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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Vid de flesta kirurgiska ingrepp används diatermi. Diatermi används dels för att skära i 

vävnad, dels för att koagulera blodkärl, och en adekvat blodstillning är avgörande för en 

säkeroperation. Vid användning av diatermi utvecklas en skadlig rök, diatermirök. Trots att evidens 

finns för att diatermiröken innehåller skadliga ämnen som kan orsaka kroppsliga symptom, 

förekommer variation i användandet av rökevakueringssystem.  

 

Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka i vilken utsträckning rökevakueringssystem, för 

diatermirök, används. Vi ämnade även undersöka om det förelåg några skillnader mellan 

avdelningarna samt mellan de två yrkeskategorierna; operatör och operationssjuksköterska.  

 

Metod: Operationssjuksköterskor och operatörer från nio operationsavdelningar, vid fyra sjukhus i 

Stockholmsregionen undersöktes i en deskriptiv tvärsnittsundersökning, med kvantitativ ansats, med 

ett intervjustött frågeformulär. 114 personer intervjuades, 83 operationssköterskor och 31 operatörer. 

 

Resultat: Resultatet visade att rökevakueringssystem användes vid de flesta operationer, dock ej vid 

samtliga. Användningsgraden skilde sig mellan operationsavdelningar. Operationssköterskor ansåg i 

större utsträckning än operatörer att diatermirök kunde vara skadlig samt var mindre nöjda med 

åtgärderna för rökevakuering. Samtliga avdelningar saknade riktlinjer, vilket strider mot SOSFS 

2011:9. 

 

Slutsats och klinisk betydelse: För att förekomma att rökevakueringssystem och annan 

skyddsutrustning ej används konsekvent bör riktlinjer och rutiner framtagas. Även utbildning bör ges, 

till operationspersonal, eftersom okunskap kan vara en bidragande faktor till att 

rökevakueringssystemen ej används konsekvent. Detta kan bidra till en ökad användning vilket i sin 

tur leder till en förbättrad operationsmiljö för såväl personalen som för patienten.   

 

 

 

Nyckelord: Diatermirök, rökevakueringssystem, kirurgi, skadliga partiklar. 



ABSTRACT 

Background: In most surgical procedures electro cautery is used. Electro cautery is used both for 

surgical dissection and hemostasis, and adequate hemostasis is critical for a safe operation. When using 

the electro cautery, a noxious smoke is developed, surgical smoke. Although evidence shows that 

surgical smoke contains harmful substances that can cause physical symptoms, the usage of smoke 

evacuation system varies. 

 

Aim: The aims with the present study were to investigate the extent to which smoke evacuation 

system, for surgical plum, was used.  We further aimed to study if there were any possible differences 

between the surgical departments and between the two occupational categories; theatre nurses and 

surgeons. 

 

Method: Operation theatre nurses and surgeons from nine surgical departments at four hospitals in 

the Stockholm region were studied in a descriptive cross-sectional study, with quantitative approach, 

and an interview supported questionnaire. 

 

Results: The results showed that smoke evacuation system was used at most but not all surgical 

procedures. The use of the smoke evacuation system differed between surgical departments. A larger 

proportion of the theatre nurses than of the surgeons believed surgical smoke to be harmful and were 

less satisfied with measures to eliminate them. No surgical department had guidelines for handling 

surgical smoke which is in violation of SOSFS 2011:9. 

 

Conclusion and clinical implications: To prevent that smoke evacuation systems and other 

protective equipment is not used consistently, policies and procedures should be derived. Education 

should be provided to surgical personnel, this because ignorance could be a contributing factor to the 

inconsistent use of smoke evacuation systems. This may contribute to an increase in usage of the device 

which in turn leads to an improved environment in the theater room for both the personnel as well as 

for the patient. 

 

 

 

Keywords: Electro cautery, surgical smoke, smoke evacuation system, surgery, particles. 
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INLEDNING 

Vid de flesta kirurgiska ingrepp används diatermi. Diatermi innebär att koncentrerad, 

högfrekvent växelström leds genom vävnaden, vilket resulterar i en skärande och 

koagulerande effekt. Vid användning av diatermi, framför allt monopolär, bildas så 

kallad diatermirök (Jacobson & Öberg, 2003). Denna rök har i tidigare studie jämförts 

med cigarettrök och ett gram diatermerad vävnad motsvarar cirka sex cigaretter (Tomita 

et al., 1981). Studier har även påvisat att diatermiröken innehåller partiklar som kan 

orsaka illamående, irritation i luftvägar samt astma (Alp, Bijl, Bleichrodt, Hansson, & 

Voss, 2006; Ball, 2009). Trots att forskningsresultat har visat på att diatermirök utgör en 

hälsorisk har tidigare studier visat att rökevakueringssystem ej använd konsekvent (Ball, 

2010; Bigony, 2007; Näslund Andréasson, 2011). 

 

Sjukhus, i Sverige, har nolltolerans mot rökning och i Svensk författningssamling (SFS), 

Tobakslagen, 2 §, SFS 1993:581 framgår det att rökning är förbjuden i lokaler som är 

avsedda för hälso- och sjukvård. Vidare har de flesta svenska sjukhus idag en 

rökfripolicy, vilket innebär att rökning ej får ske inom sjukhusområdet. Flertalet av 

sjukhusen ställer även krav på sina medbetare att de ska vara förebilder för patienterna 

och ej röka, inom sjukhusområdet, eller lukta rök. Sjukhusen erbjuder därför sina 

medarbetare rökavvänjningsprogram. Sjukhusen uppmanar även patienter att sluta röka 

inför kirurgisk ingrepp, detta då risken för postoperativa komplikationer minskar om 

patienten slutat röka preoperativt (Lindström et al., 2008; Myers, Hajek, Hinds & 

McRobbie, 2011; Sadr Azodi, Bellocco, Eriksson & Adami, 2006). Trots detta utsätts 

både operationspersonal och patienter för diatermiröken. Hur kan då sjukhuset mena på 

att de är rökfria? För att skydda både personal och patienten från denna rök och dess 

skadliga innehåll är det av vikt att använda den skyddsutrustning som finns. Som 

blivande specialistsjuksköterskor inom operationssjukvård har vi dock noterat att 

användandet av skyddsutrustning, såsom rökutsug, varierar på flera sjukhus i 

Stockholmsregionen. Innan studien påbörjades kontaktades samtliga av Sveriges sju 

universitetssjukhus samt nio mindre sjukhus utspridda i landet. Detta för att få en bild 

om vilka riktlinjer som fanns beträffande evakuering av diatermirök även utanför 

Stockholmsområdet. Verksamhetscheferna på respektive operationsavdelning 

kontaktades. I undersökningen framkom det att riktlinjer för evakuering av diatermirök 

endast fanns på ett av universitetssjukhusen samt vid ett av de mindre sjukhusen.  
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FÖRKORTNINGAR 

 

µm  Mikrometer  

AFS   Arbetsmiljöverkets författningssamling 

AORN  Association of periOperativeRegisteredNurses 

cfu  Colony-forming unit 

HSL  Hälso- och sjukvårdslagen 

IARC  International Agency for Research on Cancer  

LÖF  Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag 

Mg/m3  Milligram per kubikmeter 

Op.ssk  Operationssjuksköterska 

OSHA  Occupational Safety and Health Administration 

ppm  Parts per million 

SEORNA  Sveriges riksförening för operationsvård  

SFS  Svensk författningssamling  

SIS  Swedish Standard Institute 

SKL  Sveriges Kommuner och Landsting 

SOF  Svenskt Ortopedisk Förening 

SOSFS  Socialstyrelsens föreskrifter 
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BAKGRUND 

Diatermi 

Diatermi är ett medicintekniskt instrument vilket med högfrekvent växelström upphettar 

djupliggande vävnad i syfte att åstadkomma vävnadsskada. Diatermi används dels för att 

skära i vävnad, dels för att koagulera blodkärl. En adekvat blodstillning är avgörande för 

en säker operation. Diatermi är ett av kirurgins vanligaste hjälpmedel och används 

frekvent oavsett typ av kirurgiskt ingrepp (Jacobson & Öberg, 2003).  

 

Det finns två typer av diatermi; monopolär och bipolär. Monopolär diatermi har både en 

skärande och koagulerande funktion. Instrumentet påminner om en penna där udden är 

en aktiv elektrod som leder ström till vävnaden. Det är vanligt förekommande att 

operatören använder monopolärens skärande effekt för dissektion, detta istället för att 

använda skalpell. Fördelen med diatermi, framför skalpell, är att kärlen i vävnaden runt 

snittet koaguleras (Ball, 2011). Högfrekvent växelström kan dock ledas kapacitivt vilket 

innebär att strömmen kan ta andra vägar än den avsedda (Jacobson & Öberg, 2003). 

Återledningen av strömmen sker via en neutral elektrod. Den elektriska strömmen 

passerar därmed genom patienten till neutralelektroden och tillbaka till diatermienheten. 

Neutralelektroden syfte är att minska strömtätheten i vävnaden och därmed undvika 

överhettning eller brännskador (Ball, 2011).  

 

Bipolär diatermi har endast en koagulerande effekt, och består av två isolerade aktiva 

elektroder, till exempel en pincett, där spetsarna utgör elektroderna.  Strömkretsen sluts 

när ett vävnadsparti fattas mellan de två elektroderna. Således behövs ingen 

neutralelektrod (Jacobson & Öberg, 2003). Diatermi används även vid endoskopiska 

ingrepp med särskilda instrument anpassade för ändamålet (Ball, 2011). 

 

Diatermirök 

Energin som alstras vid användning av diatermi skapar höga temperaturer i cellens 

intracellulära vätska vilket gör att vätskan kokar och cellmembranet brister, vilket leder 

till att cellinnehållet frigörs, och så kallad diatermirök bildas (Sandersson, 2012). 

Diatermirök uppstår främst vid användning av monopolärens skärande effekt. Detta 

eftersom vävnaden upphettas så mycket att gasbildning uppstår, detta relaterat till att 
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cellerna sprängs isär och kroppsvätskor förångas. Vid koagulering med antingen mono- 

eller bipolär diatermi sker vävnadsdöd utan att vävnadscellerna sprängs isär. Därav 

mindre rökproduktion (Jacobson & Öberg, 2003). Redan år 1975 uttryckte Tomita et al. 

(1981) oro för att partiklar i röken skulle vara tillräckligt små för att kunna inhaleras och 

år 1981 påvisade Tomita et al. (1981) studie att rök från ett gram diatermerad vävnad 

motsvarar rökinnehållet i cirka sex cigaretter. År 2009 utfördes en studie, i USA, på 750 

operationssjuksköterskor där resultatet visade att det fanns en ökad förekomst av 

allergier, sinusproblem, astma och bronkit jämfört med den generella populationen. I 

vissa fall var prevalensen dubbelt så hög som mot resten av befolkning (Ball, 2009).  

 

Diatermirökens innehåll 

Kemikalier  

I flera studier har man funnit att det finns ett stort antal kemikalier i diatermirök som kan 

ha skadlig effekt vid exponering. Akrylnitril, Bensen och Formaldehyd är några av de 

kemiska ämnen som har påvisats i röken (Alp et al., 2006; Ulmer, 2008). I 

Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) AFS 2011:18; Arbetsmiljöverkets 

föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden, framgår nivågränsen för 

exponering av dessa ämnen (se bilaga 2). Som en jämförelse finns dessa ämnen även i 

cigarettrök och både Akrylnitril och Formaldehyd används för att framställa plast. 

