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 SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

Operationspersonal är den yrkesgrupp inom vården som är mest utsatt för risk för 

blodsmitta genom frekvent hantering av stickande och skärande instrument samt 

exponering av blod. Bland operationssjuksköterskor finns en stark önskan att arbeta så 

säkert som möjligt för att minska risken för smittöverföring. Det finns föreskrifter, 

metoder och hjälpmedel för att förhindra stick- och skärskador men få skriftliga 

riktlinjer och rutiner. 

Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka operationssjuksköterskans hantering av 

stickande och skärande instrument i operationssalen. 

Metod 

Studiens design är en empirisk tvärsnittsstudie med en kvantitativ ansats. En 

strukturerad observationsstudie utfördes på Södersjukhuset i Stockholm 18 

operationssjuksköterskor observerades under 50 operationer. 

Resultat 

Studiens resultat visar på brister inom samtliga områden som observerats. Beskrivna 

hjälpmedel och metoder för att förhindra stick- och skärskador användes i liten 

utsträckning.  Trots detta utfördes viss hantering av vassa instrument på ett säkert sätt. 

Stundom utfördes arbetet på ett riskfyllt sätt.  

Slutsats 

Beskrivna hjälpmedel och metoder för säker hantering av stickande och skärande 

instrument finns men användes i liten utsträckning vilket resulterar i ett självstyrt 

säkerhetsarbete i operationssalen. Hjälpmedel bör göras mer tillgängliga, tydliga rutiner 

och skriftliga riktlinjer för hantering av stickande och skärande instrument behövs.  

Klinisk betydelse 

Studien kan fungera som en del av ett utvecklingsarbete på Södersjukhuset gällande 

hantering av stickande och skärande instrument. Utvecklingsarbetet kan exempelvis 

leda till en uppdatering av innehållet i kundanpassade operationsset och plocklistor 

samt att skriftliga riktlinjer tas fram. 

 

Nyckelord 

Operationssjuksköterska, operationssal, stickande och skärande, blodsmitta, säkerhet 



ABSTRACT 

Background 

Operating room personnel are at particularly high risk of injury and blood borne 

diseases due to handling of sharp items and frequent blood exposure. Operating room 

nurses aim to perform at a high level of security to reduce the risk of transmission of 

blood borne diseases. To prevent sharps injuries there are regulations, methods and 

safety devices but few written guidelines.  

Aim 

The aim of this study is to identify how the operating room nurse handles sharps within 

the operating room. 

Method 

A quantitative cross-sectional study was conducted at Södersjukhuset in Stockholm, 

Sweden. 18 operating room nurses participated in this structured observation study 

during 50 operations. 

Results 

The result indicates shortcomings in obtaining a safe working environment in all 

observed areas. Safety devices and other methods to prevent sharps injuries were 

seldom used. Despite this the work with sharps was mainly conducted in a safe way. 

At times the work was performed in a hazardous manner. 

Conclusions 

The safety devices and methods described in the study exist but are seldom used which 

leads to a subjective work method regarding safety in the operating room. The safety 

devices need to be made more accessible and explicit guidelines are needed. 

Clinical significance 

This study may be part of a quality improvement project at Södersjukhuset regarding 

handling and routines concerning sharps. The quality improvement effort can result in 

alterations of the contents in the procedure pack and the development of written 

guidelines.  

 

Keywords 

Operating room nurse, operating room, sharps, blood exposure, safety  
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INLEDNING 

Operationspersonal är den yrkesgrupp inom vården som är mest utsatt för risk för 

blodsmitta genom frekvent hantering av stickande och skärande instrument samt 

exponering av blod. Bland operationssjuksköterskor finns en önskan att arbeta så säkert 

som möjligt för att minska risken för smittöverföring och det finns metoder och 

hjälpmedel för att förhindra stick- och skärskador. Inför studien kontaktade vi samtliga 

akutsjukhus i Stockholm, och fann att flertalet operationsavdelningar helt saknade 

skriftliga riktlinjer gällande hantering av stickande- och skärande instrument under 

operation. Befintliga föreskrifter beskriver tydligt att stick- och skärskador ska 

undvikas samt att skriftliga instruktioner för hur detta ska gå till ska finnas på 

arbetsplatsen. Eftersom följsamheten till föreskrifterna är låg resulterar det i att 

operationspersonalen utsätts för onödiga risker. 

 

Enligt direktiv från EU (2010), som trädde i kraft den 21 juni 2010, ska 

medlemsstaterna ha genomfört åtgärder senast 11 maj 2013 för säker hantering av 

vassa instrument.  

 

För att förstå hur ett säkrare arbetssätt ska utvecklas är det relevant att undersöka hur 

operationspersonalen arbetar praktiskt i operationssalarna idag. Det är bristen på tydliga 

rutiner och skriftliga riktlinjer, strängare krav på säker hantering samt viljan att höja 

säkerheten som fått oss att vilja undersöka hur operationssjuksköterskor faktiskt arbetar 

under operation med stickande och skärande instrument. Studien är genomförd som en 

del i ett utvecklingsarbete på uppdrag av ortopedkliniken på Södersjukhuset. 
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FÖRKORTNINGAR OCH ORDFÖRKLARINGAR 

 

AORN Association of perioperative Registered 

Nurses Inc. 

Armbord ett fristående bord, fäst vid operationsbädden, 

där armen positioneras 

Ass/instrumentbord  Operatören tar själv och/eller lägger ifrån sig 

vasst instrument på assistans- eller 

instrumentbord 

Dedikerad plats  Avsatt men outtalad yta på assistans- eller 

instrumentbord 

Dold/gömd nål Den vassa nålspetsen är klämd i gapet av 

nålföraren 

Ej specificerat Vassa instrument förvaras på ett icke 

organiserat sätt 

EPINet Exposure Prevention Information Network 

Fladdrande – lös suturnål och tråd  Överräckningen av suturnål och tråd sker med 

händerna utan instrument 

Injektionsnål  Injektionsnål monterad på spruta, injektions-

spruta 

Kevlarhandske Stickade handskar av kevlar-garn (para-

aramidfiber) som skyddar mot stick- och 

skärsår 

Kundanpassat operationsset Procedure pack. Kombination av sterilt 

operationsmaterial anpassat efter beställarens 

önskemål 

OSHA Occupational Safety and Health 

Administration 

Plocklista Instrument och sterilt engångsmaterial som 

behövs för en operation 

Rondskål  Inkluderar även liten skål vid förvaring av 

suturnålar 

Öppen nål  Monterad i nålföraren med oskyddad nålspets 
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BAKGRUND 

Operationssjuksköterskans ansvar 

En legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot 

operationssjukvård har ansvar för en god och patientsäker perioperativ omvårdnad i en 

komplex och högteknologisk vårdmiljö (Bäckström, 2012). Enligt Patientsäkerhets-

lagen SFS 2010:659 ska en patientsäker vård bedrivas och åtgärder ska vidtas för att 

förebygga att patienter drabbas av vårdskador.  I detta ansvar ingår bland annat att 

tillgodose hygieniska och aseptiska principer, förebygga och begränsa smittspridning 

och smitta samt att ”Uppmärksamma arbetsrelaterade risker och aktivt förebygga dessa 

såsom stick- och skärskador …” (Riksföreningen för operationssjukvård 2011, sid. 7). 

Operationssjuksköterskans arbete innefattar även att ”Kritiskt reflektera över och 

analysera den perioperativa omvårdnadens rutiner och metoder…. Självständigt 

och/eller i samverkan med andra planera, leda, utveckla, implementera och utvärdera 

forsknings- och förbättringsarbeten samt aktuella riktlinjer” (Riksföreningen för 

operationssjukvård, 2011, s. 7). Bäckström (2012) menar att det krävs omfattande 

kunskaper om avancerad teknisk apparatur och instrument, ledarskap samt samarbete 

och kommunikation för att uppfylla kompetenskraven.  

