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Abstract 
 

Surgical site infection (SSI) is one of the most common nosocomial infections. The incidence 

of SSIs varies in different studies, also in studies including only gastrointestinal surgery, and 

there has not yet been found an estimate to the actual incidence of SSIs. There are many risk 

factors associated to SSIs, both host factors and operation-related factors. The introduction of 

antimicrobial prophylaxis has been one of the most important means to reduce the incidence 

of SSIs. Infections cause a substantial burden both to the patient and to hospital budgets. In 

our study we followed patients for 45 days after surgery where development of SSI was 

monitored. In all operations the gastrointestinal tract was opened.  All patients were operated 

within the year 2010 at The Gastroenterologic department, Oslo University Hospital, Ullevål. 

We also registered different host and operation-related factors to see if they occurred 

differently in those who developed a SSI compared to those who did not. 203 operations were 

included and we found an incidence of SSIs of 36 %. This is much higher than numbers 

figuring in other studies. This might partly be explained by the fact that we followed the 

patients for a longer period of time and included emergency operations. Also Ullevål hospital 

is a referral hospital and patients might have more complex diseases than patients treated at a 

general gastroenterological department. There is also a possibility that this is a coincidental 

finding, and we recommend that a new study will be carried out.  
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1 INNLEDNING 

I denne studien registrerte vi pasienter som ble operert elektivt eller som øyeblikkelig hjelp 

med åpen tarm. Pasientene ble fulgt opp med hensyn til postoperative sårinfeksjoner (i 

litteraturen referert til som surgical site infection - SSI) og hvilke bakterier som kontaminerte 

såret. Vi ville se om studien kunne gi oss ny kunnskap om hyppighet, type infeksjoner og 

konsekvensen av infeksjon hos pasienter som opereres ved gastrokirurgisk avdeling, Oslo 

universitetssykehus Ullevål. Resultatene ville også kunne bli brukt i revidering av avdelingens 

antibiotikaprofylakse og til å kartlegge faktorer som kan forebygge postoperative 

sårinfeksjoner. 

 

1.1 Hyppighet av sårinfeksjon 

Postoperative sårinfeksjoner er en av de vanligste nosokomiale infeksjonene og tall fra USA 

viser at 38 % av infeksjonene som kirurgipasienter får på sykehus er sårinfeksjon (1;2) 

Infeksjonene er til stor plage for pasientene og det er en utfordring for helsevesenet. Det er 

derfor ønskelig å redusere antallet. Det er vist at det å ha en form for registrering av 

infeksjoner i seg selv kan redusere antallet med opptil 40 %. En ytterligere reduksjon kan man 

få ved å registrere infeksjonshyppigheten for den enkelte kirurg og gi personlig 

tilbakemelding. (2) 

 

Det er viktig å følge opp pasientene etter at de er skrevet ut, fordi et stort antall av 

infeksjonene utvikles i tiden etter sykehusoppholdet. En studie fant at 89 % av infeksjonene 

identifiseres etter utskrivelse (3), mens en guideline for å forebygge infeksjon i USA fra 1999 

oppgir tall mellom 12 % og 84 %. (1) Hyppigheten vil dermed bli underestimert hvis man 

ikke tar med de infeksjoner som oppstår etter utskrivelse av pasientene. Det at man i dag vil 

redusere antall liggedager på sykehus vil dermed føre til at enda flere infeksjoner dukker opp 

etter at pasienten er skrevet ut, og det kan gi et inntrykk av at infeksjonshyppigheten faller. 

Overnevnte studie oppga også at infeksjonene gjennomsnittlig oppstår 13. postoperative dag.  

(3) 

 

Norsk folkehelseinstitutt (FHI) har årlig en registrering av sårinfeksjoner etter fem ulike 

kirurgiske inngrep – aortakoronarbypass, keisersnitt, innsetting av hofteprotese, 

kolecystektomi og inngrep på kolon. Dette er en obligatorisk registrering for alle somatiske 

sykehus i Norge. Hvert sykehus må overvåke minst to inngrep hvis det lar seg gjøre, og 

avgjør selv hvilke av de nevnte inngrepene de vil overvåke. Pasientene følges opp i 30 dager 

med tanke på sårinfeksjon. Norsk overvåkingssystem for infeksjoner i sykehustjenesten 6 

(NOIS 6) fra 2010 fant at etter inngrep i kolon var det 18 % som fikk en sårinfeksjon.  NOIS 

5 fra 2009 fant 12 % for tilsvarende operasjon. 59 % av infeksjonene i 2010 var overfladisk 

infeksjon diagnostisert av lege eller av pasienten selv. 17,5 % var dyp infeksjon og 23,5 % var 

infeksjon i organ/hulrom. NOIS 6 fant også at 80 % av infeksjonene registreres etter 

utskrivelse fra sykehuset. FHI har overvåket sårinfeksjoner siden 2005 og det viser seg at 

andelen infeksjoner holder seg ganske stabilt for hvert enkelt inngrep, men det er stor 

variasjon mellom de ulike inngrepene. Kirurgi i abdomen er assosiert med høyere 

infeksjonshyppighet enn kirurgi i andre organer. (4) 
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Oppland sykehus, avdeling Lillehammer, undersøkte i 1997 og 1998 hvor mange som utviklet 

sårinfeksjoner etter elektiv operasjon på kolon og rektum. Deres definisjon på infeksjon var 

en sammenslåing av definisjonen for overfladisk og dyp sårinfeksjon etter kriteriene fra 

Center of Disease Control and Prevention. De fulgte opp sine 99 pasienter i 14 dager etter 

operasjonen og fant en infeksjonshyppighet på 8 %. (5)  

 

En systematisk oversikt fra Storbritannia viste en infeksjonsinsidens på 11 % hos de som fikk 

antibiotikaprofylakse ved kolorektal kirurgi. (6) Andre tall i litteraturen varierer fra 7 % til i 

underkant av 30 %. Nasjonale overvåkningssystemer i Tyskland og Nederland oppga en 

insidens på henholdsvis7 % og 11 %. (3;7) Det er med andre ord stor spredning i tallene. Vi 

ønsket å se på hva tallet er på Oslo universitetssykehus, Ullevål.   

