procedurer vilket både Tanner et al. (2011) och Edmiston et al. 

(2010) betonade.   
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Resultat Kvali
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Typ 

Aaron, B. Y., 

Folorunso, O., 

Samarji, R., 

2009 

Storbritannien 

 

Preoperative 

footbaths reduce 

bacterial 

colonization of the 

foot 

Att undersöka om 

preoperativt 

klorhexidinbad 

minskar kolonisering 

av bakterier på foten. 

Patienter som 

skulle genomgå 

fotkirurgi 

randomiserades 

till två grupper. 

Interventions- 

grupp: fotbad 

med klorhexidin 

20 minuter före 

op. 

Kontrollgrupp: 

Inget fotbad. 

Odlingar togs 

från fot före bad, 

under och efter 

operationen. 

n=44 

Inter-

ventions

grupp 

=22 

Kontroll

grupp 

=22 

I interventionsgruppen hade 60 procent   

bakterieväxt vid den intraoperativa 

odlingen och noll procent postoperativt. I 

kontrollgruppen fanns bakterieväxt hos 

96 procent intraoperativt och 16 procent 

postoperativt.  

Användandet av preoperativa fotbad  

reducerar antalet bakterier på huden och 

förmodligen antalet postoperativa sår- 

infektioner. Fler studier behövs för att 

styrka denna teori. 

II 

RCT 

Edmiston, C., 

Krepel, C., 

Seabrook, G., 

Lewis, B., 

Brown, K., 

Towne, J. 

2008 

USA 

 

 

Preoperative 

shower revisited: 

Can high topical 

antiseptic levels be 

achieved on the 

skin surface before 

surgical admission? 

Studien genomfördes 

för att bekräfta 

effektiva 

hudkoncentrationer 

av chlorhexidine 

gluconate 

[CHG]genom att 

använda ett 

standardiserat 

tidsprotokoll. 

Frivilliga 

försökspersoner 

randomiserades 

in i tre 

undersöknings-

grupper för att 

duscha med fyra 

procent 

klorhexidin tvål 

eller två procent 

klorhexidin-duk 

av polyester. 

n=70 

(varav 10 

i pilot- 

studie) 

Grupp 1: 

tvätt 

kväll 

Grupp 2: 

tvätt 

morgon 

Grupp 3: 

tvätt 

Högsta CHG koncentrationen på huden 

uppmättes hos gruppen som tvättat 

med två procent klorhexidinduk kväll + 

morgon. Duken resulterade i att medlet 

penetrerade huden djupare och var mer 

heltäckande. 

II 

RCT 
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Hudens 

klorhexidinkonc

entration mättes. 

Odlingar togs. 

kväll + 

morgon 

Edmiston, C., 

Seabrook G., 

Johnson, C., 

Paulson, D., 

Beausoleil, C. 

2007 

USA 

Comparative of 

new and innovative 

2 % chlorhexidine 

gluconate-

impregnated cloth 

with 4% 

chlorhexidine 

gluconate as a 

topical antiseptic 

for preparation of 

the skin prior to 

surgery 

Jämföra aktiviteten 

av en två procent 

CHG- impregnerad 

polyesterduk med en 

standardprocedur där 

fyra procent CHG 

gasvävsduk används 

Frivilliga 

försökspersoner 

fick efter 

randomisering 

tvätta halva 

magen och ena 

ljumsken med 

det ena medlet 

och andra 

halvan av magen 

och andra 

ljumsken med 

det andra 

medlet. 

Odlingar togs 

sju dagar innan 

och 10 min, 30 

min. och 6 

timmar efter 

test. 

n=30 Författarna ser fler fördelar med två 

procent CHG impregnerad duk.  

En signifikant större bakteriereduktion 

i ljumsken i alla tidsintervaller.  

Gränsvärden för bakteriereduktion 

nåddes både på buk och ljumske,  

en reduktion som översteg FDA’s log-

reduktionskriterier för produkter avsedda för 

preoperativt 

bruk. 

 Två procent CHG duk ansågs vara mer  

lättanvänd både i hemmiljö och på 

vårdavdelning än fyra procent CHG 

tvållösning för tvätt i dusch/bad. 

 

II 

RCT 

 

Eiselt, D. 

