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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   
 

Vårdrelaterade infektioner är en vanligt förekommande vårdskada, som orsakar stora 

kostnader för samhället och lidande för den enskilde patienten. Riktlinjer finns till för att 

skapa en säker vård, som undviker vårdrelaterade infektioner och sjuksköterskan har ett 

professionellt ansvar i att följa riktlinjerna. 

 

Syfte  
 

Syftet var att belysa faktorer av betydelse för implementeringen av riktlinjer om säker vård 

för sjuksköterskans omvårdnad vid vårdrelaterade infektioner inom slutenvården. 

   

Metod  
 

Som metod genomfördes en allmän litteraturöversikt. 15 vetenskapliga artiklar från 

databaserna CINAHL och PubMed och en manuellt sökt vetenskaplig artikel bearbetades 

och analyserades. 

 

Resultat 
 

I resultatet framkom tre huvudkategorier och en underkategori som besvarade syftet. Den 

första kategorin belyste hur sjuksköterskan genom utbildning inom infektionskontroll, kan 

följa riktlinjer. Kommunikationen som en underkategori belyste verktyg för att bibehålla 

information från utbildningarna. Den andra huvudkategorin belyste ledarskapet och 

samarbete i team. Den tredje huvudkategorin belyste återkoppling på olika nivåer, men den 

återkoppling som berör sjuksköterskan var mellan kollegor.  

 

Slutsats 
 

Slutsatsen blev att utbildning inom infektionskontroll, ledarskap och samarbete i team, 

återkoppling, samt underkategorin kommunikation, var olika faktorer av betydelse för 

implementering av riktlinjer inom säker vård för prevention av VRI inom slutenvården. 

Den enskilda sjuksköterskan kan inte implementera riktlinjer, utan dessa implementeras på 

organisationsnivå. Men sjuksköterskan ska följa riktlinjerna som implementerats och 

använda dessa i omvårdnaden. Sjuksköterskan behöver enligt resultatet återkommande 

utbildning i infektionskontroll, visa ledarskap och samarbete i team, samt ge återkoppling 

mellan kollegor, för att eventuellt kunna bidra till en säkrare vård och undvika VRI.  

 

Nyckelord: Prevention, Riktlinjer, Säker vård, Vårdrelaterade infektioner. 
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INLEDNING 

Ungefär 65 000 personer drabbas årligen av vårdrelaterade infektioner (VRI) i Sverige. 

Detta orsakar i genomsnitt tio extra vårddygn per patient, vilket ger en extra kostnad på 

omkring 6,5 miljarder kronor. Ungefär hälften av vårddygnen bedöms kunna undvikas för 

att spara samhället upp till mellan 2,2 och 3,3 miljarder kronor per år (Sveriges Kommuner 

och Landsting, 2017). I Hälso- och sjukvårdslagen [HSL](SFS, 1982:763) stadgas i 2 a § 

att hälso- och sjukvården ska ge en god vård, av god kvalitet, god hygienisk standard samt 

ge trygghet, kontinuitet och säkerhet åt patienten. Kowalski och Anthony (2017) skriver att 

sjuksköterskan har sedan början av 1900-talet fram till idag haft ett professionellt ansvar 

inom patientsäkerhet och säker vård. Jun, Kovner och Stimpfel (2016) skriver att antalet 

VRI kan minska om vårdpersonalen tillämpar evidensbaserad vård som beskrivs i kliniska 

riktlinjer. Mot denna utgångspunkt kommer denna allmänna litteraturöversikt att belysa 

faktorer av betydelse för implementeringen av riktlinjer om säker vård för sjuksköterskans 

omvårdnad vid VRI inom slutenvård. 

  

BAKGRUND 

Patientsäkerhet 

Kohn, Corrigan och Donaldson (2000, s. 58) definierar patientsäkerhet som: “freedom 

from accidental injury”, det vill säga frihet från oavsiktlig skada. Utifrån patientens 

perspektiv innebär säkerhet att förebygga oavsiktliga skador. Om miljön där patienten 

befinner sig i är säkrare minskar också risken för skador att uppstå. Att göra miljön säkrare 

innebär att se hur defekter i vårdprocesserna kan åtgärdas (Kohn m.fl., 2000). Bergqvist 

Månsson (2016) ifrågasätter hur någon kan veta att vården är säker och när en förändring 

behöver ske, men att rätt information ifrån rätt källor är nyckeln till patientsäkerhet. Det 

finns inga enkla definitioner av begreppen patientsäkerhet och säker vård, men 

patientsäkerhet är en del av säker vård. Kunskap och information om patientsäkerhet höjer 

kompetensen kring säker vård. Kim, Lyder, McNeese-Smith, Leach och Needleman (2015) 

har studerat patientsäkerhet i en begreppsanalys. Patientsäkerheten kan ses som en process 

för att identifiera orsaken till vårdskador samt strategier för att förebygga vårdskador. Om 

en vårdskada sker ligger ansvaret hos hälso- och sjukvårdssektorn, inte hos den enskilda 

ansvarige vårdpersonalen som gjort fel i omvårdnaden. I Patientsäkerhetslagen (SFS, 

2010:659), stadgas i 3 § kap. 6 att all vårdpersonal inom hälso- och sjukvården är skyldiga 

att medverka till hög patientsäkerhet och att personalen ska rapportera risker för en 

vårdskada eller händelser som kunnat orsaka en vårdskada.  

 

Feng, Bobay och Weiss (2008) har definierat patientsäkerhetskultur i omvårdnad som 

produkten av sjuksköterskornas delade normer, värderingar och uppfattningar om 

patientsäkerhet. Fyra dimensioner av patientsäkerhetskultur identifierades; en systemisk 

dimension med fokus på organisationskulturens inverkan på patientsäkerheten; en 

personlig dimension som styrs av sjuksköterskans egna värderingar och uppfattningar 

kring patientsäkerheten; en uppgiftsrelaterad dimension där den ökande komplexiteten 

kring sjuksköterskans uppgifter påverkar patientsäkerheten samt en interaktiv dimension 

som belyser kommunikationen och partnerskapets inverkan mellan vårdpersonal och 

patienter. 
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Vårdskada 

I Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659), stadgas i 5 § kap. 1 att en vårdskada är lidande, 

fysisk eller psykisk skada samt sjukdom eller dödsfall som hade kunnat undvikas ifall 

åtgärder vidtagits tidigare i patientens vård. Socialstyrelsen (2009) ser ett direkt samband 

mellan andelen patienter som drabbas av vårdskador och patientsäkerheten. Detta samband 

kan granskas i patientjournaler genom att räkna hur många som skadats samt 

allvarlighetsgraden i skadorna och undvikbarheten i skadorna. Stone m.fl. (2008) finner att 

vid brist av sjuksköterskor på en vårdavdelning finns risken att personalen inte ska kunna 

ge den nödvändiga omvårdnaden, vilket kan leda till VRI. Lindh och Sahlqvist (2012) 

skriver att patienten och närstående ska vara väl insatta i val av behandling och eventuella 

risker och om risk för vårdskada finns ska skadeverkningarna begränsas samt att om en 

vårdskada uppstår ska åtgärder vidtas för att minska risken att vårdskadan upprepas. 

 

Vårdrelaterade infektioner 

VRI innebär infektioner som uppstår hos patienten under vårdtiden inom slutenvården, 

eller från åtgärder som getts i form av diagnostik, behandling eller omvårdnad, där 

vårdpersonalen varit inblandad i överföringen av infektionen (Socialstyrelsen, u.å.-b). VRI 

drabbar enligt Lindh och Sahlqvist (2012) oftast urinvägarna, huden och sår, luftvägarna 

eller postoperativt. Smittdosen är den mängd som behövs för att en infektion bryter ut och 

varierar för varje individ beroende på vilket immunförsvar personen själv har (Lindh & 

Sahlqvist, 2012). VRI drabbar främst vissa grupper, till exempel äldre personer över 60 år, 

för tidigt födda barn och patienter som har utsatts för ett trauma, operationer, infarter i 

blodkärl, undernäring, oreglerad diabetes, antibiotikabehandling och immunosuppressiv 

behandling (Socialstyrelsen, 2006). 

 

I en rapport om skador i vården kunde det fastställas att 65 000 personer årligen drabbas av 

VRI i Sverige. VRI uppskattas ge tio extra vårddagar per patient vilket ger 650 000 extra 

vårddygn för patienter som drabbats av VRI. Sju procent av alla belagda vårdplatser per 

dag tas upp av en patient som drabbats av VRI. Kostnaden för VRI i Sverige uppgår till 

ungefär 6,5 miljarder kronor per år. En betydelsefull del av dessa vårddygn bedömdes vara 

undvikbara och mellan 2,2 till 3,3 miljarder kronor skulle kunna sparas per år. VRI kan 

också ge allvarliga följder. Sepsis och pneumoni är de mest förekommande dödsorsakerna 

till följd av VRI (Sveriges Kommuner och Landsting, 2017). 

 

Allegranzi m.fl. (2007) hävdar att VRI är ett problem som inte är isolerat till ett land utan 

är av betydelse ur ett globalt perspektiv, eftersom det påverkar patientsäkerheten och 

vårdkvaliteten samt orsakar stora kostnader för hälso- och sjukvården i både 

utvecklingsländer och industrialiserade länder. Sousa, Uva, Serranheira, Nunes och Leite 

(2014) menar att det i Portugal finns en medvetenhet och växande oro över 

patientsäkerheten samt att det är en prioritet för vårdpersonalen att minska VRI. Nie m.fl. 