    

1.2 Risikofaktorer for SSI 

Risikoen for å utvikle postoperative sårinfeksjoner er multifaktorell. Det er både pre-, per- og 

postoperative, samt pasientrelaterte, forhold som spiller inn.  

 

1.2.1 Pasientrelaterte faktorer 

Pasienter med diabetes mellitus har økt risiko for å utvikle sårinfeksjoner. I en kohortstudie 

fra Canada i perioden 2001 til 2006 studerte man om det var en assosiasjon mellom 

sårinfeksjon og dårlig glukosekontroll postoperativt hos diabetespasienter som ble operert 

med inngrep på kolon og/eller rektum. De fant at pasienter som hadde en blodglukose over 11 

mmol/l i en periode på 48 timer postoperativt hadde en økt risiko for å utvikle sårinfeksjoner 

og dette var uavhengig av dose og administreringsmåte av insulin de fikk postoperativt (8). 

Latham et al (9) har sett på diabetes- og glukosekontroll i forhold til sårinfeksjoner hos 

thoraxpasienter, og de fant at en akutt hyperglykemi i den postoperative perioden er en 

selvstendig risikofaktor for utvikling av sårinfeksjon hos de med og de uten en historie med 

diabetes. De fant ingen signifikant økt risiko for sårinfeksjon hos de som hadde en kronisk 

hyperglykemi målt som HbA1c. Den samme assosiasjonen mellom postoperativ 

hyperglykemi og sårinfeksjon er funnet ved annen type kirurgi som spinalkirurgi, 

pankreaskirurgi og ved mastektomi (8). 

 

Nikotin er med på å forsinke sårtilhelingen og kan derfor være med på å øke risikoen for 

sårinfeksjon. Det er flere studier som viser at det er økt forekomst av sårinfeksjoner hos 

røykere i forhold til ikke-røykere (7;10;11). Den ene studien viste også det at de som slutter å 

røyke redusere antall sårinfeksjoner i forhold til de som fortsetter å røyke (11).  

 

Pasienter som går på immunsuppresjon eller har svekket immunforsvar av annen grunn vil ha 

en svekket immunrespons og dermed en økt sårinfeksjonsrisiko (12;13). Det er en god del 

andre faktorer som også er assosiert med økt risiko for å utvikle sårinfeksjon. Dette er blant 

annet fedme, høy alder, infeksjon annet sted, å være bærer av Staphylococcus aureus i 

neseslimhinnen, underernæring og pasientens preoperative helsetilstand.  (7;12;13). I en 

guideline for å forebygge sårinfeksjon fra 1999 i USA konkluderes det med at det må gjøres 

flere studier på sammenhengene mellom sårinfeksjon og riskofaktorene for med sikkerhet å 

kunne si at disse faktorene øker insidensen av sårinfeksjon.(1)    
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1.2.2 Operative faktorer    

I tillegg til faktorer hos pasienten, er det mange faktorer knyttet til operasjonsteknikk og 

operasjonsforhold som spiller inn på risikoen for sårinfeksjon. En del av Center of Disease 

Control and Prevention’s retningslinjer for forebygging av sårinfeksjon anbefaler at pasienten 

dusjer preoperativt med antimikrobiell såpe, antiseptisk vask av operasjonsområdet, kirurgisk 

håndvask og hanskebruk hos operatør, steril oppdekking, operasjonsfrakk og masker på de 

som er til stede i operasjonsstuen og gode operasjonsteknikker (1). Gode teknikker innebærer 

å unngå unødvendig traumatisering av vev, en effektiv hemostase, fjerne dødt vev, ikke 

etterlate fremmedlegemer eller hematomer i såret, ikke bruke for mange suturer og forhindre 

at såret tørker ut. (2;14)  

 

Hårfjerning har tradisjonelt blitt mye brukt for å gjøre operasjonsområdet "rent" og for å 

hindre at hår er i veien, blant annet ved lukking av såret. Studier har imidlertid vist økt risiko 

for SSI ved hårfjerning. (15) Mild hypotermi er vanlig ved større kirurgi, og er i seg selv en 

risikofaktor for å utvikle SSI. (16) Andre risikofaktorer per- og postoperativt er lengde på 

operasjon, grad av vevsskade, behov for blodtransfusjon og tilstedeværelse av 

proteser/fremmedlegemer.(12)  

 

1.3 Antibiotikaprofylakse 

Baum og medarbeidere gikk gjennom studier fra 1965-80. Der ble det sammenlignet grupper 

som fikk antibiotika opp mot grupper uten antibiotikabehandling. Det var gjennomsnittlig 36 

% sårinfeksjoner i gruppen uten behandling, mot 22 % hos de som fikk antibiotika. Baum og 

medarbeidere konkluderte derfor med at effekten av antibiotikaprofylakse var dokumentert, 

og at det ikke lenger var etisk forsvarlig å fortsette forskning med en gruppe som ikke fikk 

antibiotikaprofylakse. (17) 

 

Gjennomgang av studier har ikke kunnet si noe helt bestemt om hva som er det beste 

tidspunkt å gi profylaksen på, men det kan virke som om administrasjon 1-2 timer før 

operasjon er mest effektivt. (2;7) Antibiotikaprofylakse er like effektiv i form av en enkelt 

støtdose som lengrevarende postoperativ antibiotikabehandling (6). 

