
   

  

 

Omvårdnadsvetenskap 

15 hp, avancerad nivå 

Operationssjukvård 

2012 

 

 

 

  

Operationspersonalens val av 

hårskydd – en enkätstudie 

Surgical staff choice of protective hair 

covers – a survey study 

 

Cristina Lopez 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   



    

   

SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Hårskyddet är ett viktigt element för att kunna upprätthålla en aseptisk miljö vid en 

operation. Men dess betydelse verkar inte uppmärksammas tillräcklig noga och inga 

undersökningar gällande hårskyddet som barriärskydd, har författaren inte kunna få fram.  

 

Syftet: Syftet med denna studie är att undersöka operationspersonalens motiv till val av 

hårskydd vid olika typer av operationer.  

 

Metod: En empirisk studie med kvantitativ ansats, strukturerade frågeformulär och deduktiva 

analysmetoder användes vid denna studie.  

 

Resultat: Studien visar att det som mest har påverkat deltagarna vid val av hårskydd, är 

komforten och närheten till operationssåret. Även åldern och könet är faktorer som påverkade 

deltagarna vid valet av hårskydd. Däremot vetskapen om riktlinjer, akuta ingrepp, operationer 

med inplanerade implantat eller känd smitta har inte påverkat deltagarna i dess val av hårskydd 

inför en operation i någon nämnvärd utsträckning. Resultat visar även att det finns en stor brist 

på kunskaper angående riktlinjer bland operationspersonalen.  

 

Slutsats: Resultatet kan bero på att det är brist på komfortabla heltäckande hårskydd. Det kan 

även tyda på behov av evidens om hur effektiva de olika hårskydd som finns ute på marknaden 

är. Studien tyder dessutom på att det finns ett stort behov av kunskapsspridning om riktlinjerna 

och rekommendationerna angående hårskydd bland operationspersonalen.  

 

Klinisk betydelse:  

Studien kan ge skäl för tillverkarna att utveckla bekväma hårskydd som även är ampassade till 

de olika behov som finns på en operationssal.  

 

Nyckelord: Hårskydd, operationsmössor, patientsäkerhet, kontamination, riktlinjer. 



   

ABSTRACT 

Background: Surgical cap is an important element to maintain an aseptic environment during 

surgery. But its importance does not seem sufficient attention and the author couldn´t obtain 

studies about surgical cap as a protective barrier. 

 

Purpose: The purpose of this study is to investigate the surgical staff motive for choosing 

surgical cap at different types of surgery.  

 

Method: An empirical study with quantitative approach and structured questionnaires method 

were used in this study.  

 

Results: The study shows that what most affects the participant´s choice of hair protection is the 

comfort and proximity to the surgical wound. Although age and gender are factors that 

influenced the participant´s choices of surgical caps. However, knowledge of policies, 

operations with the planned implants, infection risk awareness or acute surgery do not affect the 

participant´s choice of surgical caps to any appreciable extent. Results also show that there is a 

considerable lack of knowledge about guidelines among surgical personnel.  

 

Conclusion: Results may be due to the sole lack of comfortable full covering surgical caps. It 

may also indicate a need for evidence about the effectiveness of the surgical caps that is 

available on the market. The study also suggests that there is a great need for knowledge sharing 

relating the guidelines and recommendations on surgical caps among surgical personnel.  

 

Clinical significance:  

The study may give reason for manufacturers to develop comfortable head protection which is 

also adapted to the different needs of an operating room.  

 

Keywords: Headgear, surgical caps, patient safety, contamination, guidelines. 
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INLEDNING 

 

Vid specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot operationssjukvård lärs ut 

bland annat vikten att använda rätt skyddskläder inklusive hårskydd för att förebygga 

förekomsten av vårdrelaterade sjukdomar. Hårskydd på operationssalen används för att 

minimera risken för smittspridning från operationspersonalen till patienten och tvärtom. 

 

Efter författarens vistelse på operationsavdelning i egenskap av student, har författaren 

uppmärksammat att på en operationssal kan olika sortens hårskydd vara representerade 

under ett och samma ingrepp. Hårskyddet som används på operationsavdelning finns i 

form av skyddsmössor och hjälmar.  

 

Det faktum att den vårdande personalen valfritt kan välja hårskydd väcker frågan om 

vilka motiv operationspersonalen har vid valet av hårskydd. Syftet med denna 

undersökning är att förstå och belysa personalens motivering av sitt hårskyddsval.  

 

BAKGRUND 

 

Den aseptiska metoden vid operationer infördes av Joseph Lister år 1871 för att 

förebygga postoperativa sårinfektioner (Schrader, 1976; Hoborn, 1981; Toledo-

Pereyra, 2010). Metoden baserades på Pasteurs upptäckt om mikroorganismernas roll i 

infektioner. Aseptiska metoder gick till en början ut på att använda medel som 

karbolsyra vid rengöring av händer, sår och material i den kirurgiska miljön (Schrader, 

1976; Toledo-Pereyra, 2010). Syftet med den aseptiska metoden vid operation var då 

endast att förebygga postoperativa infektioner hos patienter (Hoborn, 1981; Toledo-

Pereyra, 2010). Den aseptiska metoden bidrog på detta vis till att minska dödligheten 

samtidigt som det blev en startpunkt för kampen mot postoperativa sårinfektioner. 

Listers aseptiska metod blev väl känd i slutet 1800-talet (Schrader, 1976; Toledo-

Pereyra, 2010). Redan då använde operationssjuksköterskan en huvudduk som 

hårskydd vid kirurgin. Kirurgen och kirurgassistenten hade däremot huvudet bart 

(Schrader, 1976). Detta trots att Neuber, en tysk kirurg, förespråkade användning av 

hårskydd även för kirurger och kirurgassistenter redan år 1886 (Schrader, 1976; 

Hoborn, 1981). 
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Den aseptiska metoden förespråkades av Lister, Semmelweis, Bergmann och 

Nightingale vid slutet av 1800-talet. Metoden hade även förbättrats med olika skydd i 

form av drapering, rockar, hårskydd, handskar och munskydd (Schrader, 1976; Hoborn, 

1981). Men det var först i början av 1900-talet som dessa rekommendationer var 

allmänt utbreda och accepterade av mer parten av operationspersonalen. Drapering, 

rockar och hårskydd var gjorda av linne, bomull, gasbinda eller annat vävt material i 

början av 1900-talet (Schrader, 1976; Belkin, 2002). Trots acceptansen var det inte 

många som i praktiken använde den aseptiska metoden till fullo (Schrader, 1976; 

Toledo-Pereyra, 2010). Det var mest operationssjuksköterskor som använde hårskydd. 

Den mest populära var turban- och badmössetypen. 1915 rekommenderades en tunn 

gasduk som hårskydd för kirurgen men den generella rekommendationen var noggrann 

rengöring av ansiktet och huvudet för både kirurg och kirurgassistent. Kepsen som 

användes vid sjukvården, var mer estetisk än aseptisk, och användes även av 

operationssjuksköterskan vid operationer i början av 1900-talet. Det var först i slutet av 

30-talet som det påpekades att syftet med att täcka håret var att förhindra orena 

partiklar från att hamna i operationssåret. Under 40-talet rekommenderades hårskydd 

av turbantypen men introduktionen av antibiotika fick som konsekvens ett minskade 

intresset för att följa rekommendationerna. Under 50-talet kom den individuella smaken 

och stilen att påverka valet av hårskydd bland operationssjuksköterskor. Under 60-talet 

blev nylon populärt som material för hårskyddet men det förbjöds kort därefter, då det 

framkom att det fanns risker med statisk elektricitet och det faktum att materialet inte 

erbjöd fullgott skydd mot bakterier (Schrader, 1976). Det var under 60-talet som rockar 

och hårskydd av engångstyp började introduceras men linne och bomull dominerade 

fortfarande (Schrader, 1976; Noble, 1975).  