Stick- och skärskador 

Det inträffade mellan 5 000 och 10 000 stick- och skärskador under 2002 bland 

vårdanställda i Sverige och den genomsnittliga kostnaden för uppföljning och 

profylaktisk behandling efter en inträffad skada uppgår till cirka 2 500 kronor. Totalt 

uppgår kostnaden för stick- och skärskador till 16,3 miljoner kronor per år. Den 

verkliga kostnaden är sannolikt mycket högre då kostnad för förlorad arbetstid och 

eventuellt minskad effektivitet på grund av psykisk belastning och oro inte är 

inkluderad i beloppet. I Sverige rapporterades under 2002 omkring 6 500 stick- eller 

skärskador. Av de rapporterade skadorna involverar ungefär 60 procent kanyler. Övriga 

skador är primärt stick- och skärskador på suturnålar och skalpeller (Glenngård & 

Persson, 2009). Internationell forskning har visat att endast 40-70 procent av stick- och 

skärskador rapporteras (Wilburn & Eijkemans, 2004; Hanrahan & Reutter, 1997). 

Studier utförda i Sverige visar på en 40-procentig underrapportering (Carlsson & 

Lundberg, 2005). Av stick- och skärskador som rapporterats i USA under åren 2002-

2007 stod sjuksköterskor för 41 procent och operatörer för 29 procent (Laramie, Pun, 
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Fang, Kriebel & Davis, 2011). Detta trots att operatörer är den yrkesgrupp som utsätts 

för flest stick- och skärskador i operationssalen (Al-Benna, 2010). 

 

De flesta stick- och skärskador resulterar inte i sjukskrivning utan är så kallade 

nollskador och ingår därför inte i statistiken. Den drabbade personens stickskada 

desinficeras, förband appliceras och personen kan efter provtagning oftast fortsätta 

arbeta. Stick- och skärskada kan ge upphov till stark oro och ångest som skapar ohälsa 

trots att den drabbade inte blivit smittad. I de fall där den stickskadade personen erhållit 

en blodsmitta kan det innebära livslång medicinering, livshotadande sjukdomar och risk 

för kroniska sjuktillstånd (Schmidt, Östlund & Antonsson, 2012). 

 

I en rapport från Svenska Miljöinstitutet, IVL, framkom att information och kunskap 

om rutiner och åtgärder efter en stick- eller skärskada är god. I rapporten framkom även 

att rutiner och åtgärder efter en stick- eller skärskada fungerar relativt bra. Trots detta är 

en av anledningarna till underrapportering att det är omständligt och tidskrävande att 

göra rapporten. En annan orsak är att patienten inte bedöms som ”högrisk” (Schmidt, 

Östlund & Antonsson, 2012). 

 

USA:s kongress antog år 2000 en ny lag, ”the Needlestick Safety and Prevention Act”. 

I lagen refereras till studier som visat att stick- och skärsäkrade produkter, vilkas 

funktion är att skydda användaren mot stickskada, tillsammans med andra åtgärder 

minskat antalet stickskador signifikant (Needlestick Safety and Prevention Act of 

2000). En studie visade på en minskning av stick- och skärskador på 22 procent under 

åren 2002-2007 efter införande av stick- och skärsäkrade produkter (Laramie et al., 

2011). 

Blodsmitta 

Blodsmitta orsakas av att smittförande blod tränger in i mottagarens kropp, till exempel 

genom penetrering med vasst blodförorenat föremål eller blodkontakt med slemhinna 

eller skadad hud (AFS 1986:23). Blodsmitta hos patient kan vara okänd och därför ska 

det intraoperativa arbetet alltid utföras utan risk för överföring av smitta från personal 

till patient, från patient till personal eller mellan patienter (Gustafsson, Kelvered & 

Sandersen, 2012). Operationssalen är den vårdmiljö som har störst koncentration av 

vassa instrument. Dessutom exponeras operationspersonal i större utsträckning än övrig 
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personal inom hälso- och sjukvård för blod, kroppsvätskor och biologiskt material 

(Stringer, Infante-Rivard & Hanley, 2002; Thomas-Copeland, 2009). Risk för 

blodsmitta vid en stick- eller skärskada när nålen varit i kontakt med infekterad patient 

är för Hepatit B 33 procent, för Hepatit C 3 procent och för HIV är motsvarande siffra 

0,3 procent (Smittskyddsinstitutet, 2010). Smittskyddslagen klassar Hepatit B, Hepatit 

C och HIV som allmänfarliga och smittspårningspliktiga sjukdomar. Hepatit B kan 

övergå i en kronisk fas och då orsaka levercancer (http://www.smittskyddsinstitutet.se). 

I USA dör varje år mellan 100 och 200 sjukvårdsanställda personer som genom sitt 

arbete blivit smittade av Hepatit B. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om 

mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan, överkänslighet (AFS 

2005:1) ska arbetsgivaren utan kostnad för arbetstagarna erbjuda medicinska 

förebyggande åtgärder, exempelvis vaccination mot Hepatit B som efter tre doser ger 

ett 90-procentigt skydd (http://www.smittskyddsinstitutet.se). Hundratals vårdanställda 

blir smittade av Hepatit C, som också är ett dödligt virus. Förutom Hepatit B, Hepatit C 

och HIV utsätts personalen i en operationssal även för andra virus och en mängd olika 

former av biologisk agens, som bakterier, parasiter, svampar (Thomas-Copeland, 2009; 

Jörbeck & Samuelson, 2006). Sedan 1991 har det dokumenterats 132 fall av blodsmitta 

(Hepatit B, Hepatit C och HIV) från personal till patient världen över; 131 fall av 

överförd blodsmitta ägde rum under djup, invasiv kirurgi (Jagger, Berguer, Kornblatt 

Phillips, Parker & Gomaa, 2011). Risk för överförd blodsmitta från personal till patient 

är inte ointressant men försumbar i sammanhanget och inte fokus i detta arbete. 

 

I en studie framkom att flertalet sjuksköterskor underskattade risken för blodsmitta i sitt 

yrke och därför inte beaktade säkerhetsåtgärder. Sjuksköterskorna ansåg även att risken 

för blodsmitta var mer teoretisk än verklig. I studien framkom attityder som handlade 

om att för operationspersonal var kontaminering med blod en daglig händelse och 

något man får räkna med. Den här inställningen utgör liten eller ingen risk om blodet 

vore ofarligt men faktum är att det finns risk att smittas av ett dödligt virus 

(Leliopoulou, Waterman & Chakrabarty, 1999). Liknande resonemang om attityder till 

blodsmitta förs även i Svenska Miljöinstitutets rapport från 2012. OSHA i USA fastslår 

att arbete på en operationssal är mer riskfyllt än arbetet på en byggarbetsplats 

(Guglielmi & Hunter, 2011).  
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Lagstiftning 

Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) är till för att förebygga ohälsa och olycksfall i 

arbetet samt att en god arbetsmiljö ska uppnås. Hos arbetsgivaren ligger det 

huvudsakliga ansvaret för arbetsmiljön men arbetstagaren har också ett ansvar att följa 

lagen och aktivt medverka till att arbetsmiljön blir bra. Arbetsmiljölagen omfattar alla 

arbetsplatser i Sverige. När det gäller arbete som kan leda till kontakt med blod och 

biologisk agens gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter om mikrobiologiska 

arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan, överkänslighet (AFS 2005:1) tillsammans 

med Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om skydd mot blodsmitta 

(AFS 1986:23).  Dessa föreskrifter beskriver tydligt att stick- och skärskador ska 

undvikas och att skriftliga instruktioner för hur detta ska gå till ska finnas på 

arbetsplatsen.  

