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Abstrakt 

 
Introduktion: Ett av röntgensjuksköterskans ansvarsområden är att förebygga spridning 

av vårdrelaterade infektioner, och inom interventionell radiologi innebär detta att arbeta 

med aseptisk teknik. Munskydd har varit standard inom kirurgi i ett århundrade men 

inom interventionell radiologi saknas nationella riktlinjer för dess användande, trots att 

den sterila tekniken i övrigt är densamma. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var 

att klargöra huruvida kirurgiska munskydd kan förebygga infektion hos patienten vid 

interventionell radiologi. Metod: Studien genomfördes som en allmän litteraturöversikt 

enligt Friberg (2017) för att sammanställa kunskapsläget inom området. Tolv 

kvantitativa artiklar hittades genom systematisk litteratursökning i PubMed. Artiklarna 

kvalitetsgranskades, analyserades och resultatet presenterades i två huvudkategorier. 

Resultat: Munskydd har ingen påvisad effekt att förebygga postoperativa sårinfektioner 

vid kirurgi eller coronarangiografi men förhindrar till viss del spridning av bakterier. 

Slutsats: Forskningen på munskydd är begränsad vilket gör det svårt att dra några 

slutsatser. Fler studier som fokuserar på munskydds effektivitet inom interventionell 

radiologi behövs. Författarna anser att munskydd inom interventionell radiologi inte bör 

vara obligatoriskt utan upp till varje avdelning att från fall till fall bestämma huruvida 

det ska användas eller inte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: bakterier, coronarangiografi, interventionell radiologi, kirurgiska 

munskydd, postoperativa sårinfektioner, röntgensjuksköterska, vårdrelaterade 

infektioner 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

Surgical face masks as infection prevention in interventional 

radiology 

A literature review 

 
Department of Health Sciences 

Luleå University of Technology 

 

 

Abstract 

 

Introduction: One of the radiographer's responsibilities is to prevent the spread of 

healthcare-associated infections. In interventional radiology, this means working with 

aseptic technique. Surgical face mask protection has been the standard of surgery for a 

century, but in interventional radiology there are no national guidelines for its use, even 

though the sterile technique is the same. Aim: The aim of this study was to clarify 

whether surgical face masks prevent infection in patient in interventional radiology. 

Methodology: A literature review (Friberg, 2017) has been done to identify the current 

knowledge in the field. The study includes twelve quantitative articles collected through 

a systematic literature search in PubMed. After quality review the articles were analyzed 

and presented into two main categories. Result: Concerning postoperative wound 

infections, there is no strong evidence to prove that using surgical face masks prevents 

infections during surgery or coronary angiography. However, using such mask prevents 

the spread of bacteria to some extent. Conclusion: Research on oral protection is 

limited, making it difficult to draw any conclusions. A set of new tests are needed to 

identify the effect of using mask in today’s interventional radiology. Based on the 

results of the studies, it can be concluded that: generally, mouth protection within 

interventional radiology should not be mandatory. However, each radiology department 

need to consider the operating condition and status of the patient and decide if the 

personal should follow mouth protection process.   
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Det kirurgiska munskyddets historia går tillbaka ända till slutet av 1800-talet, då det för första 

gången presenterades av en polsk kirurg (Mikulicz, 1897). Tidigare samma år hade en tysk 

läkare (Flügge, 1897) påvisat närvaron av bakterier från näsa och mun. Hypotesen var att 

munskydd kunde förhindra att dessa bakterier, genom droppsmitta, föll i det kirurgiska såret 

och orsakade postoperativa sårinfektioner. Allt sedan dess har munskydd varit standard inom 

kirurgi men effekten av dess användande är kontroversiellt. Den första studien på munskydd 

utfördes av Meleny & Stevens (1926). Deras resultat visade att sedan kirurgteamet börjat 

använda munskydd sjönk antalet infektioner drastiskt. Nio år senare tillbakavisade dock Meleny 

(1935) resultatet i en uppföljande studie som kunde påvisa att infektionsfrekvensen inte ändrats 

nämnvärt sedan munskydd infördes, den låg fortfarande på runt 15% istället för de 2–5% som 

förutspåtts. En studie av Ritter, Eitzen, French & Hartet (1975) kunde påvisa att luft och 

droppar spreds ut från sidorna på munskyddet när användaren talade och andades, och året 

därpå myntade Schweizer (1976) begreppet ”wiggling”, vilket innebär att när munnen rörs 

skaver munskyddet mot ansiktet så att hudfragment med bakterier lossnar och faller ner i 

operationssåret. 

 

Postoperativ sårinfektion är en av de vanligaste typerna av vårdrelaterade infektioner. 

Vårdrelaterade infektioner står för ungefär en tredjedel av alla vårdskador i Sverige och är 

därmed den enskilt största (Sveriges kommuner och landsting, 2017). Patientsäkerhetslagens 

(PSL, SFS 2010:659) definition av vårdskada lyder; ”lidande, kroppslig eller psykisk skada 

eller sjukdom, samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid 

patientens kontakt med hälso- och sjukvården”. Konsekvenserna av en vårdskada är både 

lidande för den enskilda patienten och ökade kostnader för sjukvården. 

 

Det senaste seklet har den medicinska utvecklingen gjort stora framsteg och modern teknik har 

bidragit till nya behandlingsmetoder som till viss del har tagit över sådant som förr enbart 

kunde utföras med öppen kirurgi. Ett exempel på en minimalt invasiv metod för behandling och 

diagnostisering är interventionell radiologi (IR). Vaskulär IR syftar på behandling och 

diagnostisering av kärl. Med hjälp av Seldingertekniken (uppfunnen och uppkallad efter den 

svenske radiologen Sven Ivar Seldinger 1921–1998) förs en plastkateter in genom huden, 

vanligtvis via ljumsken eller handleden. Genom katetern kan radiologen öppna upp (med hjälp 

av ballongvidgning och/eller stentning) eller täppa till kärl (med hjälp av coiling eller 
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embolisering). Vanligtvis sker behandling i direkt samband med diagnos och lokalisering av 

problemet. Interventionerna utförs ofta i hybridsalar; en typ av operationssal med 

röntgenutrustning. En vanlig vaskulär IR-procedur är så kallad coronarangiografi, som innebär 

diagnostik och behandling av hjärtats kranskärl. Icke-vaskulär IR innefattar bland annat biopsier 

och olika typer av drän, punktioner och insättningar av katetrar, alla utförda med radiologisk 

vägledning, ofta under genomlysning eller ultraljudsundersökning. Röntgensjuksköterskans 

uppgifter inom IR är att assistera radiologen, ha huvudansvar för aseptiken samt ta hand 

patienten (Ehrlich & Coakes, 2017, s. 404–406). 

