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Bildandet av kvalitetsrådet
• 2008 Socialstyrelsen plockar bort lagar
- Kontrollräkning och förväxling

• Ersättas av lokala rutiner

• Riksförenignen för operationssjukvård bildar Kvalitetsrådet 2008



Kvalitetsrådets Uppdrag
• På uppdrag av RFop:s styrelse arbeta fram “Riksföreningen 

anser och rekommenderar“ = nationella guidelines

• Syftet med dessa är att de ska användas och fungera som 
ett stöd för dig som operationssjuksköterska i ditt dagliga 
arbete

• Ge patienterna en säker perioperativ vård och bidra till en 
säker arbetsmiljö på din operationsavdelning



mera uppdrag…
• Kvalitetsrådet har även i uppgift att besvara frågor från er 

medlemmar,
bistå styrelsen i sakfrågor och skriva artiklar i Uppdukat

• På uppdrag av styrelsen ingå och delta i adekvata projekt-
och arbetsgrupper



• Åtgärder mot oavsiktligt kvarlämnat material
• Åtgärder mot förväxling
• Åtgärder vi anläggande av blodtomtfält
• Kirurgisk rök
• Angående omhändertagande av 

biologisktpreparat I samband med kirurgiska
ingrepp

• Angående säker
läkemedelshantering intraoperativt

• Besök på opartionsavdelningen av 
produktspecialist

• Iordningställande och skydd av steril kirurgisk
utrustning

• Andvändning av sterila operationshandskar
under invasiv kirurgi

Riksföreningen anser och rekommenderar



Förslag/Idé på ämne

•Medlemmar

•Op ssk

•styrelse

Arbetets START

•PICO

•Frågeställning

•Litteraturöversikt

•Konsultera experter

•Matrix

GRANSKNING

•Vetenskapligarådet

•Experter inom
området

•Styrelsen godkänner

PUBLICERAS

•Uppdukat

•Kongresser

•hemsidan

•Skicks ut till 
medlemmar

Så här arbetar vi



PICO

Som en hjälp i arbetet med att strukturera frågeställningen används PICO (population, 
intervention, comparison/control, outcome) och för studier som bygger på kvalitativ data

metodiskt steg-för-steg-förfarande



Litteratursökning Stick och skärskador
Personal

S1

"surgeons"[MeSH Terms] OR "surgeon*"[All Fields]

S2

"nurses"[MeSH Terms] OR "nurse*"[All Fields]

S3

"surgeons"[MeSH Terms] OR "surgeon*"[All Fields] OR "nurses"[MeSH Terms] OR "nurse*"[All Fields]

S4

"surgeons"[MeSH Terms] AND "surgeon*"[All Fields] AND "nurses"[MeSH Terms] OR "nurse*"[All Fields]

S5

"surgeons"[MeSH Terms] OR "surgeon*"[All Fields] OR "physicians"[MeSH Terms] OR "physician"[All Fields] OR "medical staff"[MeSH Terms] OR 
"medical staff*"[All Fields] OR "health personnel"[MeSH Terms] OR "health personnel"[All Fields] OR "nurses"[MeSH Terms] OR "nurse*"[All 
Fields] OR "personnel, hospital"[MeSH Terms] OR "hospital personnel"[All Fields]

Stick- och skärskador

S6

"wounds, stab"[MeSH Terms] OR "wounds, penetrating"[MeSH Terms] OR "needlestick injuries"[MeSH Terms] OR "needlestick
injuries/complications"[MeSH Terms] OR "needlestick injuries/epidemiology"[MeSH Terms] OR "needlestick injuries/prevention and 
control"[MeSH Terms] OR "needlestick injuries/psychology"[MeSH Terms] OR "needlestick injuries/statistics and numerical data"[MeSH Terms] 
OR "needlestick injuries/surgery"[MeSH Terms] OR "Sharpes"[All Fields] OR "scalpel"[All Fields] OR "scalpel cut*"[All Fields] OR "slash"[All Fields] 
OR "Stabwound"[All Fields] OR "Needlestick"[All Fields]

Anser & rekommenderar



• Operationsavdelning/operationssal

• S7

• "operating rooms"[MeSH Terms] OR "operating theatr*"[All Fields] OR "surgical unit*"[All Fields]

• Operation

• S8

• ”surgical procedures, operative”[MeSH Terms]) OR ”general surgery”[MeSH Terms] OR "surgical practice*"[All Fields] OR ”specialities, surgical”[MeSH
Terms]

• Förebygga, arbeta säkert

• S9

• "equipment safety"[MeSH Terms] OR "protective devices"[MeSH Terms] OR "personal protective equipment"[MeSH Terms] OR "protective
clothing"[MeSH Terms] OR "gloves, protective"[MeSH Terms] OR "occupational exposure"[MeSH Terms] OR "occupational injuries/prevention and 
control"[MeSH Terms] OR "occupational injuries"[MeSH Terms] OR "strategic planning"[MeSH Terms] OR "accidents, occupational"[MeSH Terms] OR 
"surgical instruments"[MeSH Terms] OR "surgical equipment"[MeSH Terms] OR "protective equipment"[All Fields]

• Riktlinjer, rutiner

• S10

• "consensus"[MeSH Terms] OR "universal precautions"[MeSH Terms] OR "guidelines as topic"[MeSH Terms] OR "adherence"[All Fields]) OR "guidelines
as topic"[MeSH Terms]) OR "policy"[MeSH Terms] OR "operating rooms/standards"[MeSH Terms] OR "surgical procedures, 
operative/standards"[MeSH Terms] OR "risk management"[MeSH Terms] OR ”risk assessment”[MeSH Terms] OR "Health Knowledge, Attitudes, 
Practice"[Mesh] OR "Safety Management/standards"[Mesh]