2009 

USA 

Presurgical skin 

preparation with a 

novel 2 % 

chlorhexidine 

gluconate cloth 

reduces rates of 

surgical site 

infection in 

Att se om ny rutin 

med två procent 

klorhexidinduk 

kunde minska antalet 

postoperativa 

sårinfektioner i 

jämförelse med 

tidigare rutin som 

Retrospektiv 

journal-

granskning av 

antal 

postoperativa 

sårinfektioner. 

 

preinterv

ention 

n=727 

postinter

vention 

n=736 

Antalet postoperativa sårinfektioner sjönk 

från 3,19 procent till 1,59 procent efter  

införandet av två procent klorhexidinduk 

som preoperativ hudförberedelse. 

I 

R 
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orthopaedic 

surgical patients 

inkluderade 

povidone-iodine. 

Graling, P. R., 

Vasaly, F.W., 

2013 

USA 

 

Effectiveness of 

2% CHG cloth 

bathing for 

reducing surgical 

site infections 

Reducera den 

endogena 

bakteriefloran hos 

patienter ej mer än 

tre timmar 

preoperativt genom 

åtgärd med 

klorhexidinduk för 

att fastställa dess 

effekt på förekomst 

av postoperativa 

sårinfektioner 

Prospektiv 

kohortstudie 

med 

interventions- 

grupp och 

kontrollgrupp 

Intervent

ions 

grupp 

n=335 

 

Kontroll 

grupp 

n= 284 

Resultaten indikerar en statistiskt  

signifikant minskning av postoperativa  

sårinfektioner i gruppen som hade erhållit 

preoperativ åtgärd med klorhexidinduk 

(p=.01) 

I 

P 

Hommelstad, J., 

Madsø, A., 

Eide, P.K. 

2012 

Norge 

Significant 

reduction of shunt 

infection rate in 

children below 1 

year of age after 

implementation of 

a perioperative 

protocol 

A: 2001 – 2002, 

Kartläggning av 

förekomst och 

riskfaktorer för 

postoperativa sår 

infektioner hos barn 

som genomgick 

shuntoperationer. 

B: 2005 – 2008, Ett 

perioperativt 

protokoll 

implementerades för 

att minska förekomst 

av postoperativa 

sårinfektioner. Man 

ville jämföra 

förekomst av 

shuntrelaterade 

Kontrollgrupp: 

2001 – 2002,  

Retrospektiv 

journalgranskni

ng, förekomst av 

postoperativa 

sårinfektioner 

Interventions 

grupp: 2005 – 

2008, 

Implementering 

av det 

perioperativa 

protokollet. 

Kontroll 

grupp 

n=294 

(477 

ingrepp) 

Intervent

ions- 

grupp n= 

607 

(927 

ingrepp) 

Förekomst av postoperativa  

sårinfektioner i kontrollgrupp: 6.5 procent 

Förekomst av postoperativa  

sårinfektioner i interventionsgrupp:4.3  

procent (p=0.270)  

Hos barn under ett år sjönk antalet  

infektioner signifikant från 18,4 procent 

till 5,7 procent, p=0.016 

Av de protokollförda åtgärderna var det  

endast den preoperativa åtgärden med  

fyra procent klorhexidin som visade en 

tendens till att påverka förekomst av 

postoperativa sårinfektioner.p= 0.051 

 

I 

R 
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infektioner före och 

efter 

implementeringen av 

ett perioperativt 

protokoll, där dusch 

med fyra procent 

klorhexidintvål 

ingick, inkluderande 

hårtvätt. 

Johnson, A., 

Kapadia, 

B.,Daley, J., 

Molina, C., 

Mont, M. 

2013 

USA 

 

Chlorhexidine 

reduces infections 

in knee 

arthroplasty. 

Att utvärdera 

förekomsten av 

postoperativa 

sårinfektioner efter 

total knäplastik där 

ett speciellt 

hudförberedelseprot

okoll (med 

klorhexidin) 

jämfördes med 

patienter som gick 

igenom standard-

förberedelser, dvs 

endast preoperativ 

huddesinfektion på 

operationssal. 

Journalgranskni

ng. 

(infektionsregist

rering i databas) 

n=2293 

(80) 

Intervent

ions-

grupp 

n=478 

Kontroll 

grupp 

n=1735 

Förekomsten av postoperativa sår- 

infektioner var signifikant lägre hos 

patienter som använde klorhexidin- 

protokollet än hos kontrollgruppen. 