 

Infektioner inträffar inom IR men risken, jämfört med öppen kirurgi, är förhållandevis låg 

(Taylor, 1998). Två avgörande faktorer för att utveckla infektion efter IR är patientens tillstånd 

samt typ av intervention. Patientens ålder, underliggande sjukdom, immunstatus, förekomst av 

invasiva enheter (katetrar, sonder), hudskador, pågående infektioner samt bärande av 

multiresistenta bakterier är faktorer som påverkar risken. Den franska radiologiska föreningen 

Interventional Radiology Federation har upprättat en lista över IR-procedurer klassificerade i tre 

kategorier beroende på grad av komplexitet, potentiella risker och i synnerhet risk för infektion 

(Bilaga I). Dessa är uppdelade i enkla procedurer, medelsvåra procedurer samt komplexa 

procedurer, där de två sistnämnda bör utföras med samma absolut sterila teknik som vid ett 

kirurgiskt ingrepp (Malavaud, Joffre, Auriol & Darres, 2012). På liknande vis har Chan et al. 

(2012) delat upp IR-procedurer i fyra kategorier (Bilaga II) enligt samma princip som 

klassificering av kirurgiska ingrepp; rena, ren-kontaminerade, kontaminerade och smutsiga. 

Interventioner inom kategorin rena och ren-kontaminerade bör utföras med absolut steril teknik. 

 

Världshälsoorganisationen (WHO, 2016) definierar postoperativ sårinfektion som ”pus synligt 

för blotta ögat”. Postoperativa sårinfektioner kan vidare definieras som antingen ytliga eller 

djupa. De vanligast förekommande bakterierna vid postoperativa sårinfektioner är 

Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermis och enterokocker (Socialstyrelsen, 2016). 

Stafylokocker delas upp i koagulaspositiva och koagulasnegativa (KNS) utifrån om de bildar 

enzymet koagulas eller inte. Till koagulaspositiva stafylokocker hör S. aureus, en medel-

/högvirulent bakterie som kan orsaka infektion vid alla typer av ingrepp. S. epidermis är den 

vanligaste KNS och tillhör den normala hudfloran. Den räknas som lågpatogen och lågvirulent 
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men kan orsaka infektion vid infektionskänsliga ingrepp, exempelvis implantat av 

kroppsfrämmande material (Ericson & Ericson, 2009, s. 28, 31). 

 

Postoperativ sårinfektion kan vara ett resultat av antingen endogen eller exogen smitta. 

Endogen smitta härstammar från patienten själv medan exogen smitta härstammar från 

omgivningen. I en modern operationssal där personalen bär operationsklädsel, instrumenten är 

sterila och ventilationen skild från det övriga sjukhuset är ofta personalen källan till exogen 

smitta (Socialstyrelsen, 2006). Exogen smitta kan spridas via luft, droppar, aerosoler eller i 

kontakt med exempelvis förorenade kläder och vätskor. Colony forming units (CFU) är ett mått 

som beskriver renheten i luften och uttrycks i mängden bakteriebärande partiklar per 

kubikmeter (Ericson & Ericson, 2009, s. 130). Mängden CFU i en operationssal beror på hur 

många som vistas där, deras klädsel, fysiska aktivitet samt typ av ventilation. Den största delen 

av luftburna bakterier i en operationssal utgörs av hudbakterien S. epidermis, medan S. aureus 

förekommer mer sällan (Socialstyrelsen, 2006), trots att hela 50 % av alla vuxna friska individer 

och uppemot 80 % av all vårdpersonal är bärare av S. aureus, som främst återfinns i näsan 

(Ericson & Ericson, 2009, s. 28). Förklaringen till detta kan vara att det enda sättet S. aureus 

sprids från näsa och mun är via nysningar och fnysningar (Hare, 1956). 

 

Antalet bakteriebärande salivdroppar vid en nysning uppskattas till 10 000, en hostning till 100 

och ett tiotal vid högräkning till hundra. Medan droppar är tunga och inte når mer än en meter 

kan aerosoler finnas kvar i luften länge. De bakterier som sprids via dropp- och aerosolsmitta är 

framförallt streptokocker, vilka delas upp i två grupper efter sin förmåga att orsaka sönderfall 

av röda blodkroppar; alfahemolytiska med låg förmåga och betahemolytiska med hög förmåga 

(Ericson & Ericson, 2009, s. 33–34, 130–131). Ett friskt svalg har vanligen en flora av 

alfahemolytiska streptokocker och andra lågpatogena bakterier medan en individ med pågående 

tonsillit kan bära på stora mängder patogena betahemolytiska streptokocker grupp A (GAS), 

framförallt Streptococcus pyogenes (Socialstyrelsen, 2006). 

 

För att minska risken för infektion orsakad av mikroorganismer vid kirurgiska ingrepp och IR 

tillämpas aseptisk teknik. Aseptik innebär att bevara den ursprungliga renhetsgraden på en 

produkt, att det sterila hålls sterilt. Att en produkt är steril innebär att den är fri från levande 
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mikroorganismer. Sannolikheten att en mikroorganism finns på produkten ska vara mindre än 

en på en miljon (Ericson & Ericson, 2009, s. 374–375). 

  

Ett av röntgensjuksköterskans kompetensområden innebär att förebygga smitta och 

smittspridning (Kompetensbeskrivning för röntgensjuksköterska, 2012), och inom IR innebär 

detta att med hjälp av aseptisk teknik arbeta för att förebygga vårdrelaterade infektioner. 

Nationella riktlinjer vad gäller munskydd inom IR saknas dock och istället är det upp till varje 

avdelning och labb att skapa sina egna rutiner. Dessa rutiner kan skilja mycket mellan varandra 

när det gäller användande av munskydd, trots att ingreppen som utförs och den sterila tekniken i 

övrigt är densamma. 

 

Syfte 

Syftet med denna allmänna litteraturöversikt var att klargöra huruvida kirurgiska munskydd kan 

förebygga infektion hos patienten vid interventionell radiologi. 
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Metod 

Denna studie är genomfört som en allmän litteraturöversikt, vilken enligt Friberg (2017, s. 141–

152) är en strukturerad metod att sammanställa en beskrivande översikt av kunskapsläget inom ett 

avgränsat område. En allmän litteraturöversikt utförs genom att först identifiera och avgränsa det 

problemområde som ska studeras, följt av en systematisk litteratursökning efter vetenskapliga 

artiklar i databaser. De inkluderade artiklarna genomgår kvalitetsgranskning och analys för att 

därefter presenteras i resultatdelen under lämpliga kategorier. 

 

Litteratursökning 

Ett antal ostrukturerade pilotsökningar utfördes först i PubMed, CINAHL och Scopus. Dessa 

gav en överblick av forskningsläget och hjälp i att identifiera användbara sökord och 

kombinationer. Den databas som gav relevanta resultat i sökningen var PubMed, vilken är 

världens största medicinska databas med över tjugo miljoner referenser (Backman, 2016, s. 

192). Med hjälp av Svensk MeSH (https://mesh.kib.ki.se/) som Karolinska Institutet 

tillhandahåller samt PubMeds ämnesordlista identifierades lämpliga MeSH-termer (Medical 

Subject Headings). Den systematiska litteratursökningen som därefter utfördes och de 

söktermer som gav relevanta resultat redovisas i Tabell 1. MeSH-termer och fritext-termer 

söktes först var för sig för att sedan kombineras med booleska sökoperatorerna AND samt OR 

(Östlundh, 2017, s. 72). 