Formaldehyd används också till desinfektionsmedel, insektsgift och inom sjukvården vid 

bevaring av vävnad. Utöver detta har det visat sig att akrylnitril lätt tas upp i huden, 

troligen är cancerframkallande och misstänks vara reproduktionsstörande. Vid inandning 

kan det orsaka huvudvärk, yrsel, magsmärtor och diarré (Edqvist, 2001).  

 

Studier utförda av The Occupational Safety and Health Administration (OSHA) har 

påvisat akrylnitrilnivåer upp till 1,6 ppm hos operationspersonal, vilket ligger väldigt 

nära gränsvärdet (Barrett & Garber, 2003). Även Bensen är mycket giftigt, 

cancerframkallande och tas lätt upp i huden (AFS 2011:18). Enligt International Agency 

for Research on Cancer (IARC) är Bensen inom den högsta klassen för cancerrisk och 

vid inandning kan det orsaka skador på ryggmärgen och ge en ökad risk för leukemi. 

Som de två nämnde kemikalierna är också Formaldehyd ett cancerframkallande ämne. 

Det tas lätt tas upp genom huden och är ett sensibiliserande ämne., det vill säga att det 

kan orsaka allergi eller annan överkänslighet (Edqvist, 2001). 
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Partiklar 

Diatermirök består till 95 procent av vatten eller ånga och resterande 5 procent av 

materia i form av små partiklar. Partiklarna består av olika ämnen. Storleken på 

partiklarna varierar beroende på typ av diatermi som används (Ulmer, 2008). 

Partiklarna grupperas efter storlek beroende på dess aerodynamiska diameter 

(Areskoug et al., 2000). De minsta partiklarna benämns som ultrafina partiklar och har 

en partikelstorlek på <0,1 µm, fina partiklar <2,5 µm, respirabla partiklar <10 µm och 

grova partiklar >10 µm (Näslund Andréasson, 2011). Partikelstorleken påverkar hur 

långt partikeln kan färdas i luften. Desto mindre partiklar, desto längre kan de färdas 

(Ulmer, 2008). Partiklarna kan orsaka negativa effekter, vilka beror på partikelns storlek. 

Partiklar med en aerodynamisk diameter kring 10 µm fastnar främst i näsa, mun och 

svalg samt delar av luftvägarna och kan ge besvär såsom irritation i slemhinnor samt 

lungsjukdomar. Partiklar med en aerodynamisk diameter <2,5 µm kan ta sig ner till 

alveolerna och de allra minsta partiklarna, de ultrafina partiklarna, med en aerodynamisk 

diameter på <0,1 µm misstänks kunna, via lungblåsorna, tränga in i blodkärlen (Näslund 

Andréasson, 2011). Enligt studier (Nemmar, Al-Maskari, Ali & Al-Amri, 2007; 

Weichental, 2012) finns det ett samband mellan ökad halt av ultrafina partiklar i luften 

och kardiovaskulära förändringar samt mortalitet.  

 

Patientrisker 

Vid laparoskopiska ingrepp då diatermi används ansluts ett speciellt 

rökevakueringssystem utformat för endoskopi. Detta rökevakueringssystem är kopplad 

till en kran på endoskopet och röken evakueras manuellt. Det stängda systemet förhindra 

att koldioxidgasen försvinner ut när röken evakueras och detta bidrar till gasvolymen inte 

påverkas samt att det intraabdominala trycket bibehålls (Ball, 2011). Vid laparoskopiska 

ingrepp där diatermi används är det framförallt patienten som utsätts för fara eftersom 

det föreligger stor risk för att rökens skadliga ämnen kan tas upp i blodbanan via bukhålan 

(Fitzgerald, Malik & Ahmed, 2011). Chowdhury et al. (2011) menar dessutom att 

diatermirök vid laparaskopi kan orsaka koldioxidförgiftning och methemoglobinanemi 

hos patienten. Då Methaemoglobinaemia inte kan registreras av pulsoximetern kan 

tillståndet gå narkospersonalen helt förbi men om den försämrade syresättningen inte 
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behandlas kan tillståndet bli livshotande för patienten. I en studie utförd av Ott, Moss och 

Martinez (1998) konstaterades det att om den kirurgiska röken inte adekvat evakueras 

vid laparoskopiska ingrepp fick flertalet patienter, postoperativt, huvudvärk och 

illamående. Genom adekvat rökevakuering får kirurgen dels en klar översikt över 

operationsområdet, dels minskas risken för exponering av röken för både patienten och 

operationspersonalen (Fitzgerald et al., 2011). En god rökevakuering ger god 

patientsäkerhet.  

 

Utöver detta finns en oro för att levande tumörceller ska kunna förflytta sig via den 

kirurgiska röken vid laparaskopiska ingrepp. Fletcher, Mew, och DesCoteaux (1999) 

utförde en studie på tumörceller med tesen att tumörceller vid laparoskopisk colonkirurgi 

skulle kunna färdas med diatermirök till benign vävnad hos patienten. Tidigare 

undersökningar hade observerat metastaser vid porthålen efter borttagande av 

colontumörer vilket föranledde Fletcher et al. (1999) studie. Studien utfördes i två delar. 

Vid del ett påvisades endast levande tumörceller direkt efter utförd kirurgi medan vid del 

två påvisades levande tumörceller upptill sju dagar efter utförd kirurgi. Fletcher et al. 

(1999) drog slutsatsen att de olika resultaten var relaterat till använd strömstyrka. Studien 

har dock blivit kritiserad men i en litteraturstudie utförd av Bigony (2007) hävdas att 

resultaten ej kan förbises och att diatermirök ska ses som en kontaminerad biprodukt. 

Bigony (2007) beskriver vidare i sin studie att adekvat skyddsutrustning är den enda 

tillförlitliga lösningen för att eliminera risken för att patienten och operationspersonal ska 

andas in dessa potentiellt skadliga ämnen. 

 

Skyddsutrustning 

Rökevakueringssystem 

Rökevakueringssystem är utformade för att snabbt evakuera diatermirök, men även för 

att minska antalet av luftburna partiklar som uppkommer vid användning av diatermi 

(Ulmer, 2008). För att hantera den rök som bildas är fullständig rökevakuering den enda 

lösningen (Ball, 2010). 

 

Enligt Ball (2011) kan rökevakueringssystem utgöras av två olika huvudtyper; mobila 

integrerade punktutsug eller mobila separata punktutsug (Ball, 2010; Bigony, 2007). Vid 

mobila integrerade punktsug är rökutsugssystemet integrerat i diatermihandtaget, det vill 



 

  7 

säga rökutsugskanalen omger den aktiva elektroden. Denna konstruktion gör att 

rökutsugskanalen kommer nära den rökgenereringskällan och att avståndet är konstant, 

vilket bidrar till en adekvat rökevakuering. Det mobila separata punktsuget är ett separat 

rökutsugssystem i form av ett böjligt rör. Vid denna konstruktion måste punktutsuget 

hållas och riktas mot den rökgenererande källan. Med mobilt separat punktutsug kan det 

vara svårt att uppnå adekvat rökevakuering, då det är svårt att bibehålla rätt avstånd till 

den rökgenererande källan. För att uppnå bästa rökevakueringseffekt ska det mobila 

rökevakueringsmunstycket enligt Barrett och Garber (2003) placeras så nära den 

rökgenererande källan som möjligt, dock max fem centimeter ifrån. Det mobila 

punktutsuget aktiveras när den aktiva elektroden används, och efter avaktivering 

fortsätter sugflödet i ca 15 sekunder. Detta för att uppnå adekvat rökevakuering. Enligt 

Alp et al. (2006), Barrett och Garber (2003), Brandon och Young (1997), Pillinger, 

Delbridge och Lewis (2003) och Ulmer (2008) är mobila separata punktutsugssystem, 

framförallt det integrerade, det effektivaste sättet att evakuera diatermirök. Vilket 

punktutsug som väljs på respektive operationsavdelning begrundar sig ofta på enhetens 

rutiner, rådande vårdkultur, typ av kirurgiskt ingrepp samt personlig erfarenhet (Ball, 

2010; Bigony, 2007; Rytterström, 2011) Arbetsmiljölagen (Arbetsmiljöverket, 2011), 

Ogg och Denholm (2009) och Ulmer (2008) rekommenderar att de mobila 

rökevakueringssystemen har ett filtrationssystem. Röken filtreras genom detta 

filtrationssystem, luften renas, och återcirkuleras in i operationssalen (Ogg & Denholm, 

2009).  

 

Ventilation i operationssal 

Operationssalens ventilation är främst utformad för att bibehålla en låg nivå av antalet 

luftburna mikroorganismer, så kallade colony-forming unit (cfu), samt för att minimera 

inströmning av mikroorganismer från omgivningen (Ball, 2009; Socialstyrelsen, 2006; 

Standardiseringskommissionen i Sverige, 2012). I dagsläget finns det, på svenska 

sjukhus, främst två olika typer av standardventilation. Dessa standardventilationer är 

laminärt flödes tak (LAF-ventilation) och konventionell ventilation där luften är 

fallande/stigande. Vid båda dessa ventilationssystem återvinns rumsluften 

(Socialstyrelsen, 2006). Om diatermiröken ej evakueras på ett adekvat sätt kommer 

denna rök och dess innehåll att cirkulera runt i operationssalen. Effektiviteten av 

ventilationen på operationssalen påverkar därmed avsevärt graden av exponering som 



 

8 

både operationspersonal och patienten utsätts för (Andréasson et al., 2008; Pettersson, 

1994). Enligt Andréasson et al. (2008) är standardventilationen dock ej tillräcklig för att 

adekvat kunna evakuera diatermirök. Både Andréasson et al. (2008) och Bigony (2007) 

menar på att för att kunna evakuera diatermiröken på ett tillfredställande sätt behövs ett 

väl utformat punktutsug i kombination med god ventilation. Detta för att minska 

exponeringen av de skadliga ämnen som diatermiröken innehåller. Vad är då god 

ventilation? Swedish Standard Institute (SIS, SIS-TS 39:2012), har nyligen framtagit en 

standard för hur operationssalar och dess ventilation ska utformas, vid ombygge eller 

nybygge, för att bland annat minimera spridningen av luftburna bakteriepartiklar samt 

andra förorenade partiklar som bildas vid exempelvis diatermianvändning 

(Standardiseringskommissionen i Sverige, 2012). Förhoppningarna med dessa 

standardkrav är en bättre miljö i operationssalarna, dels i hänsyn till patientsäkerheten 

med minskade postoperativa komplikationer, dels arbetsmiljömässigt för personalen då 

en helt rökfri miljö troligen kan uppnås. Dessa krav på utformning av ventilationen blir 

dock en ökad omkostnad för sjukhusen vid om- eller nybygge. Men i det långa loppet 

torde det bli samhällsekonomiskt försvarbart.  

