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Infeksjonsforebygging i praksis

- Kan infeksjoner etter protesekirurgi

forebygges?

Tina Strømdal Wik

Seksjonsleder protese – og

ryggseksjonen

Ortopedisk avdeling
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Postoperative infeksjoner ortopedi
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Proteseinfeksjoner

The Lancet Journal:

The operation of the century: total hip 

replacement
Prof Ian D Learmonth, Claire Young, Prof Cecil 

Rorabeck,Published:March 29, 2007
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Hva er det som er så vanskelig?

• Metall/fremmedlegeme

• Biofilm-dannelse

• Antibiotika når ikke frem

Adhesjon mot 

implantat

Celle-

proliferasjon
frigjøring
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Girdlestone
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Artrodese
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Hva er forekomsten av

proteseinfeksjoner ved

St Olavs hospital?
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Fast track leddprotese

– lokalt kvalitetsregister siden 2010
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Fast track leddprotese

– lokalt kvalitetsregister siden 2010
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For hver lyseblå søyle er det

oppstått en infeksjon

En høy søyle indikerer

at det er mange 

inngrep siden forrige

infeksjon
Venstre

akse

viser

antall

inngrep Mørk blå

linje

antyder

insidens

Lave søyler indikerer få

inngrep siden forrige

infeksjon



14

Hva er insidens av postoperative 

infeksjoner - hofter

		
Byttet kirurgisk

tilgang

2.5%

Signifikant avvik

fra normalen
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Hva er insidens av postoperative 

infeksjoner - knær

		

3.0%
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Hva kan vi gjøre med det?
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Postoperative 
infeksjoner

Risikofaktorer 
hos pasienten

Hygiene hos 
personalet

Hygiene på 
sengeavdelingen

Hygiene på 
operasjonsstua

Antibiotika 
profylakse

Kirurgisk 
teknikk
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Tiltaksplan
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Tverrfaglig team

kirurg

anestesilege

sengepost

inntakskontor

poliklinikk

renholdsterilsentral

fysioterapi

anestesi-

sykepleier

operasjons-

sykepleier

overvåkning
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1 Tiltak som igangsettes umiddelbart

2 Tiltak som vil kreve noe kostnader eller

driftsendringer

3 Tiltak som vil kreve større kostnader

Tverrfaglig implementering januar 2017
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1 – Tiltak umiddelbart

• Preoperativ hygiene

• Preoperativ antibiotika profylakse

– Infusjon skal ha gått inn 30-60 minutter før knivstart

– Trygg kirurgi
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1 – Tiltak umiddelbart

• Trafikk på operasjonsstua

– Begge operatører på stua til bandasjen er lagt på
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1 – Tiltak umiddelbart

• Redusere partikkelnivå på operasjonsstua

– Sug/diatermispiss skiftes hver time

– Unngå vannbeholder

– Dekke til instrumenter/implantat før pasienten kjøres

inn

– Operasjonslamper justeres minst mulig
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1 - Preoperativ risikovurdering

• Diabetes

• Overvekt

• Reumatologisk sykdom

• Røyking

• Tidligere infeksjon i leddet eller gjenværende

osteosyntesemateriell
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2 – Tiltak med noe kostnader

• Trafikk på operasjonsstua

– Ingen trafikk på stua under inngrep kortere enn 120 

minutt

– Endrede rutiner for operasjonssykepleier og

anestesisykepleier
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3 – Tiltak med større kostnader

• Gjennomstikkskap

• Sluser/garderober knyttet til operasjonsgangen
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Hvordan gikk det?
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Resultater – protesekirurgi samlet
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Opererte pasienter

Tiltakspakke

Januar 2017

September

2018

19 måneder19 måneder

FØR ETTER
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Chi kvadrat test

Infeksjon Ikke-infeksjon

Før 1148 31 1117

Etter 1115 13 1102

P-verdi=0.009

Samlet gått fra insidens på 2.7% til 1.2%
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Mulig å komme under 1%?

• Strengere på seleksjon og optimalisering av

pasienter:

– Diabetes

– Overvekt

– Røyking

– Alkohol

– Iv misbruk

• 100% compliance i forhold til antibiotikaprofylakse
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Hva nå?

Fagdag hele ortopedisk

avdeling 31.08.18

Utarbeide felles

prosedyrer for hele

ortopedisk avdeling

Felles prosedyrer for alle

opererende avdelinger?
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Hva har vært viktig?

• Enkeltfaktorer

– Preoperativ risiko

– Antibiotikaprofylakse

– Redusert trafikk på

operasjonsstua

• Tverrfaglig team
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Suksesskriterier…?
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Tverrfaglig team

kirurg

anestesilege

sengepost

inntakskontor

poliklinikk

renholdsterilsentral

fysioterapi

anestesi-

sykepleier

operasjons-

sykepleier

overvåkning
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Årets forbedringspris!
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Takk for oppmerksomheten!