 

Avgränsningar 

En första sortering av resultatlistorna gjordes genom att läsa titlar. Såvida titeln var relevant i 

förhållande till syftet lästes abstraktet som en andra sortering. Inklusionskriterier var artiklar som 

studerade kirurgiska munskydd och dess effekt på antingen postoperativa sårinfektioner eller 

spridning av bakterier från personal till patient. Studierna skulle vara skrivna på engelska och 

utförda på människor. Det gjordes ingen avgränsning i årtal eller texttillgänglighet. 

Exklusionskriterier var artiklar som handlade om larynxmasker, munskydd för att förhindra 

smitta av influensa, munskydd för att skydda personalen, munskydd inom tandvården samt 

översiktsartiklar eller övriga artiklar (letters, editors, opinions).  
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Totalt hittades tio artiklar genom litteratursökning i databasen PubMed. Ytterligare två artiklar 

valdes genom sekundärsökning, då de återkom i de valda artiklarnas referenslistor. Alla tolv 

artiklarna var av kvantitativ design och publicerade mellan åren 1981–2016. 

 

Tabell 1. Översikt av litteratursökning i PubMed 2018-09-25. 

Söknummer Söktermer Antal träffar Antal valda 

1 Masks [Mesh] 7 304 0 

2 Radiology, Interventional [Mesh] 2 865 0 

3 Cardiac Catheterization [Mesh] 37 524 0 

4 1 AND (2 OR 3) 11 3 

5 Surgical Wound Infection [Mesh] 25 071 0 

6 Contaminat* (fritextsök) 79 129 0 

7 1 AND (5 OR 6) 184 6 

8 Surgical face mask* OR surgical facemask* 

(fritextsök) 

68 1 

9 Sekundärsökning    2 

Totalt     12 

 

Avgränsningar: English, Humans 

 
 

Kvalitetsgranskning 

De tolv artiklarna kvalitetsgranskades med hjälp av ett granskningsprotokoll för kvantitativa 

studier (se Bilaga III) inspirerat av Willman et al. (2016, s.102–104). Kvalitetsgranskningen 

utfördes genom att diskutera frågorna för varje artikel och enas om ett svar. Alla frågor förutom 

den första besvarades med ja, nej eller inte alls om frågan inte var relevant för studien. Om den 

andra och tredje frågan inte besvarats med ja beslutades att inte gå vidare med 

kvalitetsgranskningen. Ja-svar gav en poäng, nej-svar gav en minuspoäng och obesvarade frågor 

gav noll poäng. Efter att alla studiers poängsummor räknats samman bedömdes fem av 

studierna att vara av hög kvalitet, fem av medelhög kvalitet och två av låg kvalitet. Alla de tolv 

artiklar som kvalitetsgranskats behölls för vidare analys. 
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Analys 

Artiklarna analyserades med hjälp av Fribergs (2017, s. 148–150) fyra analyssteg för allmänna 

litteraturöversikter. Det första steget innebär att läsa igenom varje artikel noggrant flera gånger 

för att få en förståelse av innehållet. Därefter sammanfattas varje artikel på en eller ett par sidor 

text. Författarna till detta examensarbete läste noggrant igenom alla tolv artiklar och gjorde 

varsin sammanfattning av varje artikel. Steg två innebär att dokumentera de valda artiklarna i en 

översiktstabell. Författarna utgick från Fribergs (2017, s. 47) tabell och reviderade den genom 

att byta ut och lägga till några kolumner (se Tabell 2). Steg tre innebär att hitta likheter och 

skillnader mellan artiklarna. Först identifierades likheter och skillnader i metod och syfte, 

därefter resultat och slutsatser. Det fjärde steget innebär att sammanställa innehållet under 

lämpliga kategorier i resultatdelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

12 
 

 

 

 

 

Tabell 2. Översikt av artiklar ingående i analysen (n=12). 

Författare 

År 

Land 

Typ av studie Deltagare Syfte Huvudfynd Kvalitet 

Alwitry, 

Jackson, 

Chen & 

Holden 

  

2002 

  

England 

Kvantitativ 

  

Randomiserad 

kontrollstudie 

  

221 patienter som 

genomgick ögonkirurgi 

  

Bortfall: 5 

  

Med munskydd: 109 

Utan munskydd: 112 

Att bedöma om 

användande av 

munskydd av 

kirurger under 

ögonkirurgi hade 

någon effekt på 

bakterier som föll på 

operationsområdet. 

Hos 4,6 % med munskydd 

och 19,6 % utan munskydd 

växte minst en 

bakteriekoloni. 

  

Statistiskt signifikant 

skillnad. 

  

84% av alla bakterier på 

agarplattorna var S. 

epidermis, baciller eller 

difteroider. 

  

Medel 

Berger et al. 

  

1993 

  

Israel 

Kvantitativ 

  

Klinisk studie 

30 patienter som 

genomgick 

coronarangiografi 

Att bestämma 

sambandet mellan 

användande av 

munskydd och 

spridning av 

bakterier vid 

coronarangiografi. 

Bakteriekolonier förekom 

under alla episoder, både 

med och utan munskydd, 

dock fler utan. 

  

S. epidermis var signifikant 

vanligare utan munskydd än 

med. 

  

Ingen signifikant skillnad av 

S. aureus med eller utan 

munskydd. 

  

Medel 

Chamberlain 

& Houang 

  

1984 

  

England 

Kvantitativ 

  

Randomiserad 

kontrollstudie 

41 kvinnliga patienter 

som genomgick 

gynekologisk kirurgi 

  

Bortfall: 32 (p g a att 

studien avbröts efter en 

vecka) 

  

Med munskydd: 4 

Utan munskydd: 5 

Att re-examinera 

resultaten från Orrs 

studie (som visade att 

de som genomgick 

ingrepp där 

munskydd inte 

användes drabbades 

av färre infektioner). 

Första veckan drabbades 3 

av 5 kvinnor i gruppen utan 

munskydd av infektion men 

ingen av de 4 i gruppen med 

munskydd. 

  

Deras infektioner innehöll S. 

aureus som dock inte 

härstammade från 

personalen. 

Medel 

Laslett & 

Sabin 

  

1989 

  

USA 

Kvantitativ 

  

Klinisk studie 

  

633 patienter som 

genomgick 

coronarangiografi 

  

Bortfall: 129 

  

Utan mössa, med 

munskydd: 31 

Med mössa, utan 

munskydd: 110 

Utan mössa, utan 

munskydd: 451 

Med mössa, med 

munskydd: 416 

Att undersöka vilken 

effekt användande av 

munskydd och mössa 

hade på infektion vid 

coronarangiografi. 

27 patienter svarade ja på en 

eller flera av frågorna om 

eventuell infektion. 

  

Ingen visade sig ha drabbats 

av infektion. 

Låg 
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Författare 

År 

Land 

Typ av studie 

Metod 

Deltagare Syfte Huvudfynd Kvalitet 

McLure, 

Talboys, 

Yentis & 

Azadian 

  

1998 

  

England 

Kvantitativ 

  

Klinisk studie 

20 volontärer som fick 

prata framför 100 

agarplattor 

  

Agarplattor utan 

munskydd: 20 

Agarplattor med 

munskydd: 80 

Att undersöka om 

spridningen av 

bakterier ökade om 

deltagarna använde 

munskydd och 

samtidigt pratade och 

vred på huvudet. 