 

Kirurgiskt munskydd respektive andningsskydd 

Kirurgiska munskydd och andningsskydd har olika syften och bör inte förväxlas. Ett 

kirurgiskt munskydd är avsett att förhindra spridning av mikroorganismer från bäraren 

samt att fungera som stänkskydd (Socialstyrelsen, 2006). Andningsskydd däremot är 

avsett för att skydda bäraren mot exponering av luftburen smitta samt mot luftburna 

partiklar, exempelvis de som genereras vid diatermi (Arbetsmiljöverket, 2012). I en 

studie av Lee, Grinshpun och Reponen (2008) framkom det att varken andningsskydd 

eller kirurgiskt munskydd gav tillräckligt skydd mot diatermirök, då det påvisades att 

partiklar i samma storlek som virus, bakterier och ultrafina partiklar kunde tränga igenom 

dessa skydd. Till skillnad från det kirurgiska munskyddet är dock andningsskyddet ett 

gott komplement till annan skyddsutrustning mot diatermirök (Arbetsmiljöverket, 2012). 

 

Miljö 

Denna studie handlar till stor del om miljö. Miljö är ett begrepp med flera nivåer och 

betydelser och kan användas för att beskriva fysiska, sociala eller kulturella 
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sammanhang. Inom omvårdnadsvetenskapliga forskningen omnämns miljö ofta som den 

fysiska, handfasta miljön. Bland annat beskrivs det i en avhandling av Edvardsson (2005) 

hur en god miljö ger bättre vård. I Edvardssons (2005) studie beskrev flera patienter hur 

en misskött miljö hade en negativ inverkan på deras möten med vården eller under deras 

behandling och det konstateras även hur slitna lokaler kan skapa oro då det eventuellt 

kan avslöja något om den vård som bedrivs.  

 

Inom operationssjukvård är några av mest centrala uppgifterna hos personalen att behålla 

operationsmiljön så ren det är möjligt. Den är stängd för allmänheten, personal måste ha 

en viss klädsel och det finns väl uttänkta rutiner för hantering av operationssalar och 

material. Operationssjuksköterskans ansvarsområde handlar till stor del om att hantera 

och behålla instrument samt operationsområde på ett sterilt sätt. Detta för att värna om, 

och skydda patienten (Riksföreningen för operationssjukvård & svensk 

sjuksköterskeförening, 2011). Operationsmiljön utmärker sig på så vis att det finns en 

icke visuell miljö som utgör ett hot mot patienten. En del består av alla de bakterier som 

finns i vår miljö vilka kan orsaka infektioner hos patienten. All operationspersonal är 

medveten om detta och är delaktiga i arbetet att skapa och behålla bästa möjliga miljö på 

operationssalen. 

 

En annan del av den osynliga miljön är de förorenade partiklar som bildas vid 

diatermianvändning och som sedan cirkulerar i operationssalen. I de flesta diskussioner 

om ventilation ligger störst fokus på att minimera mängden bakterier i operationssalen 

och partiklar får inte alls samma utrymmer, även om de hamnar under samma kategori. 

Baserat på författarnas egna erfarenheter arbetar operationspersonal inte i samma 

utsträckning lika aktivt mot att minska mängden av dessa förorenade partiklar i sin 

arbetsmiljö även fast dessa är ogynnsamma för både patienten och operationspersonal. 

Exempelvis har författarna upprepat erfarit att den ”vanliga” sugen som används för att 

rensa i operationsområdet även används för att forsla bort röken då ingen rökutsug 

används. Dessvärre blir detta en falsk säkerhet då röken förblir ofiltrerad och istället 

samlas upp i behållarna vilka byts efter varje operation. Detta kan vara ett exempel på 

okunskap då röken släpps ut i operationssalen igen och den som tömmer behållaren 

utsätts för röken.  

 



 

10 

Vid användning av rökevakueringssystem transporteras röken via en slang till ett mobilt 

filtreringssystem för att sedan återcirkuleras ut i operationssalen (Ogg & Denholm, 

2009). Med anledning av detta bör rökgasutsuget placeras i ett område av operationssalen 

där personal sällan befinner sig och om möjligt bör baksidan riktas mot en utluftsventil. 

Detta beror på att tidigare studier har påvisat att en större mängd partiklar ansamlas direkt 

bakom rökgasutsugen (Andréasson et al., 2008). De filter som används ska bytas med 

jämna mellanrum och vid byte av de kontaminerade filtren bör försiktighetsåtgärder 

vidtas (Ball, 2011). Enligt Ball (2011) kan de kontaminerade filtren anses vara en 

yrkesrisk. Huruvida all personal känner till detta och arbetar förebyggande på det här 

sättet är osäkert.  

 

Rekommendationer och kunskap 

Trots att flera studier sedan 70-talet beskrivit flertalet ohälsosamma ämnen i kirurgisk 

rök saknades i USA rekommendationer vad gäller skyddsutrustning för 

operationspersonal mot röken. Under 1996 tog Association of 

periOperativeRegisteredNurses (AORN) initiativ till diskussion om detta och grupper 

från flera statliga organisationer som arbetar med hälsa och arbetsmiljö möttes. 

Bekräftade risker med diatermirök togs på allvar och resultatet blev ett dokument som 

omgående skickades till alla sjukhus i USA med information till all berörd personal. 

Därefter utarbetades rekommendationer för hur man på bästa sätt kan skydda sig mot 

kirurgisk rök (Ulmer, 2008). Detta är sjutton år sedan men liknande rekommendationer 

saknas fortfarande i Sverige. Det enda lagstadgande dokument som behandlar detta är 

Arbetsskyddsstyrelsen rapport 1994:1, där det framgår att åtgärder bör vidtas för att 

eliminera den rök som bildas vid diatermi, dock framgår det inte tydligt hur personalen 

ska förhålla sig till diatermiröken eller hur diatermiröken ska evakueras (Pettersson, 

1994). Sveriges riksförening för operationsvård (SEORNA) har en kvalitetsgrupp som i 

dagsläget arbetar med att sammanställa ett dokument vad gäller kirurgisk rök.  

 

Även om det finns kunskap vad gäller risker med kirurgisk rök visar resultat från en 

amerikansk studie att den skyddsutrustning som finns mot diatermirök inte alltid 

används (Edwards & Reiman, 2008). I ytterligare en studie svarade endast 3 av 98 

kirurger att de använde sig av rökutsug men 72 % ansåg att de åtgärder som fanns mot 

diatermiröken inte var tillräckliga (Spearman, Tsavellas & Nichols, 2007). Ball (2010) 



 

  11 

utförde en studie i syfte att undersöka hur rekommendationer efterföljs samt att utröna 

vad som påverkar operationssjuksköterskors efterlevnad av dessa. En grupp på 777 

operationssjuksköterskor svarade på frågor utifrån ett frågeformulär och Ball menar att 

vad som direkt kan vara avgörande i operationssjuksköterskans val är bland annat ökad 

kunskap, rekommendationer som är enkla att implementera och förstå samt en stark 

ledning som aktivt driver arbetet mot en bättre arbetsmiljö. Ball beskriver även att de 

främsta hindren bland annat att beror på att kirurger vägrar använda sig av dem, att de 

är högljudda samt en ignorans från operationspersonal som ej heller vill använda sig av 

rökevakueringssystem (Ball, 2010).  

 

Att användandet av skyddsutrustning varierar är något som även Näslund Andréasson 

(2011) tar upp i sin avhandling om bidragande faktorer i val av skyddsutrustning vid 

kirurgi i Sverige. Vid intervjuer framkom att både operationssjuksköterskor och 

kirurger upplevde en viss ignorans mot de eventuella risker som är kopplade till 

kirurgisk rök. Samtidigt uttrycktes tankar om vilka konsekvenser exponering av röken 

kunde ge vilket tyder på att kunskapen existerar. Utöver detta framkom att det fanns 

exempel på externa orsaker till varför rökevakueringssystem inte nyttjades konsekvent. 

Dels upplevdes apparaturen som ineffektiv och högljudd, dels lades beslutet på 

kirurgen som således föredrog att arbeta utan rökevakueringssystem (Näslund 

Andréasson, 2011). Därmed finns stor likhet mellan Näslund Andréassons och Ball´s 

resultat. En relevant fråga i sammanhanget är huruvida operationssjuksköterskor och 

operatörer skiljer sig i sin uppfattning om diatermirökens skadlighet och inställning till 

användning av rökevakueringssystem. Denna fråga har så vitt vi känner till inte belysts i 

litteraturen.  

 

Ball fann dock att följsamheten höjdes hos operationssjuksköterskor efter utbildning 

och träning av rökevakueringssystem och att utbildningsprogram i detta kan ha en god 

effekt. Ball föreslår även att endagarsutbildningar kan vara lämpligt och ger AORN:s 

initiativ från 1996 som ett gott exempel och menar att det måste vara ett fortlöpande 

arbete att sprida kunskap med målet att arbeta förebyggande mot kirurgisk rök (Ball, 

2010). 
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Styrande lagar 

I Arbetsmiljölagen, 2 §, kap. 3, framgår det att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som 

behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller för sådant som kan leda 

till ohälsa. Vidare beskrivs det i 3 §, kap. 3 att arbetsgivaren ska förvissa sig om att 

arbetstagaren har den utbildning som behövs för att förebygga och undgå de risker som 

föreligger arbetet. Om utbildning i skyddsåtgärder saknas ska arbetsgivaren erbjuda 

utbildning. Arbetstagaren har enligt 4 §, kap. 3, i Arbetsmiljölagen skyldighet att 

medverka i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god 

arbetsmiljö. Arbetstagaren är vidare skyldig att utföra arbetet i enlighet med givna 

föreskrifter och instruktioner samt att använda korrekt skyddsutrustning 

(Arbetsmiljöverket, 2011).  

 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL), 2e §, i SFS 1982:763, ska verksamheten 

tillgodose att de lokaler och den utrustning som behövs för att ge god vård skall finnas 

tillgänglig. 

 

I patientsäkerhetslagen, 1 §, kap. 3, SFS 2010:659, framgår det att vårdgivaren ska 

planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård 

upprätthålls och i 2 §, kap. 3, i SFS 2010:695, att det är vårdgivaren som ska vidta de 

åtgärder som behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador. Enligt 4 §, 

kap. 6, SFS 2010:659 är hälso- och sjukvårdspersonalen skyldig att bidra till att hög 

patientsäkerhet upprätthålls. 

 

I 4 §, i AFS 2005:1 framgår det att det är arbetsgivaren, på arbetsplatsen, som ska bedöma 

om det finns risker för ohälsa och olycksfall, som kan orsakas av biologisk agens. Vidare 

beskrivs det i 6 §, i AFS 2005:1 att arbetet ska organiseras och bedrivas så att biologisk 

agens elimineras eller reduceras till en tillräckligt låg nivå, för att inte orsaka ohälsa. 