(2011) finner att VRI är en stor utmaning för patientsäkerheten i Kina och att 

sjuksköterskor spelar en viktig roll i patientsäkerheten.  

 

 

  



 3     

Prevention 

Inom hälso- och sjukvården behöver personalen ha kunskaper i förebyggande åtgärder och 

rutiner för att begränsa eller förhindra smittspridning av olika bakterier och virus (Lindh & 

Sahlqvist, 2012). Att kontrollera infektioner på sjukhus omfattar ett brett spektrum av 

processer. Bland annat behöver man ha uppmärksamhet kring den medicinska utrustningen 

som används, den fysiska miljön, hantering av kirurgiska sår och smittspridning från 

vårdpersonalen. Särskilda personer på sjukhuset är ansvariga för att övervaka, rapportera 

och utreda VRI (Kohn m.fl., 2000). Exempel på en av dessa åtgärder som implementeras i 

hälso- och sjukvården är att det finns en hygienansvarig sjuksköterska på varje avdelning 

(Lindh & Sahlqvist, 2012). I bästa fall kan man samla in data från flera olika platser på 

sjukhuset för att identifiera var infektioner uppstår (Kohn m.fl., 2000). 

 

Kommunikation 

Grunden i att kunna ge en god vård är enligt Lindh och Sahlqvist (2012) att vårdpersonalen 

har en fungerande kommunikation, vilket innebär att informationen ska vara fullständig, 

ändamålsenlig och leder till säker omvårdnad för patienten. I undvikande av vårdskador 

används checklistan SBAR (Situation, bakgrund, aktuellt, rekommendation) för en säkrare 

informationsöverföring mellan vårdpersonalen, för att se till att ingen viktig information 

missas (Lindh & Sahlqvist, 2012). Stewart (2017) finner att SBAR borde implementeras 

systematiskt för att förbättra kommunikationen i hälso- och sjukvården och därmed kunna 

skapa patientsäkerhet. Boev och Xia (2015) finner att samarbetet mellan sjuksköterskan 

och läkaren är väsentligt relaterat till VRI samt att det finns en potential till ökad 

patientsäkerhet genom förbättrat samarbete och kommunikation mellan sjuksköterska och 

läkare. Stone, Pogorzelska, Kunches och Hirschhorn (2008) finner att tillfälligt anställd 

personal kan ha svårigheter i kommunikationen, vilket kan leda till kunskapsbrister om 

riktlinjer för prevention av VRI, ifall personalen inte hunnit utveckla en fungerande 

relation sinsemellan. 

 

Riktlinjer 

Riktlinjer ger rekommendationer om vilka åtgärder som bör tas vid ett visst tillstånd. 

Tillståndet kan vara en sjukdom eller ett problem som är relaterat till sjukdomen. 

Åtgärderna utförs för att lösa problemet (Socialstyrelsen, 2013). För prevention av VRI bör 

riktlinjer anpassas genom att lokala dokument upprättas på enskilda sjukhus som beskriver 

de komponenter i riktlinjerna som är relevanta (Zingg m.fl., 2015). För att riktlinjer för 

bästa praxis i vården ska vara hållbara räcker det inte att de till en början ter sig fungera. 

Kraftfulla, kompletterande och anpassade handlingar krävs från engagerade ledare från en 

mängd olika yrken inom hälso- och sjukvården (Fleiszer, Semenic, Ritchie, Richer, & 

Denis, 2015).  

 

Brister i säkerheten orsakas ofta av bristande rutiner inom vården, som gör det enkelt för 

en individ i vårdpersonalen att göra ett misstag. System måste finnas för att hindra fel och 

misstag från att uppstå (Socialstyrelsen, 2009). Misstag kan förebyggas genom att skapa 

system som gör det svårt för vårdpersonal att göra fel och lätt för dem att göra rätt. 
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I hälso- och sjukvården innebär detta att skapa processer för vården som skyddar patienter 

mot undvikbara vårdskador (Kohn m.fl., 2000). För sjuksköterskan kan ett misstag yttra sig 

i formen av ett omvårdnadsmisstag. Ett omvårdnadsmisstag är ett olämpligt val 

sjuksköterskan gör som har negativa ekonomiska, mänskliga, organisationsrelaterade och 

professionella konsekvenser. Misstaget kan bero på individuella faktorer såväl som 

systemiska och som kan tolkas annorlunda beroende på tid och sammanhang. Det är något 

komplext, oavsiktligt, som ofta går att förebygga, samtidigt som fenomenet aldrig går att ta 

bort helt (Mohsenpour, Hosseini, Abbaszadeh, Shahboulaghi, & Khankeh, 2017). 

Personalen blir mer motiverad till handling och förändring med lokal evidens på 

problemets storlek, speciellt om det finns interventioner som kan implementeras för att 

minska antalet avvikelser. Om interventioner kan visas vara kostnadseffektiva kan 

förbättringar i patientsäkerheten ses som en investering snarare än en kostnad (Sousa m.fl., 

2014).  

 

Implementering  

Socialstyrelsen (u.å.-a) beskriver implementering som ett tillvägagångssätt för att införa 

nya metoder. Vid implementering tillämpas metoder och faktorer som sjuksköterskan kan 

införa för att följa riktlinjerna i den kliniska omvårdnaden. Sjuksköterskor ska individuellt 

vara delaktiga i implementeringen av riktlinjerna för att minska antalet VRI (Jun m.fl., 

2016). Implementering av riktlinjer har mest framgång när det finns evidens för att 

riktlinjerna har effekt (van Achterberg, Schoonhoven, & Grol, 2008). 

 

Vårdhygien 

Brister i hygienen hos vårdpersonalen kan leda till spridning av olika infektioner. Bakterier 

och virus kan sprida sig på olika sätt. De kan spridas från en del av den egna kroppen till 

en annan, genom fysisk kontakt med smittan, via droppar från en smittad person som 

hostar eller nyser, via luften eller via blod från en person med smittsamma blodsjukdomar. 

Basala hygienrutiner behöver följas om VRI ska kunna förebyggas (Lindh & Sahlqvist, 

2012). 

 

Enligt 5§, i SOSFS 2015:10 ska alla yrkesmässigt verksamma personer inom hälso- och 

sjukvården som kan komma i fysisk kontakt med patienter, där risk för överföring av 

smitta finns, iaktta basala hygieniska åtgärder. Detta innebär att kortärmade arbetskläder 

ska bytas ut dagligen eller när kläderna blivit förorenade. Plastförkläde ska användas när 

det finns en risk för kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material och ska 

bytas ut efter varje patientkontakt. Smycken, bandage, förband, stödskenor och konstgjorda 

naglar får inte användas av hygieniska skäl. Händer ska desinficeras med alkoholbaserat 

handdesinfektionsmedel före och efter varje omvårdnadsmoment eller kontakt med patient, 

samt ska naglarna på händerna vara kortklippta. Om händerna blivit synligt smutsiga eller 

om patienten som personen vårdar har kräkningar eller diarréer ska händerna tvättas med 

tvål och vatten innan desinfektion. 

  

Sjuksköterskans professionella ansvar för en säker vård 

Att ha ett historiskt perspektiv på sjuksköterskans professionella ansvar i att främja 

patientsäkerhet och säker vård kan inspirera sjuksköterskor idag att verka för ökad 

patientsäkerhet. Sjuksköterskan hade redan från början av 1900-talet en viktig roll i 

patientsäkerheten. Fokus låg mest på bakterier och vikten av handhygien. De personer som 

hade råd kunde få vård i hemmet av sjuksköterskor, vilket minskade risken för vårdskador.  
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Mer formella utbildningar om säkerhet i vården introducerades under 1930-talet. På 60-

talet uppmärksammades källor till VRI och sjuksköterskor initierade förebyggande 

program. På 2000-talet fokuserade forskningen mindre på mänskliga faktorer och mer på 

systemiska faktorer som ledde till att misstag sker. Infektionskontroll var ett av de stora 

kategorierna kopplat till patientsäkerhet som förekom genom de 115 år som artikeln täckte 

(Kowalski & Anthony, 2017). 

 

För att skapa patientsäkerhet och vårdkvalitet behövs olika kärnkompetenser (Bergqvist 

Månsson, 2016). Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2015) är kärnkompetenserna för 

sjuksköterskans profession säker vård, evidensbaserad vård, informatik, samverkan i team, 

förbättringskunskap och personcentrerad vård. I Hälso- och sjukvårdslagen [HSL](SFS, 

1982:763), stadgas i 2 a § vikten av att vården som ges till patienter inom hälso- och 

sjukvården ska vara god. Det innebär att vården ska vara av god kvalitet, god hygienisk 

standard samt tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet. Vidare 

menar Socialstyrelsen (2009) att det finns sex kriterier som kan vara vägledande för att 

vården ska bli god. Kriterierna är att hälso- och sjukvården ska vara säker, 

kunskapsbaserad och ändamålsenlig, med fokus på patienten, effektiv, jämlik samt 

tillgänglig inom en rimlig tidsram. Lindh och Sahlqvist (2012) menar att säker vård är 

omvårdnad som inte vållar skador som kunnat undvikas under vårdtiden, oavsett 

vårdgivare. 