 

För att minska antalet stick- och skärskador inom hälso- och sjukvården i Sverige och 

övriga Europa antog Europeiska Unionens Råd 2010 ett direktiv benämnt ”Rådets 

direktiv 2010/32/EU”.  Senast 11 maj 2013 ska dessa direktiv ha överförts till nationell 

lagstiftning (EU, 2010). Kraven i direktivet är redan uppfyllda i svensk lagstiftning men 

följsamheten har inte varit tillräckligt god (Skoglund, 2012). Arbetsmiljöverket 

förtydligar därför och preciserar vilka krav som gäller i ett tillägg till AFS 2005:1.   

 

Tillägget AFS 2012:7 beskriver arbetsgivarens och arbetstagarens ansvar att ha ett 

säkert arbetssätt, skriftliga riktlinjer samt utbildning och uppföljning kring:  

”– hur man hanterar vassa föremål och kontaminerat material, även som 

avfall, 

– hur man använder säkra produkter för att skydda sig mot stick- och 

skärskador, …. 

– hur man minskar risken för smitta om en oönskad händelse har 

inträffat” (AFS 2012:7, 14 §). 

 

Tillägget formulerar tydligare än tidigare hur en kanyl med hylsa ska hanteras. Enligt 

lagen ska hälso- och sjukvårdspersonal: 

”– aldrig sätta tillbaka hylsan på en kanyl eller ett annat vasst föremål 

som använts på människor eller djur…”(AFS 2012:7, 22 §). 
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I och med att AFS 2012:7 träder i kraft 11 maj 2013 upphör Arbetarskyddsstyrelsens 

föreskrifter om blodsmitta (AFS 1986:23) att gälla. Arbetsgivaren skall även se till att 

den som råkat ut för en oönskad händelse omedelbart tas om hand med exempelvis 

postexpositionsprofylax och medicinska kontroller. 

 

Dessutom ska vårdgivaren enligt Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

(SOSFS 2011:9) planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra 

verksamheten. Detta ingår även i operationssjuksköterskans ansvar och finns 

beskrivet i operationssjuksköterskans kompetensbeskrivning (Riksföreningen för 

operationssjukvård, 2011). Vidare ska operationssjuksköterskor ha kunskap om 

medicintekniska produkter, dess funktion, risker och hantering. Detta beskrivs i 

Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- 

och sjukvården (SOSFS 2008:1).  

Riskområden 

De riskområden som AORN (2011), lyfter fram handlar främst om de olika momenten 

vid suturering, överräckning, hantering och förvaring av vassa instrument under 

operation.  

 

 De skador som orsakas av suturnålen drabbar framförallt operatören vid suturering av 

muskler och fascia när fingrar används i såret. Laddning och manipulering av suturnål i 

nålförare samt montering och demontering av knivblad är områden där skador ofta 

uppstår när fingrar används (AORN, 2011). De flesta stick- och skärskador under 

operation är självförvållade men var fjärde stickskada orsakas av en kollega. Upp till 16 

procent av stick- och skärskador sker vid överräckning av vassa instrument mellan 

operationssjuksköterska och operatör (AORN, 2011; Berguer & Heller, 2004). När nål 

och skalpell precis använts och ligger kvar i operationsområdet eller på en icke-

kommunicerad plats är risken att skada sig stor. Förvaring av förbrukade nålar, 

knivblad och andra vassa föremål är ännu ett riskområde (AORN, 2011). Enligt Jagger 

et al. (2011) orsakas majoriteten av stick-och skärskador av suturnålar följt av skalpell 

och injektionsnålar. När det gäller enbart yrkeskategorin operationssjuksköterskor 

orsakar suturnålarna 34 procent av stickskadorna och skalpellen står för 19 procent 

(Guglielmi & Hunter, 2011).  
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Återförande av hylsa på nål benämns som recapping bland annat i rapporten från 

Svenska Miljöinstitutet (Schmidt, Östlund & Antonsson, 2012). Här framkommer att 

recapping är vanligt förekommande samt att cirka hälften av de som återfört hylsan på 

nålen faktiskt skadat sig. Trots tydlig lagtext, praxis och instruktioner utförs recapping 

frekvent inom hälso- och sjukvården. Hanrahan och Reutter (1997) beskriver vikten av 

information till hälso- och sjukvårdsanställda att aldrig sätta tillbaka hylsan på en 

använd kanyl för att förhindra stickskador. 

 

Det finns studier som visar på att bristen på riktlinjer och rutiner genererar ett 

godtyckligt och individuellt arbete. Utförandet av arbetsuppgifter blir då beroende av 

kompetensen och erfarenheten hos personen som utför arbetsuppgifterna (Eckerland, 

Eriksson, Kärner & Edéll-Gustafsson, 2009). Vid hantering av stickande och skärande 

instrument under operation är teamet beroende av ett regelstyrt arbetssätt för att arbetet 

ska kunna utföras på ett säkert sätt (AFS 2012:7). 

Metoder och hjälpmedel 

Neutral zon och no-touch teknik 

Neutral zon är en utsedd plats som utgörs av exempelvis ett assistansbord, en 

gummiduk på instrumentbordet, en rondskål eller annan plats utsedd av operations-

sjuksköterskan. Detta speciella utrymme är ämnat för skarpa instrument, skalpell och 

andra liknande föremål som placeras på denna yta istället för att överräckas hand till 

hand. Genom att placera instrumentet på området vidrör operatör, eller assisterande 

operatör, och operationssjuksköterska inte ett skarpt föremål samtidigt eller befinner sig 

i området samtidigt. Innan operationen startas är teamets medlemmar överens om 

utsedd plats och införstådda med konceptet neutral zon (Folin, 1998). Guglielmi och 

Hunter (2011) menar att den neutrala zonen ska definieras/märkas ut samt identifieras 

verbalt innan operationsstart. En gummimatta, eventuellt magnetisk, eller en behållare 

avsedd för ändamålet kan användas för att definiera det område som ska användas som 

neutral zon. Om en behållare används ska den placeras i operationsområdet och inte 

hållas i av operationssjuksköterskan. Den neutrala zonen ska enbart användas till vassa 

instrument och endast till ett instrument i taget (Guglielmi & Hunter, 2011). Under 

operation ska vassa instrument placeras med spetsen riktad bort från personal, nogsamt 

kontrolleras vad gäller antal samt placering för att undvika stick- och skärskador 

(AORN, 2011).   
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Med no-touch teknik överlämnas instrument utan att personalens händer vidrör ett 

skarpt föremål samtidigt. Överlämning av instrument kan ske med hjälp av neutral zon, 

exempelvis en rondskål. Montering av knivblad med hjälp av peang och manipulering 

av suturnål med hjälp instrument är en no-touch teknik. Det vassa föremålet vidrörs inte 

med handen och risk för stick- och skärskada är mindre (Folin, 1998). 

Suturförpackningen ska användas när suturnålen laddas i nålföraren (AORN, 2011). 

Efter avslutad suturering rekommenderas att överräckning av suturnål görs med nålen 

dold i nålföraren (Al-Benna, 2010). En studie visade att risken minskade för stick- och 

skärskador med nästan 60 procent när no-touch teknik/hands-free technique användes 

(Stringer, Infante-Rivard & Hanley, 2002). Begreppet no-touch teknik benämns även 

hands-free technique i litteraturen, i uppsatsen kommer begreppet no-touch teknik att 

användas.  

Magnetlåda 

Använda nålar samt knivblad bör förvaras i en för detta ändamål utsedd steril 

magnetlåda (AORN, 2011; Drönen & Sletten Helgesen, 2012). Magnetlådan ska vara 

av material som inte kan penetreras av stickande föremål samt kunna slängas i soporna 

efter säker förslutning. Det finns också magnetlådor med demonteringsmöjlighet för 

knivblad. Demonteringen av knivbladet sker i en behållare i magnetlådan utan att vare 

sig peang eller fingrar behövs (Jagger, Perry, Gomaa & Phillips, 2008). 