 

Rökfri miljö 

Allt fler sjukhus profilerar sig som rökfria sjukhus. Det innebär att sjukhuset har infört 

riktlinjer som styr under vilka former patienter och anställda får röka på sjukhusområdet, 

det finns ej heller någon tobak till försäljning på området. Ett flertal sjukhus erbjuder 

även professionell hjälp, både medicinsk och psykologisk, för att hjälpa patienter och 
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anställda att sluta röka. Syftet med satsningen är för att befrämja hälsan och förhindra att 

personer ofrivilligt utsätts för tobaksrök. Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag 

(LÖF), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tillsammans med Svenskt Ortopedisk 

Förening (SOF) finansierar dessutom ”en rökfri operation” som arbetar för att få patienter 

att sluta röka inför en operation. De tillhandahåller bland annat material till både personal 

och patienter för att informera om de fördelar som finns med att sluta röka inför en 

operation. Således läggs stor kraft och resurser från både sjukhusen och andra 

organisationer för att minska rökning samt passiv rökning, trots detta förekommer 

dagligen operationer med diatermi utan rökevakueringssystem trots bekräftad fakta om 

innehållet i röken. Detta kan uppfattas som motsägelsefullt, både med tanke på att 

kunskap om diatermirök och dess risker har funnits länge och det arbete som aktivt 

bedrivs för att minska rökning både hos patienter och hos personal inom sjukvården. 

 

PROBLEMFORMULERING 

Den befintliga kunskapen på området visar att diatermirök kan vara skadlig. 

Operationsteamet, framföra allt operationssjuksköterskan och operatören, som står 

närmast den rökgenererande källan exponeras för röken. I litteratur framgår att upprepad 

exponering, av denna rök, kan orsaka symptom såsom allergier, sinusproblem, astma och 

bronkit. I Sverige finns inga riktlinjer eller rekommendationer rörande evakuering av 

diatermirök. Trots att det finns omfattande evidens för att exponering av diatermirökens 

innehåll kan vara skadlig har det i tidigare studier bekräftats att det fortfarande är stora 

variationer i användandet av rökevakueringssystem vid kirurgi med diatermi. 

Internationell forskning har påvisat att faktorer såsom osmidiga och ineffektiva 

rökevakueringssystem, höga ljudnivåer från rökutsugsenheten och negativ attityd och 

kunskap rörande diatermirökens skadliga innehåll var bidragande orsaker till den 

bristande användningen. Då vi upplevt att befintliga rökevakueringssystem för 

diatermirök ej används konsekvent vill vi undersöka mönster i användning, uppfattning 

om diatermirök och rökevakueringssystem.  

 

Den forskning som bedrivs inom det här ämnet är främst riktad mot operationspersonal 

och dess arbetsmiljö och hälsa. Men inom all sjukvård måste även omvårdnadsaspekten 

inkluderas. Omvårdnad omfattar både det vetenskapliga kunskapsområdet samt det 

patientnära arbetet vilket utgår från människan och hennes behov. Utifrån beprövad 
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vetenskap ska patienten få en god och säker vård utifrån omvårdnadsvetenskapens fyra 

hörnstenar- människa, hälsa, miljö och omvårdnadsvetenskap. För att i vid mening uppnå 

bästa möjliga miljö för både patienten och sjukvårdspersonal bör dessa två 

forskningsområden mötas då båda är nödvändiga för att skapa en gynnsam tillvaro för 

både patienten och operationspersonal.  

 

SYFTE 

Syftet med denna studie var att undersöka i vilken utsträckning rökevakueringssystem, 

för diatermirök, används. Vi ämnade även undersöka om det förelåg några skillnader 

mellan avdelningarna samt mellan de två yrkeskategorierna; operatör och 

operationssjuksköterska.  

 

Frågeställningar: 

 I vilken utsträckning används rökevakueringssystem?  

 Vilka faktorer påverka användandet av rökevakueringssystem? 

 Om det på avdelningarna finns tillräckliga åtgärder/utrustning för adekvat 

rökevakuering? 

 Finns det lokala rutiner eller riktlinjer för rökevakuering? 

 Vilka uppfattningar som finns rörande diatermirök och rökevakueringssystem. 

 

Dessa frågor ämnar vi besvara genom ett egenutformat frågeformulär (bilaga 1). 

  

  



 

  15 

METOD 

Design 

Detta är en empirisk tvärsnittsundersökning med kvantitativ ansats där vi ämnar 

undersöka våra frågeställningar genom ett frågeformulär bestående av strukturerade 

intervjufrågor med både öppna och slutna frågor. Valet av design, på studien, grundar sig 

på att tvärsnittsundersökningar är särskilt lämpliga att använda sig av för att beskriva 

statusen av fenomen eller relationer mellan fenomen vid en viss tidpunkt (Polit & Beck, 

2012). Detta i syfte för att kunna jämföra några eller flera variabler (Bryman, 2011). Och 

därefter kunna dra slutsatser från exempelvis ålder eller grupp (Polit & Beck, 2012). Den 

kvantitativa ansatsens syfte valdes för att den i regel åstadkommer statistiskt 

generaliserbar kunskap, vilket innebär att resultaten i undersökningen kan tillämpas på 

andra grupper och situationer än de som varit föremål för undersökningen. Metoden ökar 

även möjlighet till jämförbarhet (Bryman, 2011). Huvudangelägenheten inom det 

studerade området är att försöka finna orsakerna till varför skyddsutrusning ej används 

konsekvent och vilka orsakerna till detta kan vara. Tillvägagångssättet att finna svar på 

detta och ytterligare aspekter är genom att använda ett egen formulerat frågeformulär 

med strukturerade intervjuer, med både öppna och slutna frågor. 

 

Urval 

Urvalet i denna studie skedde genom konsekutivt urval. Vid konsekutivt urval väljs 

deltagarna, vilka uppfyller urvalskriterierna, ut från en tillgänglig population i den 

ordning de anträffas (Polit & Beck, 2012). Urvalet i denna studie utgjordes av 

operationssjuksköterskor och operatörer, vid nio operationsavdelningar, vid fyra sjukhus 

i Stockholmsregionen. Urvalet av operationssjuksköterskor respektive operatörer, och 

inte hela operationsteamet, grundar sig på att de två yrkeskategorierna är de som arbetar 

närmast den rökgenererande källan samt är de som använder sig av samt har beslutsrätt 

om användandet av rökevakueringssystemen.  

 

Urvalet av sjukhusen begrundade sig främst på att få en större spridning mellan både 

avdelning och sjukhus, detta för att se om någon skillnad förelåg på avdelningarna mellan 

sjukhusen. I studien var universitetssjukhus, akutsjukhus och närsjukhus representerade. 

De kirurgiska specialiteter som representerades var; gynekologisk kirurgi, neurokirurgi, 



 

16 

plastikkirurgi, thoraxkirurgi, urologisk kirurgi, ögonplastikkirurgi, öron-, näsa- och 

halskirurgi, bröstkirurgi, endokrinkirurgi, övre abdominell kirurgi samt 

kolorektalkirurgi.  

 

Totalt tillfrågades 120 personer om deltagande i studien, varav sex avböjde att delta. 

Bortfallet var därmed fem procent. Totalt intervjuades 114 deltagare. Av deltagarna var 

83 (73 %) operationssjuksköterskor och 31 (27 %) operatörer. Bland deltagarna fanns 25 

(22 %) män och 89 (78 %) kvinnor. Av männen var 18 operatörer och sju 

operationssjuksköterskor. Av kvinnorna var tretton operatörer och 76 

operationssjuksköterskor. Deltagarnas antal yrkesverksamma år var mellan 6 månader 

och 46 år, median i studien blev 13 år. Därmed representerades deltagarna av både 

operationssjuksköterskor och operatörer med varierande yrkeserfarenhet.  

 

Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen skedde genom ett eget utformat frågeformulär (se bilaga 1) med 

strukturerade frågor som främst hade fasta svarsalternativ men även några öppna 

svarsalternativ. Strukturerade intervju frågor underlättar både själva frågandet samt 

registreringen av svaren. Vid samtliga intervjuer ställdes samma frågor, i den angivna 

ordningsföljden, och svaren registrerades på ett likartat sätt. Detta bidrog till att svaren 

kunde sammanställas på ett jämförbart sätt och att alla respondenter behandlas likvärdigt 

(Bryman, 2011).  

 

Innan datainsamlingen påbörjades genomfördes en pilotstudie där frågeformuläret 

testades, detta för att kontrollera att frågorna var tydligt formulerade, att ordningsföljden 

var lämplig samt för att kontrollera att frågorna i sig gav ett relevant innehåll till studien 

(Bryman, 2011). En fråga omformulerades och två frågor adderades till studien. Dessa 

testintervjuer exkluderades ur studien. Bakgrundsvariablar som användes i 

frågeformuläret var; kön, yrkeskategori, yrkesverksamma år och operationsavdelning. 

Bakgrundsvariabler används för att kunna urskilja mönster eller samband (Bryman, 

2011).  

 

Deltagarna som tidigare informerats, både muntligt och skriftligt (se bilaga 3), angående 

studien och dess syfte tillfrågades i den ordning de anträffades på operationsavdelningen, 
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så kallat konsekutivt urval (Polit & Beck, 2012). Deltagarna erhöll, vid detta tillfälle, en 

ny förfrågan om deltagande. Om deltagaren godkände medverkan genomfördes intervjun 

tillsammans med en av intervjuarna i ett avskilt, antingen anvisat rum eller i ett tomt 

paus-/fikarum på respektive operationsavdelning. Intervjuarna var under samtliga 

intervjuer tillsammans på respektive operationsavdelning, dock genomfördes de 

strukturerade intervjusamtalen individuellt. Detta skedde dels för att säkerställa högsta 

möjliga deltagande samt i syfte att kunna jämföra och mäta resultaten från intervjuerna. 

Intervjuvaren både ställde frågorna, utifrån det egenformulerade frågeformuläret (bilaga 

1), och registrerade svaren på det förtryckta frågeformuläret. Ett frågeformulär användes 

per deltagare. Vid de öppna svaren skrevs dessa ned för hand på frågeformuläret. Tiden 

för genomförandet av intervjuerna tog cirka fem minuter per respondent och utfördes 

under två till tre timmar på vardera operationsavdelningen. Datainsamlingen 

genomfördes under två veckor i januari år 2013.  