 

Problemformulering 

Vårdskador leder till stora kostnader för samhället samt lidande för patienterna (Lindh & 

Sahlqvist, 2012). VRI är den vanligaste typen av vårdskador i Sverige (Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2017) och sjuksköterskan har en roll i sitt professionella ansvar 

att undvika VRI, genom att följa riktlinjer inom säker vård (Kowalski & Anthony, 2017; 

Jun, Kovner & Stimpfel, 2016). Eftersom implementering är ett tillvägagångssätt att införa 

riktlinjer på (Socialstyrelsen, u.å.-a) är det av intresse att undersöka hur riktlinjer kan 

implementeras för prevention av VRI i sjuksköterskans omvårdnadsarbete.   
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SYFTE  

Syftet var att belysa faktorer av betydelse för implementeringen av riktlinjer om säker vård 

för sjuksköterskans omvårdnad vid vårdrelaterade infektioner inom slutenvården. 

 

METOD  

Val av Metod 

Metoden som valdes var en allmän litteraturöversikt. Enligt Forsberg och Wengström 

(2016) kan en allmän litteraturöversikt också kallas för en litteraturgenomgång eller 

forskningsöversikt. Det finns två typer av litteraturöversikter, en allmän och en 

systematisk. En systematisk litteraturöversikt är mer strukturerad eftersom all litteratur i 

valda området måste inkluderas medan allmänna litteraturöversikter undersöker valda 

studier och utvecklar en bakgrund för vidare studier eller beskriver den all den samlade 

kunskapen som finns tillgänglig inom området. Enligt Friberg (2017b) möjliggör en 

litteraturöversikt att beskriva kunskapsläget inom ett visst fält, med hjälp av befintlig 

forskning som kan vara både kvalitativ och kvantitativ. Valet av allmän litteraturöversikt 

som metod motiverades med att denna metoden kunde besvara syftet. 

 

Urval  

Sökningen begränsades med urvalskriterier, eftersom detta enligt Polit och Beck (2017) 

kan underlätta sökningen från att innehålla irrelevant material. Försiktighet att begränsa 

sökningen för mycket vidtogs, då detta enligt Polit och Beck (2017) kan göra att urvalet 

inte blir tillräckligt stort. I enlighet med Rosén (2012) preciserades inklusions- och 

exklusionskriterier, eftersom det fokuserar litteratursökningen. Polit och Beck (2017) 

definierar en inklusionskriterie som en egenskap en viss population eller artikel måste ha, 

medan en exklusionskriterie är en egenskap den måste undvika.  

 

Inklusionskriterier 

Forskning är en färskvara och därmed kan en avgränsning i tid vara relevant (Östlundh, 

2017). Av denna anledning inkluderades endast artiklar som var publicerade från år 2007 

till och med år 2017 i sökningen. Artiklar som är skrivna på engelska valdes, eftersom 

detta är ett språk vi behärskar. Att avgränsa sökningen till det svenska språket hade enligt 

Östlundh (2017) gjort sökningen för begränsad, eftersom den mesta vetenskapliga faktan är 

skriven på engelska. Enligt Henricson och Mårtensson (2012) beskriver ett abstrakt 

kortfattat det väsentliga innehållet i en artikel, därför inkluderades endast artiklar med 

abstrakt i sökningen. Östlundh (2017) skriver att avgränsningar i urval kan ske baserat på 

dokumenttyp för att få fram hur artikeln är uppbyggd. I databasen CINAHL inkluderades 

endast artiklar med avgränsningen “Research Article”, som enligt Polit och Beck (2017) 

gör att antalet artiklar i sökningen blir mer hanterbart. I databasen PubMed inkluderades 

endast artiklar med avgränsningen “Clinical Trial”, som enligt Polit och Beck (2017) 

innebär att studien utvärderar en klinisk intervention, då vi bedömde att interventioner 

kunde belysa hur olika riktlinjer kunde implementeras. Endast artiklar som blivit peer-

reviewed valdes, Polit och Beck (2017) förklarar att en peer-reviewed artikel blivit 

granskad av två eller fler experter inom samma fält som artikeln berör och rekommenderar 

detta eftersom det höjer kvaliteten på artiklarna. 
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Exklusionskriterier 

Eftersom syftet avgränsar till slutenvården, exkluderades artiklar som genomförts utanför 

slutenvården. Östlundh (2017) förklarar att alla artiklar som publiceras i en vetenskaplig 

tidsskrift inte är vetenskapliga utan kan vara artiklar skrivna av redaktören, nyhetsartiklar 

eller bokrecensioner. Därför exkluderade vi artiklar som inte är orginalartiklar.  

 

Enligt Forsberg och Wengström (2016) kan tolkningar om förhållanden i en viss 

population göras genom ett urval. Urvalsgruppen i vårt arbete innefattade hälso- och 

sjukvårdspersonal, där sjuksköterskan ska vara inkluderad och VRI förekommer.   

 

Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes under november 2017. Databaserna Cumulative Index to 

Nursing Allied Health Literature (CINAHL) och Public Medicine (PubMed) valdes för att 

få fram relevanta vetenskapliga artiklar för omvårdnadsvetenskap. Polit och Beck (2017) 

förklarar att databasen CINAHL innehåller nästan alla omvårdnadsvetenskapliga artiklar 

på det engelska språket och att databasen PubMed innehåller medicinska och 

omvårdnadsvetenskapliga artiklar. 

 

Databassökning 

Till databassökningen användes ämnesord i de olika databaserna, men även fria sökord. I 

PubMed kallas dessa ämnesord för ”Medical Subject Headings” (MeSH) som är ett 

vokabulär för att indexera och kategorisera biomedicinsk forskning (U.S. National Library 

of Medicine, 2014). I CINAHL kallas dessa ämnesord för “CINAHL Headings” och är 

baserade på MeSH-termer med tillägget av omvårdnadsspecifika sökord (EBSCO 

Information Services, n.d.). Polit och Beck (2017) rekommenderar en kombination av 

ämnesord och fria sökord, eftersom detta ger överlappande men icke-identiska resultat. För 

att översätta svenska termer till MeSH användes Svensk MeSH som är en ordbok för 

översättning av medicinska termer från svenska till engelska (Karolinska Institutet, u.å.).  

 

En inledande sökning genomfördes med fria sökord som ansågs lämpliga för syftet, i 

databasen CINAHL. De fria sökorden som användes i sökningen var “Hospital-acquired 

infections”, “prevention” samt “nurs*”. De booleska operatorerna “AND”, “OR”, samt 

“NOT” användes i databassökningen samt trunkering av vissa ord med hjälp av en asterisk 

(*). Enligt Polit och Beck (2017) används booleska operatorer för att kunna avgränsa eller 

utöka antalet artiklar och trunkering används för att inkludera alla varianter från roten av 

ett ord. Exempelvis skulle sökningen “nurs*” använda både söktermerna “nursing”, 

“nurse” och andra tänkbara variationer av ordet. Resultatet av denna inledande sökning gav 

inte resultat av lämplig mängd och relevans för syftet. Östlundh (2017) menar att 

bibliotekspersonal är utbildade för informationssökning och kan användas som stöd i ett 

examensarbete. För ytterligare hjälp med val av sökord tog vi stöd av Sophiahemmet 

Högskolas bibliotekspersonal.  

 

En ny sökning genomfördes i databasen CINAHL, där söktermen ”Cross Infection” skrevs 

in i fältet för CINAHL Headings, vilket gav ett resultat på CINAHL-termen ”Cross 

Infection” och en möjlighet att inkludera olika aspektord. Av de aspektord som fanns 

tillgängliga valdes ”Nursing/NU”, ”Prevention And Control/PF” samt ”Risk Factors/RF” 

vilket skapade ett samlat sökord, “Cross Infection+/NU/RF/PC”.  
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Sedan söktes en ny CINAHL-Heading med hjälp av sökordet ”Hospitals” och alla 

aspektord inkluderades, vilket skapade söktermen ”Hospitals+”. Våra urvalskriterier 

kombinerades med söktermerna “Cross Infection+/NU/RF/PC” och ”Hospitals+” med 

hjälp av den booleska operatoren ”AND”. 

 

Två sökningar genomfördes i databasen PubMed. Den första sökningen i PubMed inleddes 

med att gå till den avancerade sökfunktionen och välja ”MeSH Terms” i sökfunktionen och 

skriva in ”cross infection” i sökrutan. Sedan valdes ”Show index list” vilket gav ett flertal 

alternativ på MeSH-termer och av dessa alternativ valdes ”cross infection/prevention and 

control” eftersom den ansågs vara mest lämplig av alternativen. I nästa sökruta fylldes 

sökordet ”practice guidelines as topic” och sedan genomfördes sökningen. Efter att 

sökresultatet presenterats begränsade vi sökningen med hjälp av våra urvalskriterier. Sedan 

genomfördes en andra sökning i PubMed på samma sätt som beskrivet förutom att MeSH-

termerna denna gång var ”cross infection/prevention and control”, ”cross 

infection/nursing” samt ”practice guidelines as topic”. Sökningarna sparades i en tabell 

(tabell 1), eftersom det enligt Polit och Beck (2017) dels gör att sökningarna blir mer 

effektiva men även att sökningen går att reproducera. 

 

Tabell 1. Valda sökordskombinationer vid databassökning. Endast sökord som genererat 

resultat inkluderades. 

 

Manuell sökning 

Granskning i referenslistan av vetenskapliga artiklar identifierades av Forsberg och 

Wengström (2016) som ett sätt att utföra en manuell sökning. En artikel skriven av Chau, 

Thompson, Twinn, Lee och Pang (2011) inkluderades i resultatet. 