 

Hår- och hudpartiklar som smittorisker 

 

Redan i mitten av 60-talet bevisades att patientens och operationspersonalens hår från 

framför allt huvudet, men även från näsan, är bärare av patogena mikroorganismer, att 

Staphylococcus aureus är den vanligaste av de patogena mikroorganismer som finns i 

håret och att huvudhåret är mest drabbat (Summers, 1965; Noble, 1975). Både bland 
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operationspersonal och bland patienter hade den funna Staphylococcus aureus-stammen 

hög resistens mot antibiotika (Summers, 1965). Dessutom konstaterades att det fanns 

högre risk för postoperativa sårinfektioner bland patienter som bar Staphylococcus 

aureus i håret (Summers, 1965; Noble, 1975). Även hår från skägg visades representera 

en risk för postoperativa infektioner (Noble, 1975).  

 

Under 70-talet framkom att individer kunde utsöndra från 40 000 till 70 000 

hudpartiklar per minut (Noble, 1975; Hoborn, 1981 och Singh & Kalairajah, 2009). 

Under samma period bevisades att graden av bakteriell kolonisering i huden var olika 

för alla individer och varierar även på olika delar av kroppen (Noble, 1975; Lidwell, 

Mackintosh, & Towers, 1978; Mackintosh, Lidwell, Towers & Marples, 1979). Det 

visade sig att hudpartiklar som är bärare att olika patologiska mikroorganismer är högre 

på huvudet och på bröstkorgen än på lemmarna (Noble, 1975; Hoborn, 1981). 

Dessutom påvisades att individer med hög grad av hudkolonisering sprider mest 

hudpartiklar. En annan viktig upptäckt var att genomsläpp av bakteriebärande 

hudpartiklar genom dåvarande operationspersonals kläder var betydande i 

operationssalen (Lidwell, Mackintosh, & Towers, 1978; Mackintosh, Lidwell, Towers 

& Marples, 1979). Det visades att genomsläppligheten hos textilmaterial var betydande 

framför allt i vått tillstånd. Tätare och ogenomträngligt material förespråkades 

(Schrader, 1976; Lidwell, Mackintosh, & Towers 1978; Mackintosh, Lidwell, Towers 

& Marples, 1979; Belkin, 2002). Det kom även fram att blöta hudpartiklar penetrerade 

genom operationspersonalens dåvarande rockar lättare (Lidwell, Mackintosh, & Towers 

1978; Mackintosh, Lidwell, Towers & Marples, 1979). Det bevisades att klädernas 

genomsläpplighet av bakterier till operationssåret var betydandet. Detta gällde både 

operationspersonalens- och patientenskläder under en operation. Detta utgjorde en stor 

risk för uppkomsten av postoperativa sårinfektioner (Lidwell, Mackintosh, & Towers, 

1978). 

 

Risker och smittvägar 

 

Patientens exponering och smittorisken hade uppmärksammats redan i mitten av 1800-

talet (Schrader, 1976; Hoborn, 1981; Toledo-Pereyra, 2010). Däremot 
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uppmärksamades operationspersonalens exponering och smittorisker först i sluter av 

70- talet och början på 80-talet (Belkin, 2002; Osborne, 2003). Då risk för 

smittospridning via luften i operationssalen lyftes fram. Det uppmärksammades att 

smitta kunde spridas via droppar, aerosol, dammpartiklar, hudfragment eller 

andningsvägar (Osborne, 2003; Lundholm, 2006; Ericson & Ericson, 2009, s.130; 

Singh & Kalairajah, 2009). I början av 80-talet visades sambandet mellan renheten 

kring operationssåret och postoperativa infektioner (Whyte, Hodgson & Thinkler, 

1982). 

 

I mitten av 80-talet gjorde uppkomsten av HIV/AIDS att operationspersonalen blev mer 

medvetna om smittriskerna via blod- och kroppsvätskor (Belkin, 2002; Osborne, 2003 

och Singh & Kalairajah, 2009). Det bevisades att även det sterila fältet kunde 

kontamineras via stänk från kirurgens och kirurgassistentens ansikte och/eller visir. 

Borrning och spolning var faktorer där risken för stänk var störst (Singh & Kalairajah, 

2009).  

 

Typen av kirurgi, - såsom operations längd, antal individer närvarande i 

operationssalen, om implantat används -, samt patientens och personalens klädsel, är 

faktorer som påverkar mikroorganismfloran i patientens kropp och därmed kan öka 

eller minska patientens postoperativa infektions benägenhet (Hoborn, 1981; Singh & 

Kalairajah, 2009).  

 

Metoder för att reducera, eller till och med för att hejda, smittspridning till patienter och 

operationspersonal introducerades. Det blev viktigt att använda adekvata skyddskläder, 

vilket även omfattar visir, munskydd och hårskydd vid operation. Hela håret, öronen, 

ögonen och näsan ska täckas. Hårskyddet ska vara en heltäckande huva som kan 

stoppas in i skjortan och även skjortan ska stoppas in i byxan vid en operation för att 

minimera bakteriespridning (Osborne, 2003; Lundholm, 2006; Singh & Kalairajah, 

2009).  
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Vårdrelaterade infektioner 

 

Begreppet vårdrelaterade infektioner infördes och har kommit att innefatta infektioner 

som både patienter och operationspersonalkan drabbas av under vårdprocessen 

(Lundholm, 2006; DeBaun, 2008).  Det har visats sig att postoperativa infektioner är 

bland de vanligaste vårdrelaterade infektionerna (DeBaun, 2008; Tammelin & 

Hambraeus, 2006,). Vårdrelaterade infektioner förorsakar förutom kroppsligt och 

psykiskt lidande högre vårdkostnader och till och med dödlighet (Lundholm, 2006; 

DeBaun, 2008). Vårdkostnaderna för vårdrelaterade infektioner i Sverige uppskattades 

till ca 3,7 miljarder kronor år 2002 (Lundholm, 2006). Det betonas att en del av dessa 

infektioner kan förebyggas genom att bland annat följa rekommendationer angående 

skyddskläder (Lundholm, 2006; DeBaun, 2008; Singh & Kalairajah, 2009). Därför är 

operationspersonalens kläder, vari hårskyddet ingår, är en viktig del i kampen mot 

vårdrelaterade infektioner (Mackain-Bremne, Owens, Wylde, Bannister & Bom, 2008; 

Singh & Kalairajah, 2009).  

 

Rekommendationer och riktlinjer för hårskydd 

 

Redan vid slutet av 1800-talet och början av 1900-talet rekommenderades 

användningen av hårskydd såväl för operatör och operationsassistent som för 

operationssjuksköterskan. Trots detta var det mest operationssjuksköterskor som 

använde hårskydd. Redan på 70-talet rekommenderade Operationssjuksköterskornas 

förening i USA ett bekvämt och välsittande hårskydd som täckte hela håret (Schrader, 

1976). Numera rekommenderar föreningen att all operationspersonal på salen ska täcka 

hår såväl på huvudet som på ansiktet inklusive polisonger och nackhår. Dessutom anser 

föreningen att även skalliga och rakade huvuden ska täckas. Föreningen 

rekommenderar att hårskyddet ska vara designat för att minimera smittospridning och 

hävdar att hårskydd av hjälmtyp är att föredra (The Association of preiOperative 

registered Nurses [AORN], 2005). Hårskydd på operationssalen anses nödvändigt för 

att upprätthålla en aseptisk miljö för patienten och därmed minska risken för 

postoperativa sårinfektioner (AORN, 2005; Lundholm, 2006; Mackain-Bremner, 

Owens, Wylde, Bannister & Bom, 2008; DeBaun, 2008; Singh & Kalairajah, 2009).  