På 90 % av agarplattor utan 

munskydd samt 9 % med 

munskydd växte minst en 

bakteriekoloni. 

  

Statistiskt signifikant 

skillnad. 

  

Bakterier utan munskydd 

bestod av KNS och 

alfahemolytiska 

streptokocker. 

Hög 

Mitchell & 

Hunt 

  

1991 

  

England 

Kvantitativ 

  

Klinisk studie 

  

5 volontärer som fick 

prata framför agarplattor 

Att undersöka vilken 

effekt munskydd 

hade på luftburna 

bakterier i 

operationssal med 

forcerad ventilation. 

Luftburen bakteriell 

spridning från näsa 

försumbar under tyst 

andning. Kontamination från 

mun väsentligt lägre vid 

viskning än högt prat. 

  

Litet antal bakterier på 

agarplattor efter högt prat, 

inga bakterier efter prat 1 m 

ifrån. 

Medel 

Orr 

  

1981 

  

England 

Kvantitativ 

  

Klinisk studie, 

retrospektiv 

2066 patienter som 

genomgick kirurgi 

  

Utan munskydd: 432 

Med munskydd: 1634 

Att testa hypotesen 

att kontamination 

från övre luftvägarna 

har ett samband med 

postoperativ 

sårinfektion. 

Infektionsfrekvens 4,5% med 

munskydd, 1,8% utan 

munskydd. 

  

Signifikant skillnad. 

  

De 8 infektioner som 

inträffade utan munskydd 

innehöll Escherichia coli, 

Proteus, enterokocker och 

Pseudomonas pyocuanea och 

hade inget samband med 

personalens munflora. 

Låg 

Peretz et al. 

  

2016 

  

Israel 

Kvantitativ 

  

Klinisk studie 

  

110 patienter som 

genomgick 

coronarangiografi 

  

440 blodprov 

Att bedöma 

potentiella faror med 

att ej använda 

munskydd och mössa 

vid rutinmässig 

coronarangiografi. 

1,3% av blodproven var 

positiva.  Alla var aeroba i 

sin natur och presenterade 

tillväxt av KNS. 

  

Ingen patient utvecklade 

tecken på bakteriemi eller 

lokal infektion i området 

nära där katetern gått in. 

 

 

 

 

Hög 
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Författare 

År 

Land 

Typ av studie 

Metod 

Deltagare Syfte Huvudfynd Kvalitet 

Philips et al. 

  

1992 

  

Skottland 

Kvantitativ 

  

Klinisk studie 

  

25 anestetiker som fick 

prata framför 100 

agarplattor 

  

Agarplattor utan 

munskydd: 25 

Agarplattor med 

munskydd: 75 

Att studera vilken 

effekt munskydd 

hade på 

kontamination av 

bakterier under 

omständigheter 

liknande dem vid 

spinalanestesi. 

På 52% av agarplattor utan 

munskydd samt 4% med 

munskydd växte minst en 

bakteriekoloni. 

  

Statistiskt signifikant 

skillnad. 

  

Alla bakterier tillhörde 

normala floran i övre 

luftvägarna: KNS, 

alfahemolytiska 

streptokocker, mikrokocker, 

Moraxella catarrhalis och 

Coliforme. 

Medel 

Tunevall 

  

1991 

  

Sverige 

Kvantitativ 

  

Randomiserad 

kontrollstudie 

3088 patienter som 

genomgick kirurgi 

  

Med munskydd: 1537 

Utan munskydd: 1551 

Att upptäcka minst 

30% skillnad i antalet 

postoperativa 

sårinfektioner mellan 

att använda 

munskydd och inte. 

Infektionsfrekvens 3,5% med 

munskydd, 4,7% utan 

munskydd. 

  

Ingen signifikant skillnad. 

  

Stafylokocker i infektioner 

lika vanligt med och utan 

munskydd. 

Hög 

Tunevall & 

Jörbeck 

  

1992 

  

Sverige 

Kvantitativ 

  

Randomiserad 

kontrollstudie 

14 patienter som 

genomgick 

sköldkörtelkirurgi 

  

Episoder med 

munskydd: 17 

Episoder utan 

munskydd: 18 

Att jämföra antalet 

luftburna bakterier i 

närheten av 

operationssår under 

kirurgi mellan när 

personalen använde 

respektive inte 

använde munskydd. 

Lika antal aeroba och 

anaeroba hudbakterier 

återfanns både med och utan 

munskydd. 

  

Ingen signifikant skillnad. 

  

Aeroba hudbakterien S. 

epidermis vanligast. 

Hög 

Webster et al. 

  

2010 

  

Australien 

Kvantitativ 

  

Randomiserad 

kontrollstudie 

827 patienter som 

genomgick kirurgi 

  

Bortfall: 16 

  

Med munskydd: 401 

Utan munskydd: 410 

Att bedöma om 

antalet postoperativa 

sårinfektioner 

ändrades om icke-

steril personal inte 

använde munskydd 

under operation. 

Infektionsfrekvens 11,5% 

med munskydd, 

9% utan munskydd. 

  

Ingen statistiskt signifikant 

skillnad. 

Hög 
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Resultat 

Utifrån studiernas syfte och resultat identifierades två huvudkategorier vilka är sammanställda i 

Tabell 3. Sex av de tolv studierna ingående i analysen fokuserade på effekten av munskydd på att 

förebygga postoperativ sårinfektion hos patienten inom kirurgi och coronarangiografi. De övriga 

sex studierna fokuserade på effekten av munskydd på att förebygga spridning av bakterier, genom 

att analysera agarplattor och luftprover under kirurgi, coronarangiografi eller omständigheter 

simulerade att efterlikna dem i en operationssal. 

 

Tabell 3. Översikt av resultatkategorier. 

Författare, År Effekt av munskydd på att förebygga 

postoperativ sårinfektion hos patienten 

Effekt av munskydd på att förebygga 

spridning av bakterier  

Alwitry et al., 2002  X 

Berger et al., 1993  X 

Chamberlain & Houang, 1984 X  

Laslett & Sabin, 1989 X  

McLure et al., 1998  X 

Mitchell & Hunt, 1991  X 

Orr, 1981 X  

Peretz et al., 2016 X  

Philips et al., 1992  X 

Tunevall, 1991 X  

Tunevall & Jörbeck, 1992  X 

Webster et al., 2010 X  

 

Tabell 4. Översikt av huvudkategorier och underkategorier. 

Huvudkategorier: Effekt av munskydd på att förebygga 

postoperativ sårinfektion hos patienten 

 

Effekt av munskydd på att förebygga spridning 

av bakterier 

Underkategorier: Infektion inom kirurgi 

 

Infektion inom coronarangiografi 

Kontaminering av agarplattor 

 

Kontaminering inom kirurgi 

 

Kontaminering inom coronarangiografi  
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Effekt av munskydd på att förebygga postoperativ sårinfektion hos patienten 

 

Infektion inom kirurgi 

Fyra studier (Orr, 1981; Chamberlain & Houang, 1984; Tunevall, 1991; Webster et al., 2010) 

undersökte munskydds effekt på postoperativa sårinfektioner inom kirurgi.  