 

Dataanalys 

Materialet sammanställdes i ett kalkylbladsprogram; Microsoft® Excel. Den insamlade 

datan bearbetades i IBM SPSS Statistics för Windows®. Fördelningar i frågorna 

redovisades i frekvenser som absoluta tal och andelar i procent. För att undersöka om 

uppmätta skillnader i fördelningen av svaren mellan yrkesgrupperna var signifikanta eller 

om det berodde på slumpen användes Chi-2 analys. Vid en Chi-2 analys beräknas 

skillnaderna mellan förväntad (slumpmässig) fördelning av svaren i grupperna och den 

faktiska fördelningen. Resultatet av uträkningen blir den så kallade Chi-2 koefficienten 

där ett högre värde ger ett lägre p-värde vilket innebär att sannolikheten ökar att 

skillnaderna är systematiska och inte beroende av slumpen (Vejde, 1965). Vid Chi-2 

analys behöver populationen inte vara normalfördelad. P-värde används i statistiska 

tester för att förkasta nollhypotesen (Polit & Beck, 2012). Vid p < 0,05 är det alltså fem 

procents sannolikhet att vi tar fel om vi förkastar nollhypoteserna och accepterar den 

alternativa hypotesen.  Därav valet av signifikans gräns till p < 0,05. En av frågorna, 

yrkesverksamma år, besvarades i siffror och var därmed en kontinuerlig variabel. Vid 

uträkning av denna variabel används centralmått och ett spridningsmått (Billhult & 

Gunnarsson, 2012). Flera av frågorna i formuläret var dikotoma variabler det vill säga 

att datan endast hade två kategorier till exempel operatör/operationssjuksköterska eller 

man/kvinna (Bryman, 2011). Frågorna nummer tio till tretton besvarades med; håller 
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med, håller delvis med samt håller inte med. Dessa svar omvandlades till siffror. I 

resultatet jämfördes några variabler, såsom användning av rökevakueringssystem mellan 

avdelningarna (se resultat). De öppna frågorna, i fråga sex, sammanställdes och 

kategorierades i en tabell utifrån de angivna svaren. De övriga öppna svaren 

sammanställdes i tabeller, utifrån de angivna svaren. Resultatet redovisas som statistik i 

form tabeller och figurer.  
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ETISKA ASPEKTER 

Vid forskning är det av vikt att se till att de fyra allmänna etiska huvudkraven på 

forskningen tillgodoses. Detta för att skydda individen. De fyra huvudkraven är 

informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Innan studien påbörjades skickades förfrågan angående genomförande av studien till 

respektive verksamhetschef (bilaga 4). I förfrågan bifogades projektplanen. Efter 

inhämtat, skriftligt godkännande av samtliga verksamhetschefer på respektive 

operationsavdelning, bokades tid och datum in för när intervjuerna skulle ske. I den 

skriftliga deltagarinformationen (bilaga 3) som skickades ut framgick studiens syfte, att 

deltagandet var frivilligt och att deltagarna närsomhelst och utan förklaring kunde 

avbryta sitt deltagande. Därmed uppfylldes informationskravet. Genom att besvara 

frågorna vid de strukturerade intervjuerna gav deltagarna sitt samtycke till att delta i 

studien, därmed uppfylldes samtyckeskravet. Deltagarnas svar hanterades konfidentiellt 

och kan inte knytas till specifika deltagare eller kliniker. Varje frågeformulär kodades 

numeriskt och data hanterades konfidentiellt och förvarades inlåsta. Alla resultat 

redovisades så att personer eller operationsavdelningar inte kan identifieras. Därmed 

uppfylles konfidentialitetskravet. De insamlade uppgifterna används endast i 

forskningsändamål. Därmed uppfylles nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Enligt 

Vetenskapsrådet (2011) är en studie endast befogad att genomföras om sannolikheten är 

rimlig att de grupper som är föremål för studien kan dra fördel av resultatet. Resultaten i 

studien återrapporteras till berörda enheter. 

 

Författarna, till denna studie, bedömer att risken för att personalens integritet äventyras 

eller att verksamhetens anseende kommer till skada som mycket liten. Tilläggas bör 

dessutom att nyttan med studien och dess resultat väl överväger dessa risker. Resultatet 

i denna studie kan komma att leda till ökad kunskap bland berörd personal samt att 

riktlinjer för fullgott användande av skyddsutrustningen utarbetas. Båda dessa åtgärder 

skulle kunna bidra till ett ökat användande av skyddsutrustning vilket i sin tur skulle 

kunna leda till en förbättrad miljö i operationssalen, vilket är viktigt såväl för 

operationspersonalens arbetsmiljö såväl som för patientens omvårdnadsmiljö och 

hälsa.   
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RESULTAT 

Användning av rökevakueringssystem 

Riktlinjer 

Huruvida riktlinjer fanns på arbetsplatsen svarade femton (13 %) av deltagarna att det 

fanns. 45 (40 %) av deltagarna angav att det inte fanns riktlinjer. Majoriteten, 54 (47 %) 

svarade att de inte visste om riktlinjer fanns. Hur operationssjuksköterskor respektive 

operatörer svarade framkommer i tabell 1.  

 

Tabell 1. Uppfattning bland operationssjuksköterskor och operatörer om huruvida riktlinjer finns på 

arbetsplatsen  

Riktlinjer Ja, det finns 

  

Nej, finns ej Vet ej 

   

   Antal (%) Antal (%) Antal (%) 

Op.ssk n=83 11 (13 %) 39 (47 %) 33 (40 %) 

Operatör=31 4 (13 %) 6 (19 %) 21 (68 %) 

 

Rökevakueringssystem på alla salar på enheten 

Majoriteten, 76 (67 %) deltagare uppgav att det fanns rökevakueringssystem på alla 

operationssalar medan 27 (23 %) deltagare svarade att det inte fanns på alla salar. Elva 

(10 %) svarade att de inte visste. 

 

Användning av rökevakueringssystem 

Huruvida rökevakueringssystem används på avdelningen uppgav 73 (69 %) deltagare att 

sådana användes, medan 35 (31 %) deltagare svarade att det fanns men att det inte 

användes konsekvent. Samtliga av de 35 deltagarna angav exempel på när rökutsugen 

inte används, angivna skäl redovisas i tabell 2. 

 

Tabell 2. Öppna svar om rökevakueringssystem användes på arbetsplatsen.  

Rökutsug används; 

Enbart vid brukande av monopolär diatermi 

Endast vid specifika operationer såsom; öppen kirurgi, plastikkirurgi eller ryggkirurgi. 

Om operationssjuksköterskan har tagit fram detta/förberett för att använda rökutsug 

Ej konsekvent vid alla operationer 

Vid planerat längre ingrepp (tidsmässigt) 
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Vem avgör om rökevakueringssystemet ska användas inför en operation 

Vanligast förekommande svaret var att operationssjuksköterskan avgjorde om 

rökutsugen skulle användas inför operation. Detta uppgav 52 (46 %) deltagare. Näst 

vanligast var att operationsavdelningen muntligt hade fattat ett beslut att rökutsugen 

skulle användas vid varje operation vilket 41 (36 %) deltagare hade svarat. Tolv (10 %) 

deltagare uppgav att operatörer avgjorde om systemet skulle användas. Ett fåtal, nio (8 

%) deltagare kunde inte svara på frågan. I tabell 3 redovisas hur operationssjuksköterskor 

respektive operatörer har svarat.  

 

Tabell 3. Uppfattning om vem som avgör om rökevakueringssystem ska användas på avdelningen bland 

operationssjuksköterskor och operatörer 

Vem avgör Op.ssk 

   

Operations- 
avdelningen 

Operatören Vet ej 

    

   Antal (%) Antal (%) Antal (%) Antal (%) 

Op.ssk n=83 34 (41 %) 37 (44 %) 8 (10 %) 4 (5 %) 

Operatör n=31 18 (58 %) 4 (13 %) 4 (13 %) 5 (16 %) 

 

Vid en jämförelse mellan avdelningarna visade sig fördelningen vara jämn vad gäller 

vem som beslutade om rökutsugen skulle användas eller ej. Majoriteten, 93 (82 %) 

deltagaresvarade att beslutet om användning togs av operationssjuksköterskan eller att 

det var ett muntligt fattat beslut av operationsavdelningen. Endast på en avdelning skiljde 

sig svaren något. Där angav sju personer av tretton, från båda yrkeskategorierna, att 

beslutet låg hos operatören, något som endast fem personer sammantaget svarade på de 

övriga avdelningarna.  
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Rutiner för användning av rökutsug vid specifika operationer på avdelningen 

På frågan om avdelningen har rutiner för användningen av rökevakuering vid vissa 

specifika operationer svarade merparten, 75 (66 %) deltagare nej och 22 (19 %) kunde 

inte svara. Av dem som hade svarat ja, 17 (15 %) deltagare svarade ja, angivna 

anledningar redovisas i tabell 4. I tabell 5 redovisas svarsfördelningen bland 

operationssjuksköterskor och operatörer. 

 

Tabell 4. Öppna svar om arbetsplatsen hade specifika rutiner för användning av rökevakueringssystem. 

Rökevakueringssystem används vid; 

Vissa specifika operationer såsom; ryggkirurgi och plastikkirurgi 

Ingrepp utförda med laser 

Tumör- och onkologikirurgi 

Större planerade kirurgiska ingrepp 

Rökutsug används EJ vid kirurgi med blodtomt fält  

 

 

Tabell 5. Förekomst av rutiner vid specifika operationer enligt operationssjuksköterskor och operatörer.  

Rutiner vid specifika 
operationer 

Ja 

  

Nej Vet ej 

   

   Antal (%) Antal (%) Antal (%) 

Op.ssk n=83 13 (16 %) 65 (78 %) 5 (6 %) 

Operatör n=31 4 (13 %) 10 (32 %) 17 (55 %) 

 

Andra faktorer som påverkar användningen av rökutsug 

På frågan om det finns andra faktorer som påverkar användning av rökutsugen svarade 

två femtedelar, 46 (40 %) deltagare svarade ja medan 44 (39 %) svarade nej. Övriga 24 

(21 %) angav att de inte visste. Det uppgavs en mängd olika skäl till vad som påverkade 

användningen vilka redovisas i tabell 6.  
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Tabell 6. Öppna svar om faktorer som påverkade användningen av rökevakueringssystem. 

Typ av ingrepp 

    

Utrustning Personbundet 

    

Längd på ingrepp (oftast vid 
Dåligt utsug 

Operatörsbundet, vill ej 

kortare ingrepp, <30 min)  arbeta med utrustningen 

Om ingreppet förväntas orsaka  
Används ej vid bipolär 

Om operationssjuksköterskan  

mycket rökbildning framtagit utrustning 

Används ej vid ryggkirurgi 
Om byte under operation till Anser att utrustningen är dålig,   

monopolär (utrustning ej framme) vill ej därför arbeta med denna  

Används ej vid transuretral kirurgi Om utrustning saknas på sal   

Används ej vid gynekologisk Avsaknad av utrustning till  
  

kirurgi laparaskopiska ingrepp (finns ej) 

Beroende på ingreppet storlek  Används i den mån utrustning  
  

eller vid malingnitet finns att tillgå. 

Om mycket dissekering med  Ej ändamålsenlig utrustning  
  

monopolärdiatermi för ingrepp 

Används endast vid vissa  
    

specifika kirurgiskaingrepp 

Om två ingrepp utförs samtidigt  
    

och det finns bara ett rökutsug 

 

Justering av rökutsug 

Knappt hälften, 47 (41 %) deltagare svarade att det händer att systemet justeras, det vill 

säga att någon del tas bort eller läggs till. Ungefär lika många, 46 (40 %) uppgav att 

detta inte skedde medan 20 (19 %) deltagare svarade att de inte kunde svara. På åtta av 

de nio avdelningarna angavs att detta skedde, endast på en avdelning svarade samtliga 

att det inte sker någon förändring av systemet. I tabell 7 redovisas hur 

operationssjuksköterskor respektive operatörer har besvarat denna fråga.  

 

Tabell 7. Operationssjuksköterskors och operatörers svar på om rökutsugen har justerats 

Förändring av rökutsug Ja 

  

Nej Vet ej 

   

   Antal (%) Antal (%) Antal (%) 

Op.ssk n=83 31 (38 %) 38 (46 %) 13 (16 %) 

Operatör n=31 16 (52 %) 8 (26 %) 7 (22 %) 
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Uppfattning om diatermirök och nöjdhet med rökevakueringssystem, 

skillnader mellan yrkeskategorier 

Tabell 8. Andelen svarande som anser att diatermirök kan vara skadlig 

Skadligt 
Instämmer helt 

Instämmer delvis 
Instämmer inte alls 
Vet ej 

Antal (%) Antal (%) 

Operatör n=31 22 (71 %) 9 (29 %) 

Op.ssk n=83 79 (95 %) 4 (5 %) 

Summa n=114 101 (89 %) 13 (11 %) 

 

Som visas i tabell 8 ansåg majoriteten av deltagarna att diatermiröken kunde vara skadlig. 