    

6 

 

 

Det har kommit flera lagar och föreskrifter med kravet på att vårdspersonalen skapar 

och upprätthåller hög patientsäkerhet men även få en bra arbetsmiljö. En av dessa lagar 

är arbetsmiljölagen [SFS], (1997:1160) som reglerar vad som är gällande inom 

arbetsmiljön bland annat i sjukvården. I lagen står att arbetsmiljön ska ampassas till 

människors olika fysiska och psykiska förutsättningar vad det gäller den tekniska, den 

sociala, den fysiska byte, bland annat. Finns risker ska särskyld utrustning 

tillhandahålla av arbetsgivaren (SFS, 1997:1160, kap. 2). Dessutom ger lagen 

huvudansvaret till arbetsgivaren för att systematisk undersöka, genomföra och 

upprätthålla en god arbetsmiljö i samråd med medarbetarna. Arbetstagare i sin tur ska 

samverka genom att delta i genomförande av åtgärder och är skyldig att använda de 

skyddsutrustningar som kräves för att förebygga ohälsa och skada, (SFS, 1997:1160, 

kap. 3). Även i arbetsmiljöverkets författningssamling [AFS], (2005:1) om 

mikrobiologiska arbetsmiljörisker, klargörs om att arbetsgivaren har huvudansvaret för 

att adekvata skyddsanordningar finns samt att arbetstagaren är skyldig att använda 

dessa för att förebygga smittorisker och skador, (AFS, 2005:1) den senaste är 

patientsäkerhetslagen. Den mest aktuella är patientsäkerhetslagen där också påpekas 

om att arbetsgivaren är ansvarig för att garantera ett systematiskt patientsäkerhetsarbete 

och att sjukvårdspersonalen är skyldiga att arbeta i förebyggande syfte (SFS 2010:659, 

kap. 6).  

 

Många operationsavdelningar i Sverige har infört generella och lokala riktlinjer med 

anvisningar för operationskläder (Olsson-Ackheim & Hellström, 2009; Kunze, 2009; 

Hedlund, 2010; Qvarfordt, 2010; Modin, 2011). Några av dessa riktlinjer påpekar även 

att operationspersonalen som står direkt vid operationsbordet ska använda ett 

heltäckande hårskydd av hjälmtyp som även täcker halsen (Olsson-Ackheim & 

Hellström, 2009; Hedlund, 2010) andra rekommenderar användning av hårskydd av 

hjälmtyp vid operation med inplantat (Kunze, 2009). Hårskydd av hjälmtyp en 

rekommenderas även för operationspersonal med skägg (Modin, 2011). Det finns 

riktlinjer som kräver hårskydd av hjälmtyp vid infektionskänslig kirurgi för alla på 

salen och nämner syftet att minska utsläpp av bakteriebärande hår- och hudpartiklar 

(Qvarfordt, 2010).  
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PROBLEMFORMULERING 

 

Vårdrelaterade infektioner är ett omfattande och allvarligt problem som förutom fysiskt 

och psykiskt lidande för patienten innebär en stor ekonomisk förlust både för patienten 

och för hela samhället. Det finns många faktorer som påverkar uppkomsten av 

vårdrelaterade infektioner, där operationspersonalen kan utgöra en. Det finns studier 

som belyser behovet av att ha adekvata skyddskläder, däri ingår ett heltäckande 

hårskydd, för att därigenom minska risken för exponering vid operationer både för 

patient och för personal. Trots detta kan olika typer av hårskydd vara representerade 

under samma operation. Flera av dessa hårskydd täcker inte hela håret och erbjuder inte 

något skydd för halsen, vilket innebär en ökad exponering och risk för smittspridning 

till patienten till exempel när fallande hår- och hudpartiklar från operationspersonalen 

riskerar att hamna på patientens sår, eller tvärtom då stänk av blod eller kroppsvätskor 

från patienten innebär en ökad risk för smittspridning till operationspersonalen. Val av 

hårskydd kan alltså utgöra en viktig faktor för minskning av vårdrelaterade infektioner. 

Även om det finns riktlinjer för hårskydd hänvisar ofta inte alltid dessa riktlinjer till 

vetenskapligt evidens som styrker dessa rekommendationer. 

 

SYFTE 

Syftet med denna studie är att undersöka operationspersonalens motiv till val av 

hårskydd vid olika typer av operationer.  

 

METOD 

 

Denna undersökning är en empirisk studie med kvantitativ ansats. Strukturerade 

frågeformulär användes vid datainsamling och resultatet bearbetades för att kunna finna 

skillnader och/eller likheter.  

 



    

8 

 

 

Design 

 

Data samlades in från flera intervjuer vid ett bestämt tillfälle och insamlade data 

förbands med flera egenskaper eller attribut, så kallad tvärsnittsdesign. Insamlade data 

analyserades med syfte att hitta samband eller mönster (Jacobsen, 2007; Polit & Beck, 

2008)  

 

Valet att använda strukturerade frågeformulär vid intervjuerna syftade till att förenkla 

datainsamling och att försöka samla in så mycket information som möjligt under en 

korttid. Att intervjuerna utfördes av författaren själv syftade till att minska bortfall, 

vilket är ett stort problem vid till exempel enbart enkätundersökningar. (Polit & Beck, 

2008).  

 

Med hjälp av klinikens anställningslistor, som författaren fick tillgång till från 

respektive ansvarige, tilldelades varje tilltänkt deltagare ett kodnummer innan data 

insamlades. I syfte att avidentifiera enkäterna användes deltagarnas respektive 

kodnummer på deltagarenkäten istället för deltagarens namn. Listan med koderna var i 

säkert förvar hos författaren.  

 

I studien användes nio olika hårskydd som indelades i mössor och hårskydd av 

hjälmtyp. Mössor kallades alla typer av hårskydd som inte erbjuder skydd vid halsen 

och som lätt kan vikas upp över öronen. Bland dessa mössor fanns två som har ett 

duschmösseliknade utseende med den enda skillnaden att det fanns ett litet svettband i 

pannan. Tre utav mössorna hade endast en resår i nacken men två utav dessa hade även 

ett svettband med olika bredd. Resterande två mössor hade lite större plats i nacken för 

längre hår och ett hade en extra tjocktband för svettinsamling.  

 

Hårskydd av hjälmtyp kallades alla typer av hårskydd som inte kunde vikas över 

öronen och erbjöd skydd vid halsen. Det fanns två olika typer som skiljde sig i 

halslängden, se mössornas bild i bilaga 3 sida 2  
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Urval 

 

Studiens population var all operationspersonal som arbetade på operationssalarna (för 

Anestesi, Gynekologi, Urologi och Kirurgi) på ett av de stora sjukhusen i Stockholms 

länslandsting under en veckas period. Med operationspersonal menas i denna studie 

kirurger, kirurgassistenter, anestesiläkare, anestesisjuksköterskor, undersköterskor och 

operationssjuksköterskor. Deltagarna i studien inkluderades konsekutivt med hänsyn 

till forskningssyftet och med hjälp av bekvämlighetsurvalet, vilket innebar att välja de 

individer som befann sig i författarens närhet vid undersökningstillfället (Bryman, 

2011). Totalt inkluderades 109 utav en population på 458 personer. Deltagarna delades 

in i olika strata eller grupper som jämfördes utifrån olika variabler med syftet att finna 

mönster.  

 

Om fler representanter för en personalkategori var närvarande vid operationen valdes 

systematiskt den ansvariga på salen ur varje personalkategori, det vill säga kirurg, 

kirurgassistent, operationssjuksköterska, anestesisjuksköterska och undersköterska, (se 

mer om personalkategorifördelning på figur 1). Detta för att kunna begränsa urvalet och 

för att få minst en representant av varje personalkategori bland deltagarna. Elever, 

sjuksköterskestudenter och läkarstuderande exkluderades på grund av dessa inte hade 

huvudansvar.  

 

I studien deltog 109 individer,( 68 k och 41 m) som svarade på 253 intervjuer. Den 

totala populationen var 458 individer från anestesi, gynekologi, urologi och kirurgi. 49 

deltagare tillfrågades vid ett tillfälle samt 60 deltagare intervjuades vid flera tillfällen. 