Resultatet av Orrs (1981) studie visade att antalet infektioner minskade från 4,45 % till 1,8 % 

under den sexmånadersperiod då kirurgteamet slutade bära munskydd. De åtta infektioner som 

inträffade innehöll bakterierna E-coli, Proteus, enterokocker och Pseudomonas pyocyanea. Ingen 

av dessa visade sig ha någon koppling till personalen. I studien av Chamberlain & Houang 

(1984), vars syfte var att re-examinera resultaten av Orrs studie, drabbades tre av fem kvinnor i 

gruppen som opererats av kirurger utan munskydd av infektion, men ingen av de fyra i gruppen 

med munskydd. Två av kvinnornas infektioner innehöll S. aureus och hos den tredje kvinnan 

återfanns Gardnella vaginalis. De S. aureus som återfanns i operationssåren hade dock ingen 

koppling till någon ur personalen.  

Randomiserade kontrollstudier av Tunevall (1991) och Webster et al. (2010) kunde inte påvisa 

någon skillnad i antalet infektioner mellan att använda munskydd eller inte. I studien av Tunevall 

(1991) randomiserades hela kirurgteamet till att antingen använda eller inte använda munskydd 

under operationer under en period på nästan två år. I gruppen med munskydd var andelen 

infektioner 4,7 % och i gruppen utan 3,5 %. Stafylokocker återfanns i 46 % av infektionerna där 

munskydd använts och i 43 % där de inte använts. GAS återfanns i två kulturer, båda där 

munskydd burits. Någon skillnad mellan infektionstyp eller typ av bakterier kunde således inte 

påvisas. I studien av Webster et al. (2010) var det enbart de icke-sterila ur kirurgteamet som blev 

randomiserade till att använda eller inte använda munskydd. 11,5 % av patienterna i gruppen med 

munskydd och 9 % i gruppen utan drabbades av infektioner. 

 

Infektion inom coronarangiografi 

Två studier (Laslett & Sabin, 1989; Peretz et al., 2016) undersökte vilken effekt munskydd och 

mössa hade på infektion inom coronarangiografi. Ingen av dem kunde påvisa att infektionerna 

ökade om kardiologerna slutande använda munskydd och/eller mössa. I studien av Laslett & 

Sabin (1989) bar de två kardiologerna antingen både munskydd och mössa, enbart munskydd, 
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enbart mössa eller varken eller. Ingen av patienterna drabbades av kateter-relaterad infektion. I 

studien av Peretz et al. (2016) slutade kardiologerna bära mössa och munskydd. Ingen patient 

utvecklade några tecken på bakteriemi eller lokal infektion i området nära där katetern gått in. Av 

de blodprov som togs var 1,3 % positiva och presenterade tillväxt av KNS. 

 

Sammanfattning 

Orr kunde konstatera en halvering av postoperativa sårinfektioner när munskydd slutade 

användas. I studien av Chamberlain & Houang utvecklade tre av fem kvinnor som opererats av 

personal utan munskydd infektioner, vilka dock inte påvisade något samband med personalen. 

Tunevalls randomiserade kontrollstudie visade varken skillnad på infektioner eller bakterier om 

kirurgteamet använde munskydd eller inte. Inte heller Webster et al. kunde påvisa någon skillnad 

i infektioner om icke-steril personal använde munskydd eller inte. Varken Laslett & Sabin eller 

Peretz et al. kunde bevisa att ej bära munskydd och/eller mössa inom coronarangiografi hade 

någon inverkan på infektioner. I Tabell 5 visas en sammanfattning av studiernas resultat. 

 

Tabell 5. Effekt av munskydd på infektion.  

Vad hände när personalen slutade bära munskydd? 

Infektionerna ökade Ingenting Infektionerna minskade 

Chamberlain & Houang (1984) Laslett & Sabin (1989) 

Peretz et al. (2016) 

Tunevall (1991) 

Webster et al. (2010) 

Orr (1981) 

 

 

 

Effekt av munskydd på att förebygga spridning av bakterier 

 

Kontaminering av agarplattor 

Tre studier (McLure et al., 1998; Mitchell & Hunt, 1991; Philips et al., 1992) undersökte effekten 

av munskydd genom att låta deltagarna prata framför agarplattor. I studien av Mitchell & Hunt 

(1991) andades deltagarna först genom näsan fem minuter framför en agarplatta 15 cm från 
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näsborrarna. Därefter fick de viska i fem minuter och prata högt i fem minuter framför en 

agarplatta 15 cm från munnen. En av deltagarna tog på mössa, sedan pratade han högt i fem 

minuter framför ett bord med tre agarplattor, först utan munskydd och sedan med. Därefter 

pratade fyra volontärer högt samtidigt på en meters avstånd från bordet med agarplattorna. 

Resultaten visade att luftburen bakteriell spridning från näsan var försumbar under tyst andning, 

spridning från mun väsentligt lägre vid viskning än högt prat och fyra deltagare en meter ifrån 

orsakade ingen märkbar luftrörelse över operationsbordet. 

I båda studierna av Philips et al. (1992) och McLure et al. (1998) låg agarplattorna på ett avstånd 

av 30 cm från munnen. Resultaten av Philips et al. (1992) visade att minst en koloni växte på 13 

av de 25 plattorna under tiden när deltagarna ej bar munskydd. Samtidigt var det endast på tre av 

de 75 agarplattor när deltagarna bar munskydd som det växte minst en koloni. Detta visar en 

statistiskt signifikant ökning av bakteriell tillväxt när deltagarna ej bar munskydd. Studien av 

McLure et al. (1998) designades för att efterlikna omständigheterna vid en operation. Agarplattor 

placerades 30 cm under deltagarnas ansikte och under 20 minuter fick de prata och vrida på 

huvudet en gång var 30:e sekund. Agarplattorna byttes ut var femte minut, och de första fem 

minutrarna bar deltagarna inte munskydd. En kontrollplatta placerades i samma höjd, 50 cm till 

vänster av deltagarna och ändrades inte under testperioden på 20 minuter. Deras resultat visade att 

munskydd effektivt förhindrar spridning av bakterier från de övre luftvägarna nedåt under prat 

och huvudvridning.  

 

Kontaminering inom kirurgi 

Studierna av Alwitry et al. (2012) och Tunevall & Jörbeck (1992) utfördes inom ögon- respektive 

sköldkörtelkirurgi. Personalen randomiserades att bära, eller inte bära, munskydd under 

kirurgiska episoder. Agarplattor placerades nära det kirurgiska fältet för att mäta tillväxten av 

bakterier med och utan munskydd. Alwitry et al. (2012) visade att 84 % av alla bakterier som 

växte på agarplattorna var S. epidermis, baciller eller difteroider. Skillnaden i antal 

bakteriekolonier mellan de två grupperna, utan eller med munskydd, var dock liten. I studien av 

Tunevall & Jörbeck (1992) togs även luftprover. Resultaten visade ingen statistisk skillnad när 

munskydd användes eller inte. S. epidermidis var den vanligaste bakterien och hittades efter 13 av 

14 operationer. Det största antalet S. epidermis hittades efter sju perioder med munskydd och fem 

utan. Ingen bakteriekoloni innehållande S. aureus återfanns. Det största antalet övriga bakterier 
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fördelades också lika mellan episoder med och utan munskydd.  

