
Fornavn/etternavn:  
Gateadresse:  
Postnr./poststed: 
 
 
Deres ref.:   Vår ref.:    Dato: 

Har du hatt infeksjon i operasjonssåret? 

Sykehuset undersøker rutinemessig hvor mange pasienter som får infeksjon i 
operasjonssåret etter utskrivelse/behandling ved vårt sykehus. Vi er svært takknemlige hvis 
du svarer på følgende spørsmål når det har gått 30 dager etter operasjonen. Skjemaet 
returneres i den vedlagte konvolutten, også om du ikke har hatt tegn til infeksjon. 
 

 

Har det kommet gulgrønn sårvæske (puss) fra 
operasjonssåret? 

Ja Nei 

Har det vært unormal rødme rundt operasjonssåret (mer enn 
½ cm på hver side)? 

Ja Nei 

Har lege åpnet operasjonssåret på grunn av infeksjon?  Ja Nei 
Har du fått antibiotika på grunn av betennelse i 
operasjonssåret?  

Ja Nei 

Har du hatt feber (mer enn 38,5 grader) på grunn av 
betennelse i operasjonssåret? 

Ja Nei 

Dato når du evt. oppdaget infeksjonstegn:    
Dato/underskrift  --  
 
Har du svart ”ja” på ett av spørsmålene, tyder det på at du har hatt en infeksjon i 
operasjonssåret. Vi ber deg da om å kontakte din lege og medbringe dette brevet. Legen 
skal fylle ut spørsmålene på side 2 før du sender brevet tilbake til oss i den vedlagte 
konvolutten. Opplysningene vil bli behandlet konfidensielt. 
 
Har du spørsmål knyttet til denne henvendelsen kan du kontakte undertegnede. 
 
Vennlig hilsen 
 
 
 

     VEND 
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Side 2    Utfylles av lege 
Pasienten har / har hatt en overflatisk postoperativ 
sårinfeksjon 

Ja Nei 

Pasienten har / har hatt en dyp postoperativ 
sårinfeksjon 

Ja Nei 

Pasienten har / har hatt en postoperativ infeksjon i 
organ/hulrom 

Ja Nei 

Infeksjon ble oppdaget (dato)  

Bakteriologisk prøve:  Ikke tatt Ingen vekst 

Vekst av:  Dato for prøvetaking:  

Evt. klinisk vurdering:  

 

 

Underskrift, dato og stempel 
INFEKSJON I OPERASJONSOMRÅDET 
Kasusdefinisjon utarbeidet av European Center for Disease Prevention and Control 
 
Overfladisk postoperativ sårinfeksjon 
Infeksjon som oppstår innen 30 dager etter operasjon 
OG  
infeksjonen omfatter kun hud og subkutant vev omkring snittet 
OG 
minst ett av de følgende: 

- Purulent sekresjon fra det overflatiske snittet, laboratoriebekreftet eller ikke 
- Isolering av mikroorganismer ved dyrking av væske eller vev fra det overfladiske snittet, i prøve tatt ved aseptisk 

teknikk 
- Minst ett av følgende tegn eller symptomer på infeksjon: smerte eller ømhet, lokal hevelse, rødhet, varme OG det 

overflatiske snittet med hensikt er åpnet av kirurg, med mindre dyrking fra såret er negativ 
- En kirurg eller behandlende lege har stilt diagnosen overflatisk postoperativ sårinfeksjon 

 
Dyp postoperativ sårinfeksjon  
Infeksjon som oppstår innen 30 dager etter operasjon uten innsetting av implantat, eller innen ett år etter operasjon med 
innsetting av implantat 
OG 
infeksjonen synes å være relatert til operasjonen  
OG 
infeksjonen omfatter dypt bløtvev (for eksempel fascie, muskel) omkring snittet  
OG  
minst ett av de følgende: 

- Purulent sekresjon fra det dype snittet, men ikke fra organ/hulromdelen av operasjonsområdet 
- Et dypt snitt åpner seg spontant eller åpnes med hensikt av kirurg når pasienten har minst ett av følgende tegn eller 

symptomer: feber (>38 ºC), lokal smerte eller ømhet, med mindre snittet er dyrkingsnegativt 
- En abscess eller andre tegn på infeksjon som omfatter det dype snittet blir påvist ved direkte undersøkelse, under 

reoperasjon eller ved histopatologisk eller radiologisk undersøkelse 
- En kirurg eller behandlende lege har stilt diagnosen dyp postoperativ sårinfeksjon 

  
Postoperativ infeksjon i organ/hulrom  
Infeksjon som oppstår innen 30 dager etter operasjon uten innsetting av implantat, eller innen ett år etter operasjon med 
innsetting av implantat  
OG  
infeksjonen synes å være relatert til operasjonen  
OG  
infeksjonen omfatter andre deler av kroppen (for eksempel organer og hulrom) enn snittet, som ble åpnet eller manipulert under 
en operasjon  
OG 
minst ett av de følgende: 

- Purulent sekresjon fra et dren lagt inn med separat innstikkssted i organet/hulrommet 
- Isolering av mikroorganismer ved dyrking av væske eller vev fra organet/hulrommet, i prøve tatt ved aseptisk teknikk 
- En abscess eller andre tegn på infeksjon som omfatter organet/hulrommet blir påvist ved direkte undersøkelse, under 

reoperasjon eller ved histopatologisk eller radiologisk undersøkelse 
- En kirurg eller behandlende lege har stilt diagnosen postoperativ infeksjon i organ/hulrom 
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