Trubbiga nålar 

Kirurgiska nålar varierar i form, storlek, diameter samt spetsens utformning. Lämplig 

nål väljs efter vilken typ av vävnad som ska sutureras och lokalisation. Trubbiga nålar 

tillräckligt vassa för att användas i inre vävnad har tagits fram och rekommenderas som 

ett alternativ till vassa nålar för suturering i muskler och fascia. Intresset för trubbiga 

nålar har ökat beroende på risken för blodsmitta (Guglielmi & Hunter, 2011). 

Suturnålar är den vanligaste källan till stickskador under operation och är involverad i 

upp till 77 procent av fallen. Många skador med suturnålar uppstår vid suturering av 

muskler och fascia under sårförslutning, speciellt när fingrar används för att manipulera 

nålar och vävnad (Berguer & Heller, 2004). Randomiserade studier har visat att 

trubbiga nålar markant minskar och i vissa fall eliminerar perforation av handskar utan 

att operationstekniken försämras (Adams, Stojkovic & Leveson, 2010). Användandet 

av trubbiga suturnålar bör uppmuntras (AORN, 2011). Alternativ till vass hudsutur är, 
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när detta är lämpligt, suturtejp eller hudstapler som dessutom minskar operationstiden. 

Stapler, korrekt applicerad, ger mycket goda kosmetiska resultat (Guglielmi & Hunter, 

2011). 

Säkerhetskniv  

Det finns skalpeller på marknaden som ska underlätta ett säkert arbetssätt, så kallade 

säkerhetsknivar. Det handlar om engångsmaterial, för att utesluta monterings- och 

demonteringsmoment. Det finns även knivskaft där bladet kan dras in i skaftet vid 

överräckning och efter användande för att tillgodose en säkrare hantering (Jagger et al., 

2011). EPINet är ett databaserat nätverk där stick- och skärskador samt arbetsrelaterad 

blodsmitta registreras. EPINet omfattar länder runt om i världen, bland annat Sverige 

(Schmidt, Östlund & Antonsson, 2012). EPINets statistik visar att 30 procent av alla 

stick- och skärskador som sker i operationssalen involverar skalpell (Vose & McAdara-

Berkowitz, 2009).   

Riktlinjer 

Socialstyrelsen tar fram riktlinjer för hälso- och sjukvården, hälsoskyddet och 

smittskyddet samt socialtjänsten som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Riktlinjerna är inte juridiskt bindande men bör följas (http://www.socialstyrelsen.se). 

Enligt AFS 2012:7 är det arbetsgivarens och arbetstagarens ansvar att ha ett säkert 

arbetssätt och ta fram skriftliga riktlinjer som gäller på arbetsplatsen. Regler och 

riktlinjer bidrar till en tydligare struktur och en gemensam grund att arbeta utifrån (Ely 

et al., 2001). 
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PROBLEMFORMULERING 

Under operation sker kontinuerligt hantering av vassa instrument vilket innebär stora 

risker för stick- och skärskador och således blodsmitta för personal. Dessa risker är 

kända bland operationssjuksköterskor och det finns beskrivet i litteraturen hur hantering 

av dessa instrument och material kan göras på ett säkert sätt (Guglielmi & Hunter, 

2011; Folin, 1998; Folin, Nyberg & Nordström, 2000). Trots medvetenhet om riskerna 

och kunskap, dokumenterad i litteraturen, kring säker hantering uppstår stick- och 

skärskador under operation. Det saknas framtagna rutiner och riktlinjer för hantering av 

stickande och skärande instrument på majoriteten av akutsjukhusen i Stockholm. 

Bristen på dessa dokument resulterar i ett självstyrt säkerhetsarbete i operationssalen 

där säkerhetsnivån avgörs av den person som arbetar på sal och den personens 

riskbedömning av arbetet. För att kunna förbättra säkerheten angående stickande och 

skärande instrument behövs ett underlag som beskriver hur hanteringen utförs. 

SYFTE 

Syftet med den här studien är att undersöka operationssjuksköterskans hantering av 

stickande och skärande instrument i operationssalen. 
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METOD 

Design 

Studiens design är en empirisk tvärsnittsstudie med en kvantitativ ansats. En population 

iakttas vid en viss tidpunkt eller under ett kort tidsintervall och kvantifierbar data 

samlas in systematiskt. En strukturerad observationsstudie utfördes på två operations-

avdelningar på Södersjukhuset i Stockholm för att undersöka operationssjuksköterskans 

hantering av stickande och skärande instrument i operationssalen. En strukturerad 

observationsstudie innebär att forskaren använder förutbestämda regler för observation 

och notering av beteendet (Bryman, 2011). 

Urval 

Urvalet av operationer gjordes på två enheter, Ortopedoperation och Dagkirurgisk 

centrum (DKC), på Södersjukhuset i Stockholm. På DKC utförs operationer inom 

kirurgi, ortopedi samt urologi. Samtliga operationer observerades på dagtid då 

operationerna på jourtid planeras med kortare varsel och är färre till antal. På dessa två 

operationsenheter arbetade 30 operationssjuksköterskor. Observationerna utfördes 

under två veckor där operationssjuksköterskan, och operationssjuksköterskans 

interaktion med operatören, studerades gällande hantering av stickande och skärande 

instrument. Val av operation gjordes före varje observation utifrån vilka operationer 

som var planerade på varje enhet i operationsplaneringssystemet Orbit. 

Exklusionskriterier för studien var operationer där beräknad operationstid överskred tre 

timmar. Urologioperationer exkluderades på grund av att instrumenten som används 

ofta inte inkluderade de vassa instrument som studien avsåg att observera. I de fall där 

flera operationer startade samtidigt exkluderades de operationer där operations-

sjuksköterskorna redan observerats. Totalt observerades 18 operationssjuksköterskor 

varav 12 på Ortopedoperation och 6 på DKC. Detta skedde under totalt 50 operationer 

varav 20 på Ortopedoperation och 30 på DKC. Alla utvalda operationer fullföljdes och 

finns med i resultatet. 

Datainsamlingsmetoder 

Inför studien gjordes en genomsökning efter ett validerat observationsschema som 

skulle fungera för ändamålet. Inget lämpligt schema hittades och datainsamlingen till 

observationsstudien genomfördes därför med hjälp av ett eget framtaget, ej validerat, 
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observationsschema där de specifika momenten som iakttogs fanns uppställda (Bilaga 

1). Observationsschemat var utformat i delarna preoperativ, intraoperativ samt 

postoperativ för att följa flödet under operation. Den preoperativa delen, innehöll 

uppgifter om operationen var akut eller elektiv, om det fanns en känd blodsmitta, typ av 

operation, antal personer i operationsområdet samt löpnummer. Informationen 

definierade operationen och gav struktur och ordning i datainsamlingen. Dessutom 

registrerades förekomst av trubbiga nålar, magnetlåda, neutral zon och recapping. 

Dessa kategorier registrerades med ja eller nej. I kategorin recapping noterades även 

hur många gånger recapping utfördes samt om det utfördes med enhandsgrepp. Den 

intraoperativa delen användes under operation och innehöll förutbestämda aktiviteter 

med kategorier inklusive utrymme för kommentarer. Aktiviteterna med kategorier i den 

intra- och postoperativa delen valdes ut baserat på litteratur (Folin et al., 2000; AORN, 

2011; Berguer & Heller, 2004; Jagger et al., 2011; Stringer et al., 2002; Stringer, 

Haines, Goldsmith, Blythe & Harris, 2006; Rothrock & McEwen, 2011; Myklestul 

Dåvöy, Hansen & Hege Eide, 2012) samt egna erfarenheter. 