Avsikten med att intervjua deltagarna vid flera tillfällen var att kunna identifiera 

mönster och normer i deltagarnas val av hårskydd. Utav de 253 intervjuerna gällde det 

akutoperationer vid 21 tillfällen (13 deltagare), operation med planerat implantat vid 19 

tillfällen (5 deltagare) och operation med känd smitta vid 14 tillfällen (7 deltagare). 
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Datainsamlingsmetod 

 

Datainsamlingen utfördes med hjälp av intervjuer med strukturerade frågeformulär. 

Varje intervju genomfördes under deltagarnas arbetstid, strax innan patienten kom till 

salen för undersköterskor, under operationen för anestesisjuksköterskor, vid 

handdesinfektion eller efter operationen för kirurger och operationssjuksköterskor. 

Studiens enkäter sorterades efter insamlingsdatum och numrerades för arkivering. Det 

eftersträvades att minst en deltagare per kategori intervjuades vid varje operation. Data 

samlades in under sex dagar (två dagar på vardera på gynekologi, urologi respektive 

kirurgi). 

Dataanalys 

 

Operationspersonalen hade 9 olika typer av hårskydd att välja emellan. Hårskydden 

delades in i två grupper, mössa och hårskydd av hjälmtyp i denna studie. I gruppen 

mössa ingick alla hårskydd som lätt kunde vikas upp i nacken eller föras bakom 

öronen, (bild A-G i bilaga 3). I grupp hårskydd av hjälmtyp ingick de hårskydd som 

inte kunde vikas upp lika lätt, (bild H-I i bilaga 3).  

 

Data delades in i fler grupper eller strata och jämfördes med olika variabler med syftet 

att kunna finna mönster (Bryman 2011). Strata valdes med tanke på deras närhet till 

operationssåret vid det kirurgiska ingreppet, personalkategori, yrkeserfarenhet mätt i år 

och ålder. 

 

Deltagarnas åldrar var från 20 till 71 år med ett medelvärde på 44 år med en 

normalfördelning i deltagarnas ålder. Deltagarna dikotomenterades i medianen efter 

ålder i två grupper, ”43 år eller yngre” och ”44 eller äldre”. I gruppen 43 år eller yngre 

ingick 55 deltagare (34 kvinnor (k) o 21 män (m)). I gruppen 44 eller äldre ingick 54 

deltagare (34 k och 20 m). Vid denna dikomentering var kvinnorna lite äldre än 

männen i genomsnitt.  
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Deltagarna dikotomenterades i medianen på deras yrketerfarenhet mätt i år i två 

grupper, ”14 års eller mindre erfarenhet” och ”15 års eller mer erfarenhet”. I gruppen 

14 års eller mindre erfarenhet ingick 62 deltagare med en yrkeserfarenhet på 6,5 år (40 

kvinnor med en erfarenhet mellan 1-14 år och 22 män med en erfarenhet mellan 1-10 

år). I gruppen 15 års eller mer erfarenhet ingick 48 deltagare med en yrkeserfarenhet på 

23,4 år, (29 kvinnor med en erfarenhet mellan 19-39 år och 19 män med en erfarenhet 

mellan 15-45 år).  

 

I strata Kirurg, som bestod av 39 deltagare, ingick både kirurgen och kirurgassistenten. 

I strata Anestesi ingick både anestesiolog och anestesisjuksköterska med totalt 29 

deltagare. I strata OP-SSK med 20 deltagare ingick endast operationssjuksköterskor. I 

strata USK ingick både operations- och anestesiundersköterskor och gruppen bestod av 

21 deltagare. Se fördelning efter personalkategori i figur 1.  

 

Figur 1: Fördelning efter personalkategori av de 109 deltagarna i studien om hårdskyddsval år 2012
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Deltagarna fördelades efter motivering vid hårskyddsval i två strata, Komfort och 

Säkerhet. I komfortstrata inkluderades deltagarna vars svarsalternativ hade att göra med 

komfort, svar A, B, C, D och I, se bilaga 3 sida 2. I Säkerhetsstrata ingick deltagarna 

vars svarsalternativ hade att göra med säkerhet, svar E, F, G och H, se bilaga 3 sida 2. I 

Komfortstrata ingick 78 deltagare och i Säkerhetsstrata ingick 31 av deltagarna.  

 

Deltagarna fördelades efter närheten av operationssåret med hänsyn till hur nära varje 

personalkategori arbetar i förhållandet till operationssåret. I strata ”Närmast op-såret” 

ingick strata ”Kirurg” samt strata ”Op-ssk”. I strata ”Nära op-såret” ingick ”Anestesi” 

strata och I strata ”Ej nära op-såret” ingick ”USK” strata, se i figur 2 för mer detaljerad 

information.  
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Figur 2: Indelning av hur nära operationssåret arbetade de 109 deltagarna i studien om hårdskyddsval år 2012
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ETISKA ASPEKTER 

 

Alla deltagare fick skriftlig och muntlig information i samband med intervjun om vad 

det innebar att delta i denna undersökning, (bilaga 2). Muntlig information gavs även 

till alla berörda och därtill även till alla tilltänkta deltagare varje dag vid morgonmöten 

under de dagarna då datainsamlingen pågick. Informationen innehöll syftet med 

undersökningen samt information om att deltagande var frivilligt och om att deltagande 

kunde avbrytas under hela datainsamlingsprocessen (Bryman, 2011).  

 

Med hjälp av anställningslistor från respektive klinik, tilldelades varje tilltänkt 

deltagare ett kodnummer som användes istället för namn på deltagarens frågeformulär i 

syfte att avidentifiera dessa. Listan med koderna var i säkert förvar hos författaren.  

Endast författaren själv, hennes handledare och huvudhandledare hade tillgång till 

insamlade data. Studiens resultat redovisades så att deltagarna inte skulle kunna 

identifieras. Avdelningen som studeras kommer att få en skriftlig kopia av studien med 

alla resultat. 

 

RESULTAT 

 

Studien visar att det som mest påverkar den deltagande operationspersonalen vid val av 

hårskydd, är komforten. Närheten till operationssåret motiverar också i hög grad 

operationspersonalens val av hårskydd för en operation. Även könet verkar vara en 

faktor som har inverkan vid valet av operationsmössa. Det var nämligen flest kvinnor 
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som tänkte på de skyddande egenskaperna inför sitt val av hårskydd. Det var även flest 

kvinnor som använde hårskydd av hjälmtyp vid operation, bland de som arbetar 

närmast operationssåret. Ålder verkade också ha betydelse vid val av operationsmössa, 

unga var mindre benägna att använda hårskydd av hjälmtyp .  

 

Resultaten visar även på att akuta operationer, operationer med inplanerade implantat 

eller känd smitta inte förefaller påverka valet av hårskydd inför en operation. Varken 

vetskapen om riktlinjer eller säkerhet verkar ha påverkat deltagarnas val av hårskydd.  

 

Hårskyddsval 

 

Valet av hårskydd har inte påverkat deltagrens val när det gällde operation med ett 

planerat implantat. Utav 20 operationer vid denna typ av operation använde endast två 

personer hårskydd av hjälmtyp vid de fyra tillfällen de närvarade vid 

implantatoperation, de resterande använde mössa. Valet av hårskydd påverkades inte 

heller av att det gällde en operation med en känd smitta. Endast vid fyra tillfällen utav 

totalt 14, använde tre deltagare hårskydd av hjälmtyp trots den kända smittrisken. 

Huruvida operationen var akut eller inte verkade inte heller ha påverkat valet av 

hårskydd. Det var endast vid fem tillfällen som två individer använde hårskydd av 

hjälmtyp utav de 22 tillfällena med akutoperation. Detta antyder att varken implantat, 

känd smitta eller akutoperation verkar ha motiverat deltagarna i sin val av hårskydd. 

 

Deltagarna som medverkade vid fler än en operation bytte inte mösstyp mellan 

operationer. 

 
Tabell 1: Fördelning av hårskydd och motivering efter typ av operation för de 109 deltagarna i studien om 

hårskydd sval år 2012. 