 

Kontaminering inom coronarangiografi  

Endast en studie, Berger et al. (1993), undersökte vilken effekt munskydd har på spridning av 

bakterier under coronarangiografi. Munskyddet bars på olika sätt under varje procedur; ovanför 

näsan, under näsan eller inte alls. Antalet bakteriekolonier var signifikant högre i gruppen där 

deltagarna inte bar munskydd. Det fanns inget statistiskt samband mellan munskyddets placering 

och antalet bakteriekolonier. Det fanns inte heller någon signifikant skillnad mellan S. aureus när 

deltagarna bar munskydd (över näsan) och inget munskydd. 

 

Sammanfattning 

Philips et al. påvisade en statistiskt signifikant ökning av bakteriell tillväxt när deltagarna inte bar 

munskydd. Mitchell & Hunts studie visade att högt prat utan munskydd resulterade i fler bakterier 

jämfört med viskning, att spridning av bakterier från näsan är försumbar vid tyst andning samt att 

prat inte sprider bakterier som når en meter. McLure et al. påvisade en signifikant ökning av 

bakteriekolonier när munskydd inte användes. Alwitry et al. och Berger et al. som undersökte 

användande av munskydd inom ögonkirurgi respektive coronarangiografi, visade att med 

munskydd minskade antalet bakterier. När Tunevall & Jörbeck analyserade effekten av munskydd 

på antalet bakteriekolonier under sköldkörteloperationer, påvisades ingen skillnad mellan att 

använda munskydd eller inte. I Tabell 6 visas en sammanfattning av studiernas resultat. 

 

Tabell 6. Effekt av munskydd på spridning av bakterier. 

Vad hände med spridningen av bakterier när munskydd inte användes?   

Inget Ökade Inget vid tystnad eller högt 

prat från en meters avstånd 

Ökade vid högt prat 

Tunevall & Jörbeck (1992) Alwitry et al. (2002) 

Berger et al. (1993) 

McLure et al. (1998) 

Philips et al. (1992) 

Mitchell & Hunt (1991) 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Enligt Friberg (2017, s. 143) är allmän litteraturöversikt en bra metod för att sammanställa 

forskning inom ett specifikt område, vilket gjorde valet av metod lämplig i förhållande till 

syftet. 

Under litteratursökningen användes flera olika sökord och kombinationer och ett antal av 

artiklarna dök upp i flera resultatlistor, vilket tyder på hög sensitivitet (Henricson, 2017, s. 414). 

Att utföra litteratursökning i fler än en databas är en styrka, och förutom PubMed användes 

CINAHL och Scopus. Scopus gav ingen träff och CINAHL resulterade i en artikel som dock 

redan hittas via PubMed. Sökoperatorn NOT riskerar att sortera bort relevanta artiklar och 

användes därför inte. MeSH-termer kombinerades med fritextsökning vilket ökade både 

specificiteten och sensitiviteten i resultatet och ledde till att fler artiklar av relevans 

identifierades (artiklar som inte är indexerade under ämnesord kan missas om inte 

fritextsökningar utförs). Det beslutades att inte avgränsa sökningen med årtal då det skulle 

innebära en kraftig begränsning av antalet artiklar då få studier om munskydd är utförda på 

senare år. Då syftet var att skapa en överblick över kunskapsläget och den forskning som gjorts 

menar författarna att åldern på studierna inte har någon betydelse. En styrka i sökningen är att 

titlar som saknade abstrakt inte valdes bort enbart på grund av detta, utan en sökning på internet 

gjordes i dessa fall för att försöka hitta information om studien. Någon begränsning av 

texttillgänglighet gjordes inte utan ett antal artiklar som inte gick att få tillgång till via 

universitetet beställdes. Enbart studier publicerade i vetenskapliga tidskrifter valdes ut, vilket 

stärker trovärdigheten (Henricson, 2017, s. 414). 

Enligt Östlundh (2017, s. 78–79) kan det vara nödvändigt att utföra sekundära sökningar för att ge 

ett bra slutresultat av litteratursökningen och spara tid. En av artiklarna söktes fram via 

personsökning, författaren till en studierna hade utfört ytterligare en studie på munskydd. En 

annan artikel söktes fram via kedjesökning då den återkom i de valda artiklarnas referenslistor. 

I studien inkluderades två artiklar av låg kvalitet, vilket eventuellt kan sänka den egna studiens 

kvalitet. Den ena av dem inkluderades på grund av att det var en återkommande artikel som 

många studier refererade till, den andra för att det var en av få artiklar som studerade effekt av 
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munskydd på infektion inom coronarangiografi. Med tanke på den begränsade forskning som 

finns inom området beslutades att dessa två artiklar skulle fylla en funktion i analysen. 

Ytterligare en svaghet med denna studie är att etik inte tagits i beaktande. Endast ett fåtal av 

artiklarna ingående i analysen förde ett etiskt resonemang. Detta kan eventuellt bero på att många 

av artiklarna är äldre, och att etiskt resonemang inte var krav att ha med. Huruvida de 

vetenskapliga tidskrifterna där studierna är publicerade enbart godkänner artiklar med etiskt 

tillstånd är ej granskat. 

En styrka med analysen är att mycket tid ägnades år att gå igenom artiklarna noggrant. Varje 

författare läste igenom alla tolv artiklarna och skapade varsin sammanfattning i text. Artiklarna 

diskuterades sinsemellan och författarna hjälptes åt att reda ut otydligheter. Att komma på 

rubriker var en utmaning då flera artiklarnas resultat går in i varandra, men två huvudsakliga 

skillnader mellan valda artiklar kunde tidigt i processen utläsas; effekt av munskydd på infektion 

samt effekt av munskydd på bakteriespridning. 

Under arbetets gång har handledare och kurskamrater läst rapporten och gett konstruktiv kritik. 

Deras synpunkter har varit författarna till stor hjälp och att arbetet granskats av utomstående 

stärker dess trovärdighet. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att klargöra huruvida kirurgiska munskydd kan förebygga infektion hos 

patienten vid interventionell radiologi. 

Sex av de studier som ingick i analysen undersökte användande av munskydd för att förebygga 

postoperativ sårinfektion. Av dessa kunde fyra studier (Laslett & Sabin, 1989; Peretz et al., 

2016; Tunevall, 1991; Webster et al., 2010) inte påvisa varken positiv eller negativ effekt av 

munskydd, en studie (Orr, 1981) visade en halvering av antalet infektioner när munskydd 

slutade användas medan en annan (Chamberlain & Houang, 1984) fick avbrytas efter en vecka 

då tre av fem kvinnor som opererats av personal som ej burit munskydd drabbats av infektioner. 