 

Databas 

Datum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

CINAHL 

2017-11-15 

MH "Cross 

Infection+/NU/RF/PC" 

AND MH "Hospitals+" 

 

 

391 66 28 13 

Pubmed 

2017-11-22 

"cross infection/prevention 

and control"[MeSH Terms] 

AND "practice guidelines 

as topic"[MeSH Terms]  

 

14 9 2 1 

Pubmed 

2017-11-22 

"cross infection/prevention 

and control"[MeSH Terms] 

AND "cross 

infection/nursing"[MeSH 

Terms] AND practice 

guidelines as topic[MeSH 

Terms] 

 

1 1 1 1 

TOTALT 406 76 31 15 
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Databearbetning  

I ett första steg lästes titlarna i sökresultaten igenom och vetenskapliga artiklar som tycktes 

passa syftet valdes ut. Sedan lästes abstrakt igenom för att granska dess relevans för syftet. 

Polit och Beck (2017) finner att genom att läsa igenom abstraktet i en artikel är det möjligt 

att komma till vissa slutsatser kring dess relevans. De 34 vetenskapliga artiklar vars 

abstrakt bedömdes vara relevanta för syftet lästes igenom helt. Två av dessa 34 artiklarna 

redovisas inte under databassökningen, eftersom de tillhörde en separat sökning som 

exkluderades under databearbetningen, och endast sökningar som genererat ett resultat 

redovisades i (tabell 1). 16 artiklar exkluderades, eftersom de inte var originalartiklar, inte 

svarade på syftet, som saknade etiska överväganden eller inte beskrev att de blivit 

godkända av en etisk kommitté. De kvarvarande 18 artiklarna bedömdes sedan enligt 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag (bilaga A) för vetenskaplig klassificering 

samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad 

utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

Enbart vetenskapliga artiklar av hög och medel kvalitet inkluderades i resultatet. Två 

artiklar exkluderades grund av låg kvalitet. Totalt 16 artiklar utgjorde resultatet och 

dokumenterades i en matris (bilaga B). 

 

Dataanalys  

Friberg (2017a) beskriver en analys av en allmän litteraturöversikt som en process där 

likheter och skillnader mellan artiklarnas syfte, teori, metod, analys och resultat analyseras. 

Vi läste igenom artiklarna var för sig ett antal gånger för att få en förståelse och helhetsbild 

av innehållet och diskuterade sedan gemensamt, för att en överensstämmelse skulle uppnås 

om likheter och skillnader i artiklarnas innehåll, som dokumenterades i ett separat 

pappersark som häftades fast på framsidan till varje artikel. Att identifiera huvudfynden i 

artiklarna var en effektiv process där vi var överens om de kategorier som identifierades. 

Vi identifierade fler kategorier än de som slutligen blev vårt resultat, men dessa bedömdes 

inte vara återkommande i flertal artiklar. Markeringar i texten utfördes även med 

markeringspennor för att märka ut det relevanta som identifierades svara på vårt syfte i 

artiklarnas innehåll. 

 

Forskningsetiska överväganden  

Helgesson (2015) tolkar begreppet forskningsetik som en analys och reflektion av etiska 

aspekter, vilka kan uppstå vid forskning och som forskaren kan behöva ta ställning till för 

att kunna bidra till ett etiskt förhållningssätt. I vår allmänna litteraturöversikt har vi med 

stöd av Forsberg och Wengström (2016) valt att endast inkludera artiklar som blivit 

godkända av en etisk kommitté eller genomfört etiska överväganden. Om en artikel är 

relevant för syftet men saknar en etisk kommitté eller etiska överväganden valde vi i 

enlighet med Wallengren och Henricson (2012) att kontrollera om tidningsskrifterna som 

publicerat artikeln endast publicerar artiklar med ett etiskt tillvägagångssätt. Under arbetet 

med vår allmänna litteraturöversikt har vi strävat efter god forskningssed, vilket enligt 

Helgesson (2015) innebär att resultat inte fabriceras, förvanskas eller plagieras. Konkret 

innebär detta att vi inte hittat på resultat i de vetenskapliga artiklarna som utgör resultatet 

av vårt arbete, att vi inte förfalskar vår metod och resultat eller fått information från andra 

källor att framstå som våra egna fynd.  
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I Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS, 2003:460) stadgas i §13 

att det är ett krav på informerat samtycke vid en forskningsstudie och detta innebär enligt 

Helgesson (2015) att deltagare av en studie behöver tillgång till information om studien, 

för att kunna göra ett beslut om deltagande. Detta beaktades vid valet av artiklarna under 

databearbetningen i vår allmänna litteraturöversikt.  
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RESULTAT  

Den integrerade texten av de 16 vetenskapliga artiklarna som granskats, resulterade i tre 

huvudkategorier och en underkategori som besvarade syftet. Utbildning inom 

infektionskontroll belyste hur sjuksköterskan kunde använda utbildning för att öka kunskap 

och färdigheter inom infektionskontroll. En underkategori till utbildning identifierades som 

Kommunikation där kommunikation visade hur informationen överförs från utbildning till 

vårdpersonalen. Ledarskap och samarbete i team belyste hur sjuksköterskans egenskaper 

kunde öka följsamheten till riktlinjer för prevention av VRI. Återkoppling belyste hur 

återkoppling på olika sätt och nivåer kan användas vid implementering av riktlinjer för 

prevention av VRI. Dessa tre huvudkategorier samt en underkategori presenterades i 

huvudrubriker nedan. 

 

Utbildning inom infektionskontroll  

Flera studier beskrev utbildning inom infektionskontroll som en effektiv strategi för 

implementering av riktlinjer för prevention av VRI (Al-Rawajfah, Hweidi, Alkhalaileh, 

Khader, & Alshboul, 2013; Al-Tawfiq, Abed, Al-Yami, & Birrer, 2013; Bessesen m.fl., 

2013; Chau m.fl., 2011; Olson-Sitki, Kirkbride, & Forbes, 2015; Russo, Cheng, Richards, 

Graves, & Hall, 2015; Scheck McAlearney, Hefner, Robbins, Harrison, & Garman, 2015; 

Viana, Bragazzi, Couto de Castro, Alves, & Rocco, 2013; Welsh m.fl., 2012; Wyer m.fl., 

2015). Sjuksköterskors följsamhet till riktlinjer för prevention av VRI var högre ju mer 

aktuell deras utbildning var (Al-Rawajfah m.fl., 2013; Al-Tawfiq m.fl., 2013; Bessesen 

m.fl., 2013; Chau m.fl., 2011). Följsamheten till riktlinjer för prevention av VRI ökade när 

utbildningen skedde kontinuerligt (Scheck McAlearney m.fl., 2015; Welsh m.fl., 2012), 

systematiskt (Scheck McAlearney m.fl., 2015) och involverade patienterna (Bessesen 

m.fl., 2013). En studie visade att patienter hade begränsad kunskap om riktlinjer för 

prevention av VRI, men att patienter efter att genomgått utbildning kunde notera skillnader 

i vårdpersonalens följsamhet till dessa riktlinjer (Wyer m.fl., 2015). Utbildning gav 

nyanställda och erfarna sjuksköterskor möjligheten att skapa färdigheter i prevention av 

infektioner (Bessesen m.fl., 2013; Scheck McAlearney m.fl., 2015; Welsh m.fl., 2012), 

genom exempelvis utbildning och träning i att övervaka spridning av infektioner (Bessesen 

m.fl., 2013; Russo m.fl., 2015).  

 

Kommunikation 

Kommunikation var ett verktyg som gjorde att information inte förlorades under utbildning 

av riktlinjer för prevention av VRI (Welsh m.fl., 2012). Information från utbildningarna 

kunde kommuniceras till vårdpersonalen, med skriftligt material (Bessesen m.fl., 2013; 

Olson-Sitki m.fl., 2015; Viana m.fl., 2013; Welsh m.fl., 2012), i form av affischer och 

information som utdelades i möten på vårdavdelningar (Welsh m.fl., 2012), samt med 

checklistor (Viana m.fl., 2013) och protokoll för omvårdnadsmoment (Olson-Sitki m.fl., 

2015). 

 

Ledarskap och samarbete i team 

Flera studier identifierade ledarskap (Huis m.fl., 2013; Rinke m.fl., 2012; Scheck 

McAlearney m.fl., 2015; Welsh m.fl., 2012) och samarbete i team (Huis m.fl., 2013; Rinke 

m.fl., 2012; Scheck McAlearney m.fl., 2015; Welsh m.fl., 2012) som komponenter i 

implementeringen av riktlinjer för att undvika VRI.  
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Ökad följsamhet till riktlinjer för prevention av VRI i slutenvården kunde uppnås med ett 

aktivt åtagande till riktlinjer från vårdenhetschefen (Huis m.fl., 2013), att en ansvarig 

sjuksköterska för prevention av VRI fanns på plats (Welsh m.fl., 2012), att sjuksköterskor 

hade erfarenhet av och visade ledarskap (Huis m.fl., 2013; Rinke m.fl., 2012), samt ett 

delat ledarskap mellan sjuksköterskan och läkaren. Initiativ och ansvarstagande i 

sjukhusets ledning identifierades som centralt för prevention av VRI, och de sjukhus som 

lade ansvaret för prevention av VRI på de enskilda vårdavdelningarna presterade sämre 

(Scheck McAlearney m.fl., 2015). Förutsättningar för en lyckad implementering av 

riktlinjer för att undvika VRI, var samarbete och stöd mellan sjuksköterskor och läkare på 

vårdavdelning (Rinke m.fl., 2012; Scheck McAlearney m.fl., 2015). För att implementera 

riktlinjer för att undvika VRI, var normer och målsättningar inom teamet en faktor (Huis 

m.fl., 2013; Welsh m.fl., 2012), att dessa mål kommunicerades till teamet av en 

sjuksköterska som tog en ledarroll och uppmuntrade vårdpersonalen i teamet att nå 

målsättningarna (Welsh m.fl., 2012), samt att riktlinjerna accepterades av vårdpersonalen i 

teamet (Rinke m.fl., 2012). 