En dryg tiondel svarade att de endast delvis, inte alls ansåg eller att de inte visste om 

diatermiröken kunde vara skadlig. När jämförde de som instämde helt mot de som 

instämde delvis, inte alls eller inte visste framkom att det fanns signifikanta skillnader 

mellan operatörer och operationssjuksköterskor, chi2= 14,0, p= 0,003. Av tabellen 

framgår att en mindre andel av operatörerna jämfört med operationssjuksköterskorna 

instämde helt med att röken kunde vara skadlig medan en större andel av operatörerna 

instämde delvis, inte alls eller inte visste.  

 

Tabell 9. Operatörers och operationssjuksköterskors synpunkter om tillräckliga åtgärder för 

rökevakuering. 

Tillräckliga åtgärder 
Instämmer helt 

Instämmer delvis 
Instämmer inte alls 
Vet ej 

Antal (%) Antal (%) 

Operatör n=31 20 (65 %) 11 (35 %) 

Op.ssk n=83 27 (33 %) 56 (67 %) 

Summa n=114 47 (41 %) 67 (59 %) 

 

I tabell 9 framkommer att två femtedelar av deltagarna instämde helt att det fanns 

tillräckliga åtgärder för rökevakuering medan en femtedel av dessa inte ansåg att det 

fanns tillräckliga åtgärder. Även här fanns en skillnad mellan operatörer och 

operationssjuksköterskor, chi2=9,5, p=0,002. Operatörerna var i betydligt större andel 

nöjda med de åtgärder som fanns jämfört med operationssjuksköterskorna.  
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Figur 1. Andel i procent som instämmer helt med påståendet att det finns tillräckliga åtgärder för 

rökevakuering vid alla operationer. 

 

Vad gällerdeltagarnas uppfattning angående tillräckliga åtgärder vid rökevakuering 

demonstrerar figur 1 att det var ett varierande mönster mellan avdelningarna i hur stor 

andel som anser att de åtgärder som fanns var tillräckliga. Noteras kan att avdelning åtta 

var minst nöjd. 

 

Tabell 10. Operatörers och operationssjuksköterskors uppfattning om rökutsugen används tillräckligt. 

Används tillräckligt 
Instämmer helt 

Instämmer delvis 
Instämmer inte alls 
Vet ej 

Antal (%) Antal (%) 

Operatör n=31 20 (65 %) 11 (35 %) 

Op.ssk n=83 50 (60 %) 33 (40 %) 

Summa n=114 70 (61 %) 44 (39 %) 

 

Tabell 10 visar att majoriteten av deltagarna ansåg att rökutsugen användes tillräckligt 

medan en knapp tiondel av deltagarna ansåg att den inte används tillräckligt. Här 

framkom inga skillnader mellan yrkeskategorierna, chi2= 0,17, p=0,68.  
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Tabell 11. Operatörers och operationssjuksköterskors åsikt om rökutsugen är osmidig att arbeta med. 

Osmidig 
Instämmer helt 

Instämmer delvis 
Instämmer inte alls 
Vet ej 

Antal (%) Antal (%) 

Operatör n=31 7 (23 %) 24 (77 %) 

Op.ssk n=83 9 (11 %) 74 (89 %) 

Summa n=114 16 (14 %) 98 (86 %) 

 

I tabell 11 demonstreras att majoriteten av deltagarna inte ansåg att rökutsugen var 

osmidig att arbeta med. Här framkom det inte heller några skillnader mellan 

yrkeskategorierna, chi2=5,58, p=0,11. 

 

 

Figur 2. Användning i procent av rökutsug vid nio avdelningar.  

 

I figur 2 visas att användning av rökutsugen varierar mellan de nio olika avdelningarna. 

Två av dem utmärker sig, avdelning två där samtliga respondenter svarat att de endast 

använder systemet vid vissa operationer och avdelning sju där alla deltagare angivit att 

systemet används konsekvent vid alla operationer.  

 

Vid en jämförelse om uppfattning om diatermirök och nöjdhet med 

rökevakueringssystem mellan de som arbetat över eller under median (tretton år) visade 

sig inga större skillnader bortsett från en fråga. Av dem som hade arbetat mer än tretton 
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år svarade 22 procent att de ansåg att rökutsugen var osmidig att arbeta. Av dem som 

hade arbetat mindre än tretton svarade endast fem procent samma sak. 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Empirisk tvärsnittsunderökning med kvantitativ ansats med strukturerad intervju som 

metod valdes som metod för att svara på syftet. En kvantitativ ansats anses ökar möjlighet 

till jämförbarhet (Bryman, 2011). En nackdel med tvärsnittsundersökningar, enligt 

Bryman (2011), vid konsekutivt urval är tidseffekten. Detta innebär att det endast är den 

tillgängliga personalen vid intervjutillfället som ges möjlighet att besvara frågorna. För 

att undvika tidseffekten bör insamlandet av data pågå så länge, eller spridas till flertal 

tillfällen över en längre tidsperiod, så att denna rimligtvis undviks. Ur detta perspektiv 

kan intervjutiden på vardera operationsavdelning varit en påverkande faktor på resultatet. 

 

I studien blev fördelningen mellan yrkeskategorierna ej likvärdig, då 83 

operationssjuksköterskor och 31 operatörer deltog. Denna ojämna fördelning, som 

sannolikt inte motsvarar lika andelar av respektive yrkeskategori, bidrog till att 

yrkeskategorierna inte avspeglas väl. Skillnaden i fördelningen mellan yrkeskategorierna 

kan därmed inte sägas representera samtliga individer som arbetade på de undersökta 

operationsavdelningarna (Bryman, 2011).  

 

Yrke samt yrkesverksamma år valdes som en variabel för att beskriva urvalet samt för 

att undersöka om det förelåg någon koppling till hur deltagarna svarade och om det 

förelåg signifikant skillnad (Bryman, 2011). Urvalet av sjukhus och operationsavdelning 

gjordes för att erhålla en blandning av större och mindre sjukhus med olika typer av 

operationsverksamhet. Variationen mellan sjukhusen och operationsavdelningarna, bör 

öka mångfalden då flertalet kirurgiskaspecialiter och olika typer av sjukhus 

representerades i studien. Dock kan faktorer såsom att deltagarna arbetade vid olika 

operationsavdelningar med olika specialiteter bidragit till att svaren varierade, 

exempelvis att det förelåg skillnader i hur frekvent och på vilket sätt mono- respektive 

bipolär diatermi användes, vilket i sin tur kan ha påverkat studiens giltighet. 
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Det finns många tänkbara förklaringar till varför respondenter vill deltaga i studier, 

alltifrån intresse för ämnet till känslan av den egna betydelsen. Att denna studie belyser 

ett aktuellt ämne såväl som ett potentiellt arbetsmiljöproblem kan ha varit en bidragande 

faktor till viljan att deltaga. Andra faktorer som kan ha påverkat deltagandet var 

intervjuens längd samt att deltagarnas arbetstid eller arbetsuppgifter inte, i någon större 

grad, påverkades. Om dessa faktorer fick fler eller färre att vilja deltaga i studien är svårt 

att bedöma. Enligt Polit och Beck (2012) kan det vara svårt att dels identifiera lämpliga 

kandidater, dels att förmå dessa att vilja deltaga i en studie.  

 

Eftersom urvalet skedde genom konsekutivt urval kan det diskuteras hur bortfallet ska 

bedömas. I denna studie avses bortfall vara de personer som uppfyllde studiens 

inklusionskriterier, men vid tillfrågan om deltagande i studien avböjde. Totalt avböjde 

sex personer (fem procent) att medverka i studien. Detta bortfall kan beräknas som ett 

ringa bortfall och påverkar således ej studiens resultat. Enligt Bryman (2011) påverkar 

bortfallets storlek hur säkert resultatet blir när det ska generaliseras från urval till 

populationen. Det är därför av vikt att kontrollera bortfallet när resultaten analyseras. 

 

I studien användes ett eget utformat frågeformulär med strukturerade frågor som främst 

hade fasta svarsalternativ men även några öppna. Fördelen med att använda slutna frågor 

är att de är lätta att bearbeta och ökar jämförbarheten i svaren. Dessutom upplevs ofta 

slutna frågor som lätta att ställa och lätta att besvara. Även risken för variation minskar, 

då intervjuaren registrerar svaren. Nackdelen är att det kan vara svårt att få uttömmande 

svarsalternativ. Fördelen med öppna frågor är att respondenterna kan svara med egna ord 

och utveckla svaren. Nackdelen är att materialet blir mer omfattande, svårare att 

sammanställa och kräver mer utförliga svar av respondenterna (Polit & Beck, 2012). Om 

endast slutna frågor hade använts, i studien, hade kanske intervjuarna gått miste om 

information, detta eftersom de fast svarsalternativen kanske inte täckte svaren tillräckligt. 

Att frågeformuläret även innehöll ett övrigt alternativt lämnade utrymme för 

respondenterna att ange vad de menar (Bryman, 2011). 

 

Att formulera adekvata frågor till ett frågeformulär är av största vikt. Frågorna bör 

formuleras så att de inriktas på att ge svar på den grundläggande problemformuleringen 

i studien, samtidigt som det är viktigt att var medveten om att svaren även påverkas av 

hur frågorna utformats (Bryman, 2011). Vid utförandet av detta frågeformulär beaktades 
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tidigare forskares frågeformuleringar, detta för att få stöd hur frågorna skulle formuleras, 

skapa en förståelse för innehållet samt forma frågorna med målgruppen i åtanke. 

Fördelen med detta är att samstämmighet i resultatet mellan olika delar i frågeformuläret 

kan jämföras. 

 

Eftersom frågeformuläret för denna studie var egenutformat, var dess validitet och 

reliabilitet inte tidigare bedömd. För att pröva frågeformulärets validitet och reliabilitet 

utfördes en pilotstudie, innan studien påbörjats, genom testintervjuer. Dessa 

testintervjuer bidrog till att kontrollera om frågorna var tydligt formulerade, om 

ordningsföljden var lämplig samt om frågorna i sig gav ett relevant innehåll till studien. 

Testintervjuerna utfördes på individer, som var yrkesverksamma operatörer eller 

operationssjuksköterskor, dessa ingick inte i urvalet, detta eftersom det enligt Bryman 

(2011) kan påverka representativiteten i kommande urval. Testintervjuer exkluderades 

därefter från studien. 