Gruppering/strata Kvinna  Man  

Hårskydd 

av hjälmtyp 

(k/m) 

Mössa (k/m) Komfort (k/m) Säkerhet (k/m) 

Akutoperation  7 6 4 (3/1)  9 (4/5) 7 (3/4) 6 (4/2) 

Operation med 
implantat  3 2 2 (1/1) 3 (2/1) 3 (2/1) 2 (1/1) 

Operation med 
känd smitta 4 3 3 (2/1) 4 (2/2) 4 (2/2) 3 (2/1) 
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Totalt var det 25 utav deltagarna som använde hårskydd av hjälmtyp, (18 kvinnor med 

en medelålder på cirka 47 år och en yrkeserfarenhet på cirka 16 år samt sju män med en 

medelålder på 44 år och en yrkeserfarenhet på 14 år). Mössa användes av 84 utav 

deltagarna, (49 kvinnor med en medelålder på 43 år och en yrkeserfarenhet på 13 år 

samt 35 män med en medelålder på 43 år och en yrkeserfarenhet på 14 år). Det var 

mössa som dominerade i valet av hårskydd. 

 

Tabell 2: Fördelning av Hårskydd och motivering efter ålder och erfarenhet för de 109 deltagarna i studien 

om hårskydd sval år 2012. 

Gruppering/strata Kvinna Man 
Hårskydd av 

hjälmtyp (k/m) 
Mössa (k/m) Konfort (k/m) Säkerhet (k/m) 

43 år eller yngre 34 21 9 (7/) 46 (27/19) 40 (23/17) 15 (11/4) 

44 år eller äldre 34 20 16 (11/5) 38 (23/15) 38 (23/15) 17 (11/5) 

14 års erfarenhet eller 
mindre 40 22 13 (11/2) 49 (29/20) 45 (26/19) 17 (14/3) 

15 års erfarenhet eller 
mer 28 19 12 (7/) 35 (21/14) 33 (20/13) 14 (8/6) 

 

Yngre deltagare var mindre benägna att använda hårskydd av hjälmtyp vid denna 

studie. Åldern hade betydelse vid val av hårskydd. För närmare fördelning av hårskydd 

efter ålder se tabell 2. 

 

Kvinnor med 14 års yrkeserfarenhet eller mer visade sig mer benägna att använda 

hårdskydd av hjälmtyp. Vilket antyder att kön och erfarenhet har någon betydelse vid 

val av hårskydd bland studiens deltagare. För närmare fördelning av hårskydd efter 

ålder och yrkeserfarenhet se tabell 2 och 3. 

 

Hårskydd av hjälmtyp användes endast av operationspersonalen som arbetar närmast 

operationssåret (23 %, n=109) med lite fler kvinnor (26,5 %, n=68) än män (17 %, 

n=41). Det vill säga närheten till operationssåret har stor betydelse vid valet av 

hårskydd bland studiens deltagare. Mer om fördelning efter närheten av operationssåret 

ses i tabell 4 och 7. 

Riktlinjer  

 

När det gäller riktlinjer svarade 49,5 % (n=109) utav deltagarna att de inte visste om det 

fanns riktlinjer för hårskydd på avdelningen. Utav dessa var det 18,5 % (n=54) svarade 
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att det inte fanns några riktlinjer på avdelningen. Resterande deltagare visste att 

riktlinjer fanns på avdelningen.  

 

Tabell 3: Fördelning av vetskap om riktlinjerna efter ålder och erfarenhet för de 109 deltagarna i 

studien om hårskydd sval år 2012 
 

Gruppering Kvinna Man 

Vet ej om 
riktlinjerna 

(k/m) 

Vet om 
riktlinjerna 

(k/m) 

Hittar ej 
riktlinjerna 

(k/m) 

Hittar 
riktlinjerna 

(k/m) 

43 år eller yngre 34 21 25 (15 + 10) 30 (19 + 11) 17 (9 + 8) 13 (10 + 3) 

44 år eller äldre 34 20 29 (14 + 15) 25 (20 + 5) 12 (11 + 1) 13 (9 + 4) 

14 års erfarenhet 
eller mindre  40 22 29 (18 + 11) 33 (22 + 11) 17 (10 + 7) 16 (12 + 4) 

15 års erfarenhet 
eller mer  28 19 25 (11 + 14) 22 (17 + 5) 12 (10 + 2) 10 (7 + 3) 

 

Deltagarna som visste att riktlinjerna fanns, fick tag i dessa bland annat på intranätet 

(27 %, n=55), utskrivna på avdelningen (7 %, n=55) och både på intranätet och 

utskrivna på avdelningen (11 %, n=55). Däremot var det hela 55 % (n=55) som visste 

att riktlinjer fanns, men inte var dessa kunde finnas. Detta trots att riktlinjer för 

hårskydd fanns tillgängliga både utskrivna på avdelningen och på intranätet. Mer om 

riktlinjerna ses i tabellerna 3, 4, 5 och 6. 

 

Tabell 4: Fördelning att kunskapen om riktlinjerna för beroende av operationssårets närhet bland de 109 

deltagarna i studien om hårskydd sval år 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

Utav de deltagare som visste att det fanns riktlinjer var det 15 % (n=55) som använde 

hårskydd av hjälmtyp, 11 % (n=55) kvinnor och 4 % (n=55) män. Bland dessa 

deltagare som visste om riktlinjerna och som använde hårskydd av hjälmtyp, hittade 25 

% (n=8) riktlinjerna på intranätet och 12,5 % (n=8) hittade riktlinjer utskrivna på 

avdelningen, medan resterande 62,5 % (n=8) inte visste var riktlinjerna fanns.  

 

Gruppering/ 
strata 

Vet ej om 
riktlinjer (k/m) 

Vet om riktlinjer 
(k/m) 

Hittar riktlinjerna 
(k/m) 

Hittar ej (k/m) 

Ej nära 
operationssåret 5 (5/0 ) 16 (16/0) 9 (9/0) 8 (8/0) 

Nära 
operationssåret 8 (4/4) 21 (12/9) 11 (5/6) 10 (7/3) 

Närmast 
operationssåret 41 (20/21) 18 (11/7) 5 (4/1) 12 (6/6) 
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Hela 33 % (n=54) utav deltagarna som inte visste om riktlinjer fanns, använde 

hårskydd av hjälmtyp, (24 % k, och 9 % m (n=54)).  

 

När det gäller de deltagare som svarade att det inte fanns riktlinjer var det 10 % (n=10) 

som använde hårskydd av hjälmtyp .  

 

Riktlinjer verkar alltså inte ha stor påverkan vid valet av hårskydd. Trots okunskap om 

riktlinjerna använde mer än dubbel så många deltagare som inte visste om riktlinjerna 

hårskydd av hjälmtyp. 

 

Tabell 5: Fördelning av vetskapen om riktlinjer efter typ av operation för de 109 deltagarna i 

studien om hårskydd sval år 2012. 

Gruppering Kvinna  Man  
Vet ej om 

riktlinjerna  
Vet om 

riktlinjerna  
Hittar 

riktlinjerna  
Hittar ej 

riktlinjerna  

Akutoperation  7 6 8  5  2   3  

Operation med 
implantat  3 2 4  1  1  0 

Operation med 
känd smitta 4 3 3  4  2  2  

 

 

Akuta operationer, operationer med planerat implantat eller känd smitta utgjorde 23 % 

(n=109) av det totala. Bland deltagare vid dessa operationer var det 60 % (n=25) som 

inte visste om riktlinjer. Resterande 40 % (n=25) visste att riktlinjer fanns med endast 

20 % (n=25) visste var dessa rutiner fanns.  

 

Motivering till huvudskyddsval 

 

Vid gemförelse mellan Komfort- och Säkerhetsstrata var det Komfortstrata som 

dominerade i antal deltagare både hos kvinnor och hos män. Det fanns inga skillnader 

bland kvinnliga deltagarna vad åldern gäller. Bland män var det flera män som även 

tillhörde strata 44 år eller äldre i Säkerhetsstrata. I Komfortstrata var det tvärtom flera 

män som även tillhörde 43 år eller yngre bland deltagarna. 
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I Komfortstrata använde 87 % (n=78) deltagare mössa, (50 % k och 37 % m (n=78)). 