 

Återkoppling 

Återkoppling på olika sätt och nivåer var en kategori som visades vara centralt i 

implementeringen av riktlinjer för prevention av VRI (Didiodato, 2013; Huis m.fl., 2013; 

Olson-Sitki, Kirkbride, & Forbes, 2015; Scheck McAlearney m.fl., 2015; Stewardson 

m.fl., 2016; Stone m.fl., 2014; Welsh m.fl., 2012; Wyer m.fl., 2015). Följsamheten till 

riktlinjer för prevention av VRI på vårdavdelning kunde förbättras genom att 

sjuksköterskan rutinmässigt gav återkoppling till sina kollegor, genom utdelning av 

information i möten eller via affischer (Welsh m.fl., 2012), samt att när sjuksköterskan gav 

återkoppling till vårdpersonalen i form av belöning, erkännande och beröm av deras 

insatser för prevention av VRI (Scheck McAlearney m.fl., 2015; Welsh m.fl., 2012), och 

även att sjuksköterskan påtalade när vårdpersonalen inte följde riktlinjerna för prevention 

av VRI (Huis m.fl., 2013). En övervägande del av sjuksköterskorna på sjukhus i USA fick 

återkoppling från ledningen på sjukhuset i form av statistik om antalet VRI, på deras 

vårdavdelning (Stone m.fl., 2014) och statistik om antalet VRI på sjukhus samt grafer som 

visar trender för VRI på vårdavdelningar identifierades som verktyg för återkoppling. 

Verktygen var viktiga för att visa hur vårdpersonalens prestation har varit och hur den 

kunde förbättras (Welsh m.fl., 2012). Ett nationellt patientsäkerhetsinitiativ med fokus på 

vårdpersonalens handhygienrutiner resulterade i att sjuksköterskor upplevde större 

möjlighet att ge återkoppling till sina kollegor om deras handhygienrutiner (Didiodato, 

2013). En studie som utvärderade en strategi där vårdpersonalen observerades i deras 

rutinmässiga vårdarbete och fick personlig återkoppling, verbalt och skriftligt av 

hygiensjuksköterskor kring deras handhygien, visade sig öka följsamheten till riktlinjer för 

prevention av VRI (Stewardson m.fl., 2016). När sjuksköterskor implementerade ett 

protokoll för prevention av urinvägsinfektioner genom att ta bort urinvägskaterar, när de 

enligt protokollet inte var nödvändiga, resulterade detta i ökad positiv återkoppling från 

patienterna till sjuksköterskorna (Olson-Sitki m.fl., 2015). Att involvera patienter i att ge 

återkoppling till sjuksköterskans och annan vårdpersonals följsamhet till riktlinjer för 

prevention av VRI, visade sig inte ge ökad följsamhet till riktlinjer för prevention av VRI 

(Stewardson m.fl., 2016). Enligt en studie upplevde patienterna en rädsla för att få sämre 

vård om de gav återkoppling om följsamheten av hygienrutiner till vårdpersonalen (Wyer 

m.fl., 2015). 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion   

Resultatet av litteratursökningen visade tre återkommande kategorier samt en 

underkategori som besvarade vårt syfte. Vi har visat att utbildning, ledarskap och 

samverkan i team samt rutinmässig återkoppling är viktiga faktorer vid implementering av 

riktlinjer för att förebygga VRI och därmed ge en säker vård. 

  

Av resultatet framgick att utbildning inom infektionskontroll var en relevant faktor i 

implementeringen av hur riktlinjer för prevention av VRI implementeras (Al-Rawajfah 

m.fl., 2013; Al-Tawfiq m.fl., 2013; Bessesen m.fl., 2013; Chau m.fl., 2011; Olson-Sitki 

m.fl., 2015; Russo m.fl., 2015; Scheck McAlearney m.fl., 2015; Viana m.fl., 2013; Welsh 

m.fl., 2012; Wyer m.fl., 2015) vilket var ett väntat resultat, eftersom vi själva har egna 

erfarenheter av att inte blivit utbildade i de riktlinjer för prevention av VRI som funnits i 

slutenvården, och därmed utgjort en risk för patientsäkerheten. Resultatet visade även att 

nyutbildade sjuksköterskor (Chau m.fl., 2011) och kontinuerligt utbildade sjuksköterskor 

(Scheck McAlearney m.fl., 2015; Welsh m.fl., 2012) följer riktlinjerna i högre 

utsträckning, vilket vi tycker är ett rimligt resultat eftersom kunskap är en färskvara som 

utan repetition glöms bort och om kunskapens tappas på sikt kan allvarliga vårdskador 

orsakas som exempelvis VRI. I HSL (SFS, 1982:763) stadgas i 2 a § att vården ska 

tillgodose god kvalitet, god hygienisk standard, samt inge trygghet och säkerhet. Med 

resultatet i vårt arbete har vi sett att sjuksköterskan behöver återkommande utbildning för 

att kunna identifiera, åtgärda och förebygga VRI, vilket skapar den trygghet och säkerhet 

som vården ska tillgodose. Vi tror det kan vara riskfyllt om nyutbildade sjuksköterskor 

följer sjuksköterskor med lång erfarenhet vad gäller riktlinjer för hygien, eftersom de 

erfarna sjuksköterskorna kan ha glömt bort riktlinjerna eller inte blivit utbildade i de 

senaste riktlinjerna för vårdhygien. Detta stärks med Chau m.fl. (2011) som fann att det var 

nyutbildade sjuksköterskor som skötte riktlinjerna för hygien i större utsträckning än 

sjuksköterskor med flera års erfarenhet och mindre aktuell utbildning. Vi misstänker att en 

av anledningarna till att 65 000 personer årligen drabbas av VRI i Sverige idag (Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2017) är att inte fler erfarna sjuksköterskor kontinuerligt 

utbildar sig och repeterar riktlinjer inom hygienrutiner. 

 

En studie av Ustun och Cihangiroglu (2012) belyser vikten av utbildning inom 

infektionskontroll. Eftersom studien lyfter hur sjuksköterskors brister i kunskap kunde leda 

till spridning av infektioner via deras privata mobiltelefoner. Av studiens 183 deltagare bar 

179 på farliga mikroorganismer och att en stor del hade även multiresistenta bakterier. 177 

deltagare medgav att de aldrig rengjorde sina mobiltelefoner och alla i deltagare i studien 

lät sina familjemedlemmar använda telefonen hemma. Av erfarenhet vet vi att 

sjuksköterskor inte eller sällan desinficerar mobilerna efter att de använts som tidur, lampa 

eller miniräknare. Vi har sett hur blod kontaminerat mobiler, men trots detta läggs 

mobiltelefonen tillbaks ner i fickan på arbetskläderna och sedan tas med hem. Studien 

lyfter i sin diskussion att utbildning behövs för att öka medvetenheten hos sjuksköterskor 

för spridningen via mobiltelefonerna. Om det inte finns utbildning eller riktlinjer för 

användning av mobiltelefoner i slutenvården misstänker vi att de med stor sannolikhet kan 

orsaka VRI.  
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Eftersom vården enligt [HSL](SFS, 1982:763) ska bygga på en god hygieniska standard, 

samt kunna ge trygghet och säkerhet, anser vi för att kunna ge en god och säker vård, 

behöver sjuksköterskan utbildning i risker kring spridning av infektioner och i riktlinjer för 

användning och desinfektion av mobiltelefoner i slutenvården.  

 

Wyer m.fl. (2015) fann att patienter kunde notera skillnader i vårdpersonalens följsamhet 

till hygienrutiner efter att ha genomgått en utbildning, och Bessesen m.fl. (2013) fann att 

involvering av patienter i utbildning kring riktlinjerna ökade följsamheten till riktlinjer för 

prevention av VRI. Feng m.fl. (2008) beskrev att en dimension av patientsäkerhetskultur är 

kommunikationen och partnerskapet mellan vårdpersonalen och patienterna. Eftersom 

Lindh och Sahlqvist (2012) skrev att patienter ska vara väl insatta i sin behandling och 

risker för vårdskador som kan uppstå, ser vi att det finns ett behov att involvera patienter i 

utbildningen av riktlinjer för prevention av VRI. Ju fler människor som kan bidra till 

preventionen av VRI, desto mindre borde risken för spridning vara. Samtidigt tror vi det 

kan vara problematiskt, om ens möjligt att lägga ansvar och involvera patienter, eftersom 

vi kunde se av Wyer m.fl. (2015) att en rädsla för sämre vård förhindrade patienternas vilja 

att återkoppla, trots att patienterna visste när sjuksköterskor utfört fel hygienrutiner. 

Stewardson m.fl. (2016) fann också att involvera patienter i att ge återkoppling till 

sjuksköterskor om deras hygienrutiner, inte ökade följsamheten till riktlinjer för prevention 

av VRI. Att det inte ökade följsamheten är inte konstigt enligt oss, eftersom patienterna 

inte vill bli involverade. Vi anser det oetiskt att involvera patienter i sjukvårdspersonalens 

hygienrutiner, även om de har fått utbildning, eftersom det ställer ett för stort ansvar på 

patienterna. Patienterna är i en beroendeställning till vårdpersonalen, eftersom de uppsöker 

hälso- och sjukvården vid sjukdomar och andra problem. Vi anser att det är orimligt att 

kräva att patienterna ska kontrollera vårdpersonalen, de arbetar inte på sjukhuset och även 

om patienten är en utbildad sjuksköterska eller läkare så ska inte personalen vänta sig får 

en återkoppling ifrån dem. Vad vi anser sjukvården kan kräva, är att alla patienter och 

anhöriga desinficerar sina händer när det besöker avdelningar och annan sjukvård, vilket 

bidrar till en säkrare vård för patienterna.  