(p=0.021) 

I 

R 

Johnson, A. J., 

Delay, J. A., 

Zywiel, M. G., 

Delanois, R. E., 

Mont, M. A., 

USA 

2010 

Preoperative 

chlorhexidine 

preparation and the 

incidence of 

surgical site 

infections after hip 

arthroplasty 

Att faställa effekten 

av klorhexidindukar 

för preoperativ 

tvagning i hemmet, 

kvällen före och på 

operationsdagens 

morgon, i syfte att 

Prospektiv 

kliniskt 

kontrollerad 

studie 

n= 1134 

(80) 

Intervent

ions 

grupp n= 

157 

Kontroll-

I gruppen som inte hade genomgått preoperativ 

hudförberedelse med klorhexidindukar  

var infektionsfrekvensen 1.6 procent.  

I klorhexidingruppen var  

infektionsfrekvensen 0. 

II 

CCT 
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minska förekomst av 

postoperativa 

sårinfektioner efter 

ortopediska ingrepp 

grupp 

n=897 

  

Kapadia, B.H., 

Johnson, A. J., 

Delay, J. A., 

Issa, K., Mont, 

M. A., 

2013 

USA 

Preadmission 

cutaneous 

chlorhexidine 

preparation reduces 

surgical site 

infections in total 

hip arthroplasty 

Att jämföra 

förekomst av 

postoperativa 

sårinfektioner efter 

höftplastik hos 

patienter som hade 

genomgått 

preoperativa åtgärder 

med klorhexidin 

jämfört med 

patienter som inte 

hade erhållit 

åtgärden 

Retrospektiv 

journalgranskni

ng. 

 

n=2545 

(87) 

Intervent

ions- 

grupp 

n=557 

(klorhexi

din 

gruppen) 

Kontroll

grupp 

n=1901 

Förekomst av postoperativa  

sårinfektioner var signifikant lägre i inter- 

ventionsgruppen som hade använt 

två procent klorhexidindukar som  

preoperativ hudförberedelse. 

(p=0,0428) 

Ḭ  

R 

Lipke, V. L., 

Hyott, A. S., 

USA 

2010 

Reducing surgical 

site infections by 

bundling multiple 

risk reduction 

strategies and 

active surveillance 

Kvalitetsarbete för 

att förebygga 

postoperativa 

sårinfektioner bland 

patienter 

koloniserande med 

Staphylococcus 

aureus eller MRSA 

Alla patienter 

som skulle 

genomgå 

kejsarsnitt, höft- 

eller knäplastik, 

gastric 

bypass/banding 

och 

steloperationer 

inkluderades i 

interventionen 

då dessa grupper 

ansågs löpa 

störst risk för 

postoperativa 

n=5570 Data från infektionsregistrering  

inhämtades för att jämföra resultat före/ 

efter interventionen. 

Total minskning av postoperativa 

sårinfektioner 63 procent (p=.0196) 

Minskning av postoperativa  

sårinfektioner i MRSA gruppen 78  

procent (p=.0538) 

I 

P 
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sårinfektioner. 

Alla patienter 

screenades för 

MRSA, de med 

positiva resultat 

fick mupirocin 

behandling för 

näsan, alla fick 2 

procent 

klorhexidinduk 

för helkropps-

tvagning. 

Rao, N., 

Canella, B., 

Crossett, L. S., 

Yates, A. J., 

McGough, R. 

2008 

USA 

A preoperative 

decolonization 

protocol for 

Staphylococcus 

aureus prevents 

orthopaedic 

infections 

Att fastställa om 

preoperativ 

dekolonisering av 

S.aureus(mupirocin 

näsbehandling, 

klorhexidinduk 

preoperativ 

hudtvagning) 

minskade förekomst 

av postoperativa 

sårinfektioner 

orsakade av S.aureus 

efter höftplastik. 

Prospektiv 

observations- 

Studie med 

kontrollgrupp 

 

Intervent

ions 

grupp 

n=164 

(genom-

gick 

dekoloni

serings 

program) 

n= 1330 

(kontroll

grupp) 

(0) 

I gruppen dekoloniserade patienter 

förekom inga postoperativa 

sårinfektioner orsakade av S.Aureus 

efter ett år. 

I kontrollgruppen fick 12 patienter en 

postoperativ infektion(S.aureus). Den 

totala infektionsfrekvensen i 

interventionsgruppen minskade från 

preinterventionsperiodens 2.6 procent 

till 1.5 procent. 

