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Tverrfaglig gjennomgang av dyp postoperativ sårinfeksjon jfr prosedyre RL6217 

- Inngrep: (x, lokalisasjon, måned år) 

 

Tilstede ved gjennomgang var følgende ansatte fra           Dato: (dd.mm.åååå) 
…. avdeling 

Klinikk-/kvalitetsrådgiver:  

Smittevernpersonell:  

 

Der man ikke finner dokumentasjon i pasientjournal anføres «ikke dokumentert» i skjema 

1. Generelt 1.1 NPR-nummer pasient  

 1.2 Aktuelle innleggelser  

 1.3 Elektivt / ø-hjelp  

 1.4 Prosedyre (NCSP)  

 1.5 Operasjonsdato og operatør  

 1.6 Sykehus UNN (lokalisasjon) 

 1.7 Operasjonsstue (nummer)  

 1.8 ASA-score  

 1.9 For ACB: Euroscore (ev. ikke aktuelt) 

 1.10 Risikopoeng (fra NOIS rapport)  

 1.11 Antibiotikaprofylakse anbefalt for dette inngrepet i 
nasjonal retningslinje; type, tidspunkt og varighet 

Standardregime: (ab dose intervall)1 
 

 1.12 Reoperasjonsdato  

 1.13 Mikrobiologiske prøvesvar  

 1.14 Røntgensvar  

2. Preoperativt 2.1 Dusjing: kvelden før? Samme dag? Ikke dusjing  

 2.2 Klorhexidinsåpe brukt ved dusjing? Klorhexidinkluter?  

 2.3 Rent tøy og ren seng etter hver dusjing?  

 2.4 Preoperativ liggetid (ant timer/dager)  

                                                           
1 Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus, Helsedirektoratet 

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/antibiotika-i-sykehus/antibiotikaprofylakse-ved-kirurgi/ortopedisk-kirurgi
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 2.5 Enerom eller flersengsrom?  

 2.6 Er det utført hårfjerning? I så fall tidspunkt og metode?  

 2.7 Temperaturmåling preoperativt  

 2.8 For ACB: Dekolonisering utført?  

3. Peroperativt 3.1 Operasjonsstart? (knivstart)  

 3.2 Operasjonsvarighet  

 3.3 Type antibiotika gitt  

 3.4 Første dose antibiotika gitt kl?   

 3.5 Hvis aktuelt med 2. (ev. 3. dose) dose antibiotika 
peroperativt, når er den gitt? 

 

 3.6 Desinfeksjon av operasjonsområde utført adekvat?  

 3.7 Sårets renhetsgrad i henhold til NOIS registrering (1-4)   

 3.8 Pasientens temperatur ved operasjonsstart?  

 3.9 Pasienten temperatur ved operasjonsslutt?  

 3.10 Blodsukkerkontroll peroperativt?  

 3.11 Spesielle hendelser på operasjonsstua (f. eks 
komplikasjoner, uhell, omgjøring til åpen kirurgi) 

 

 3.12 Adferd på operasjonsstua (f. eks mange døråpninger, 
hvor mange personer tilstede, utskifting av personell) 

 

 3.13 Siste CFU måling på aktuelle stue (dato og resultat)  

 3.15 Eventuelle forhold ved bygg / interiør / ventilasjon  

 3.15 Type bandasje lagt til slutt  

4. Postoperativt 4.1 Bandasje og sår: Ren prosedyre ved stell og inspeksjon? 
Behov for skifte av bandasje? 

 

 4.2 Dren: daglig vurdert indikasjon?  

 4.3 Antibiotika gitt utover det som er anbefalt som 
profylakse i henhold til nasjonal faglig retningslinje. 

 

 4.4 Andre komplikasjoner i etterkant av inngrep (blødning 
etc) 

 

 4.5 Ev. andre mikrobiologiske prøvesvar  
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Diskusjon / momenter for forbedring: 

 

Xxx  dd.mm.åååå 

Smittevernoverlege xxxxxx og smittevernsykepleier xxxxx 
 

Dette skjema tilhører Docmap RL6217 Tverrfaglig gjennomgang av dype postoperative sårinfeksjoner 

 

http://boo-hndcm-01.hn.helsenord.no/DocMapProd/page/doc/dmDocAll.html?DOCVIEW=FALSE?DOCKEYID=600927