 

I resultatet av vårt arbete identifierade vi en underkategori till huvudkategorin utbildning 

inom infektionskontroll. Denna underkategori berörde kommunikation. Enligt resultatet 

kommuniceras informationen från utbildningarna och även under arbetet via skriftligt 

material (Bessesen m.fl., 2013; Olson-Sitki m.fl., 2015; Viana m.fl., 2013; Welsh m.fl., 

2012), checklistor (Viana m.fl., 2013) och protokoll för omvårdnadsmoment (Olson-Sitki 

m.fl., 2015). Checklistan SBAR kunde användas som ett verktyg för säkrare 

informationsöverföring enligt Lindh och Sahlqvist (2012), och om SBAR implementeras i 

hälso- och sjukvården skapas bättre förutsättningar för patientsäkerhet (Stewart, 2017). Vi 

tror att utbildning i användande av SBAR kan skapa en säkrare vård, eftersom information 

om VRI i mindre utsträckning går förlorad mellan vårdpersonalen. Vi anser att 

kommunikation i både skriftlig och verbal form är ett effektivt sätt att behålla information 

från utbildningar, och även under arbetet för prevention av VRI. Detta stärks av Welsh 

m.fl. (2012) som fann att kommunikation var ett verktyg som gör att inte information går 

förlorad i utbildningen för prevention av VRI. 

 

Vi kunde observera att många studier i resultatet belyste ledarskap från flera olika 

professioner på vårdavdelningen och samarbete i team som viktiga komponenter i 

implementeringen av riktlinjer för prevention av VRI (Huis m.fl., 2013; Rinke m.fl., 2012; 

Scheck McAlearney m.fl., 2015; Welsh m.fl., 2012).  
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Svensk sjuksköterskeförening (2015) beskriver också samverkan i team som en av 

sjuksköterskans kärnkompetenser, därav kan vi se en koppling mellan samverkan i team 

och säker vård. Feng m.fl. (2008) beskrev även en del av patientsäkerhetskultur som 

produkten av sjuksköterskornas delade normer, vilket vi såg kunde yttra sig i form av 

målsättningar och normer som kommunicerades till teamet av en sjuksköterska som tog en 

ledarroll (Huis m.fl., 2013; Welsh m.fl., 2012) vilket även bekräftades i bakgrunden i vårt 

arbete av Fleiszer m.fl. (2015) som sa att engagerade ledare från olika yrken i hälso- och 

sjukvården var nödvändiga för att riktlinjer ska vara hållbara. I Patientsäkerhetslagen (SFS, 

2010:659) stadgas i 3 § kap. 6 också att all vårdpersonal är skyldiga att medverka till hög 

patientsäkerhet vilket vi tycker belyser vikten av samarbete i team. Något vi inte förutsåg 

men som framkom av resultatet var att ett delat ledarskap (Scheck McAlearney m.fl., 

2015), samarbete och stöd mellan sjuksköterskan och läkaren i form av ett teamarbete 

kunde förbättra implementeringen av riktlinjer för prevention av VRI genom ökad 

följsamhet (Rinke m.fl., 2012; Scheck McAlearney m.fl., 2015). 

  

Återkoppling på olika sätt och nivåer var en kategori som återkom i flera artiklar i vårt 

resultat (Didiodato, 2013; Huis m.fl., 2013; Olson-Sitki m.fl., 2015; Scheck McAlearney 

m.fl., 2015; Stewardson m.fl., 2016; Stone m.fl., 2014; Welsh m.fl., 2012; Wyer m.fl., 

2015). Vi anser att Lindh och Sahlqvist (2012) förslag om en hygienansvarig sjuksköterska 

är en lösning för att det enligt Kohn m.fl. (2000) ska finnas särskilda personer vars 

ansvarsuppgifter är att rapportera, övervaka och utreda VRI. Sjuksköterskan kan enligt 

Didiodato (2013) som följd av ett nationellt patientsäkerhetsinitiativ, ges en större 

möjlighet att ge återkoppling till kollegor kring hygienrutiner. Stewardson m.fl. (2016) 

menar att när återkopplingen av sjuksköterskan ges personligt, verbalt eller skriftligt till 

kollegor, ökar följsamheten. Att låta ansvaret vila hos en ansvarig sjuksköterska, som 

personligen ger återkoppling, skriftligt eller muntligt till resten av personalen, anser vi 

skulle stärka sjuksköterskans möjlighet att ge säker vård, eftersom det lätt kan uppstå 

förvirring om flera personer hålls ansvariga, för att ge vårdpersonalen återkoppling för 

samma hygienrutiner. Detta kan i sig leda till att misstag sker i hygienrutinerna vilket 

skulle äventyra patientsäkerheten. Vi kunde med stöd av Sousa m.fl. (2014) finna att 

vårdpersonalen blir motiverad till förändring med information vilket bekräftades av Welsh 

m.fl. (2012) som fann att kontinuerlig belöning samt utdelning av information i form 

statistik om antalet VRI, kunde användas som ett verktyg för ledningen på sjukhusen, att 

ge återkoppling till sjuksköterskor. Stone m.fl. (2014) fann också att denna återkoppling 

faktiskt även gavs i en stor andel av sjukhusen i USA, vilket vi tycker är positivt. Huis 

m.fl. (2013) belyste vikten av att sjuksköterskan påtalar när deras kollegor inte följer 

riktlinjerna för prevention av VRI. Vi ser utöver det som framkommit om återkoppling i 

vårt resultat, att sjuksköterskan har en skyldighet att ge återkoppling, eftersom 

Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659), stadgar i 3§ kap. 6 att vårdpersonal är skyldig att 

rapportera risker för vårdskador och händelser som kunnat orsaka en vårdskada. Vi anser 

att denna rapportering kan ske via avvikelserapporter.  
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Ett intressant fynd i resultatet var att återkoppling från patienter ökade när sjuksköterskan 

implementerade protokoll för prevention av VRI (Olson-Sitki m.fl., 2015), men att det inte 

gav sjuksköterskan ökad följsamhet till dessa riktlinjer (Stewardson m.fl., 2016). Feng 

m.fl. (2008) har belyst partnerskapet mellan vårdpersonal och patienter som en dimension i 

patientsäkerhet. Vi anser att det finns ett behov av ett förbättrat partnerskap mellan 

patienten och sjuksköterskan, för att patienten ska ha större möjlighet att ge återkoppling 

till sjuksköterskan om de känner sig osäkra eller misstänker att sjuksköterskan begått 

misstag, samtidigt som patienter aldrig ska uppleva återkopplingen som ett krav för att få 

god vård. 

 

Metoddiskussion  

Vi motiverade allmän litteraturöversikt som val av metod, eftersom denna metod kunde 

besvara syftet med vårt arbete. Enligt Friberg (2017b) är det som kännetecknar en allmän 

litteraturöversikt; att kunskapsläget inom ett fält kan fastställas; att konsekvenser för 

omvårdnadsarbetet belyses och att den innebär ett strukturerat arbetssätt. Fördelen med en 

systematisk litteraturöversikt är att den söker grund för evidens i omvårdnad, men den är 

också mer omfattande än en allmän litteraturöversikt och kräver att urvalet avgränsas till 

antingen kvantitativa eller kvalitativa studier, vilket en allmän litteraturöversikt inte kräver. 

Vi anser att en systematisk litteraturöversikt skulle ha tagit längre tid att genomföra, än 

tiden vi hade tillgängligt för vårt arbete. Ett alternativ hade varit att genomföra en 

intervjustudie, men detta hade inneburit ett flertal begränsningar i resultatet, eftersom vi 

hade fått begränsa oss till de sjukhus som låg i närheten av oss och studien skulle endast 

beröra en begränsad mängd deltagare och perspektiv. Friberg (2017b) skriver att en allmän 

litteraturöversikt är relevant för ett examensarbete på kandidatnivå, därför att den skapar 

möjligheter för träning på sökning, urval och analys av orginalartiklar publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter, på ett systematiskt arbetssätt. Vi ser att en fördel med en allmän 

litteraturöversikt som metod, är att vi har fått träna på de olika moment som ingår i denna 

metod. Enligt Henricson (2012) kan datainsamlingen, granskningen och analysen av 

resultatet i en allmän och systematisk litteraturöversikt påverkas om det är första gången 

man genomför dessa moment. Eftersom det är första gången vi genomför en allmän 

litteraturöversikt anser vi att resultatet kan innebära en svaghet i vårt arbete. 