Preoperativ dekolonisering är ett säkert 

sätt att minska antalet postoperativa 

sårinfektioner orsakade av  

Staphylococcus aureus hos patienter som 

opererades för total höftplastik och bidrar 

till ekonomiska besparingar för  

sjukvården. 

II 

P 

Rauk, P. N., 

USA 

2010 

Educational 

intervention, 

revised instrument 

Syfte/målet var att 

minska antalet 

postoperativa 

Multidisciplinärt

team identifierar 

problem som 

Preinter 

vention: 

n=441 

Antalet postoperativa sårinfektioner  

sänktes från 7,5 procent i preinterventions 

grupp till 1,2 procent i interventions 

II 

P 
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sterilization 

methods, and 

comprehensive 

preoperative skin 

preparation 

protocol reduce 

cesarean section 

surgical site 

infection 

sårinfektioner hos 

patienter som 

genomgått 

kejsarsnitt 

kan bidra till 

postoperativa 

sårinfektioner. 

Ny produkt, två 

procent 

klorhexidinduk, 

introducerades 

och användes på 

incisionsområde

t innan patient 

åkte in på 

operationssal.I 

programmet 

ingick också 

preoperativ 

hudtvätt med 

alkohol och 

teknik för 

sterilisering av 

instrument. I 

den senare 

gruppen ingick 

tvätt med två 

procent 

klorhexidinduk 

på operations-

området och 

perinealt. 

Intervent

ion: 

n=436 

grupp då ny 2 procent klorhexidinduk 

introducerats (p˂ .001). Klorhexidin- 

duken framställs som den mest 

betydelsefulla faktorn i detta program 

Riley, M. M-S., 

Suda, D., 

Tabsh, K,. 

Flood, A,. 

Reduction of 

surgical site 

infections in low 

transverse cesarean 

Multidisciplinärt 

evidensbaserat 

åtgärdspaket för att 

minska förekomst av 

Observations-

studie, 

Journal-

granskning 

n=1844 

 

Under interventionsperiod ett minskade 

förekomst av postoperativa  

sårinfektioner omärkbart jämfört med 

baslinjemätningen. Under  

I 

R 
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Pegues, D. A., 

2012 

USA 

section at a 

university hospital 

postoperativa 

sårinfektioner efter 

kejsarsnitt. 

Interventionsperiod 

ett: åtgärdspaket 

implementerades. 

Interventionsperiod 

två: då infördes 

rutinen med två 

procent klorhexidin 

för preoperativ 

desinfektion av 

operationsområdet, 

applicering med två 

procent 

klorhexidinduk 

kvällen innan 

operation samt en ny 

rutin för preoperativ 

huddesinfektion på 

operationssal. 

 

interventionsperiod två minskade  

förekomst av postoperativa sårinfektioner 

med 63 procent jämfört med baslinje- 

mätningen. p= 0,003 

Eftersom studien gällde flertalet åtgärder 

kunde inte slutsatser dras om den  

enskilda åtgärden som  

infektionsförebyggande. 

Tanner, J., 

Gould, D., 

Jenkins, P., 

Hilliam, R., 

Mistry, N., 

Walsh, S. 

2011 

UK 

 

A fresh look at 

preoperative body 

washing. 

Att som första steg i 

en tvåstegsstudie 

mäta den direkta och 

kvarvarande 

effekten, i upp till 

sex timmar, av två 

helkropps-

desinficerande medel 

gentemot tvål, när 

det gällde hudens 

Frivilliga 

försökspersoner 

randomiserades 

in i tre grupper 

för att duscha 

med olika 

medel: vanlig 

tvål, klorhexidin 

och octenidine. 

Odlingar togs 

n=60 

klorhexi

dingrupp 

n=20 

octenidin

egrupp 

n=20 

tvål- 

grupp 

n=20 

Produkter för preoperativ helkropps- 

dusch, speciellt klorhexidin, är mer  

effektivt än tvål när det gäller att 

reducera hudkolonisering. Gäller direkt 

efter dusch och efter sex timmar. Klor- 

hexidin och octenidine minskade antal  

cfu under armarna signifikant jämfört  

med vanlig tvål. Klorhexidin minskade  

signifikant antal cfu i ljumsken jämfört 

med vanlig tvål och octenidine. 

