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Preoperativ klorhexidindusch  
– ovetenskapliga råd från SKL 

Sveriges Kommuner och 
landsting (SKL) satsar nu på 
information om ökad patient
säkerhet, vilket är behjärtans
värt. Emellertid bör råden vila 
på vetenskaplig grund. Så är 
inte fallet med skriften »Post
operativa sårinfektioner« [1]. 
I den anges att »patienter 
som ska genomgå kärlkirurgi, 
ortopedisk kirurgi, … bör för
bereda sig och duscha med 
klorhexidintvål minst 2 gång
er före operation«. 

Den referens som anförs är 
en översikt från Socialstyrel
sen 2006 [2], där det påpekas 
att endast två av sex studier 
kunde påvisa en minskad in
fektionsfrekvens med använ
dande av klorhexidindusch. 

Konklusionen från Social
styrelsen är något oklar, då 
man skriver att effekten av 
klorhexidindusch »återstår 
att bevisa i kliniska studier« 
och därefter övergår till kon
kreta råd om hur duschning
en bör gå till. 

Socialstyrelsens översikt 
anger även att maximal effekt 
på hudfloran uppnås först 
 efter fem dagars användning, 
där man efter intvålning ska 
stå i sex minuter före avskölj
ning. Rationaliteten bakom 
SKL:s rekommendation om 
att duscha två gånger är oklar 
– om man nu tror att kutan 
bakteriereduktion översätts i 
reducerad sårinfektionsfre
kvens så ska det väl göras or
dentligt i fem dagar? 

Den kliniska erfarenheten 
är att klorhexidindusch ofta 
ger besvärande klåda, och för 

vårt åldrade patientklientel 
är regimen svårgenomförbar. 

En Cochrane-rapport från 
2007 [3], uppdaterad senast 
2012, avslutas med konklu
sionen: »This review provides 
no clear evidence of benefit 
for preoperative showering or 
bathing with chlorhexidine 
over other wash products, to 
reduce surgical site infection. 
Efforts to reduce the inci
dence of nosocomial surgical 
site infection should focus on 
interventions where effect 
has been demonstrated.« 

Jag kan bara hålla med om 
att kraften ska ägnas åt doku
menterade metoder för infek
tionskontroll.

Förvisso reducerar klor
hexi dindusch antalet hud
bakterier, men det är en sur
rogatvariabel som kan vara 
förförande men som inte vi
sats leda till färre sårinfek
tioner. Övertolkad betydelse 
av en motsvarande surrogat
variabel förekom i min kirur
giska ungdom när paradig
met var att »sterilisera« ko
lon inför kirurgi och reducera 
antalet tarmbakterier. Ade
kvat tolkning av vetenskapli
ga resultat resulterade i att 
denna regim upphörde.

En invändning kan vara att 
det i alla fall inte skadar med 
en duschregim, men klorhex

idintvål är ingen hygienpro
dukt utan ett läkemedel med 
bieffekter. T ex finns rappor
ter om anafylaktisk chock [4], 
korneal keratopati [5], oto
toxicitet [6] och dermatit [7].

Inget annat läkemedel med 
odokumenterad effekt re
kommenderas till massan
vändning av Socialstyrelsen 
[2], SKL [1] och en majoritet 
av Sveriges vårdhygienkom
mittéer. 

n Potentiella bindningar eller 
jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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Trots att det inte är visat att 
klorhexidindusch leder till 
färre sårinfektioner rekom-
menderas patienter som ska 
genomgå kärlkirurgi eller 
ortopedisk kirurgi att du-
scha med klorhexidintvål 
minst två gånger. 
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Christer Drott ifrågasätter re-
kommendationen att patienter 
inför vissa kirurgiska ingrepp 
ska duscha med klorhexidintvål.

n Frågan om huruvida pre
operativ duschning med klor
hexidininnehållande tvål le
der till färre postoperativa 
sårinfektioner eller endast 
minskar mängden hudbakte
rier är inte fullständigt ut
redd. Såväl i Socialstyrelsens 
bok [1] som i Cochranerap
porten [2] finns gedigna ge
nomgångar av orsakerna – 
framför allt skillnader i studi
ernas material och metoder 
– till att man inte slutgiltigt 
kunnat fastställa eller veder
lägga klorhexidinduschning 
som en effektiv infektions
preventiv åtgärd.

Det är värt att notera att nya
re studier, som bidrar till att 
besvara frågan, saknas. Mel
lan Cochranerapportens 
förs ta (2006) och andra 
(2009) upplaga tillkom en 
studie, men varken till rap
portens tredje (2010) eller se
naste (2012) upplaga har för
fattarna hittat ytterligare 
studier att inkludera i analy
sen. Bland de sju studier (pu
blicerade 1983–2009) som Co
chrane Collaboration accepte
rat för jämförelse – ur 43 iden

tifierade – visar en stor studie 
signifikant sänkning av ande
len postoperativa infektioner 
i den klorhexidinbehandlade 
gruppen jämfört med de obe
handlade patienterna [3].

Även frågan om hur många 
klorhexidinduschningar som 
bör genomföras kan diskute
ras utifrån både studieresul
tat (1–5 behandlingar – van
ligtvis tre – har använts) och 
vad som är praktiskt möjligt i 
svensk sjukvård. Detta berörs 
i Socialstyrelsens publikation. 
I en studie av Byrne et al visa
des en signifikant sänkning 
av bakterietalen på huden 
 efter en och två duschar, men 
därefter ingen ytterligare sig
nifikant sänkning efter 
dusch dag 3–6 [4].

Utifrån svårigheterna att tol
ka och generalisera studier
nas resultat intar såväl Social
styrelsen som Sveriges Kom
muner och landsting (SKL) 
[5] och Cochrane Collabora
tion en försiktig attityd. SKL 
begränsar rekommendatio
nen om klorhexidindusch till 
operationstyper där man vet 
att hudbakterier, framför allt 

replik:

Rekommendationen rimlig 
– behov av nya studier