 

Under observationerna befann sig författarna inne på operationssalen i korrekt 

arbetsdräkt. För att kunna observera operationssjuksköterskan samt operatören på bästa 

sätt anpassade författarna sin position i operationssalen kontinuerligt beroende på 

ingrepp och övrig personal. Författarna eftersträvade att placera sig så nära 

operationsområdet som möjligt utan att störa. En rad olika aktiviteter observerades och 

varje utförd aktivitet noterades med en markering, ”en pinne” i observationsschemat 

där även utrymme för kommentarer fanns. Data samlades in av författarna som var 

icke-deltagande observatörer, observatörerna iakttar men deltar inte (Bryman, 2011; 

Polit & Beck, 2012).  Observationerna utfördes av författarna var för sig på respektive 

enhet på dagtid under två veckor. Uppskattningsvis var den genomsnittliga 

operationstiden två timmar, på 50 operationer, vilket genererar en total observationstid 

om cirka 100 timmar. 

Dataanalys 

Insamlad data från observationerna har sammanställts i Excel. Den preoperativa delen 

har sammanställts på ett blad med samtliga uppgifter. Eftersom det endast finns två 

svarsvärden: ja eller nej, handlar det om dikotoma variabler (Bryman, 2008). 

Aktiviteten recapping flyttades till den intraoperativa delen eftersom den utfördes under 
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operation. Varje aktivitet i den intra- och postoperativa delen, tio olika aktiviteter, har 

tilldelats var sitt blad med samma namn som aktiviteten. All insamlad data i form av 

markeringar i respektive aktivitet ”pinne i protokollet” har sedan räknats ihop under 

varje kategori. Det finns fler än två kategorier, kategorierna kan inte rangordnas vilket 

betyder att variablerna är nominal- eller kategorivariabler (Bryman, 2008). Materialet 

har sedan redovisats med deskriptiv statistik i form av text, figurer och tabeller. I 

material med nominal- eller kategorivariabler är stapeldiagram och cirkeldiagram två 

av de mest tydligaste presentationerna att göra (Bryman, 2008). Aktiviteterna från 

observationerna har sammanställts genomgående som antal utförda aktiviteter, båda 

enheterna sammanslaget, med undantag av överräckning av skalpell. Detta beskrivs 

mer utförligt under resultat. 

ETISKA ASPEKTER 

Denna studie har bedrivits enligt rådande etiska principer för forskning (Bryman, 

2011).  Informationskravet tillgodosågs genom att deltagarna delgavs information om 

observationsstudien både skriftligt och muntligt före start. Författarna mailade 

information om studien till samtliga operationssjuksköterskor. Muntlig information 

delgavs respektive enhet på morgonmöte. Skriftlig information om studien sattes upp i 

operationskorridoren på respektive enhet inför observationsstudien (Bilaga 4). 

Samtyckeskravet tillgodosågs genom muntligt samtycke av berörd 

operationssjuksköterska innan operationsstart eller under morgonsamlingen. 

Deltagandet i projektet var frivilligt och detta framgick tydligt i informationen till 

deltagarna. Vidare kunde deltagarna när som helst och utan angivande av skäl avbryta 

sitt deltagande utan konsekvenser för dessa. Eftersom författarna arbetar på de aktuella 

enheterna fanns en risk att operationssjuksköterskorna upplevde svårighet att avböja 

deltagande. Ingen operationssjuksköterska avböjde dock deltagande i studien. 

Godkännande från respektive verksamhetschef inhämtades innan studien påbörjades 

(Bilaga 2 och 3). Konfidentialitetskravet tillgodosågs genom att inga känsliga 

personuppgifter, såsom namn och personnummer behandlades i studien och all 

forskningsdata avidentifierades och hanterades konfidentiellt. Nyttjandekravet 

tillgodosågs genom att insamlat material endast använts för forskningsändamål. 

Studiens resultat kommer att delges de berörda enheterna då den är en del i ett 

utvecklingsarbete på Södersjukhuset.  
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RESULTAT 

Resultatet redovisas enligt samma struktur som observationsschemat med undantag av 

kategorin recapping som avhandlas i den intraoperativa delen på grund av att 

aktiviteten observerats under operation. Materialet är insamlat på två enheter och 

redovisas sammanslaget. Resultaten från de olika kategorierna beskrivs med text och i 

de fall det är relevant, även med tabeller och figurer.  

 

Totalt tre stick- och skärskador inträffade under observationerna, två incidenter 

involverade enbart operatören. En incident involverade operatör och 

operationssjuksköterska vid överräckning av använd suturnål i nålförare.  

Preoperativ del 

Av 50 observerade operationer var 16 akuta och resterande planerade operationer. 

Antal personer i operationsområdet var mellan två till fyra personer. En av de 

observerade operationerna utfördes på patient med journalförd blodsmitta, Hepatit C. 

Under denna operation använde operationssjuksköterskan och assisterande operatör 

kevlarhandskar mellan dubbla handskar. Operatören använde endast dubbla handskar.  

 

Trubbiga nålar användes vid en operation. Denna operation utfördes på 

Ortopedoperation och var en femurfraktur där sårhålan var trång och djup. Under 

övriga observerade operationer förekom eller diskuterades inte trubbiga nålar. På DKC 

fanns inga trubbiga nålar i varken sterilförråd eller operationssalar. Bruk av magnetlåda 

förekom inte på någon av de observerade operationerna. Bägge observatörerna noterade 

att magnetlåda fanns att tillgå på enheterna. Neutral zon användes under en operation. 

På denna operation definierade operationssjuksköterskan en neutral zon genom att 

verbalt kommunicera detta samt peka på ett område på instrumentbordet före incision. 

Ingen gummimatta fanns framtagen eller tillgänglig under någon operation. Det 

noterades att samtliga plocklistor på enheterna saknade magnetlåda, säkerhetskniv, 

gummimatta och extra rondskål. I ett försök att märka ut ett område avsett för vassa 

instrument, exempelvis skalpellen, användes de vita sterila engångshanddukarna vid ett 

flertal tillfällen. Dessa finns förpackade tillsammans med operationsrocken och i 

kundanpassade operationsset. Instrument förvarades under operation på 

engångshandduk och när operatören under en operation tog ett instrument följde 

engångshandduk och skalpell med och föll ner på golvet nära personalens fötter. 
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Intraoperativ del 

Skalpell 

På Ortopedoperation fanns fler än ett knivskaft, med olika längd, på ett antal 

operarationer och således monterades fler än ett knivblad under dessa operationer. Av 

sammanlagt 62 observerade monteringar innan operationsstart användes fingrarna 53 

gånger. Peang användes för att montera knivbladet de resterande gångerna, se figur 1. 

Det noterades att säkerhetskniv inte användes eller fanns att tillgå på någon av 

enheterna. 

 

Alla demonteringar under operation utom en utfördes med hjälp av peang (27 av 28 

demonteringar). En demontering gjordes med fingrarna. Vid montering användes peang 

6 av 18 gånger och övriga 12 monteringar utfördes med fingrarna, se figur 2.  

 

           

 Figur 1. Montering av knivblad Figur 2. Montering av knivblad på   
 på skalpell innan operation n=62 skalpell under operation n=18 
 
På ett antal av operationerna demonterades knivbladet utan att ett nytt monterades 

därför visar resultatet fler demonteringar än monteringar. Alltså sker inte alltid ett byte 

av knivblad men demonteringen kvarstår i aktiviteten byte av knivblad. 

 

På de flesta operationerna räcktes skalpellen ett flertal gånger mellan 

operationssjuksköterka och operatör. Totalt överräcktes skalpellen 139 gånger hand till 

hand och 146 gånger via rondskål. Operatören tog och återlämnade själv skalpellen via 

ass/instrumentbord 44 gånger. 