 

Mange ulike regimer er utprøvd og sammenlignet, flere har god effekt, men det viktige er at 

man får dekket både anaerobe og aerobe bakterier (6). Internasjonalt brukes ofte et 

cefalosporin sammen med metronidazol. I Norge bruker vi doksysyklin (et tetrasyklin) i 

stedenfor cefalosporin, dette på grunn av lavere risiko for hypersensitivitet og lavere risiko for 

resistensutvikling mot midler som også er viktige i behandling av andre infeksjoner. (18) 

Metronidazol har virkning på både bakterier og protozoer, og dekker en rekke anaerobe 

mikroorganismer som klostridier, bakteroider, i tillegg til Giardia lamblia, Entamoeba 

histolytica, Trichonomas vaginalis og Gardnerella vaginalis. (19) Tetrasykliner regnes å være 

bredsprektrede, bakteriostatiske midler. De dekker både aerobe og anaerobe gramnegative og 

grampositive bakterier, i tillegg til klamydier, mycoplasmer, spiroketer, rickettsier og 

actinmyceter. (20;21)  

 

På Ullevål er standard antibiotikaprofylakse 1,5 g metronidazol x 1 i.v. + 400 mg doksykyklin 

i.v., i henhold til nasjonale retningslinjer. (22) 
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Man tror at kilden til sårinfeksjon som oftest er pasientens egen flora. For såkalt rene 

operasjoner vil dette være pasientens hudflora, med ulike stafylokokker – inkludet 

Staphylococcus aureus og koagulase-negative stafylokokker. Når operasjon innebærer viscera 

er det mikrober i det aktuelle viscerale området som man finner oppvekst av i det infiserte 

såret. (12) Gastrointestinaltraktus har en rik naturflora. I magesekken er det et lavt antall 

mikrober på grunn av den lave pH-en, og antall bakterier øker jo lenger ned i 

fordøyelseskanalen man kommer. (23) I kolon er det også et stort antall anaerobe mikrober. 

De vanligste av disse er bakteroider, klostridier, Prevotella og Peptostreptococcus. Aktuelle 

mikrober å dekke er Escherichia coli og andre gramnegative, intestinale enterobakterier; 

streptokokker, Staphylococcus aureus; Bacteroides fragilis og andre anaerobe bakterier og 

enterokokker. (22)  

 

1.4 Konsekvenser av SSI 

1.4.1 Økte kostnader 

SSI er forbundet med store kostnader. Kostnadene varierer fra ca. 2000 til 5000 US dollar 

ifølge studier fra USA, Spania og en artikkel på UpToDate. Det er hovedsakelig ekstra 

liggedøgn i sykehus som er den store utgiftsposten. (12;24;25) De overnevnte kostnadene kan 

naturlig nok ikke overføres direkte til Norge, siden kostnader variere fra land til land, 

behandlingen varierer og enkelte av tallene er fra flere år tilbake. Men tallene gir oss en 

pekepinn på at sårinfeksjoner er en dyr post på sykehusbudsjettet og at det å jobbe med å 

redusere antallet infeksjoner vil kunne gi kostnadsbesparelser.     

 

1.4.2 Forlenget liggetid 

Den samme kohortstudien fra Spania som ble nevnt over sammenliknet de som fikk en 

infeksjon med en kontroll som ikke fikk infeksjon. De fant at de pasientene som fikk en 

sårinfeksjon (overfladisk og dyp) hadde 14,3 flere liggedøgn på sykehus enn deres kontroller. 

(25). SSI øker antall postoperative liggedøgn på sykehus med 7-10 dager ifølge UpToDate. 

(12). Studien fra North Carolina USA fant at med å inkludere reinnleggelser hadde pasienter 

med SSI 12 ekstra liggedøgn på sykehus i forhold til kontrollene. (24) 

 

1.4.3 Mortalitet 

Hos pasienter med SSI som dør i den postoperative perioden er dødsfallet direkte relatert til 

sårinfeksjonen i ca. 75 % av tilfellene. (1;12) Studien fra North Carolina, USA fant også at 

det var dobbelt så stor sannsynlighet for at de som fikk en SSI døde sammenliknet med dem 

som ikke utviklet en SSI. (24) 
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2 MATERIAL OG METODE 

Vi inkluderte alle pasienter som ble innlagt ved gastrokirurgisk avdeling og operert med 

laparotomi eller laparoskopi, og der det forekom åpen tarm under operasjonen. Pasienter til 

både elektive og øyeblikkelig hjelpoperasjoner ble registrert. Det ble anslått i forkant av 

registreringen at omtrent 130 pasienter opereres elektivt for kolorektal cancer per år. 

Anslagsvis like mange pasienter opereres for benigne tilstander med laparotomi eller 

laparoskopi med åpen tarm. Laparoskopiske blindtarmoperasjoner ble ekskludert fordi det er 

et lite inngrep som sjelden gir postoperative sårinfeksjoner. Registreringsperiode var 04.01.10 

til 31.12.10. Pasienter ble identifisert via operasjonsprogrammet og ved å registrere 

øyeblikkelig hjelp-operasjoner. Denne delen av oppgaven med å identifisere pasientene ble 

utført av avdelingens leger. Et registreringsskjema skulle følge hver pasient. 

 

Dyp eller overfladisk infeksjon ble registrert etter kriteriene til Center of Disease Control and 

Prevention som er internasjonalt anerkjent. Disse kriteriene finner man på norsk på websidene 

til Statens Helsetilsyn. (26) (vedlegg 1)  

 

Registreringsskjemaet inneholdt diagnose, type inngrep, ulike detaljer ved behandlingen, 

CRP, type infeksjon, konsekvens av infeksjon, bakteriologi med resistensbestemmelse, om 

det ble gitt antibiotika som behandling av infeksjonen og om pasienten er blitt ringt til i 

etterkant av utskrivelsen. (vedlegg 2)  

  

Visittgående lege registrerte pasienter som utviklet sårinfeksjoner og vurdere hvert sår med 

hensyn til tiltak og laget et journalnotat om hva som ble gjort. Alle pasienter som fikk åpnet 

såret skulle få tatt en bakteriologisk prøve og bakterier ansvarlig for infeksjonen skulle 

registreres. Vår oppgave som studenter var å kontrollere pasientopplysningene i skjemaet og 

fullføre skjemaet ved å lese i journalen til den enkelte pasient. Det ble dermed en prospektiv 

undersøkelse. Vi søkte også i litteraturen for å finne litt bakgrunnsstoff på emnet. Vi har gjort 

søk i McMaster PLUS, The Cochrane Library og Pubmed.  