Exempel: PubMed 2020-12-07

Sökkombination 1
S6 ( stick & Skärskador) + S9 ( förebygga- arbeta säkert) + S10 ( Rutiner-Riktlinjer)
N = 188

Filter:
2010-2020
Engelska

Sökkombination 2
S6 ( ( stick & Skärskador) + S7( operationsavdelning-Op-sal) + S9(förebygga- arbeta säkert)
N = 30

Filter:
2010-2020
Engelska

Sökkombination 3
S1 (personal) + S6 stick & Skärskador) +S7 ( operationsavdelning-Op-sal)+ S9 (förebygga- arbeta 
säkert)+ S10 (Rutiner-Riktlinjer)
N = 322

Filter:
2010-2020
Engelska



The Work process - Create a Matrix
Search term: Database: Date: Grading:

Author
Year
Country

Journal and 
Title

Aim Method Participant
s

Result Grade

1 Ball, K. (2010). 
USA

AORN Journal 92(2), 1-23. 
Surgical smoke evacuation
guidelines:
Compliance among
perioperative nurses.

Determine
compliance with
smoke evacuation
recommendations

Quantitative 725 nurses Identifies key indicators
for compliance with
surgical smoke evacuation
recommendations. The 
time has come. The results
are in. Effective smoke
evacuation equipment and 
supplies are available in the 
healthcare market

High
quality

2 Brüske-
Hohlfeld, I., et 
al (2008). 
Germany

Journal of Occupational
Medicine and Toxicology
3(31), 1-6. Surgical smoke
and ultrafine particles.

measure particulat
es in 'surgical
smoke' for 
OR personnel

Quantitative 6 different surgical
procedures 73-193 
minutes

Short term very high
exposure to ultrafine 
particles for surgeons and 
close assisting operating 
personnel – alternating
with longer periods of low
exposure.

High qualit
y

3 De Boorder, 
T., et al 2007). 
The 
Netherlands

Conference Volume 6440 
Thermal Treatment of
Tissue: energy delivery and 
Assessment IV. The 
visualisation of surgical
smoke produced by energy
delivery devices: 
significance and 
effectiveness of evacuation
systems.

Visualize surgical
smoke

Experimental Chicken or porcine
meat as model
tissue for smoke
production

Illumination backscatter
technique
make surgical smoke
clearly visible. Shows that
surgical smoke not only
contain burned particles
but also aerosols and liquid
droplets are formed and 
sprad in the air. Smoke
evacuation build in a 
diathermia pencil can be 
very effective

Good
quality



Förslag/Idé på ämne

•Medlemmar

•Op ssk

•styrelse

Arbetets START

•PICO

•Frågeställning

•Litteraturöversikt

•Konsultera experter

•Matrix

GRANSKNING

•Vetenskapligarådet

•Experter inom
området

•Styrelsen godkänner

PUBLICERAS

•Uppdukat

•Kongresser

•hemsidan

•Skicks ut till 
medlemmar

Så här arbetar vi



Arbetsmiljö

Patientsäkerhet



Riksföreningen anser & rekommenderar

om besök på operationsavdelningen av produktspecialist



Checklista

När Datum/tid

Syfte för besöket

Hygienrutiner

Information till andra enheter 
som berörs av besöket



Samarbete



Riksföreningen anser & rekommenderar

Om åtgärder mot oavsiktligt kvarlämnat material



Kontrollräkning av operationskompresser

två lika kontrollappar





Riksföreningen anser & rekommenderar

Iordningsställande och skydd av steril kirurgisk utrustning



Exempel på bortplockande av täckdukarTäcka instrumentbord med dubbla lager





Pågående projekt

Mobiltelefoner på operation



Pågående projekt

Medical Device Regulation (EU) MDR 2017/745





Riksföreningen anser och rekommenderar

Angående växling av operationssjuksköterskans arbetsuppgifter med 

bibehållen patientsäkerhet

• Osteril operation utförs med risk för SSI

• Risk för bruten sterilitet i sterilt område - instrumentbord operationsområde, 
drapering

• Avsaknad av relevant situationsmedvetenhet - handlingsberedskap

• Risk för vårdskador / arbetsmiljörisker - felaktigt använd medicinteknisk 
utrustning-läkemedel-diatermi-bencement

• Risk för oavsiktligt kvarlämnande av material

• Risk för felhantering av biologiskt preparat

• Risk för bristfällig felaktig dokumentation

Ökade Patientsäkerhetsrisker vid kompetensväxling till annan yrkesprofession än operationssjuksköterska



UTBILDNINGAR





• Åtgärder mot oavsiktligt kvarlämnat material

• Åtgärder mot förväxling

• Åtgärder vi anläggande av blodtomtfält

• Kirurgisk rök

• Angående omhändertagande av 

biologisktpreparat I samband med kirurgiska

ingrepp

• Angående säker

läkemedelshantering intraoperativt

• Besök på opartionsavdelningen av 

produktspecialist

• Iordningställande och skydd av steril kirurgisk

utrustning
• Andvändning av sterila operationshandskar under 

invasiv kirurgi

Riksföreningen anser och rekommenderar



www.rfop.se
Hem - Riksföreningen för operationssjukvård (rfop.se)

http://www.rfop.se/






Använder man våra anser och rekommenderar ??

• Vilka används? 

• Hur används dom?

• Sprida nya?



Om DU vill fråga hör du av dig till

kvalitetsradet@rfop.se

Anna
Anna.ekepil@gotland.se

Hör av dig till Kvalitetsrådet

Lasse
Lars.salomonsson@regionjh.se

mailto:kvalitetsradet@rfop.se
mailto:Anna.ekepil@gotland.se
mailto:Lars.salomonsson@regionjh.se


TACK för att vi fick 
komma hit!