 

Intervjuarna intervjuade respondenterna individuellt. För att minska risken för felkällor 

ställde intervjuarna, vid samtliga intervjuer, samma frågor, i den angivna 

ordningsföljden, och svaren registrerades på ett likartat sätt. För att ytterligare minska 

risken för felkällor klassificerades respondenternas svar, i de slutna frågorna, till en eller 

flera redan förangivna svarsalternativ. Skillnaden i hur, och i vilken ordningsföljd, frågor 

ställs kan påverka hur respondenten svarar. Även hur svaren registreras av intervjuarna, 

kan påverka resultatet (Bryman, 2011). Metoden att använda ett egenformulerat 

frågeformulär fungerade väl tack vare att intervjuarena både ställde frågorna och skrev 

ner svaren. Vid intervjuerna kan exempelvis intervjuarens personlighet kommit att 

påverka respondenten. Detta kan i sin tur ha föranlett att svaren blivit det som 

respondenten tror är rätt svar eller det som respondenten tror efterfrågats. Fördelen med 

att det i denna studie var två intervjuare var att resultaten från intervjuerna kunde mätas 

och jämföras. Detta för att undersöka om resultaten överensstämmande med varandra, så 

kallad inter-rater reliabilitet, det vill säga att resultaten är fri från bias från intervjuaren. 

Nackdelen med individuella intervjuer är att det kan påverka resultatet då det föreligger 

risk för individuell variation. Enligt Bryman (2011) kan interindividuell variation uppstå 

när det finns två eller fler intervjuare och om dessa skiljer sig åt när de ställer frågorna 

till respondenternas respektive på vilket sätt de antecknar svaren. Vid en ny studie kan 
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intervjuarna intervjua deltagarna tillsammans alternativt utför endast en intervjuare alla 

intervjuer. Detta för att minska risken för interindividuell variation.  

 

Det fanns två skäl till att de som instämde delvis, inte allas eller inte visste slogs ihop i 

analyserna av yrkesgrupper i fyra frågor. Dels var huvudfråga i vilken utsträckning 

skiljde sig åt i den andel som helt och hållet instämde i respektive påstående. Dels blev 

cellstorlekarna större och analysen mer tillförlitlig.  

 

Vid utförande av en studie föreligger alltid en viss förförståelse (Henricson, 2012). 

Förförståelse är något som forskaren måste ha för att förstå fenomenet (Friberg & Öhlén, 

2012). För att begränsa att förförståelsen påverkade resultatet diskuterades och 

reflekterades det över detta under hela processen. Även innan studien påbörjades 

begrundades egna erfarenheter och kunskaper inom området. Studien och dess innehåll 

granskades vid flertalet gruppseminarier med studiekamrater och med handledare, detta 

kan bidra till att analysen är grundad i data (Henricson, 2012). 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet i denna studie visar att även om rökevakueringssystem används vid de flesta 

operationer förekommer tillfällen då de inte används. På besökta avdelningar framkom 

att det främst är operationssjuksköterskan eller enheten som avgör om diatermi med 

rökutsug ska användas. Något mindre än hälften svarade att de ändrar något på 

rökevakueringssystemen, att någon del tas bort eller läggs till som inte tillhör produkten. 

Genomgående förklarade respondenterna att syftet med detta var för att förbättra det eller 

anpassa rökevakueringssystemet till situation- exempelvis förlänga det.  

 

Som framgått av bakgrunden saknades riktlinjer på samtliga avdelningar men femton 

personer uppgav ändå att det fanns på arbetsplatsen. Det kan finnas två anledningar till 

varför dessa personer svarade att riktlinjer faktiskt existerar. Antingen var frågan för 

dessa personer åsidosatt, man har inte gjort sig besväret att ta reda på hur det ser ut på 

arbetsplatsenen. Alternativt har dessa personer svarat att det fanns riktlinjer just för att 

de såg det som en självklarhet. Som nämns i inledningen gjordes en rundringning inför 

studien till ett antal sjukhus utspridda i landet men det var endast två som angav att det 

fanns riktlinjer. Detta ger en bild av att bristen på riktlinjer inte är lokal utan en nationell 
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företeelse. Orsaken till varför har vi ingen kunskap om men näst intill alla som 

kontaktades beskrev bekymrat att det var något som skulle åtgärdas. Det fanns en 

medvetenhet men av någon anledning hade det inte prioriterats tillräckligt högt. I 

SOSFS 2011:9 framgår att vårdgivaren ska tillse att det finns ett ledningssystem (ett 

system för att fastställa principer för ledning av verksamheten) för verksamheten. Detta 

ska fortlöpande utvecklas för att garantera säkerhet och kvalitet. Det beskrivs vidare att 

vårdgivaren ska utarbeta och fastställa de rutiner som behövs för att säkra 

verksamhetens kvalitet. Med dessa instruktioner bör riktlinjer fastställas vad gäller 

arbete med diatermirök. Men för att det ska bli någon förändring bör eventuellt 

diskussionen om hantering av diatermirök uppmärksammas och lyftas på en högre nivå 

och möjligen bör nationella riktlinjer skapas. Det skulle eventuellt vara ett led i att öka 

användningen av rökevakueringssystem.  

 

Vidare ansåg operationssjuksköterskorna i större utsträckning än operatörerna att 

diatermirök kan vara skadlig och de var mindre nöjda med de åtgärder som fanns för att 

evakuera röken. Huruvida dessa resultat gäller generellt kan inte denna studie fastställa. 

En möjlig anledning till eventuella skillnader skulle kunna vara att sköterskorna har en 

annan uppfattning på grund av att de utsätts för röken i större utsträckning än 

operatörerna. Då operationssjuksköterskor och operatörer arbetar i ett team är det av 

högsta vikt att båda yrkesgrupperna känner sig nöjda med sin arbetsmiljö. 

 

Utöver skillnader mellan yrkesgrupperna fanns tydliga skillnader i rutiner mellan 

avdelningarna. Det finns antagligen flera bidragande orsaker till ett inkonsekvent 

användande (redovisas under ”användning av rökutsug”) av rökutsugen. En bidragande 

faktor skulle kunna vara en rådande kultur på avdelningen. Rytterström (2011) beskriver 

i sin avhandling om vårdkulturer att ett viktigt sätt för att bli accepterad på arbetsplatsen 

är att anpassa sig till sin avdelnings vårdkultur. En del av vårdkulturen baseras på 

oskrivna rutiner och vanor som ibland kan medföra att den anställde måste agera och 

arbeta på ett sätt som går emot ens egna värderingar. Vidare menar Rytterström att 

vårdkulturen även bär med sig en förväntan om anpassning. Huruvida detta är fallet på 

besökta avdelningar är okänt då studiens utformning inte rörde ämnet.  

 

För att förstå ett arbetssätt bör bakomliggande orsaker undersökas. Utöver vårdkultur 

skulle exempelvis otillräcklig funktion av själva produkten vara en anledning. Strax 
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under hälften svarade att rökutsugen var osmidig att arbeta med (redovisas i tabell 11) 

och flera respondenter beskrev även i de öppna svaren att vissa operatörer bad om 

minskad styrka på sugen för att undvika att mynningen skulle fastna i vävnaden. 

Rökutsugets effekt uteblir i och med detta men förklaringen var att operatören måste 

arbeta helt obehindrat. Som nämnts ovan sker även vissa justeringar med det befintliga 

systemet (redovisas under ”justering av rökutsug”). Av alla som svarade att systemet 

ändrades tillades även av samtliga att det stred mot gällande regler då det inte fanns någon 

överenskommelse med tillverkaren. Vissa förändringar innebär en risk för att oönskat 

material kan bli kvar i patienten då aderade delar enligt uppgift av respondenterna inte är 

utrustade med röntgenkänslig tråd. Detta strider mot patientsäkerhetslagen (SFS 

2010:659) där det står att vårdgivaren har som skyldighet att garantera patientsäkerhet 

och kontinuerligt bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete.  

 

Detta sammantaget antyder att det möjligen kan finnas brister med vissa produkter. All 

form av justering och manipulation av produkter innebär egentillverkning och 

tillverkarens ansvar upphör att gälla, både för produkten eller för dess funktion. Detta är 

inte i enlighet med Lagen om medicintekniska produkter (SFS 1993:584).  

 

En orsak till egentillverkningen eller att rökutsugen ibland väljs bort beror, enligt vissa 

respondenter och som diskuterats ovan, på att produkterna inte fungerar optimalt vid alla 

situationer. Stämmer detta bör således högre krav ställas på tillverkarna då mer 

användarvänliga produkter som är anpassade för specifika operationer eventuellt skulle 

kunna minska problemet. I en artikel av Osvalder och Bligård (2008, 26 augusti) 

diskuteras användbarhet av medicintekniska produkter och att begreppet har två 

innebörder: användarvänliga produkter samt nytta och rätt fungerande funktionalitet. I 

artikeln rekommenderas proaktivt arbete med ökad dialog mellan tillverkare, inköpare 

och användare och sjukvården bör ställa högre krav på användarvänlighet. 

 

Resultaten från den här studien pekar på att arbetet med dessa frågor inte fungerar 

optimalt på somliga operationsavdelningar. Vikten av att ha ett välfungerande system för 

rökevakuering för att skapa en mer hälsosam arbetsmiljö framgår av inledningen 

(Biggins & Renfree, 2002; Bigony, 2007). För att nå bästa resultat vad gäller ett 

konsekvent användande av rökutsugen och att all operationspersonal ska känna sig nöjd 

med det skydd som finns mot diatermirök menar Ball (2010) att det krävs ett fortlöpande 
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arbete med utbildning om diatermirökens innehåll samt träning av apparatur. Detta 

bekräftas även i rapporter från Socialstyrelsens granskning av hantering av 

medicintekniska produkter där det framkommit att både läkare och sköterskor känner sig 

osäkra inför viss apparatur och att majoriteten önskar mer utbildning och regelbunden 

upprepning av information (Osvalder & Bligård, 2008, 26 augusti).  

 

För att skapa bästa förutsättningar för en helt igenom god miljö för både patienten och 

operationspersonal bör den omvårdnadsvetenskapliga forskningen som håller ett mer 

patientfokuserat spår sammanfogas med den kunskap som finns om diatermirök vilken 

främst riktar sig mot operationspersonal. I omhändertagandet av patienten är dessa 

inriktningar beroende av varandra och avsaknaden av den ena får behandling och 

omvårdnad om patienten att halta och bli ofullständig. Det är dock vanligt förekommande 

inom sjukvården, mer fokus hamnar på medicinsk behandling eller praktiska detaljer och 

patienten ”glöms bort”. Nya Karolinska Sjukhuset beskriver återkommande att deras 

ledord är ”patienten i fokus”, detta florerar även inom media när man beskriver 

framtidens sjukvård. Det gränsar till ett modeord som riskerar att tappa sin styrka och 

innebörd. I ett land som internationellt sett håller hög standard på sjukvård borde detta 

vara en självklarhet på alla vårdande enheter och inte ett ledord som behöver uppfinnas 

på nytt. Men det blir ett gott exempel på hur sjukvården kan se ut idag- att medicinsk 

behandling och omvårdnad kan ha svårt att mötas och att patienten dessvärre inte alltid 

hamnar i fokus.  

 

Vad som inte framkom genom resultatet var att ämnet inte var neutralt. Samtliga 

respondenter gav spontana kommentarer med tydliga personliga åsikter men av varierat 

slag. Anmärkningsvärt var att en mindre grupp blev näst intill defensiva, då främst bland 

kirurgerna. De ville tona ner riskerna med diatermirökens innehåll genom att göra 

jämförelser med andra substanser som förekommer i statsmiljöer. Det är oklart varför 

men frågan blir något kontroversiell där somliga ser det här som en potentiell hälsorisk 

för patient och personal medan andra ser effekterna som överdrivna. Att uppfattningarna 

är delade kan utgöra ett hinder för utveckling av hantering av utveckling av diatermirök.  