 

Opplysningene som var blitt registrert i skjemaet ble deretter lagt inn i statistikkprogrammet 

SPSS og analysert med frekvensanalyse og hypotesetesting.  

 

Vi inkluderte 203 operasjoner der det var 52 % menn og 48 % kvinner. Gjennomsnittalderen 

var 63,7 år (median 66) med en spredning fra 16 til 92 år.  

 

Operasjonene som pasientene fikk gjennomført var høyre hemikolektomi, venstre 

hemikolekomi, annen kolonreseksjon (total, ileocøkal, transversum, sigmoideum), lav fremre 

rektumreseksjon, rektumamputasjon, tynntarmsreseksjon/appendektomi(åpen)/fistellukking i 

tynntarm, gastrektomi/ventrikkelreseksjon/øsofagusreseksjon, tegmentatio/operasjon for 

ulcus, tilbakelegging av stomi, lav Hartmann, tynntarm- og tykktarmreseksjon, thorakotomi 

og ventrikkel-/øsofagusreseksjon, to reseksjoner på tykktarm (høyre hemikolektomi + 

rektum), enterorafi, operasjon for anastomoselekkasje, lavage etter perforasjon, anleggelse av 

stomi/revisjon, IPAA m/proktekomi eller fistel-/perforasjonslukking. Hvilke diagnoser 

pasientene hadde finnes i tabell 1 og hvor mange som var diagnostisert med hver enkel 

diagnose i vår studiepopulasjon.  
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 N % 

Kolorektal cancer 98                         48 

IBD (inflammatorisk tarmsykdom) 23 11 

Benign kolon(divertikulitt, volvolus, polypp, ileus) 37 18 

Cancer oesophagi/ventriculi 15 7 

Patologisk tynntarm 17 8 

Annet 13 6 
Tabell 1 Diagnoser 

 

Tabell 2 viser hvordan vår populasjon var fordelt i forhold til operasjonstype, stomi, 

hudlukking, preoperativ antibiotika og postoperativ antibiotika.  
 N % 

Operasjonstype   

 Åpen 134 66 

 Laparoskopisk 39 19 

 Laparoskopisk konvertert åpen 30 15 

Stomi   

 Nei 100 49 

 Tidligere  29 14 

 Nylagt 66 33 

 Tidligere og nylagt 8 4 

Hudlukking   

 Agraffer 111 55 

 Intrakutan sutur 56 28 

 Uresorberbar hudsutur 12 6 

 Annen hudlukking 24 12 

Preoperativ antibiotika   

 Nei (ikke oppført i medisinkurven eller i 

operasjonsbeskrivelsen) 

24 12 

 Ja 177 87 

 Missing (mangler kurve) 2 1 

Postoperativ antibiotika   

 Nei 132 65 

 Ja 70 34,5 

 Missing (mangler kurve) 1 0,5 

Tabell 2 Operasjonstype, stomi, hudlukking, preoperativ og postoperativ antibiotika 

 

Tabell 3 viser gjennomsnitt, spredning og median i dager i forhold til liggedøgn for de 190 

pasientene som ble skrevet ut fra sykehuset og tilsvarende tall for de 13 som døde. Tabellen 

viser også gjennomsnitt, spredning og median for CRP preoperativ og postoperativt. Verdier 

for preoperativ CRP hadde vi for 116 pasienter og postoperativ CRP for 160 pasienter. 
 N Gj.snitt  Spredning Median 

Liggedøgn  16 3-102 12 

Utskrevet 190    

Døde 13    

Dag de døde  11,9 2-39 9 

CRP     

 Preop  79 0-638 31 

 Postop  155 10-451 148 

Tabell 3 Liggedøgn og CRP 
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Liggetidene i avdelingen er korte og mange pasienter vil ikke utvikle sårinfeksjon før de er 

utskrevet fra avdelingen. Kontaktsykepleier ved sårpoliklinikken foretok telefonintervju med 

pasienter ca. seks uker etter operasjon for å kontrollere om det hadde oppstått sårinfeksjon 

etter at pasienten ble utskrevet fra sykehuset.  

2.1 Medisinsk-etiske og forskningsetiske sider ved 
prosjektet. 

Det var veiledernes ansvar å påse at de medisinsk-etiske retningslinjene ble fulgt. 

Studentoppgaver som omfatter undersøkelser som går utover vanlig klinisk virksomhet 

relatert til pasientens sykdom kan ha behov for uavhengig forskningsetisk vurdering i 

Regional etisk komité (REK). Arbeidet klassifiseres som kvalitetssikring av avdelingens 

virksomhet, og innrapportering til REK var derfor ikke nødvendig. Arbeidet innebar ikke 

andre prøver og undersøkelser enn de som inngikk i den vanlige kliniske oppfølgingen av 

pasienter. Prosjektbeskrivelsen ble likevel drøftet med personvernombudet i ITK-avdelingen 

ved Ullevål sykehus. Veilederne var ansvarlige for tilgang til pasientdata og forsvarlig bruk 

av disse. Vi som studenter måtte undertegne taushetsløftet.  
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3 RESULTATER 
I vår populasjonen på 203 pasienter utviklet 73 sårinfeksjon. Det tilsvarer 36 %. 