I 

RCT 
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kolonisering. från näsborren, 

axillen och 

ljumsken. 

Veiga, 

D.,Veiga- 

Damasceno, C., 

Veiga-Filho, J., 

Figueiras, R., 

Vieira, R., 

Garcia, E., 

Silva, V.,  

Novo, N., 

Ferreira, L. 

2009 

Brasilien 

Randomized 

controlled trial of 

the effectiveness of 

chlorhexidine 

showers before 

elective plastic 

surgical procedures 

Att bedöma effekten 

av preoperativ 

klorhexidindusch när 

det gäller hudfloran 

och postoperativa 

sårinfektioner, 

associerat med rena 

plastikkirurgiska 

ingrepp på bålen. 

Tre grupper av 

patienter, med 

olika hud-

förberedelser, 

jämförs. 

Kontrollgrupp:  

Ingen dusch- 

instruktion. 

Interventions 

grupp1: placebo. 

Interventions 

grupp2: 

klorhexidin fyra 

procent 

Analyser av 

hudprover. 

n=150 

(0) 

Kontroll- 

grupp 

=50 

Intervent

ions- 

grupp 1 

=50 

Intervent

ions- 

grupp 2 

=50 

Klorhexidindusch var effektivt och 

minskade signifikant hudkoloniseringen 

av koagulasnegativa stafylokocker och 

jästsvampar. Ingen skillnad syntes när 

det gällde postoperativa sårinfektioner  

då man fann en infektion i vardera 

interventionsgrupp. 

II 

RCT 

 

 

 
Figur 2. Exempel på del av matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier utarbetad efter Willman, Stoltz & Bahtsevani 

(2006). 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 
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Tabell 1. Bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  

SBU & SSF (1999) och Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = Medel III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) 

är prospektiv och innebär jämförelse 

mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet patienter/deltagare tillräckligt 

stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare 

och/eller för många delstudier, vilket ger otillräcklig 

statistisk styrka. Bristfälligt antal patienter/deltagare, 

otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial (CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp 

och en eller flera experimentgrupper. Är 

inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie 

med adekvat beskrivning av protokoll, 

material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

men utan relevant och samtida 

kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt 

antal patienter/deltagare och adekvata 

statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något 

som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Väl 

planerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, 

material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser 

och erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-

process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. 

Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt beskriven. 

Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet
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Nr.________ Titel___________________________________________ 

År_________Land___________________________________________ 

Författare__________________________________________________ 
 

Modulerad granskningsmall efter Polit & Beck, (2010) och (Willman et al, 2011).  1ja=1poäng. Max 23 poäng 

 

Evidensstyrka  1         2        3        4 
För att bedöma evidensstyrkan: 

1 = Hög kvalitet utan försvagande faktorer. = 23-22 p 

2 = Hög kvalitet men det finns några få försvagande faktorer i slutbedömningen. = 21 – 15 p 

3 = Hög eller medelhög kvalitet men innehåller försvagande faktorer = 15 – 8 p 

4 = Vetenskapligt underlag är lågt eller saknas/andra studier har motsatt resultat. = 8 – 0 p 

 

 

FRÅGOR FÖR VALIDERING AV ARTIKLAR 

 

Ja Nej Oklart Ej 

tillämpbart 

Motsvarar titeln studiens innehåll?     

Summerar abstraktet tydligt och klart huvudinnehållet?     

Introduktion     

Har studien ett väldefinierade problemområde?     

Är forskningsfrågan tydligt formulerad?     

Är litteraturgenomgången adekvat?     

Urval     

Är urvalet relevant?     

Är urvalet tydligt definierat?     

Är urvalet strategiskt?     

Finns etiskt övervägande eller resonemang     

Metod     

Vilken metod har använts?     

Är designen relevant för frågeställningen?     

Finns datainsamlingen tydligt beskriven?     

Har forskaren diskuterat sin egen förförståelse?     

Analys     

Är analysen tydligt beskriven?     

Har forskaren diskuterat sin egen förförståelse?      

Har bias redovisats?     

Resultat     

Är resultatet logiskt?     

Är resultatet begripligt?     

Är resultatet tydligt?     

Är resultatet trovärdigt?     

Redovisas resultatet klart och tydligt?     

Slutsats     

Genereras teori?     

Är resultatet överförbart till liknande sammanhang?     

SUMMERING     