Endast 13 % (n=78) deltagare använde hårskydd av hjälmtyp i komfortstrata, (9 % k 

och 4 % m (n=78)).  

 

Endast 4 % (n=49) utav deltagare i Komfortstrata använde hårskydd av hjälmtyp . 

Gemensam för dessa var att de ingick även i Nära operationssårets strata. 

 

Däremot var det 42 % (n=31) deltagare i Säkerhetsstrata som använde mössa, (26 % k 

och 16 % m (n=31)). Hårskydd av hjälmtyp användes av 58 % (n=31) utav deltagarna 

från Säkerhetsstrata, (42 % k och 13 % m (n=31)).  

 

Detta innebär att mer än hälften i Säkerhetsstrata använde hårskydd av hjälmtyp, vilket 

kan tyda på att användande av hårskydd av hjälmtyp görs av de som tänker på säkerhet. 

Mer om komfort- och säkerhetsstrata ses i tabell 1, 2, 6 och 7. 

 

Hårskydd av hjälmtyp användes av 33 % (n=39) i Kirurgstata använde och utav dessa 

angav 69 % (n=13) säkerhet som motivering för sitt val. Bland deltagarna i OP-SSK 

strata var det 60 % (n=20) som använde hårskydd av hjälmtyp och 75 % (n=12) av 

dessa angav säkerhet som motiv för sitt val.  

 

Tabell 6: Fördelning av säkerhets tänkande efter vetskapen om riktlinjer för de 109 deltagarna i studien om 

hårskydd sval år 2012. 

Gruppering/Strata Kvinna Man 

Medelåldern 

(k/m) 

Yrkeserfarenhet 

(k/m) 

Hårskydd 

av 

hjälmtyp 

(k/m) 

Mössa 

(k/m) 

Komfort 

(k/m) 

Säkerhet 

(k/m) 

Vet ej om 

riktlinjer 30 24 45 (44,7/45,3) 15,3 (14/16,6) 8 (6/2) 47 (3/14) 39 (26/13) 9 (6/3) 

Vet om riktlinjer  39 16 42,4 (43,2/40,4) 12,8 (13,7/10,7)  17 (12/5) 35 (15/0) 39 (20/19) 15 (9/6) 

Hittar ej 

riktlinjerna 21 9 39,1 (44,5/37) 10,8 (15,2/8) 6 (4/2) 24 (17/7) 21 (14/7) 9 (7/2) 

Hittar riktlinjer 19 7 

42,6 ( 

41,8/44,7) 12,6 (12/14) 2 ( /0) 23 (16/7) 18 (12/6) 7 (6/1) 

 

 

Mössa användes av 77 % utav studiens deltagare och utav dessa var det 85 % (n=84) 

som angav konfort som motivering för sitt val. Endast 15 % (n=84) angav säkerhet som 

motivering för sitt val av hårskydd bland de som använde mössa.  
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Oberoende av hårskyddsvalet var det flera deltagare i strata OP-SSK, 45 % (n=20), som 

angav skyddande egenskaper som motivering för hårskyddsvalet. Följd av deltagare i 

Kirurg strata 38 % (n=39). Bland deltagarna i USK strata var det 19 % (n=21) som 

motiverades av skyddande egenskaper vid val av hårskydd. Endast 10 % (n=29) utav 

anestesiläkare och anestesisjuksköterskorna angav skyddande egenskaper som faktor 

för hårskyddsvalet.  

 

Närheten till operationssåret verkar vara ett motiv för val av hårskydd. Alla som 

använde hårskydd av hjälmtyp tillhörde gruppen Närmast operationssåret . Ingen i 

grupperna, Nära operationssåret eller Ej nära operationssåret, använde hårskydd av 

hjälmtyp. Operationspersonalen som arbetade nära operationssåret var i genomsnitt 

äldre och mer erfarna än de andra deltagarna. Mer om närhet till operationssåret ses i 

tabell 4 och 7. 

 

De flesta utav deltagarna som använde mössa var yngre och mindre erfarna än de som 

använde hårskydd av hjälmtyp.  

 

Tabell 7: Fördelning av säkerhets tänkande och närheten av operationssåret för de 109 deltagarna i studien om 

hårskydd sval år 2012. 

Gruppering/strata Kvinna Man 
Medelåldern 

(k/m) 
Yrkeserfarenhe

t (k/m) 

Hårskydd av 

hjälmtyp 
(k/m) 

Mössa 
(k/m) 

Komfort 
(k/m) 

Säkerhet 
(k/m) 

Ej nära 

operationssåret 21 0 42 (42/0) 14 (14,5/0) 0  21 (21/0) 15 (15/0) 6 (6/0) 

Nära 

operationssåret 16 13 
41,7 

(42,5/41)  10,7 (9,8/12) 0  29 (16/13) 28 (15/13) 1 (1/0) 

Närmast 

operationssåret 31 28 

45 

(45,7/44,6) 15,5  (15,7/15)  25 (18 + 7) 34 (13/21) 35 (16/9) 24 (15/9) 

 

 

Bland deltagare vid akuta operationer, operationer med planerat implantat eller känd 

smitta var det 44 % (n=25) som tänkte på säkerhet. På komfort tänkte 56 % (n=25) utav 

deltagarna av samma typ av operationer. Endast 36 % (n=25) som använde hårskydd av 

hjälmtyp och 64 % (n=25) använde mössa vid dessa operationstyper.  
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DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

 

Denna studie utfördes som en empirisk studie med kvantitativ ansatsmetod. Metodvalet 

styrdes av tidsbegränsningen som endast möjliggjorde undersökning av en klinik inom 

Stockholmslandslän. Enkätstödsintervjuer med slutna frågor valdes dels för att 

förebygga eventuellt borfall och dels för att förenkla datainsamlingen. En annan fördel 

med denna metod var att intervjuaren, författaren, hade möjlighet att förklara oklarheter 

för deltagarna vid genomförandet av intervjun.  

 

Risken med att använda slutna frågor vid enkätintervjun var att gå miste om eventuella 

intressanta frågeställningar/svarsalternativ som inte täcktes i frågeformulären. En fråga 

som inte ställdes i denna studie, och som kunde vara intressant, var huruvida deltagaren 

bytte hårskydd efter medverkan i en oren operation. Huruvida operationssjuksköterskor 

bytte mössa beroende på om de passar på salen eller om de instrumenterar har inte 

heller undersökts i denna studie, vilket kan ha påverkat studiens resultat och därmed 

dess validitet. En del frågor kunde vara lite för lik varandra, vilket kunde utgöra en 

svaghet i frågeställningarna. Ett exempel är frågan 11(se bilaga 3, sida 2) där både 

svarsalternativ B och svarsalternativ D var väl lik varandra. Författaren anser att 

eftersom vi intervjun fanns det möjligheten att klargöra dessa frågeställningar så 

påverkade detta resultaten i stor utträdning. 

  

En nackdel med intervjuer av deltagare valda med bekvämlighetsurval kan ha varit att 

flera av deltagarna var bekanta med författaren. Detta faktum kan ha gjort att deltagare 

svarat så att intervjuaren fick en positiv bild av henne/honom eller för att göra 

författaren till lags, vilket kan ha påverkat studiens resultat.  
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Resultatdiskussion 

 

Studiens resultat visar att det som mest motiverar operationspersonal i sitt val av 

hårskydd är komforten. Av de som motiverades av komfort i sitt hårskyddsval, använde 

de flesta en vanlig mössa utan skydd för halsen. Endast en bråkdel av deltagarna som 

motiverade hårskyddsvalet med komfort använde hårskydd av hjälmtyp .  