 

Tabell 4 viser type infeksjon i absolutte tall og hvor mange prosent hver infeksjonstype utgjør 

av totalt antall infeksjoner. 
 N % 

Infeksjon   

 Nei 130 64 

 Ja 73 36 

Type infeksjon   

 Kun rubor 3 4 

 Rubor og hevelse/ sårsekret 16 22 

 Subcutan abscess/infisert hematom 31 43 

 Abscess 12 16 

 Sårruptur 6 8 

 Ukjent infeksjon 5 7 

Tabell 4: Infeksjon 

 

Infeksjonene oppstod i gjennomsnitt dag 10,6 og medianen var 8 dager (spredning 2 til 42 

dager). Tidspunktet for når infeksjonen oppstod hadde vi for 69 pasienter. Det var dermed 4 

pasienter som vi ikke vet når fikk infeksjon.  

 

27 pasienter ble ringt til 6 uker etter operasjonen. Kun 2 av dem oppgav sårinfeksjon og 25 sa 

at de ikke hadde hatt infeksjon.  

 

Tabell 5 viser hva som ble gjort med de 73 pasientene som utviklet infeksjon. 
 N % 

Ingen lokal behandling 5 7 

Åpning av sår og lokal sårbehandling 49 67 

Radiologisk drenasje 7 10 

Operasjon 10 14 

Missing 2 3 
Tabell 5: Hva blir gjort med dem med infeksjon? 

 

Tabell 6 viser de ulike infeksjonstypene og hvor mange prosent som har fått de ulike 

intervensjonene for hver type infeksjon.  
 Ingen lokal 

behandling 

Åpning av sår 

og lokal 

sårbehandling 

Radiologisk 

drenasje 

Operasjon Missing 

Kun rubor 33  67     

Rubor og hevelse/ 

sårsekret 
25  75    

Subcutan 

abscess/infisert 

hematom 

 
 

100    

Abscess   58 42  

Sårruptur  17  83  

Ukjent infeksjon  60   40 
Tabell 6: Intervensjon og infeksjon 
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Det ble tatt bakteriologisk undersøkelse hos 52 av pasientene og det tilsvarer 71 % av de som 

fikk en infeksjon. Det betyr at 21 (29 %) av pasientene som fikk en infeksjon fikk ikke tatt 

bakteriologisk undersøkelse. De fleste pasientene hadde oppvekst av Enterococcus, E.coli og 

gramnegative staver og flere av pasienten hadde oppvekst av flere enn en bakterie. Tabellen 

under viser antall bakterieoppvekster i absolutte tall og hvor mange prosent av pasientene 

med bakteriologisk undersøkelse som hadde oppvekst av den enkelte bakterie.  

 
 N % 

Gram negative staver 9  17 % 

E.coli 17 33 % 

Enterococcus 20 39 % 

Stafylokokker, hvite 7 14 % 

Staphylococcus aureus 7 14 % 

Streptokokker, betahemolytiske gr B 4 8 % 

Streptokokker andre (inkl anginosus) 4 8 % 

Klebsiella 4 8 % 

Pseudomonas 4 8 % 

Candida albicans/glabrata 5 10 % 

Anaerobe, blanding 4 8 % 

Proteus 2 4 % 

Clostridium perfrigeus 1 2% 

Raoultella terrigena 1 2 % 

Staphylococcus haemolyticus 1 2 % 

Ingen vekst 3 6 % 

Tabell 7: Bakteriologi 

 

Av de som det ble tatt bakteriologisk undersøkelse av var det 35 (67 %) som fikk gjort en 

resistensbestemmelse. Det var 17 (33 %) som det ikke ble gjort en resistensbestemmelse av. 

Candida-oppvekst og ingen vekst på bakteriedyrkning inngikk i den sistnevnte gruppen.   

 

3.1 Hypotesetesting  

3.1.1 Mann-Whitney-Wilcoxon 

Hypoteser: 

A er populasjonsparametre i pasientgruppen med infeksjon 

B er populasjonsparametre i pasientgruppen uten infeksjon 

Nullhypotesen: Det er ingen forskjell i populasjonsparametre i de to gruppene. A=B. 

Alternativ hypotese: Det er forskjell i populasjonsparametre i de to gruppene. A≠ B.  

 

Bruker ikke-parametrisk hypotesetest, Mann-Whitney-Wilcoxon, for å teste om det er 

signifikant forskjell mellom de som fikk infeksjon mot de som ikke fikk infeksjon i forhold til 
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alder, CRP preoperativ, CRP tredje postoperative dag og liggedøgn. Beholder nullhypotesen 

når signifikansverdien er over 0,05 og da er det ikke statistisk signifikant forskjell mellom 

gruppene. Forkaster nullhypotesen og beholder alternative hypotese når signifikansverdien er 

under 0,05. Da er det statistisk signifikant forskjell mellom gruppene.  

 
 Infeksjon  Ikke infeksjon  

 Median Range Median Range 

Preoperativ CRP 29 0-414 27,5 0-513  

Postoperativ CRP 170,5 81-426 139 21-334  

Alder 58,5 32-92 66 21-91  

Liggedøgn 19 6-102 14,5 5-59   
Tabell 8: Pre- og postoperativ CRP, alder og liggedøgn 

 

Tabell 9 Mann-Whitney-Wilcoxon-test 

3.1.2 Kji-kvadrattest 

Bruker kji-kvaderattest til å teste om variablene er uavhengige.  

Nullhypotese: Det er ikke sikker sammenheng mellom de to variablene.  

Alternativ hypotese: Variablene er assosiert med hverandre.  

 

Antakelser for å bruke kji-kvadrattest: 

 Dataen vi bruker er en tilfeldig samling fra en fast populasjon 

 Samlingen er stor nok  

 Antallet i hver celle ikke er for lite 

 Observasjonene er antatt å være uavhengige av hverandre.  
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Tabellen under viser de ulike operasjonstypene i forhold til infeksjon.  