 

Som beskrivs i bakgrunden arbetar sjukvården idag mot en rökfri miljö och att både 

patienter och personal inte ska behöva utsättas för rök. Därmed visar denna studie att 

det arbetet är långt från slutfört då operationspersonal och patienter dagligen runt om i 
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Sverige utsätts för rök innehållande farliga ämnen. Det kan vara en kunskapslucka som 

måste fyllas och en åtstramning vad gäller valmöjligheter, det enda alternativet bör vara 

att arbeta med diatermi med rökutsug. I annat fall föreligger en stor risk att rökutsugen 

väljs bort vid vissa operationer vilket är helt oacceptabelt. Det är både en patientfråga 

och personalfråga.  

 

Slutsats 

Under studien framkom att alla avdelningar saknade riktlinjer för rökevakuering vilket 

strider mot Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS 2011:9). Trots att det finns goda 

skäl att använda rökutsugar används de ändå inte vid alla operationer. Det är dock svårt 

att peka på några särskilda orsaker till detta. Det visade sig även, i studien, att 

inställningen, användandet av rökevakueringssystem samt synen på 

rökevakueringssystem skiljde sig mellan verksamheterna. Dock kunde inte orsaken till 

varför det var så konstateras i denna studie, utan detta kräver vidare forskning.  

 

Klinisk betydelse 

Resultatet, i föreliggande studie, visar på avsaknaden av riktlinjer och studien belyser 

detta som en av de bidragande faktorerna till att rökevakueringssystem ej används 

konsekvent. Ett led i att förebygga att rökevakueringssystem och annan skyddsutrustning 

ej används, kan vara att arbetsgivaren och enheten skapar riktlinjer och rutiner för hur 

och när rökevakueringssystem ska användas. Vidare bör operationspersonalen erbjudas 

utbildning hur diatermi och dess rökevakueringssystem fungerar. Detta eftersom 

okunskap kan vara en bidragande faktor till varför rökevakueringssystemen ej används 

konsekvent. Adekvat användande av rökevakueringssystem leder till en förbättrad 

arbetsmiljö för operationspersonalen och en bättre miljö och ökad säkerhet för patienten, 

vid kirurgiska ingrepp. I dagsläget finns det en brist på operationssjuksköterskor och det 

sjukhus som kan annonsera att de har en helt rökfri arbetsmiljö i operationssalen kan 

genom detta möjligtvis få ett försprång i att rekrytera nya operationssjuksköterskor samt 

för att bibehålla kompetent personal. Deltagarnas olika skäl, vilka redovisas i 

resultatdelen, till att inte välja att använda rökevakueringssystem visar på att det finns 

utrymme för ökade kunskaper inom området.  
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Förslag på vidare forskning/utveckling 

I syfte att öka användningen av rökevakueringssystem förordar författarna, i den 

föreliggande studien, att skriftliga riktlinjer angående rökevakuering utvecklas. De 

riktlinjer som utvecklas bör följa tillgänglig evidens och årligen revideras, i syfte att 

upprätthålla aktualiteten. Författarna, till denna studie, föreslår vidare att 

operationsverksamheterna bör ställa krav på tillverkarna, detta för att utveckla och 

anpassa rökevakueringssystem efter den kirurgiska verksamhet och till den typ av 

kirurgiskt ingrepp som ska utföras. Förbättrade kravspecifikationer vid uppköp kan 

eventuellt leda till förbättrade och mer specialanpassade produkter. 

Operationsverksamheterna bör även, för att öka följsamheten till användandet av 

rökevakueringssystem, erbjuda sin personal utbildning i detta ämne. Detta skulle 

förhoppningsvis resultera i en ökad användning vilket i sin tur skulle leda till en 

förbättrad miljö i operationssalen för både operationspersonalen och patienterna.  

 

Forskningsförslag; 

 Hur påverkas patienten, dennes omvårdnad och postoperativa tillfrisknande av att 

rökevakueringssystem ej används? 

 Vilken påverkan skulle utbildningsprogram respektive skriftliga riktlinjer ha på 

användandet av rökevakueringssystem? 

 Hur skulle rökevakueringssystemen kunna förbättras, dels i användarvänlighet, dels 

i anpassning till specifika kirurgiska ingrepp? Och vad skulle detta innebära för 

kirurgin samt operationstiden? 
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BILAGA 1 

Frågeformulär, intervjustöd  Nr:_________________

 Datum:______________ 

Yrkeskategori:  

□ Operatör □ Operationssjuksköterska 

 

1. Antal yrkesverksamma år:________________________ 

 

2. Kön: 

□ Man  □ Kvinna 

 

3. Används rökevakueringssystem, vid användning av diatermi, på Din avdelning: 

□ Ja  □ Nej  □ Ja, men endast vid______________________________ 

 

4. Vem avgör om rökevakueringssystem ska användas inför en operation: 

□ Operatör  □ Operationssjuksköterska  □ Enheten □ Vet ej 

 

5. Har Din enhet rutiner för användning av rökevakueringssystem vid vissa specifika operationer: 

□ Ja  □ Nej  □ Vet ej 

Om ja, vilka? ___________________________________________________________ 

 

6. Finns det andra faktorer som påverkar om rökevakueringssystem användas t.ex. längd på ingrepp, typ 

av ingrepp osv.? 

□ Ja  □ Nej  □ Vet ej 

 Om ja, vilka? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Finns rökevakueringssystem på alla salar på enheten? 

□ Ja  □ Nej  □ Vet ej 

 

8. Känner Du till om det finns några riktlinjer på Din enhet angående användning av 

diatermi/rökevakueringssystem? 

□ Ja, det finns* □ Nej, finns inte   □ Vet ej 

*Om ja, anser du att riktlinjerna efterföljs?    □ Ja   □ Nej □ Vet ej 

 

9.  Jag anser att diatermirök kan vara skadligt: 

□ Håller med □ Håller delvis med □ Håller inte med □ Kan inte svara 

10. Jag anser att det finns tillräckliga åtgärder för rökevakuering vid alla operationer på min avdelning: 

□ Håller med □ Håller delvis med □ Håller inte med □ Kan inte svara 

11.  Jag anser att rökutsugen används tillräckligt på min avdelning: 

□ Håller med □ Håller delvis med □ Håller inte med □ Kan inte svara 

12.  Jag anser att rökutsugen är osmidig att arbeta med: 

□ Håller med □ Håller delvis med □ Håller inte med □ Kan inte svara 

13. Händer att systemet anpassas, dvs att någon del tas bort eller läggs till på rökevakueringssystemet? 

□ Ja   □ Nej □ Vet ej 

 

14. Har Du något du vill tillägga? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
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BILAGA 2 

 

         Tabell 9. AFS 2011:18 

           

Ämne CAS-nr År Nivågränsvärde  Takgränsvärde  Korttidsvärde Anm. Not. 

      ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3     

Akrylnitril 107-13-1 1993 2 4,5 – – 6 13 H, C   

Bensen 71-43-2 1990 0,5 1,5 – – 3 9 H, C 
  

Formaldehyd 50-00-0 2011 0,3 0,37 0,6 0,74 – – 
C, H, S, 
M 

  

 

 

Anm. 

C = Ämnet är cancerframkallande. 

H = Ämnet kan lätt upptas genom huden. 

M = Medicinsk kontroll kan krävas för hantering av ämnet. 

S = Ämnet är sensibiliserande. 

 

Tabell 9,är hämtad från Hygieniska gränsvärden; Arbetsmiljöverkets föreskrifter och 

allmänna råd om hygieniska gränsvärden, AFS 2011:18. 
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BILAGA 3 

 

 

 

 

 
Deltagarinformation  

 

Vi är studenter på specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot operation vid 

Röda Korsets Högskola i Stockholm. I utbildningen ingår att genomföra ett 

examensarbete inom huvudämnet i form av en uppsats om 15 högskolepoäng.  

 

Vi avser att genomföra en undersökning inom ramen för examensarbetet. 

Preliminärt namn på studien är: Operationspersonalens attityd till diatermirök och 

användandet av rökevakueringssystem. Vi vill därför tillfråga Dig om Du vill deltaga i 

en undersökning angående detta? 

 

Vi kommer att använda ett frågeformulär med 14 frågor och det tar ca 5 minuter att 

besvara. Intervjuarna kommer att skriver ner svaren. Det är helt frivilligt att delta i 

studien. Då datainsamlingen omfattar alla operationer som genomförs under en vecka, 

mellan kl. 7.30–16.00. Dina svar/resultat kommer att behandlas konfidentiellt och 

redovisas i en form där inga enskilda deltagares svar kan identifieras. Du kan när som 

helst och utan förklaring avbryta Ditt deltagande i studien. Om Du väljer att inte deltaga 

eller om Du beslutar Dig för att avbryta kommer detta inte att påverka ditt framtida 

omhändertagande.  

 

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

förbättrat patientomhändertagande.  

 

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

till oss (se nedan).  

 

Stockholm   

 

Studentens namn: Eva Rydell  Studentens namn: Stina Edin 

E-post: evryopv12@rkh.se   E-post: stedopv12@rkh.se  

 

 
Röda Korsets Högskola 

Box 55 676 

102 15 Stockholm  

Tel. 08-587 516 00 

mailto:evryopv12@rkh.se
mailto:stedopv12@rkh.se
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BILAGA 4 

 

 

 

 

 

Till verksamhetschefen vid  

 

Förfrågan angående genomförande av studie. 
 

Vi, Eva Rydell och Stina Edin studerar på specialistsjuksköterskeutbildningen med 

inriktning mot operation vid Röda Korsets Högskola i Stockholm.  

 

I utbildningen ingår ett examensarbete inom huvudämnet i form av en uppsats om 15 

högskolepoäng. Vi avser att genomföra en studie inom ramen för examensarbetet. 

Preliminärt namn på studien är:  

 

Datainsamlingen kommer att ske med hjälp av: Frågeformulär och genom att på plats 

ställa strukturerade frågor. Frågeformuläret innehåller 13 frågor och tar ca 5 minuter 

att besvara per person. Intervjuarna kommer att skriver ner svaren. Det är helt 

frivilligt att delta i studien. Datainsamlingen omfattar alla operationer som genomförs 

under en dag, mellan kl. 7.30–16.00. Se bifogad projektplan. 

 

Tidsplan: Datainsamlingen planeras starta i mitten av januari 2013 och pågå under 

två veckor.  

 

Vi förbinder oss att skriftligt och muntligt informera personal i berörda verksamheter. 

Vidare förbinder vi oss att handskas konfidentiellt med insamlad data. Deltagarna ger 

sitt samtycke genom att besvara frågeformuläret. Svaren kommer att vara helt 

konfidentiella och inte kunna knytas till specifika deltagare. Alla resultat kommer att 

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

att återrapporteras till berörda enheter.  

 

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

avdelning___________ vid – kliniken 

 

Stockholm   

 

Studentens namn: Eva Rydell  Studentens namn: Stina Edin 

E-post: evryopv12@rkh.se   E-post: stedopv12@rkh.se  

 

 
Röda Korsets Högskola 

Box 55 676, 102 15 Stockholm 

Tel. 08-587 516 00 

mailto:evryopv12@rkh.se
mailto:stedopv12@rkh.se