 

Detta kan antyda en brist av heltäckande hårskydd som är komfortabla. Det finns 

dessutom inga studier om hur bra de hårskydd är som nu finns ute på marknaden. Den 

enda informationen om dessa hårskydd som är tillgänglig, kommer från tillverkarna. De 

mössorna som användes vid studien kategoriserar tillverkaren i tre olika sorter, Basic, 

Standard och Specialsortiment. Enligt tillverkarna tillgodoser dessa individuella 

önskemål och passar vid alla typer av operationer 

(http://www.molnlycke.com/se/Surgical-Products/BARRIER-surgical-

range/SE/Personalkladsel/Mossor/). Förutom informationen om att hårskydden är 

tillverkade i viskos eller polypropen (som inte är vävd), finns inga mera upplysningar 

eller anvisningar om dessa från tillverkaren. Det saknas information om hårskydden 

testats för hur stora mirkoorganismer som de släpper igenom och vilka operationstyper 

var och en utav hårskydden är avsedda för.  

  

Att operationspersonalen tänker mer på komfort vid hårskyddsvalet, kan även tyda på 

kunskapsbrist om vilka risker de utsätter patienten och sig själva för. Smitta kan spridas 

via indirekt kontakt och via luften på operationssalen. Operationspersonalen riskerar då 

att smittas själv eller att bli bärare av smitta som i sin tur kan föras vidare till andra 

patienter, kollegor eller den egna familjen. (Osborne, 2003). Även en studie i Japan 

visar på att operationspersonalen löper en stor risk för kontaminering via kroppsvätskor 

och blodspill som hamnar på halsen eller i ansiktet. Samma studie visar även att de som 

löper den största risken för kontaminering är kirurgen följd av kirurgassistenten (Endo, 

Kanemitsu, Ishii, Narita, Nemoto, Yaginuma, … & Kaku, 2007).  

 

Studiens resultat visar att säkerheten inte har stor betydelse vid hårskyddsvalet. Väljer 

operationspersonalen ett hårskydd med mer skyddande egenskaper som till exempel 

hårskydd av hjälmtyp, kan utsläppet av bakteriebärande hår och hudpartiklar minska 

http://www.molnlycke.com/se/Surgical-Products/BARRIER-surgical-range/SE/Personalkladsel/Mossor/
http://www.molnlycke.com/se/Surgical-Products/BARRIER-surgical-range/SE/Personalkladsel/Mossor/


    

21 

 

och därmed minskar även risken för både patienten och operationspersonalen att bli 

smittad vid operationen (Qvarfordt, 2010). Både patienten och operationspersonalen 

riskeras och exponeras av smitta med otillräcklig skydd. 

 

Bakterier rör sig konstant och blir latenta först upp till fem timmar efter förflyttningen 

och därefter börjar de delar sig, vilket sedan sker var tjugonde minut (Litsky, 1974). 

Operationssåret kan infekteras via indirekt kontakt då bakterierna hamnar i det sterila 

fältet via luftförorening. (Bergman, Hoborn, & Nachemson, 1985; Verkkala, Mäkelä, 

Ojajärvi, Tiittanen & Hoborn, 1990). Bakterierna kan även hamna direkt i 

operationssåret via direkt kontakt (Verkkala et al, 1990). Patologiska mikroorganismer 

såsom MRSA, VRE och Clostridium difficile, kan överleva på nakna ytor från ett dygn 

upp till en vecka (Boyce, 2007). Partikelförorening kan härledas från hår och hudflagor 

från både personal och patienter eller fibrer från materialen som används (Bergman et 

al, 1985; Verkkala, et al, 1990). Operationspersonalen utgör en källa till de 

mikroorganismer som kan orsaka postoperativa sårinfektioner (Blomgren, Hoborn & 

Nyström, 1990). Den vanligaste bakterie som orsakar postoperativa infektioner är 

Staphylococcus Aureus som ofta finns i den normala hudfloran (Mitchell & gamble, 

1974; Gaston, Marshall & Kuremsky, 2010). Därför rekommenderas att även skalliga 

och rakade huvudet bör täckas för att förhindra fallande hudpartiklar att hamna på 

operationssåret (AORN, 2005).  

 

Att närheten till operationssåret har betydelse vid val av hårskydd visar studiens 

resultat. Endast bland de som arbetade närmast operationssåret fanns de som använde 

hårskydd av hjälmtyp. Det är bevisat att luftbärande bakterie kontaminerar först det 

kringliggande sårområdet för att sedan vandra och kontaminera själva såret (Whyte, 

Hodgson & Thinkler, 1982). Senare bevisades även att de närmaste 30 cm kring 

operationssåret har avgörande betydelse vid kontaminering av luftbärande partiklar 

(Whyte, Lidwell, Lowbury & Blowers, 1983a).  

 

Förekommande riktlinjer rekommenderar att operationspersonalen som står vid 

operationsbordet använder hårskydd av hjälmtyp som är heltäckande och som även 

täcker halsen (Olsson-Ackheim & Hellström, 2009; Hedlund, 2010; Torvald, 2010). 

Det finns även lokalt PM med sjukhus övergripande rekommendationer som pekar på 

vikten av att täcka allt hår för att förhindra att hårstrån hamnar i det sterila fältet eller i 
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operationssåret (Fransson-Sellgren, Hedin, Werner, Rodert & Edman, 2008). Även 

föreningen av operationssjuksköterskor i USA, AORN, rekommenderar att täcka allt 

hår på huvudet, halsen och ansiktet inklusive polisonger (AORN, 2005).  

  

Resultaten visar även att valet av hårskydd inte påverkas av att operationer där 

patienten bär på känd smitta. Trots att det är väl känt att patienter med bland annat 

multiresistent Staphylococcus Aureus, MRSA, löper högre risk för postoperativa 

infektioner. Enligt Leigh & Hyott (2010) har Staphylococcus Aureus bärande patienter 

större risk för att få postoperativa infektioner med MRSA samt infektioner i 

blodomloppet. Nasalbärare av Staphylococcus Aureus har hög risk att drabbas av 

postoperativa infektioner visar Kalmeijer, van Nieuwland-Bollen, Bogaers-Hofman, de 

Baere & Kluytmans (2000). En större risk faktor för postoperativa sår infektioner har 

visats för patienter vars huvudhår redan var bärare av Staphylococcus. Därför 

rekommenderas att hår täcks ordentligt både för patienter och för operationspersonal 

vid alla typer av kirurgi (Summers, 1965).  

 

Resultaten visar även på att operationer med inplanerat implantat inte påverkade 

operationspersonalens val av hårskydd. Det finns risk för postoperativa sårinfektioner i 

alla sorters kirurgi men vid implantat finns det en särskilt risk i och med att även små 

partiklar kan orsaka postoperativ sårinfektion. En djup sårinfektion vid implantat kan 

leda till, förutom extra kostnader även stor lidande och i värsta fall döden för patienten 

(Kalmeijer, et al, 2000; Mackain-Bremne, Owens, Wylde, Bannister & Bom, 2008). I 

hudens normala flora finns det även mikroorganismer såsom Micrococci och Coagulas-

negative kocker som kan ge upphov till sepsis vid bland annat operationer med 

implantat (Mitchell & Gamble, 1974) 

 

Studien visade slutligen att kännedom om de lokala riktlinjerna för användandet av 

hårskydd varierade. Osäkerheten bland de tillfrågade om det fanns lokala riktlinjer 

såväl som var de fanns att läsa var betydande. Inget samband mellan kännedom om 

riklinjerna och val av hårskyddstyp kunde utläsas. De flesta som använde hårskydd av 

hjälmtyp som även täcker halsen, fanns bland de som uppgav att de inte hade 

kännedom om riktlinjerna.  
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Författaren är överens med Schrader, (1976) vad det gäller att den aseptiska metodens 

tillämpning varierar mycket idag trots att tekniken har funnits i snart hundra femtio år. 

Dagens sterila klädsel erbjuder en möjlighet för överlägsen aseptisk teknik, men vi 

måste ta till oss detta i kampen för att minska riskerna för postoperativa sårinfektioner. 