 
 Infeksjon   Ikke infeksjon   

 N % N % 

Åpen  45 34 89 66  

Laparoskopisk 12 31 27 69 

Laparoskopisk 

konvertert åpen 
16 53 14 47 

Tabell 10: Operasjonstype og infeksjon 

P-verdi = 0,095. Vi beholder nullhypotesen som sier at vi ikke finner statistisk signifikant 

sammenheng mellom variablene.  

 

Tabellen under viser hvor mange som fikk infeksjon innen de ulike diagnosegruppene.   

 
 Infeksjon  Ikke infeksjon  

 N % N % 

Kolorektal cancer 34 35 64 65 

IBD 13 57 10 44 

Benign kolon 5 14 32 86 

Ca. 

oesophagi/ventriculi 

5 33 10 67 

Patologisk tynntarm 9 53 8 47 

Annet 7 54 6 46 
Tabell 11: Diagnose og infeksjon 

P-verdi = 0,006. Vi forkaster nullhypotesen og beholder den alternative som sier at variablene 

er avhengige av hverandre.  

 

Tabellen under viser preoperativ antibiotika (preop AB) i forhold til om de utviklet infeksjon.  

 
 Infeksjon  Ikke infeksjon  

 N % N % 

Preop AB 62 35 115 65 

Ikke preop AB  10 42 14 58 

Missing 1 50 1 50 
Tabell 12: Preoperativ antibiotika og infeksjon 

P-verdi = 0, 75. Vi beholder nullhypotesen. Ingen sikker sammenheng mellom de to 

variablene.  

 

Tabellen under viser hvor mange som utviklet infeksjon i gruppene med ulik hudlukning. 

  
 Infeksjon  Ikke infeksjon  

 N % N % 

Agraffer 42 38 69 62 

Intrakutan sutur 18 32 38 68 

Uresorberbar hudsutur 4 33 8 67 

Annen 9 38 15 62 
Tabell 13: Hudlukking og infeksjon 

P-verdi= 0,90. Vi beholder nullhypotesen. Ingen sikker sammenheng mellom variablene.    
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Tabellen viser infeksjon i forhold til om pasientene har stomi og om den er fra tidligere eller 

ny. 

 
 Infeksjon  Ikke infeksjon  

 N % N % 

Nei 39 39 61 61 

Tidligere  8 28 21 72 

Nylagt 23 35 43 65 

Tidligere og nylagt 3 38 8 63 
Tabell 14: Stomi og infeksjon 

P-verdi = 0,72. Beholder nullhypotesen. Ingen sikker sammenheng. 

  

Tabellen ser på infeksjon i forhold til kjønn. 

 
 Menn  Kvinner  

 N % N % 

Infeksjon 39 53 34 47 

Ikke infeksjon 66 51 64 49 
Tabell 15: Kjønn og infeksjon 

P-verdi= 0,72. Beholder nullhypotesen. Ingen statistisk signifikant sammenheng mellom 

kjønn og infeksjon.   
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4 DISKUSJON 

4.1 Hyppighet 

Infeksjonshyppigheten som vi fikk på 36 % er mye høyere enn tallene vi fant i litteraturen. 

Det er også stor variasjon mellom tallene i litteraturen og grunner til det kan være mange. Det 

kan være forskjell i innsamling av data, forskjellig definisjon på sårinfeksjon, forskjell i 

overvåkning av infeksjoner, demografiske forskjeller mellom land og sykehus, ulik 

bakterieflora eller ulike behandlingsregimer. Det kan også være forskjell i oppfølgingstid. 

Enkelte studier fulgte opp pasienten i bare 14 dager. I vår studie oppstod infeksjonen i 

gjennomsnitt dag 10,6 og i en annen studie fant de dag 13.(3) Vi hadde en spredning på når 

infeksjonene oppstod fra 2 til 42 dager, så ved å følge opp pasientene i en lengre periode har 

man større sjanse for å finne den sanne verdi for infeksjon. Populasjonene som ble studert 

skiller seg blant annet ved at vi i vår studie inkluderte øyeblikkelig hjelp-operasjoner, mens 

det i andre studier kun var sett på elektive operasjoner. Pasienter som preoperativt har en 

dårlig helsetilstand har som nevnt tidligere enn risiko for å utvikle sårinfeksjon. Ullevål 

universitetssykehus har i forhold til mange andre sykehus i Norge en sykere pasientgruppe. 

Gastrokirurgisk avdeling mottar regionpasienter som henvises fra andre sykehus på grunn av 

kompleks sykdom.   

 

4.2 Vurdering av avdelingens rutine  

Retningslinjene ved avdelingen sier at alle skal få preoperativ antibiotika ved operasjoner med 

åpen tarm. Det er 12 % av de operert som det ikke er dokumentert verken i kurven eller i 

operasjonsbeskrivelsen at de har fått preoperativ antibiotika.  Ifølge litteraturen er det ikke 

forsvarlig å la pasienter bli operert med åpen tarm uten å gi antibiotika først. Av de som ikke 

er dokumentert at har fått preoperativ antibiotika, er det noen flere som har fått sårinfeksjon 

sammenlignet med de som det er dokumentert at har fått preoperativ antibiotika. Men ifølge 

kji-kvadrattesten er det ingen statistisk signifikant sammenheng mellom infeksjon og 

preoperativ antibiotika. Ut fra testen og inntrykk fra avdelingen tenker vi oss at antibiotika 

allikevel er blitt gitt, men ikke dokumentert. Det er enkelte av pasientene som vi har satt til at 

de har fått preoperativ antibiotika ut i fra at det står i operasjonsbeskrivelsen, men ikke er satt 

opp i medisinkurven. Etter at studien ble gjennomført er det innført elektronisk kurveføring på 

anestesiavdelingen. Dette kan bidra til å heve kvaliteten på kurveføringen og sikre at 

antibiotika faktisk blir gitt.  