 

Henricson (2012) beskriver att validitet i en allmän och systematisk litteraturöversikt 

innebär hur väl syftet och frågeställningarna i en allmän och systematisk litteraturöversikt 

blivit besvarade med hjälp av vald metod, antalet databaser som använts eftersom fler 

använda databaser innebär en ökad sannolikhet att hitta relevanta artiklar, samt att en 

kvalitetsgranskning med ett kvalitetsgranskningsprotokoll använts. I början av vårt arbete 

hade vi problem eftersom syftet i vårt arbete var för begränsat för att få fram tillräckligt 

med artiklar, vilket vi insåg när vi gjorde en inledande sökning. Vi fick bredda vårt syfte 

för att få ett större urval av artiklar och därmed kunna använda en allmän litteraturöversikt 

som metod. För att få fram relevanta sökord tog vi hjälp av Sophiahemmet högskolas 

bibliotekspersonal som var en stor hjälp med att välja ut lämpliga sökord som berörde vårt 

syfte, samtidigt som de gav tillräckligt stort resultat i databassökningen. En möjlig svaghet 

i vårt arbete kan ha varit att vi förlitat oss för mycket på de sökord som 

bibliotekspersonalen tagit fram i vår litteratursökning. Vi har använt två databaser för att 

söka artiklar, och en möjlig svaghet vi såg var att vi fick en stor del av våra artiklar utifrån 

endast en sökning i en databas, vilket innebar att vi inte la ner lika mycket tid att söka 

artiklar i den andra databasen, och kan då ha missat relevanta artiklar.  
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I kvalitetsgranskningen och analysen av artiklarna i vårt arbete valde vi att dela upp 

artiklarna istället för att kvalitetsgranska dem tillsammans i ett första steg, vilket enligt 

Henricson (2012) sänker reliabiliteten i en allmän och systematisk litteraturöversikt, men 

efter att vi hade granskat hälften av artiklarna var bytte vi artiklarna för att granska den 

andra halvan, för att säkra att den andra personen inte gjort misstag i 

kvalitetsgranskningen, för att på så sätt stärka reliabiliteten. Vi valde att endast inkludera 

vetenskapliga artiklar av hög eller medel kvalitet, för att vår studie skulle bli starkare av att 

exkludera vetenskapliga artiklar av låg kvalitet. Till dataanalysen av vårt arbete har vi haft 

hjälp av grupphandledningstillfällen, där en handledare och studiekamrater granskat det 

analyserade resultatet i vårt arbete, vilket enligt Henricson (2012) stärker trovärdigheten i 

en allmän och systematisk litteraturöversikt. Eftersom artiklarna i vårt resultat är skrivna i 

engelska, som inte är vårt modersmål föreligger det en risk att vi feltolkat innehållet i 

artiklarna, vilket kan vara en svaghet. För att minska risken att artiklarna feltolkades 

använde vi oss av den internetbaserade översättningstjänsten Google Translate (Google, 

n.d.) och kunde då stärka arbetet genom en minskad risk för feltolkingar. 

 

De vetenskapliga artiklar som utgör resultatet av vårt arbete är genomförda i USA, 

Australien, Kina, Kanada, Nederländerna, Switzerland, Brasilien, Jordanien och 

Saudiarabien. Även en studie genomförd i Turkiet inkluderades i resultatdiskussionen. Vi 

anser att det är möjligt att överföra resultat genomförda i andra länder än Sverige till 

svensk hälso- och sjukvård i kontexten av vårt syfte. Henricson (2012) föreslår att man 

diskuterar om artiklar som genomförts i andra länder är överförbara till svensk hälso- och 

sjukvård, och beskriver även begreppet representativitet, som att det resultat man 

analyserar, motsvarar den population man söker ökad kunskap om. Eftersom VRI är ett 

globalt problem och artiklarna som utgjorde vårt resultat har sina ursprung i flertal olika 

länder, anser vi att vårt resultat är representativt för det område som vi valt att studera. Det 

hade varit intressant att även inkludera vetenskapliga artiklar från Sverige, men inga 

sådana identifierades under databassökningen. För att stärka vårt arbete genom att 

säkerställa kvaliteten på artiklarna, begränsade vi oss till artiklar som endast var peer-

reviewed, eftersom detta enligt Polit och Beck (2017) höjer artiklarnas trovärdighet. Vi 

ansåg att det var viktigt att sjuksköterskan förekom i syftet, metoden eller resultatet av de 

artiklar vi sedan skulle analysera till resultatet, eftersom vårt arbete skulle beröra 

sjuksköterskans profession. Fyra av våra artiklar hade endast sjuksköterskan i sitt urval 

medan sju artiklar hade vårdpersonal i sitt urval där sjuksköterskan är inkluderad och fem 

artiklar hade patienter i sitt urval, men artiklarna hade då utvärderat olika interventioner 

som berörde sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Vi har belyst många svagheter i vårt 

arbete. Enligt Henricson (2012) är en svaghet i sig att undvika att belysa svagheter, därför 

anser vi att arbetet blir mer tillförlitligt genom att belysa svagheterna i arbetet. 

 

Slutsats 

Slutsatsen blev att utbildning inom infektionskontroll, ledarskap och samarbete i team, 

återkoppling, samt underkategorin kommunikation, var olika faktorer av betydelse för 

implementering av riktlinjer inom säker vård för prevention av VRI inom slutenvården. 

Den enskilda sjuksköterskan kan inte implementera riktlinjer, utan dessa implementeras på 

organisationsnivå. Men sjuksköterskan ska följa riktlinjerna som implementerats och 

använda dessa i omvårdnaden. Sjuksköterskan behöver enligt resultatet återkommande 

utbildning i infektionskontroll, visa ledarskap och samarbete i team, samt ge återkoppling 

mellan kollegor, för att eventuellt kunna bidra till en säkrare vård och undvika VRI. 
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Fortsatta studier   

Vi anser att det inom prevention av VRI ständigt kommer att behövas nya studier inom 

området, eftersom nyare metoder och riktlinjer utvecklas hela tiden. Det vore av intresse 

att studera hur partnerskapet mellan patienten och sjuksköterskan kan förbättras, eftersom 

patienten ständigt är närvarande i sjuksköterskans omvårdnad och är den som drabbas när 

riktlinjer för prevention av VRI inte implementeras till sin fulla potential. Vidare anser vi 

att fortsatta studier skulle kunna studera hur riktlinjer för användning av mobiltelefoner 

implementeras, för att säkra vården och minska risken för VRI i slutenvården. 

 

Klinisk tillämpbarhet   

Vi anser att vår allmänna litteraturöversikt kan användas för att informera sjuksköterskor 

och hälso-och sjukvården, vilka faktorer som är av betydelse vid implementering av 

riktlinjer för att undvika VRI i sjuksköterskans omvårdnad. Sjuksköterskor kan inte enskilt 

implementera riktlinjer, men kan förbättra sin följsamhet till riktlinjerna, genom att ta del 

av utbildningar, ta en ledarroll och ansvara för hygienrutiner och samarbeta mellan 

kollegor för att bidra till en säker vård.  
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BILAGA A 

I 

 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 
KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd multicenterstudie 

med adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare och/eller för många delstudier, vilket 

ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal patienter/deltagare, otillräckligt 

beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled trial ( 

CCT) är prospektiv och innebär jämförelse mellan 

kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare tillräckligt 

stort för att besvara frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men utan 

relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagare och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt material 

som relateras till något som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och välgenomförd studie 

med adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning där 

avsikten är att studera fenomen eller tolka mening, 

upplevelser och erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avvsikten kan också vara att utveckla begrepp 

och begreppsmässiga strukturer (teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat urval. 

Välbeskriven urvals-process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. Beskrivna 

tillförlitlighets/ reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för otillräckligt 

beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Al-Rawajfah OM, 

Hweidi IM, 

Alkhalaileh M, 

Khader YS, Alshboul 

SA 

2013  

Jordanien 

Compliance of 

Jordanian 

registered nurses 

with infection 

control guidelines: 

a national 

population-based 

study 

Att utvärdera 

sjuksköterskors 

följsamhet till 

riktlinjer för 

prevention av 

infektioner i 

Jordanien. 

Design: Kvantitativ 

tvärsnittsstudie. 

Urval: 10 procent av alla 

sjuksköterskor i Jordanien, ifrån 

olika regioner och sjukhus. 

Datainsamling: Enkäter. 

Analys: Statistisk analys. 

894 

 (5) 

Sjuksköterskor som genomgått 

utbildning i infektionskontroll samt 

de sjuksköterskor som fått en 

instruktionsbok i infektionskontroll 

visade högre följsamhet till riktlinjer 

för prevention av infektioner. 

P 

I 

Al-Tawfiq JA, Abed 

MS, Al-Yami N, 

Birrer RB 

2013 

Saudiarabien 

Promoting and 

sustaining a 

hospital-wide, 

multifaceted hand 

hygiene program 

resulted in 

significant 

reduction in health 

care-associated 

infections 

Att utvärdera 

följsamheten till 

handhygien över tid 

genom att använda ett 

mångfacetterat 

tillvägagångssätt. 

Design: Longitudinell studie 

som pågick i fem år. 

Urval: Vårdpersonal på ett 

sjukhus med 350 vårdplatser. 

Datainsamling: Observation av 

tillfällen för handhygien. 

Analys: Analys av följsamhet 

till handhygien uträknades 

genom att dividera följsamheten 

till handhygien med de tillfällen 

som uppstod att utföra 

handhygien. De olika 

professionernas följsamhet till 

handhygien analyserades även. 

 

Ej 

specificerat 

Sjukhusets implementerade ett 

program med utbildning i form av 

föreläsningar; ökad tillgång till 

handsprit; kommunikations-

kampanjer för att främja bättre 

handhygien; ledarskaps-åtagande; 

regelbundna granskningar av 

vårdpersonalens handhygien och 

återkoppling.  Sjuksköterskors 

följsamhet till riktlinjerna för 

handhygien gick från 62 procent till 

89 procent samtidigt som antalet 

VRI-associerade patientdagar med 

MRSA minskade 66 procent under 

studien.  