Resultaten spretar och det gör även kvaliteten på studierna. Orr (1981) redovisade inte om de 

operationer som utfördes var akuta eller elektiva, och någon definition av postoperativ 

sårinfektion gjordes inte. Detta gör det svårt att utesluta att andra faktorer än munskyddet kan 

ha bidragit till det minskade antalet infektioner. Trots studiens svaga metodologi slutade ett 
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antal av kirurgerna på sjukhuset bära munskydd efter att Orr presenterat sina resultat, och i en 

uppföljande studie (Orr, 1992) elva år senare kunde han konstatera att antalet infektioner legat 

kvar på samma låga nivå efter att kirurgerna slutade använda munskydd. Chamberlain & 

Houangs (1984) studie avbröts efter en vecka och inkluderade därmed bara nio kvinnor, vilket 

kan ha bidragit till ett falskt positivt resultat. Det visade sig dessutom att bakterierna som låg 

bakom kvinnornas infektioner inte hade något samband med personalen som utfört 

operationerna. Studien av Laslett & Sabin hade ett bortfall på nära 20 %, då kontakt inte gick att 

fås med 129 patienter efter deras undersökningar. I studien av Peretz et al. (2016) gjordes ingen 

åtskillnad mellan mössa och munskydd, vilket gör att det inte går att utläsa vad som berodde på 

mössa och vad på munskydd. Att studien togs med i analysen trots detta är att den upplevdes 

som väl genomförd, aktuell (till skillnad mot många av de andra) och utförd inom en modern 

hybridsal (operationssal med röntgenutrustning). Två av studierna var väl genomförda 

randomiserade kontrollstudier; Webster et al. (2010) fokuserade på bärande av munskydd av 

icke-steril personal och Tunevall (1991) på hela kirurgteamet. Dessa två studier är de starkaste i 

denna analys och de visar att munskydd inte har någon effekt på postoperativa sårinfektioner. 

De övriga artiklarna fokuserade på effekten av munskydd för att förebygga spridning av 

bakterier. Resultaten av fyra artiklar (Alwitry et al., 2002; Berger et al., 1993; McLure et al., 

1998; Philips et al., 1992) visade en statistiskt signifikant minskning av bakterier vid 

användande av munskydd. Studierna av McLure et al. (1998) och Philips et al. (1992) 

designades för att se effekten av munskydd under omständigheter liknande dem vid operation 

respektive spinalanestesi. Svagheten med Philips et al. (1992) var att det inte gjordes någon 

kontroll på bakterier i omgivningen då deltagarna ej var sterilklädda. En styrka med studien av 

Tunevall & Jörbeck (1992) är att den först utfördes som pilotstudie under åtta valfria kirurgiska 

ingrepp (munskydd användes i fyra och utelämnades i fyra) där metoderna utvärderas för att 

räkna antalet bakteriekolonier nära operationssåret, för att sedan fortsätta med huvudstudien. 

Deras resultat var det enda som inte visade någon statistisk skillnad mellan grupper med eller 

utan munskydd. Berger et al. (1993) tvingades avbryta sin studie av hänsyn till patienternas 

säkerhet efter att det noterats att ett antal agarplattor där munskydd inte använts hade kraftig 

tillväxt (15–20 kolonier) av bakterier. 

Den aeroba hudbakterien S. epidermis var enligt tre av studierna (Alwitry et al., 2002; Berger et 

al., 1993; Tunevall & Jörbeck, 1992) den mest förekommande bakterien som växte i agarplattor 

när deltagarna inte bar munskydd. Dessa studier påvisade inte någon signifikant skillnad av S. 
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aureus med eller utan munskydd. Philips et al. (1992) och McLure et al. (1998) kunde påvisa 

alfahemolytiska streptokocker i luften; bakterier som tillhör den normala floran i övre 

luftvägarna och normalt har låg patogenitet. Trots att S. epidermis tillhör den normala hudfloran 

kan den orsaka VRI hos patienter med nedsatt immunförsvar. En svaghet i studierna i analysen 

var att ingen fokuserade på patienternas immunförsvar, vilken är en viktig faktor när det gäller 

att utveckla infektioner. S. aureus, vilken en stor del av vårdpersonalen bär på utan att vara 

infekterade, smittar inte via droppsmitta men däremot kan en bärare genom kontaktsmitta 

överföra S. aureus till en annan. 

De flesta studier som gjorts på munskydd har fokuserat på dess effekt inom kirurgi. Ett fåtal har 

studerat effekten inom coronarangiografi men författarna har inte lyckats identifiera en enda 

studie på munskydd inom övrig IR. Detta trots att många IR-procedurer bör utföras med samma 

sterila teknik som kirurgiska ingrepp, och munskydd är mer regel än undantag inom kirurgi 

trots bristande evidens för dess effektivitet. Vad detta beror på går bara att spekulera i. Kanske 

för att IR är en förhållandevis ung metod jämfört med kirurgi? Munskydd introducerades i slutet 

av 1800-talet/början av 1900-talet inom kirurgi och har därefter fortsatt användas. När IR 

utvecklades på 1950-talet fanns redan studier som ifrågasatte munskyddens effektivitet, och 

kanske är det inte lika lätt att införa något med bristande evidens som det är att fortsätta med 

något. När munskydd introducerades för 130 år sedan ansågs dess funktion som logisk (Da 

Zhou, Sivathondan & Handa, 2015), men sedan dess har en stor utveckling vad gäller att 

förhindra postoperativa sårinfektioner skett. På 1940- och 1950-talet utvecklades den aseptiska 

tekniken och antibiotika började användas, och med den utveckling av mer komplicerade 

kirurgiska ingrepp på 1970-talet utrustades operationssalarna med speciell ventilation som byter 

ut luften ett antal gånger i timmen. Enligt Skinner & Sutton (2001) har introduktionen av dessa 

luftsystem bidragit till att spridningen av bakterier mellan personal och patient idag är minimal. 

Holton et al. (1990) är inne på samma spår och menar att ultrarena luftsystem är den största 

orsaken till minskade sårinfektioner efter kirurgi. De flesta IR-procedurer utförs idag i 

hybridsalar med denna typ av luftsystem. Att munskydd trots detta fortfarande används och 

rekommenderas inom kirurgi är för författarna ett stort frågetecken, och som Da Zhou et al. 

(2015) uttrycker det; om munskyddet uppfunnits idag hade de existerande bevisen bakom dess 

effekt inte varit tillräckliga för att påbörja ett rutinmässigt användande. 

Det finns ett behov av mer forskning på effekten av munskydd, då befintlig forskning är 
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begränsad och många studier lider av svag metodologi. Frågan är om en ny studie på munskydd 

hade varit etisk att genomföra, med tanke på hur starkt förknippat munskyddet är med ”renhet 

och säkerhet” hos gemene man och att eventuell placeboeffekt bör tas på allvar (Da Zhou et al., 

2015). Många myndigheter rekommenderar munskydd, men är öppna med bristen på evidens. 

En rekommendation som gäller användande av munskydd inom coronarangiografi ändrades 

nyligen från att “munskydd är, trots bristande bevis, rimligt att bära” till “munskydd är rimligt 

men inte obligatoriskt att bära inom coronarangiografi” (Naidu et al., 2012; Naidu et al., 2016). 

Att beviskraften bakom munskydd är svag råder inget tvivel om, och både de som talar för och 

de som talar emot användande av munskydd lutar sig mot detta faktum. De som menar att 

munskydd är onödigt påpekar bristen på bevis för dess effektivitet och all vård bör vara 

evidensbaserad. De som istället menar att munskydd bör användas påpekar att det inte finns 

några tydliga bevis på att de skadar patienten, och menar att det är bättre att ta det säkra före det 

osäkra och inte kompromissa med patientsäkerheten. 

