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Arbetsgrupp 

Rutinen är framtagen i samarbete med Vårdhygienenheterna i Västra 

Götalandsregionen. 

 

Revidering i denna version  

Ersätter tidigare version. 

Bakgrund 

Avsikten med preoperativ helkroppsdesinfektion är att reducera den mikrobiologiska 

floran på huden. Hudbakterier är en vanlig orsak till postoperativa infektioner och som 

får allvarliga konsekvenser vid ortopedisk kirurgi och implantatkirurgi därför  

rekommenderas preoperativ helkroppsdesinfektion minst två gånger före operation. Det 

finns studier som påvisar ökad infektionsfrekvens om patogena bakterier finns på huden 

vid operationsstart. Om detta leder till färre postoperativa infektioner är svårvärderat då 

studier visar på olika resultat beroende på operativt ingrepp. 

 

Tills vidare evidens finns inom området har de olika enheterna inom Vårdhygien i 

Västra Götaland gemensamt följande rekommendationer utifrån beprövad erfarenhet 

kring preoperativ helkroppsdesinfektion.  

Syfte  

Ge rekommendation om preoperativ helkroppsdesinfektion, samt ge information om 

utförande. 

Åtgärder 

Vid kirurgi där hudbakterier är en vanlig orsak till postoperativa infektioner och där 

infektioner får allvarliga konsekvenser till exempel ortopedisk kirurgi och all 

implantatkirurgi, rekommenderas preoperativ helkroppsdesinfektion minst två gånger 

före operation.  

Rutinen kan även tillämpas vid annan typ av kirurgi där hudsnitt läggs. Detta avgörs av 

Verksamhetschef efter riskanalys.  

Produkt 

Klorhexidintvål 40 mg/ml = 4 % ex. Descutan® svamp eller Hibiscrub® tvållösning. I 

första hand rekommenderas fördoserad svamp, vilket lättare säkerställer att tillräcklig 

mängd klorhexidintvål används. 
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Information till patienten 

Informera patienten om varför och hur preoperativ helkroppsdesinfektion utförs enligt 

tillverkarens instruktioner. 

• Rakning/hårborttagning vid och i närheten av operationsområdet ska inte ske inom 

en vecka före operation – små sår/hudskador där bakterier kan växa till uppstår ofta, 

vilket ökar risken för sårinfektion. 

• Effekten av klorhexidin kan reduceras av vanlig tvål, schampo, hårbalsam och 

hudlotion som därför inte ska användas i samband med helkroppsdesinfektion.  

• Vid helkroppsdesinfektion i hemmet ges information om att efter dusch använda ren 

handduk, byte till rena kläder och renbäddad säng. 

Förberedelse 

• Smycken ska tas av innan helkroppsdesinfektionen påbörjas.  

• Patientens medicinska tillstånd avgör hur duschen genomförs. 

• Beakta att patienten kan behöva hjälp för att genomföra en korrekt 

helkroppsdesinfektion. Pall eller duschvagn kan behövas. Alternativt görs 

helkroppsdesinfektionen i sängen. 

Genomförande 

• Helkroppsdesinfektion påbörjas dagen före operation och fullföljs på 

operationsdagen. Kan detta inte följas bör det gå minst 2 timmar mellan duscharna.  

• Utförs enligt leverantörens bruksanvisning.  

• Efter dusch ska patienten använda ren handduk, ta på rena kläder samt ha renbäddad 

säng. 

Akut kirurgi 

• Preoperativ helkroppsdesinfektion utförs i den utsträckning patientens tillstånd 

medger. 

Uppskjuten operation 

• Ny operationstid inom 7 dagar – en ny dubbeldusch på operationsdagens morgon. 

• Ny operationstid efter 7 dagar – ny omgång preoperativ helkroppsdesinfektion med 

minst två duschar. 

Vid överkänslighet/allergi mot klorhexidin 

• Patienten utför en vanlig dusch med syfte att bli synligt ren, detta utförs kvällen 

innan eller på operationsdagens morgon.  

• Efter dusch ska patienten använda ren handduk, ta på rena kläder samt ha renbäddad 

säng. 

• På operationsavdelning används alkoholbaserat huddesinfektionsmedel.  

Långtidseffekten som uppnås genom klorhexidintillsatsen saknas med enbart etanol. 

Ansvar 

Verksamhetschef ansvarar för att denna rutin är känd och följs av alla medarbetare. 

Verksamhetschef kan efter riskanalys besluta att frångå delar av rekommendationerna 

för vissa åtgärder och ingrepp. Lokala rutiner ska finnas som beskriver undantagen. 
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Avsteg från rutinen rapporteras i MedControl PRO eller i befintligt 

avvikelsehanteringssystem. 
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Bilaga 
Praktiska råd, NU-sjukvården. 

 

 

Dusch enligt tabell 1 

Dubbeldusch utförs med klorhexidin.  

Ren handduk och rena kläder efter dusch. Sängen ska renbäddas. Den andra dubbelduschen 

ska utföras så nära operationen som möjligt. 

Vid operation inom huvud-/halsregionen dubbelschamponeras håret med klorhexidin vid 

båda dubbelduscharna, för övriga utförs schamponering vid ett tillfälle.  

Dubbeldusch med klorhexidin 

• Följ tillverkarens instruktion. 

• Avlägsna alla smycken, även piercing. 

• Blöt hela kroppen. 

• Stäng av duschen. 

• Tvåla in med klorhexidintvål 40 mg/ml = 4 % (Descutan®/Hibiscrub®). 

• Börja med hår, ansikte (inte i hörselgången), överkropp, därefter ben och fötter. Var 

särskilt noga med näsa, armhålor, navel, ljumskar och genitalia. 

• Skölj av. 

• Upprepa samma procedur. 

• Torka med ren handduk. 

Effekten av klorhexidin kan reduceras av vanlig tvål, schampo, hårbalsam och hudlotion 

och ska därför inte användas i samband med dubbeldusch med klorhexidin. 

Uppstår hudirritation i samband med dubbeldusch med klorhexidin avslutas den 

preoperativa helkroppsdesinfektionen. En trasig irriterad hud kan innebära en risk vid 

operationstillfället. 

Tabell 1  Tabell 2 

 

Två dubbelduschar med klorhexidintvål  

4 % 

 Dusch med flytande tvål 

 

• Hjärt-/thoraxkirurgi 

• Kärlkirurgi 

• Neurokirurgi 

• Ortopedisk kirurgi 

• Implantatkirurgi 

• Övrig kirurgi där patientens hudflora kan 
utgöra risk för allvarlig infektion 

• Större planerad sårrevision till ren vävnad 

 • Ingrepp i öga, öra, näsa, mun, uretra och 
rektum där hudincision inte sker 

• Enkla vaginala ingrepp 

• Mindre sårrevision 
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Dusch enligt tabell 2 

Patienten ska duscha med flytande tvål, håret tvättas med schampo. Avlägsna alla 

smycken, även piercing innan dusch. Ren handduk och rena kläder efter dusch. Sängen ska 

renbäddas.  

Duschen ska tidsmässigt ske så nära operationen som möjligt.  

 

 

 

 