 

Resultatet visar på en skillnad enheterna emellan när det gäller överräckning med 

skalpell via rondskål som enda överräckningsteknik. På Ortopedoperation utfördes 

överräckningarna enbart med hjälp av rondskål på elva procent av operationerna. På 

Peang
15%

Fingrar
85%

Innan operationsstart

Peang
33 %

Fingrar
67 %

Under operation
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DKC var motsvarande siffra 49 procent. Det noterades att under operationer på 

ortopedoperation användes både kort och lång skalpell. Vid några av dessa operationer 

användes rondskålen för överräckning av den korta skalpellen. Den långa skalpellen 

överräcktes hand till hand då den var för lång för att få plats i rondskålen. 

 

På Ortopedoperation observerades den operation där flest överräckningar av skalpell 

ägde rum. Totalt överräcktes skalpellen 27 gånger hand till hand, elva gånger med hjälp 

av rondskål samt tre gånger via ass/instrumentbord. Detta är ett exempel på en 

operation där olika överräckningstekniker blandas. Resultatet visar att 75 procent av 

operationerna på ortopedoperation blandar olika överräckningstekniker. Motsvarande 

siffra på DKC är 40 procent. 

 

Vid operationer med armbord noterades att rondskålen ofta placerades på armbordet 

som hjälpmedel och förvaringsplats vid överräckning. 

 

Nålförare  

Totalt laddades nålföraren 140 gånger varav 124 gånger direkt ur suturförpackningen. 

16 gånger var det en lös suturnål och tråd som laddades med hjälp av fingrarna i 

nålföraren. 

.  

 

 

Figur 4. Överräckning nålförare med nål – under operation, n=259. 
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Överräckning av nålförare med nål utfördes totalt 259 gånger. Överräckning hand till 

hand med nålspetsen öppen (oskyddad) utfördes cirka hälften av gångerna, se figur 4. 

De flesta tillfällen då nålföraren överräcktes med nålen dold var efter att sista suturen 

gjorts  

 

Injektionsspruta 

Totalt gjordes 112 överräckningar med injektionsspruta. Hand till hand överräcktes 

injektionssprutan 95 gånger. Rondskål användes inte alls. Operatören tog eller la ifrån 

sig injektionssprutan själv på assistans- eller instrumentbord 17 gånger. Försök gjordes 

att överräcka injektionssprutan i rondskål under några operationer men 

operationssjuksköterskan valde sedan hand till hand-överräckning då injektionssprutan 

var för lång för att passa i rondskålen. 

 

Recapping utfördes på två tredjedelar av operationerna där injektionsnål användes. På 

dessa operationer utfördes recapping totalt 22 gånger under förberedelserna och 29 

gånger under operation. Operationssjuksköterskorna använde ibland enhandsgrepp och 

ibland tvåhandsgrepp när de utförde recapping. Vid enhandsgrepp sattes platshylsan 

fast under gallret alternativt platshylsan låg löst på instrumentbordet och återföring av 

hylsa på nål utfördes med en hand.  

 

Förvaring   

Fyra förutbestämda kategorier: dedikerad plats, rondskål, magnetlåda och ej 

specificerat användes för att notera val av förvaring under operation. Under en och 

samma operation kan förvaring av ett instrument ha skett på fler än ett ställe.  

 

Förvaring av suturnålar under operation gjordes främst i rondskål/liten skål och på 

dedikerad plats. Magnetlåda togs inte fram och användes inte under någon av de 

observerade operationerna. Skalpell förvarades under operation antingen på dedikerad 

plats eller i rondskål/liten skål. Majoriteten av demonterade knivblad förvarades under 

operation i rondskål/liten skål och övriga tillfällen på dedikerad plats. Magnetlåda 

användes inte heller här som förvaringsplats. Majoriteten av injektionsnålar förvarades 

på dedikerad plats, några förvarades i rondskål, se tabell 1. 
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Tabell 1. Förvaring under operation. 
 

Rondskål  Dedikerad plats Ej specificerad  Magnetlåda 

Suturnålar  27  16  3  0 

Skalpell  26  32  0  0 

Knivblad   17  5  0  0 

Injektionsnål  8  25  0  0 

 

Under operation förvarades stickande och skärande avfall ofta i en rondskål eller liten 

skål. Om rondskålen/liten skål behövdes till annat tömdes avfallet på 

instrumentbord/assistansbord. Avfallet plockades sedan ofta tillbaka i rondskålen/liten 

skål med hjälp av fingrarna. 

Postoperativ del 

Skalpell 

Efter operation demonterades knivblad 52 gånger, varav åtta stycken demonterades 

med fingrarna och resterande med peang. Antalet demonteringar efter operation är fler 

än antal operationer eftersom fler skalpeller förekom under vissa ortopediska 

operationer. 

 

Avfallshantering av stickande och skärande 

Efter operation utfördes 85 procent av deponeringarna utan att stickande och skärande 

avfall vidrördes med fingrarna. Vid åtta tillfällen observerades att 

operationssjuksköterskan använde fingrarna. Efter fyra operationer deponerades 

avfallet på fler än ett sätt, med fingrar, med hjälp av peang och direkt från skål ner i 

burken för stickande och skärande avfall. 
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DISKUSSION 

Studiens resultat visar på brister inom samtliga områden som observerats. Beskrivna 

hjälpmedel och metoder för att förhindra stick- och skärskador användes i liten 

utsträckning.  Trots detta utfördes viss hantering av vassa instrument på ett säkert sätt. 

Stundom utfördes arbetet på ett riskfyllt sätt.  

Metoddiskussion 

För att besvara studiens syfte valdes en strukturerad observationsstudie med ett 

framtaget icke validerat observationsschema. I jämförelse med intervjuer och enkäter 

ger strukturerade observationer en mer tillförlitlig information (Bryman, 2011). Enligt 

Polit & Beck (2012) kan ett instrument, i det här fallet observationsschemat, ha hög 

reliabilitet utan att vara validerat. Metoden erbjöd tillfälle att objektivt samla in och 

granska data för att se hur operationssjuksköterskor faktiskt arbetar och inte hur de 

uppger att de arbetar. Med ett observationsschema med förutbestämda kategorier finns 

risk för förbiseende av företeelser som kan ha inverkan på studien. Enligt Bryman 

(2011) ska de beteenden som beskrivs i olika kategorier inte vara överlappande för att 

undvika osäkerhet om hur beteendet ska kodas. I ett försök att undvika detta var 

aktiviteter och kategorier omsorgsfullt framtagna och väl förankrade i litteraturen. 

Dessutom skapades utrymme på observationsschemat för kommentarer som 

rekommenderas av Bryman (2011).  

 

Det är inte sannolikt att en person som utför observationer kan se allt som sker (Polit & 

Beck, 2012). Observationer och tolkning av insamlat material är en utmaning som 

kräver uppmärksamhet, perception och känsla. Att objektivt utföra detta är kanske 

omöjligt (Polit & Beck, 2012). Författarna är medvetna om komplexiteten att observera 

kollegor och risk för bias i mätningarna. Enligt Polit & Beck (2012) finns en möjlighet 

att deltagare förändrar sitt arbetssätt på grund av att de är medvetna om att de är 

observerade. En annan risk för bias i studien är att tolkningar av beteenden görs olika 

och därmed registreras på olika sätt. För att minimera risken för detta gjordes en 

avstämning och justering av observationsschemat efter två observationer, vilket ökade 

reliabiliteten. Av resultatet framkommer att validiteten är god då vi har mätt det vi 

avsåg att mäta. 
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Antalet observerade operationssjuksköterskor uppgår till 18 av 36 vilket var så många 

som urvalet medgav under två veckors observationer. Det optimala för att besvara 

studiens syfte hade varit att observera samtliga operationssjuksköterskor lika många 

gånger vardera. Totalt observerades 50 operationer under cirka hundra timmar vilket 

genererade ett tillräckligt stort material för att tillgodose syftet. Ingen skillnad noterades 

under förberedelser eller arbete på operation mellan planerade och akuta operationer. 

Huruvida förberedelser och arbetssätt förändras i en mycket akut situation har inte 

kunnat observeras i studien. 