 

Videre vil vi diskuterer litt rundt avdelingens rutiner på å ta bakteriologisk undersøkelse. Hos 

71 % av de som fikk en infeksjon ble det tatt bakteriologisk undersøkelse. Er det et 

tilfredsstillende tall på oppfølging av dem med infeksjon? Det blir tatt bakteriologisk prøve i 

økende grad etter infeksjonens alvorlighetsgrad, hvilket virker fornuftig. Av dem det er gjort 

en bakteriologisk undersøkelse er det 67 % som det er tatt resistensbestemmelse av. Hos en 

del av pasientene som det ikke er gjort resistensbestemmelse av, var det heller ikke relevant å 

gjøre det for, fordi de hadde oppvekst av kun Candida eller ingen oppvekst ved bakteriologisk 

undersøkelse. Vi ønsket i utgangspunktet å vurdere om antibiotikaprofylaksen som blir gitt 

beskytter mot de bakteriene som kontaminerer såret, men siden under halvparten av de som 

har fått infeksjon har fått resistensbestemmelse, har vi ikke gått videre med å se på om 
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bakteriene er resistente mot profylaksen. Ut i fra litteraturen dekker antibiotikaregimet som 

brukes på avdelingen de bakteriene som kontaminerer såret.  

 

4.3 Predisponerende faktorer for infeksjon  

Vi finner en statistisk signifikant sammenheng mellom preoperativ diagnose og infeksjon. 

Pasientene med infeksjon har også signifikant flere liggedøgn enn pasientene uten infeksjon. I 

tillegg at postoperativ CRP er signifikant høyere hos pasienter med sårinfeksjon. Vi finner 

ingen sikker sammenheng mellom infeksjon i forhold til alder, kjønn, åpen eller laparoskopisk 

operasjon, hudlukking, tilstedeværelse av stomi og preoperativ CRP i våre data.   

 

Preoperativ CRP ble definert som CRP dagen før operasjon, og postoperativ CRP som CRP 

tredje postoperative dag. Det er kun verdier for disse dagene som er registrert, og i og med at 

det ikke alltid var tatt CRP de aktuelle dagene, mangler vi noen verdier. Dette må tas med i 

vurderingen. Man kunne tenke seg at preoperativ CRP var høyere hos de som utvikler 

sårinfeksjon, som tegn på en allerede pågående akuttreaksjon. 

 

Vi ville forventet at det var en forskjell i alder hos de med og uten infeksjon, siden alder 

regnes som en risikofaktor for infeksjon. I litteraturen er det også gjort studier som viser at de 

eldste (over 65 år) ikke har økt infeksjonsrisiko.Da regner man med at det er en seleksjonsbias 

som går på at kun de friskeste over 65 år blir operert og at de har bedre gener enn de 

middelaldrene med samme sykdom. (12)   

 

De med infeksjon har antall liggedøgn med en median på 19, mens de uten infeksjon har en 

median på 14,5 dager. Har de med infeksjon flere liggedøgn fordi de får en infeksjon, eller får 

de en infeksjon fordi de ligger lenger på sykehus av annen årsak?  

  

4.4 Hva kunne vært gjort i vår studie for å få bedre 
resultater?  

Ifølge litteraturen oppstår mange av infeksjonen etter at pasienten er skrevet ut fra sykehus, 

og for å finne rett andel infeksjoner må man følge opp pasienten etter utskrivelse. Av 

ressursårsaker var det ikke mulig å følge opp samtlige pasienter per telefon. 27 pasienter ble 

kontaktet 6 uker etter operasjonen per telefon og 2 av disse oppgav infeksjon. Noen av 

pasienten har vi kunne følge opp i 6 uker via å lese i journalene fordi pasientene enten har 

ligget lenge på sykehuset postoperativt, blitt reinnlagt eller kommet til poliklinikken. Til nye 

studier på emnet bør pasientene følges opp systematisk for å sikre at man fanger opp 

infeksjonene. 

 

Ved kun å forholde oss til journalene for å finne våre resultater, var vi avhengig av gode 

journalnotater. Det var en del journaler som hadde mangelfull beskrivelse av såret 

postoperativt og operasjonssåret kom i skyggen av andre komplikasjoner. Det kunne stå i 

utnotatet at det postoperative forløpet hadde vært komplisert av en sårinfeksjon, uten at det 

var beskrevet inngående i journalen med hensyn til type infeksjon, behandling og når den 

hadde oppstått. Det å registrere sårinfeksjoner i seg selv med på å redusere antallet 

infeksjoner. (2) 
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5 KONKLUSJON 

I denne studien fant vi en infeksjonsinsidens på 36 % på gastrokirurgisk avdeling, Ullevål 

Sykehus. Dette er høyere infeksjonshyppighet enn forventet. Det kan være et tilfeldig funn, 

feil i våre tall eller at vi faktisk har funnet den sanne verdi. Siden prosenten er så høy bør man 

gjennomføre en ny studie på Ullevål for å se om man kan reprodusere samme tall med neste 

populasjon. Hvis det ikke kan reproduseres, kan det ha vært en tilfeldighet eller feil i våre tall. 

Blir resultatet reprodusert foreslår vi at avdelingen setter fokus på å redusere 

infeksjonsforekomsten.  

 

Vi har ikke funnet noen statistisk signifikante funn utenom en assosiasjon mellom preoperativ 

diagnose og infeksjon. I tillegg har vi funnet en signifikant forskjell i antall liggedøgn og 

postoperativ CRP mellom pasientgruppen som utviklet infeksjon og pasientgruppen som ikke 

utviklet infeksjon. 