Munskydd innebär dock en kostnad, och med tanke på att sjukvården är utsatt för hårda krav på 

besparingar är det rimligt att fråga sig om dess användande verkligen är försvarbart inom IR. 

Utöver detta är munskydd obekvämt för den som bär och kan eventuellt skapa en barriär mellan 

patient och personal, då det går att anta att patienten vill se ansiktet på den som vårdar, speciellt 

inom IR då patienten ofta genomgår interventionen i vaket tillstånd. Det är även rimligt att anta 

att munskydd kan skapa en falsk trygghet hos personalen och tar bort fokus på sådant som 

verkligen kan förhindra infektioner. 

Denna studie har enbart tittat på munskydds effekt att förebygga infektion hos patienten och 

inte det motsatta; att skydda personalen. Att munskydd skyddar personalen från stänk råder inga 

tvivel om, men huruvida det även skyddar mot mikroorganismer är forskarna inte lika eniga om 

(Da Zhou et al., 2015). 

 

Slutsats 

Forskningen på munskydd är begränsad och författarna önskar en studie på munskydds effekt 

inom IR. De studier som gjorts pekar dock mot att munskydd inte förhindrar infektion inom 

kirurgi, och författarna drar en försiktig slutsats att munskydd inte bör vara obligatoriskt inom 

IR utan upp till varje avdelning att bestämma från fall till fall om det ska användas. Nationella, 

gemensamma riktlinjer önskas, med till exempel en checklista där det utgås från patientens 
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tillstånd, typ av intervention och huruvida interventionen utförs i hybridsal eller ej. Utifrån detta 

skulle det vara lättare för personalen att avgöra om och när munskydd bör användas. Såvida inte 

munskydd redan används inom IR ses ingen anledning till att rutinmässigt börja använda det. I 

en hybridsal är det onödigt att icke-steril personal så som anestesipersonal och icke-sterilklädda 

röntgensjuksköterskor bär munskydd, då droppsmitta inte ens når en meter. Tillfällen då det kan 

vara berättigat att radiologen/kardiologen och den sterilklädda röntgensjuksköterskan bär 

munskydd är om patienten har nedsatt immunförsvar och därmed ökad infektionskänslighet, 

eller om de är väldigt pratsamma (bakterier sprids inte vid tystnad och mycket få sprids vid 

viskning). Ett alternativ är dock att vrida på huvudet vid prat. Personal med pågående tonsillit 

ska dock bära munskydd. 
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Bilaga I. Kategorisering av IR-procedurer enligt Malavaud et al. (2012). 
  

Vascular and thoracic Digestive Urinary and genital Bone 

Complex procedures* 

SAT and carotid 

endoprostheses 

Coated aortic 

endoprostheses 

Cranial thrombectomies 

Endovascular treatment 

of aortic dissection 

Percutaneous porto-

caval shunt  

    Kyphoplasty 

Nucleotomy 

Intradiscal injection, 

radiofrequency 

Radio-guided insertion 

of screws: spine, sacrum 

Intermediate procedures* 

Arteriography 

Lymphography 

Angioplasty 

Endo-prostheses 

Embolisations 

Peripheral vessel non-

coated 

endoprostheses 

Chemoembolisation 

Thrombectomies 

Vena cava filters 

Foreign body extraction 

Central catheters with or 

without implantable 

chambers 

Thermoablation of lung 

cancers 

  

Gastrostomy, 

jejunostomy 

Dilatation ± 

endoprosthesis 

FB extraction 

All other procedures on 

the biliary and pancreatic 

ducts 

Thermoablation of liver 

cancers 

Urinary tract dilatation 

Endoprosthesis 

JJ ablation 

Removal of FB 

Embolisation of the ureter, 

endo-ureteral balloons 

Nephrostomy 

Drainage collection ± 

sclerosis 

PCNL 

Catheter for PD 

Tubal repermeabilisation 

/occlusion 

Embolisation of post-

partum haemorrhage 

 Radiofrequency, 

cryoablation of 

breast tumours 

Thermoablation of kidney 

cancers 

Cemento-plasty 

Vertebro-plasty 

Thermoablation of bone 

tumours 

Simple procedures 

Phlebografy 

  

Diagnostic puncture 

Insertion of a 

nasogastric/jejunal, colon 

probe 

Intestinal disinvagination 

in a child 

  

Diagnostic puncture ± 

contrast agent 

Tubal opacification 

Ductography 

Needle aspiration cytology, 

microbiopsy, macrobiopsy, 

excisional biopsy guided en 

bloc 

Inserting markers on a 

guide (breast)  

Arthrography, CT or 

MR arthrography 

Therapeutic intra-

articular injection 

Myelography/CT scan 

Discography/CT scan 

Drug injection or nerve 

root destruction 

* procedurer att utföra med absolut steril teknik 
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Bilaga II. Kategorisering av IR-procedurer enligt Chan et al. (2012. 

 

Vascular Non-vascular 

Clean* 

Uterine artery embolization 

Embolization and chemoembolization 

Central venous access 

Inferior vena cava filter placement 

Angiography, angioplasty, thrombolysis, stent 

placement 

Vertebroplasty/kyphoplasty 

Percutaneous biopsy 

Clean-contamined* 

Transjugal portosystemic shunt placement (TIPS) 

  

Transrectal or transgastric percutaneous biopsy 

Percutaneous gastrostomy or gastrojejunostomy tube 

placement 

Genitourinary procedures 

Tumour ablation 

Liver and biliary procedures 

  

Contamined 

Genitourinary procedures (presumed infection) 

Liver and biliary procedures (presumed infection)  

  

Dirty 

Abscess drainage 

  
  

* procedurer att utföra med absolut steril teknik 
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Bilaga III. Granskningsprotokoll. 
 

Vad är resultatet? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Är studiens resultat tillförlitliga?  

Ja (+1)  Nej (-1) 

Kan resultatet vara till hjälp i den kliniska verksamheten? 

Ja (+1)  Nej (-1) 

Är forskningsfrågan klart och tydligt formulerad? 

Ja (+1)  Nej (-1) 

Framgår det tydligt vilka som är deltagare i undersökningsgruppen? 

Ja (+1)  Nej (-1) 

Går det att utläsa vilken interventionen är? 

Ja (+1)  Nej (-1) 

Är randomiseringsförfarandet lämpligt och väl utfört? 

Ja (+1)  Nej (-1)  Ingen randomisering (0) 

Ingår alla undersökningspersoner i beräkning och analys av slutresultatet? 

Ja (+1)  Nej (-1) 

Redogörs för och analyseras bortfallet? 

Ja (+1)  Nej (-1)  Inget bortfall (0) 

Vidtogs tillräckliga åtgärder för att undersökningspersoner, personal och datainsamlare skulle 

vara blindade? 

Ja (+1)  Nej (-1) 

Behandlades grupperna/deltagarna lika i alla avseenden förutom den studerade interventionen? 

Ja (+1)  Nej (-1) 

Redogör man för alla viktiga resultat? Överväger studiens positiva resultat eventuella risker, 

skador och kostnader? 

Ja (+1)  Nej (-1) 

 

Poängsumma: 

 

Kvalitet: Hög / Medel / Låg 