 

För att kunna generalisera ett resultat är det viktigt att urvalet är representativt vilket 

inte är fallet när observationerna görs uteslutande på dagtid på ett sjukhus (Bryman, 

2011). Dessutom finns en risk för överbetoning av vissa deltagare då några operations-

sjuksköterskor observerades flera gånger.  

Resultatdiskussion 

Studiens syfte har uppfyllts genom att undersöka och redovisa operations-

sjuksköterskors hantering av stickande och skärande instrument i operationssalen.  

 

Resultatet visar att förekomst av beskrivna metoder och hjälpmedel för att förhindra 

stick- och skärskador var mycket liten. Trots detta utfördes viss hantering av vassa 

instrument på ett säkert sätt. Det noterades att operationssjuksköterskan hanterade de 

riskabla momenten med vassa instrument på ett eget utarbetat sätt. Att samla suturnålar 

och förbrukade knivblad i en liten skål är exempel på detta men då den lilla skålen 

behövdes för ett annat syfte, tömdes innehållet på instrumentbordet. Fingrar användes 

sedan för att lägga tillbaka materialet. Om suturnålar och knivblad förvarats i en 

magnetlåda avsedd endast för detta hade riskabel hantering undvikts. Med 

utgångspunkt i detta behöver arbetsmoment där personal/teamet utsätts för risker 

struktureras med hjälp av riktlinjer. Ett arbetssätt reglerat med riktlinjer resulterar i 

enhetlig och tydlig struktur och självstyrt arbete minimeras.  Säkerhetsnivån blir då inte 

lika beroende av individens omdöme, kompetens och erfarenhet vilket också bekräftas i 

Blackwood et al’s studie (2009). Genom att säkerhetsnivån i operationssalen förbättras 

ökar även patientsäkerheten.  
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Enligt AORN´s (2011) rekommendationer bör magnetlåda, trubbiga nålar, neutral zon 

och säkerhetskniv användas vid operation. Magnetlåda fanns på enheterna men inte i 

operationssalen eller i det kundanpassade operationssetet. Plocklistorna på enheterna 

saknar magnetlåda i förteckningen. Om hjälpmedel såsom magnetlåda hade funnits i 

operationssetet skulle den troligen använts eftersom tillgängligheten då inte varit 

beroende av tidspress eller personliga preferenser. Resonemanget gäller även för extra 

rondskål som trots att behov uppstod under operation inte efterfrågades. Gummimatta 

fanns inte att tillgå på operationsenheterna och var därför inte ett alternativ som markör 

vid neutral zon. För att användning av gummimatta vid neutral zon ska vara aktuellt 

krävs tillgänglighet i kombination med utbildning.  När det gäller hantering/förvaring 

av skalpell, injektionsnål och nålförare med suturnål märktes en önskan om att vilja 

avsätta ett område för dessa instrument. Sterila engångshanddukar som saknar 

röntgentråd användes för denna funktion. Operationssjuksköterskan är ansvarig för att 

förhindra att material lämnas kvar i patient (Riksföreningen för operationssjukvård, 

2011), engångshanddukar ingår inte i kontrollräkning och syns inte på röntgen. Om 

instrument förvaras på engångshandduken finns risk för att handduken följer med vid 

överräckning och andra instrument dras ner på golvet. Det finns stora risker såsom 

kvarlämnat material i patient och oavsiktlig oreda i instrumenthanteringen som kan 

undvikas genom att inte använda sterila engångshanddukar och annat omärkt material 

under operation. Cutter & Jordan (2012) beskriver olika anledningar till att inte följa 

rekommendationer kring säkerhet. Några av de angivna orsakerna är tidsbrist, att 

materialet inte finns tillgängligt, brist på stöd från ledning, dåliga förebilder, 

uppfattning att skyddsutrustning och hjälpmedel är ineffektiva samt att riskerna ingår i 

arbetet. Största risken enligt Nagao et al. (2009) för stick- och skärskada, är när 

operationssjuksköterskan räknar, kontrollerar och sorterar vassa instrument. Enligt 

samma studie kommer överräckning på andra plats när det gäller 

operationssjuksköterskans och operatörens risk för stick- och skärskada. 

 

En definierad och verbalt kommunicerad neutral zon användes enbart en gång trots att 

litteratur och forskning beskriver och rekommenderar tekniken (AORN, 2011; Folin, 

1998; Folin, Nyberg & Nordström, 2000; Guglielmi & Hunter, 2011; Jong & Park, 

2009; Stringer, et al., 2009). Vi har noterat under studien att vid vissa operationer 

använde operationssjuksköterskan och operatören delvis neutral zon, exempelvis vid 

operationer med armbord vars yta var lämplig för ändamålet. Den neutrala zonen 
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kommunicerades inte verbalt före operationsstart men operationssjuksköterskan 

initierade en neutral zon genom att placera en rondskål med instrument på armbordet. 

På detta sätt möjliggjordes överräckning med no-touch teknik. Metoden användes alltså 

delvis när förutsättningar fanns, exempelvis utnyttjades armbordets yta som neutral 

zon. En orsak till varför neutral zon inte användes mer kan vara att hjälpmedel i form 

av gummimatta saknades på operationsenheterna och att neutral zon inte var en 

inarbetad arbetsmetod. Överräckning av nålförare med suturnål, injektionsspruta och 

lång skalpell utfördes nästan uteslutande hand till hand men bör ske med hjälp av 

neutral zon för att förhindra stick- och skärskador. Vid överräckning av lång skalpell 

bör ett hjälpmedel anpassat för detta användas. Att använda rondskål var i detta 

avseende möjligen inte funktionellt då nålförare, injektionsspruta och lång skalpell var 

för långa för att passa i skålen. I dessa fall hade no-touch teknik med neutral zon varit 

en lämplig arbetsmetod. Enligt Stringer & Haines (2006) finns det olika åsikter om vad 

som anses vara vassa instrument och därför bör överräckas med no-touch teknik. De 

instrument som rutinmässigt klassificeras som vassa instrument är skalpell, 

injektionsnål och suturnål men hit räknas numera också andra vassa föremål så som 

cerklage, troakar och vassa benfragment. En studie visar att risker för stick- och 

skärskador minskar med 60 procent när no-touch teknik används (Stringer & Haines, 

2006). 

 

Inför operation, under sterila förhållanden, monterades knivbladet nästan alla gånger 

med fingrarna. Vid montering under operation, med sterilt knivblad men med orena 

handskar, skedde majoriteten av monteringarar med fingrarna trots att ett säkert 

arbetssätt med instrument var möjligt. Möjligen är orsakerna till detta att knivbladet 

upplevdes som ofarligt när det var oanvänt, trots att handskarna var orena, och/eller att 

användandet av peang upplevdes som omständligt. En annan orsak kan vara att det inte 

var en inarbetad arbetsmetod. Under operation, med använt material, skedde 

demontering med peang alla gånger utom en. När risken var uppenbar, kniven var 

använd, valdes ett säkert arbetssätt i stor utstäckning. En annan möjlig orsak till att 

välja instrument i detta moment är att det kan vara besvärligt att demontera skalpellen 

med fingrarna. Efter operation däremot användes fingrarna fler gånger än under 

operation vilket tyder på ett divergerat arbetssätt. Enligt en studie sker många skador 

med skalpell i samband med montering, demontering och förvaring under operation 

(Vose och McAdara-Berkowitz, 2009). Dessa moment utförs av operations-
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sjuksköterskan och utgör enligt Jagger et al. (2011) tolv procent av de skador som 

orsakas av skalpell. Säkerhetskniv fanns inte att tillgå på enheterna. Vid användande av 

säkerhetskniv tas riskmomenten montering och demontering bort vilket innebär ett 

säkrare arbetssätt samt färre riskabla arbetsmoment för operationssjuksköterskan 

(Jagger et al., 2011). 