  

Det å redusere sårinfeksjon fører til mindre morbiditeten, mortalitet og reduserer utgiftene for 

helsevesenet. I tillegg til at man unngår en unødvendig belastning for pasienten.   
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http://www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/andrepublikasjoner/smittevernloven

_klassifikasjon_sykehusinfeksjon_ik-2556.pdf 
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http://www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/andrepublikasjoner/smittevernloven_klassifikasjon_sykehusinfeksjon_ik-2556.pdf
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Vedlegg 

5.1 Definisjon av sårinfeksjon 
Overflatisk postoperativ sårinfeksjon:  

Definisjoner:  

Infeksjon som oppstår på: insisjonsstedet innen 30 dager etter operasjonen og som bare  

involverer hud og subkutant vev og der minst ett av følgende symptomer/funn finnes:  

a. Purulent sekresjon fra såret  

b. Isolasjon av patogen mikroorganisme i prøve tatt fra såret med aseptisk teknikk  

c. Når kirurg åpner såret på grunn av minst ett av de følgende symptomer/tegn på infeksjon:   

- smerte eller ømhet   

- lokalisert hevelse, rødme eller varme  

og dyrkning av innholdet viser oppvekst av mikroorganismer  

d. Lege har stilt diagnosen overflatisk sårinfeksjon.   

Følgende klassifiserer ikke som overflatisk sårinfeksjon:   

· Suturabscess (minimal inflammasjon og sekresjon fra det punktet der suturen går gjennom  

huden).   

· Sårinfeksjon som involverer fascie eller muskulatur.   

· Lokalisert overflatisk infeksjon i stikkanal etter diagnostiske eller terapeutiske prosedyrer  

(f.eks. benmargpunksjon, pleuratapping, leddpunksjon). Dette registreres som infeksjon i hud  

eller bløtvev.   

· Infisert brannsår.  

 

 Dyp postoperativ sårinfeksjon  

Definisjoner:  

Infeksjon som oppstår innen 30 dager etter operasjoner uten innsetting av fremmedlegemer,  

eller inntil 1 år etter operasjoner der det blir satt inn et fremmedlegeme, når infeksjonen synes  

å ha sammenheng med inngrepet og involverer dypt bløtvev omkring insisjonen (fascie og  

muskellag).  

En dyp sårinfeksjon må tilfredsstille minst ett av følgende kriterier:  

a. Purulent sekresjon fra såret, uten at det er påvist infeksjon i dypereliggende organer eller  

kroppshulrom.   

b. Spontan ruptur som involverer sårets dypere lag (fascie/muskulatur), eller nødvendig  

kirurgisk åpning av såret  

og dyrkning av innholdet viser oppvekst av mikroorganismer  

og pasienten har minst ett av følgende symptomer/funn:  

- feber (>38ºC)  

- lokalisert smerte eller ømhet.  

c. Klinisk undersøkelse, reoperasjon, ultralydundersøkelse, radiologisk eller histopatologisk  

undersøkelse viser en abscess eller andre tegn på infeksjon som involverer sårets dypere lag  

(fascie/muskulatur).  

d. Lege har stilt diagnosen dyp sårinfeksjon.  

Bemerkning:  

· Infeksjoner som involverer både overflatisk og dypt vev skal registreres som dyp  

sårinfeksjon.  

· Lokalisert dyp infeksjon i stikk-kanal etter diagnostiske eller terapautiske prosedyrer (f.eks.  

benmargspunksjon, pleuratapping, leddpunksjon), regnes som infeksjon i bløtvev, ikke  

som dyp postoperativ sårinfeksjon  
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5.2 REGISTRERINGSSKJEMA for postoperative 
infeksjoner 

Skjema for pasienter på Lag 1 (blå gruppe) som utvikler postoperativ sårinfeksjon etter 

operasjoner med åpen tarm 

 

1. PREOPERATIV DIAGNOSE …………………………………………………………… 

 

2. TYPE INNGREP ………….……………………………………………………………… 

 

3. BEHANDLING 

Operasjonsdato  |__|__|__|__|__|__|    Ant. liggedager (inkl. hotell)

 |__|__| 

 

Operasjonstype    

○ Åpen   ○ Laparoskopi   ○ Laparoskopi, konvertert åpen 

 

Stomi    

○ Nei  ○ Tidligere  ○ Nyanlagt  ○ Tidligere + ny  

  

 

Type stomi.................………………………… 

 

Hudlukking   

○ Agraffer    ○ Intrakutan sutur  ○ Uresorberbar hudsutur 

○ VAC/åpen hud ○To typer lukning  ○ Ukjent 

 

Preop. antibiotika   ○ Nei   ○ Ja   Postop. antibiotika   ○ Nei  

 ○ Ja  

 

4. LAB  

Preoperativ CRP    |__|__|__|  3. postoperative dag  CRP  |__|__|__| 

 

5. TYPE INFEKSJON 

Overfladisk infeksjon 

○ Kun rubor  ○ Rubor og hevelse  ○ Subcutan abscess/infisert hematom 

 

Dyp infeksjon 

○ Abscess  ○ Sårruptur   ○ Ukjent type infeksjon 

 

Tidspunkt for påvist infeksjon (antall dager postoperativt) |__|__| 

 

6. KONSEKVENS AV POSTOPERATIV SÅRINFEKSJON  

○ Ingen ○ Åpning av sår og lokal sårbehandling   

 

○ Invasiv prosedyre  

 ○ radiologisk drenasje ○ operasjon 
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7. BAKTERIOLOGI (type bakterie)…1…………..2…………. 3………….4 …………… 

 Resistensbestemmelse 

 

Mikrobe 1 2 3 4 

Ampicillin     

Aztreonam     

Cefuroksim     

Ciprofloksacin     

Cefotaksim     

Ceftazidim     

Gentamicin     

Imipenem     

Linezolid     

Piperacillin-tazobactam     

Trimetoprim-sulfametoxasol     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

8. ANTIBIOTIKA   
○ Nei  ○ Ja   Type antibiotika…………………………..    

Varighet antibiotika (antall dager) …………… 

 

 

9. TELEFON TIL PASIENTEN    dato  |__|__|__|__|__|__|   

Opplysninger om sårinfeksjon   

○ Nei  ○ Ja   Hvis ja, gå til punkt 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato |__|__|__|__|__|__|  Melding sjekket av …………………………….. 