Även Verkkala, et al, (1990), anser att en bra barriär teknik, vari ingår ett bra hårskydd, 

kan minska luftkontaminering och därmed uppkomsten av postoperativa sårinfektioner. 

 

Slutsats 

 

Resultaten visar att komfort är det som det som mest påverkar valet av hårskydd vid 

operation. Resultaten visar även att kunskapen om riktlinjer för användning av 

hårskydd bland personal som är verksamma på operation brister. 

 

Studiens resultat kan delvis bero på att heltäckande hårskydd som finns inte upplevs 

som komfortabla. Det kan även tyda på behov av evidens för hur effektiva de hårskydd 

som finns på marknaden är. 

 

Studien tyder på att det finns ett behov av kunskapsspridning om riktlinjerna och 

rekommendationer angående hårskydd bland operationspersonalen.  

 

Slutligen, även om heltäckande hårskydd av hjälmtyp användes av personal som 

arbetad närmast operationssåret, så var andelen dock förhållandevis låg – 23 procent. 

 

Klinisk betydelse 

 

Hårskyddet är ett viktigt element för att kunna upprätthålla en aseptisk miljö vid en 

operation. Men dess betydelse verkar inte uppmärksammas tillräckligt noga och inga 

undersökningar har gjorts om detta ämne tidigare.  

 

Denna studie belyser behovet av fördjupning och evidens om detta ämne. 
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Förslag på vidare forskning/utveckling 

 

Studien visar att det finns ett behov av att undersöka faktorer som påverkar 

operationspersonalens följsamhet av rekommendationer och riktlinjer (Demir, 2009; 

Osborne, 2003) framför allt när det gäller användning av hårskydd. Det kan vara bra att 

även undersöka om hur effektiva de olika hårskydden verkligen är.  
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FÖRFRÅGAN ANGÅENDE GENOMFÖRANDE AV 

STUDIE. 

Jag, Cristina Lopez, studerar på specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning 

mot operationsvård.  

 

I utbildningen ingår ett examensarbete om 15 högskolepoäng. Jag avser att genomföra 

en studie inom ramen för examensarbetet. Preliminärt namn på studien är: Hur 

motiverar operationspersonal sitt val av Hårskydd? 

   

Datainsamlingen kommer att ske med hjälp av intervjustödda enkäter se bifogade 

enkätfrågor, bilaga 3. Varje intervju tar mindre än 5 min/deltagare och det görs på 

deltagarnas arbetstid, strax innan patienten kommer till salen (undersköterskor och 

anestesi personalen) samt vid handdesinfektion (Kirurg och 

operationssjuksköterskor). Undersökningen kommer inte att påverka deltagarnas 

arbetsuppgifter eller arbetstid. För närmare detaljer vg. se bifogad projektplan, bilaga 

1. 

 

Datainsamlingen planeras pågå under vecka 2 till vecka 3 år 2012. För närmare 

anvisningar vg. se bifogad tidsplan, bilaga 2. 

 

Jag förbinder mig att skriftligt och muntligt informera personal i berörda 

verksamheter, vg se bifogad deltagarinformation/förfrågan, bilaga 4. Vidare förbinder 

jag mig att handskas konfidentiellt med insamlad data. I görligaste mån kommer 

uppgifter från undersökt personal att vara avidentifierade. Alla resultat kommer att 

redovisas så att personer och enheter ej kan identifieras. Resultaten i studien kommer 

att återrapporteras till berörda enheter.  

 

Jag ansöker härmed om att få genomföra den ovan beskrivna undersökningen vid 

centraloperations avdelning.

   

 

DELTAGARINFORMATION  

  

Jag är student på specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot 

operation/anestesi/intensivvård. I utbildningen ingår att genomföra ett examensarbete 

inom huvudämnet i form av en uppsats om 15 högskolepoäng.  

 

Jag avser att genomföra en undersökning inom ramen för examensarbetet. 

Preliminärt namn på studien är: ” Hur motiverar operationspersonal sitt val av 

Hårskydd? 

 
Jag vill därför tillfråga dig om att delta i en intervjustödd enkätundersökning angående: 

Hur personalen motiverar valet av Hårskydd under operation? 
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Enkäten innehåller 14 frågor och tar ca 5 minuter att besvara. Jag tar enkäten med mig 

och tar den färdig ifyllda enkäten i ett kuvert hem till mig så att inga utomstående kan 

komma åt den. Dina svar/resultat kommer att behandlas anonymt och redovisas i en form 

där inga enskilda deltagares svar kan identifieras. 
 
Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst och utan förklaring avbryta ditt 

deltagande. Om du väljer att inte delta eller om du beslutar dig för att avbryta kommer 

detta inte att påverka ditt framtida arbete/arbetssituation.  

 

Resultaten i denna undersökning kommer att ge ökad kunskap som kan bidra till att 

förbättra patientsäkerhet och/eller arbetsmiljö på operationssalen genom att belysa 

faktorer som påverkar operationspersonalens val av Hårskydd.  

 

Om du önskar ytterligare information angående denna undersökning kan du vända dig till 

mig (se nedan).  
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ENKÄT  

Enkät nr:   
Kod nr:  

 

Datum: 
Sal nr:        

Op. nr: 

 

1 Kön: 

A Kvinna 

B Man 

  2 Ålder (helår):  

  
 

  3 Yrkeserfarenhet på operationsavdelning (helår):  

  
 

  4 Personal kategori:  

 
 (kryssa över det alternativ som passar dig bäst) 

A Kirurg 

B Kirurg assistent 

C SSK- Operation 

D Operation usk/pass på sal 

E AnestesiKirurg 

F SSK- Anestesi  

G USK- Anestesi 

  5 Typ av ingrepp:  

 
 (kryssa över det alternativ som passar dig bäst) 

A GYN  

B Mindre implantatkirurgi 

C Nedre bukkirurgi 

D Kolorektal 

E Urolog 

F Övre bukkirurgi 

G 
 

  6 Akut eller elektiv operation? 

 
 (kryssa över det alternativ som passar dig bäst) 

A Akut 

B Elektiv 

  7 Planeras implantat/transplantation vid operationen? 

 
 (kryssa över det alternativ som passar dig bäst) 

A JA 

B NEJ 
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8 Kändsmitta? 

 
 (kryssa över det alternativ som passar dig bäst) 

A JA 

B NEJ 

9  Om ja vilken smitta?. 

 
 (kryssa över det alternativ som passar dig bäst) 

A MRSA 

B Hepatit B / C 

C HIV 

D Annat Vad?  

  

  10 Vilken mössa har du på dig? 

 
 (kryssa över det alternativ som passar dig bäst) 

 

 

 
 

 
 

  

  

  

  

  

  11 Varför valde du just denna modell?  

 
 (kryssa över det alternativ som passar dig bäst) 

A Gillar färgen/mönstret/materialet 

B Det är den som passar bäst på mig 

C Det var den enda som fanns  

D Den är bekväm 

E Den täcker håret på bästa sätt 

F Den täcker både öron och hår på bästa sätt 

G Den är hel täckande (hår, öron och halsen) 

H Den som rekommenderas på avdelningen 

I Använder alltid samma typ av mössa 

J Annat Vad?  
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12 Hur ofta brukar du byta mössa?  

 
 (kryssa över det alternativ som passar dig bäst) 

A Varje vecka 

B Varannan dag 

C Varje dag 

D Varje dag  och när den blir smutsig 

E Efter varje operation 

 
 

 13 Finns det riktlinjer angående op- mössor på avdelningen? 

 
 (kryssa över det alternativ som passar dig bäst) 

A JA 

B NEJ 

C Vet ej 

  14 Om ja, var kan man hitta dessa riktlinjer? 

 
(kryssa över det alternativ som passar dig bäst) 

A På intranät  

B Utskrivna på avdelningen 

C Både på intranätet och utskrivna på avdelningen 

D Vet att det finns riktlinjer men vet inte var 

   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