 

Recapping är den enda enskilda aktivitet som hälso-och sjukvårdspersonal tydligt 

förbjuds att utföra enligt AFS 2005:1 tillägget AFS 2012:7 skärper ytterligare 

formuleringen kring detta. Studien visar att recapping var vanligt förekommande under 

operation. Troligen kan detta bero på att lagen inte är känd vilket i sin tur kan bero på 

att skriftliga riktlinjer saknas på arbetsplatsen. Att återföra hylsa på nål med 

enhandsgrepp upplevdes eventuellt som ett arbetssätt där risk för stickskada var låg. 

Var nålen dessutom inte använd på patient, exempelvis i den förberedande fasen, 

uppfattades möjligen inte recapping som en risk. Ett invant beteende att utföra 

recapping inför operation ökar risken för att detta beteende även används när nålen är 

kontaminerad. Plasthylsan bör inte förekomma i det sterila området eftersom den inte är 

av röntgentätt material. En av AORN´s (2011) strategier för att minska perioperativa 

risker är att operationssjuksköterskan bör ta till sig och använda ett säkert arbetssätt i 

det dagliga arbetet vid förberedande och användande av vassa instrument.  

 

En orsak till att arbetet inte alltid utförs på ett säkert sätt kan vara avsaknad av tydliga 

riktlinjer. I en studie av Cutter & Jordan (2012) framkom att operationssjuksköterskor 

gärna tar till sig och följer skriftliga rutiner och riktlinjer som betonar deras roll i 

säkerhetsarbetet att förhindra stick- och skärskador. Operationsteamet består av olika 

professioner och det finns lite forskning kring betydelse och tillit till riktlinjer i 

multidisciplinära team (McDonald, Warring, Harrison, Walshe & Boaden, 2005). En 

konsekvens av att riktlinjer saknas är att riskbedömningar utförs subjektivt istället för 

att alla patienter bedöms som potentiella bärare av blodsmitta. Detta kan leda till att 

arbetet i operationssalen ser olika ut beroende på vilken riskbedömning som görs. I en 

studie framkom att följsamhet till riktlinjer endast ökade i de fall där utbildning gavs 

som resulterade i en ökad medvetenhet om de risker som förekommer (Willy, Dhillon, 

Loewen, Wesley & Henderson, 1990). Som visats i studier är det först när 

operationspersonal inser den faktiska risken för blodsmitta som förändrat beteende och 

följsamhet till riktlinjer är möjlig (Quebbeman et al., 1990; Willy et al., 1990).   
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Slutsats 

Vi har i vår studie noterat att beskrivna hjälpmedel och metoder för hantering av 

stickande och skärande instrument finns men användes i väldigt liten utsträckning 

vilket resulterar i ett självstyrt säkerhetsarbete i operationssalen. Tydliga rutiner och 

skriftliga riktlinjer för hantering av stickande och skärande instrument behövs. 

Hjälpmedel behöver göras mer tillgängliga, utbildning kring risker samt uppföljning 

kring hantering av stickande och skärande instrument bör ske regelbundet för att 

operationspersonalen inte ska utsättas för onödiga risker. 

Klinisk betydelse 

 Ökad förståelse för hur arbetet i operationssalen ser ut när det gäller stickande 

och skärande instrument.  

 Studien kan fungera som en del av ett utvecklingsarbete på Södersjukhuset 

gällande hantering och arbetssätt av stickande och skärande instrument samt 

vara del av ett underlag vid framtagande av skriftliga rutiner och riktlinjer.  

 Ökad tillgänglighet av hjälpmedel till exempel genom uppdatering av innehåll i 

kundanpassat operationsset och plocklistor. 

Förslag på vidare forskning/utveckling 

 Ny lagstiftning och skärpta krav på skriftliga riktlinjer är intressant för framtida 

forskning. I framtiden kan studien göras om för att se hur lagen följs och om 

användningen av säkerhetsprodukter ökat.  

 Svenska studier som undersöker operationssjuksköterkans uppfattning om risk 

för blodsmitta samt relevansen av skriftliga riktlinjer och dess funktion i team 

som består av olika professioner. 
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Till verksamhetschefen vid 
Dagkirurgiska kliniken, Södersjukhuset 

  
Förfrågan angående genomförande av studie. 
 

 Vi, Suzanne Korsner Borg och Frida Runnquist Larsson studerar på specialistsjuk-
sköterskeutbildningen med inriktning mot operationsjukvård 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: Operationssjuksköterskors hantering av stickande 
och skärande instrument.  
 
Studiens övergripande syfte är att undersöka hantering och arbetssätt i en operationssal 
gällande stickande och skärande instrument. 

Datainsamlingen kommer att ske med hjälp av observationer under operationer 
utförda på operationsenheten. 
  
Tidsplan: Datainsamlingen planeras starta v 2 och vara avslutad v 3 2013.  
 
Vi förbinder oss att skriftligt och muntligt informera personal i berörda verksamheter. 
Vidare förbinder vi oss att handskas konfidentiellt med insamlad data. 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 
Dagkirurgiska kliniken, DKC, på Södersjukhuset.  
 
Stockholm 2012-12-10 
 
Suzanne Korsner Borg    Frida Runnquist Larsson    
E-post: sukoopv12@rkh.seE-post   E-post: fruuopv12@rkh.se 
 
 
Yvonne Törnqvist 
E-post: yvonne.tornqvist@karolinska.se 
 
 
Röda Korsets Högskola 
Box 55 676 
102 15 Stockholm 
 
Tel. 08-58751600 
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Till verksamhetschefen vid 

Ortopedoperation, Södersjukhuset 
  

Förfrågan angående genomförande av studie. 
 

 Vi, Frida Runnquist Larsson och Suzanne Korsner Borg studerar på 
specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot operationsjukvård 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: Operationssjuksköterskors hantering av stickande 
och skärande instrument.  
 
Studiens övergripande syfte är att undersöka hantering och arbetssätt i en 
operationssal gällande stickande och skärande instrument. 
Datainsamlingen kommer att ske med hjälp av observationer under operationer 
utförda på operationsenheten. 
  
Tidsplan: Datainsamlingen planeras starta v 2 och vara avslutad v 3 2013.  
 
Vi förbinder oss att skriftligt och muntligt informera personal i berörda verksamheter. 
Vidare förbinder vi oss att handskas konfidentiellt med insamlad data. 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 
Ortopedoperation på Södersjukhuset.  
 
Stockholm 2012-12-10 
 
Frida Runnquist Larsson     Suzanne Korsner Borg  
E-post: fruuopv12@rkh.se   E-post: sukoopv12@rkh.se 
 
 
 
Yvonne Törnqvist 
E-post: yvonne.tornqvist@karolinska.se 
 
 
Röda Korsets Högskola 
Box 55 676 
102 15 Stockholm 
 
Tel. 08-58751600 
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Information om observationsstudie under veckorna  

2-3 2013 

 

Vi, Suzanne Korsner Borg och Frida Runnquist Larsson studerar på specialistsjuk-

sköterskeutbildningen med inriktning mot operationssjukvård 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 observationsstudie gällande hantering av 

stickande och skärande instrument.   

 

Datainsamlingen kommer att ske med hjälp av observationer under ett antal 

operationer under vecka 2 och 3.  

 

Deltagandet i projektet är frivilligt. Deltagare kan när som helst och utan angivande av 

skäl avbryta sitt deltagande utan konsekvenser för denne. Inga känsliga 

personuppgifter, så som namn och personnummer kommer att behandlas i studien och 

all forskningsdata kommer att avidentifieras och hanteras konfidentiellt.  

Studiens resultat kommer att delges de berörda enheterna. 

Vår förhoppning är att studien resulterar i bättre patientsäkerhet och säkrare arbetsmiljö 

för oss alla. 

Vid frågor är ni välkomna att höra av er. 

 

Vänliga hälsningar, 

Frida & Suzanne 
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