P 

R 

II 
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Författare 
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Titel Syfte Metod 

(Design, urval, intervention, 

datainsamling och 
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Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Bessesen MT, Lopez 

K, Guerin K, 

Hendrickson K, 

Williams S, 

O’Connor-Wright S, 

Granger D, Bunch M 

2013 

USA 

Comparison of 

control strategies 

for methicillin-

resistant 

Staphylococcus 

aureus 

Att jämföra 

spridningstakten av 

MRSA när olika 

riktlinjer för säker 

vård implementerats 

på två sjukhus. 

Design: Kvantitativ studie. 

Urval: Patienter som vårdats på två 

sjukhus i USA. 

Intervention:  Riktlinjerna innehöll 

en institutionell kulturell förändring 

som fokuserade på utbildning av ny 

sjuksköterskepersonals förmåga att 

utföra handhygien och övervakning 

av spridning av MRSA samt 

förebilder för god handhygien och 

skriftligt utbildningsmaterial om 

prevention av spridning MRSA för 

sjuksköterskan och patienter. Det 

ena sjukhuset valde att endast kräva 

handskar och inte skyddsförkläde 

som försiktighetsåtgärd vid kontakt 

med patienter med MRSA. 

Datainsamling: Data om MRSA 

samlades in av vårdpersonalen och 

lämnades över månadsvis till 

infektions-preventionister som 

även övervakade personalens 

följsamhet till riktlinjerna. 

Analys: Datan analyserades för 

skillnader i MRSA-spridning 

mellan två sjukhus i GraphPad 

InStat (Graphpad Software Inc, San 

Diego, CA). 

258 

vårdplatser 

(0) 

Riktlinjer för kontroll av MRSA 

implementerades på två sjukhus. 

Efter implementering av dessa 

riktlinjer minskade VRI med MRSA 

signifikant på båda sjukhusen. Det 

sjukhus som valde att inte kräva 

skyddsförkläde som 

försiktighetsåtgärd spenderade också 

mindre pengar på skyddsförkläden 

samtidigt som VRI med MRSA höll 

sig på samma nivå som det andra 

sjukhuset, där skyddsförkläden 

krävdes vid kontakt med patienter 

med MRSA. 

P 

I 



Matris över inkluderade artiklar     BILAGA B 

IV 
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

P-C Chau J, 

R Thompson D, 

Twinn S, 

TF Lee D, 

WM Pang S 

2011 

Kina 

An evaluation of 

hospital hand 

hygiene practice 

and glove use in 

Hong Kong 

Att identifiera 

avsaknad av 

följsamhet till 

riktlinjer för 

handhygien och 

användning av 

skyddshandskar 

bland hälso- och 

sjukvården i Hong 

Kong. 

Design: Kvantitativ studie. Icke 

blindad, observationsstudie.  

Urval: Ett stratifierat urval 

baserat på antal arbetade år och 

sjukhusmiljö. Författarna 

trodde att följsamheten ökade 

med fler arbetsår bakom sig, 

därför delades deltagarna in i 

tre grupper baserat på antal års 

erfarenhet.  

Datainsamling: Data samlades 

in ifrån varje studieområde på 

morgonen, förmiddagen och 

kvällsskiften. De som utförde 

datainsamlingen var alla 

sjuksköterskor som fått träning 

i att observera, inte döma och 

vara så neutrala som möjligt.  

Analys: Datan om deltagarnas 

följsamhet till 

infektionskontroll 

sammanfattades med deskriptiv 

statistik och analyserades med 

SPSS-PC version 16.0. 

Följsamheten räknades ut 

baserat på hur många års 

erfarenhet deltagarna hade och 

vilket sjukhus de arbetade i. 

206 

Personer deltog 

162 

Sjuksköterskor, 

läkare, 

terapeuter. 

44 

undersköterskor 

och annan 

personal. 

(0) 

Följsamheten till handhygien var 

74,7 procent och 72,4 procent till 

användning av skyddshandskar. Det 

vanligaste misstaget vårdpersonalen 

gjorde var att inte byta handskar 

mellan olika vårdmoment på samma 

patient. De sjuksköterskor som 

arbetat i mindre än fem år hade 

bättre följsamhet till användningen 

av handskar än de som arbetat i mer 

än fem år. 

P 

I 
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Didiodato G 

2013 

Kanada 

Just clean your 

hands: measuring 

the effect of a 

patient safety 

initiative on driving 

transformational 

change in a health 

care system. 

Att förbättra rutiner 

för handhygien hos 

vårdgivare genom en 

förändring av 

arbetsplatskulturen. 

Design: Kvantitativ studie. 

Urval: Sjuksköterskor 

uppdelade i en grupp som 

genomgått Just clean your 

hands (JCYH)-programmet och 

en grupp som inte genomgått 

programmet på ett utvalt 

sjukhus.  

Datainsamling: Enkäter. 

Analys: Datan analyserades 

kontinuerligt och jämfördes 

med variansanalys. Kategorisk 

data jämfördes med X
2
-analys. 

All analys genomfördes med 

hjälp av Stata IC 10.1 för 

Macintosh. 

223 

(0) 

JCYH-initiativet hade en positiv 

inverkan på sjuksköterskans 

handhygienrutiner.  JCYH är ett 

patientsäkerhetsinitiativ som 

fokuserar på utbildning och träning 

av handhygienrutiner för 

vårdpersonal. Sjuksköterskor 

upplevde att det var mer sannolikt att 

de skulle återkoppla till sina kollegor 

om de observerade missade tillfällen 

för handhygien efter att de genomfört 

JCYH-initiativet. 

CCT 

I 
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, intervention, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Huis A, Holleman G, 

van Achterberg T, 

Grol R, Schoonhoven 

L, Hulscher M  

2013 

Nederländerna 

Explaining the 

effects of two 

different strategies 

for promoting hand 

hygiene in hospital 

nurses: a process 

evaluation 

alongside a cluster 

randomised 

controlled trial 

Att utvärdera vilka 

komponenter av två 

olika strategier för 

handhygien som kan 

vara associerade med 

sjuksköterskors 

följsamhet till 

riktlinjer för 

handhygien, samt 

andra möjliga 

faktorer som 

påverkar 

sjuksköterskans 

följsamhet till 

handhygien.  

 

Design: Kvantitativ studie.  

Urval: Ospecificerat antal 

sjuksköterskor på tre olika 

sjukhus. 

Intervention: Två strategier för 

handhygien utvärderades under 

en sexmånadersperiod för att 

utvärdera dess effekt på 

följsamheten till riktlinjer för 

handhygien. 

Datainsamling: Observationer, 

enkäter, formulär, loggböcker, 

webbsidestatistik.  

Analys: Data om efterlevnad till 

strategierna kombinerades med 

data om sjuksköterskors 

följsamhet till handhygien, för 

att förstå mekanismen av 

förbättringsstrategier för 

handhygien, i samband med 

strategiernas prestanda och 

sjuksköterskors följsamhet till 

handhygien. All data 

analyserades med SPSS version 

19.0. 

67 

vårdavdelningar 

(10) 

 

 

Båda strategierna gav ökad 

följsamhet. ”Team and leaders”-

strategin gav dock mer följsamhet 

till handhygien på lång sikt än ”state 

of the art”-strategin. Kontextuella 

faktorer som påverkade följsamhet 

var organisationskulturen på 

sjukhusen; redan existerande rutiner 

på vårdavdelningar; stöd och 

uppmuntran ifrån och till teamet; 

sjuksköterskor som tog en ledarroll 

och satte tydliga normer och 

målsättningar för att uppnå 

följsamheten till handhygien; att ge 

återkoppling genom att påtala när 

personal inte följer riktlinjerna för 

handhygien; ett aktivt åtagande till 

riktlinjerna ifrån vårdenhetscheferna 

samt sjuksköterskors erfarenheter av 

socialt inflytande och ledarskap. 

RCT 

I 
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Olson-Sitki, K, 

Kirkbride G, Forbes 

G 

2015 

USA 

 

Evaluation of a 

Nurse-Driven 

Protocol to Remove 

Urinary Catheters: 

Nurses’ Perceptions 

Att utvärdera 

sjuksköterskors 

uppfattning av ett 

sjuksköterskedrivet 

protokoll för att ta 

bort urinvägskatetrar. 

Design: Kvantitativ deskriptiv 

enkätstudie. 

Urval: Engelsktalande 

sjuksköterskor på ett sjukhus 

där protokollet använts. 

Datainsamling: Enkäter. 

Analys: Data om 

sjuksköterskors uppfattning om 

både arbetslättnad och 

patientåterkoppling 

analyserades med chi-square 

statistics. 

91 

(0) 

De sjuksköterskor som använde 

protokollet för omvårdnads-

momentet, att ta bort 

urinvägskatetrar, upplevde dels att 

arbetet förenklades, att 

implementeringen av protokollet kan 

ge sjuksköterskan en ökad känsla av 

’empowerment’ samt att 

återkoppling ifrån patienter ökade i 

gruppen som använde protokollet. 

Användning av protokollet var högre 

hos mer oerfarna och yngre 

sjuksköterskor. 

CCT 

II 

Parry MF, Grant B, 

Sestovic M 

2013 

USA 

Successful 

reduction in 

catheter-associated 

urinary tract 

infections: focus on 

nurse-directed 

catheter removal 

Att minska 

användandet av 

katetrar och 

urinvägsinfektioner 

på ett sjukhus. 

Design: Kvantitativ 

tvärsnittsstudie. 

Urval: Alla patienter med 

kateter på ett sjukhus i USA. 

Datainsamling: Via journaler. 

Analys: Statistiska trender för 

minskning i användning av 

katetrar och kateterrelaterade 

infektioner utvärderades med 

Poisson regressionsanalys och 

linjär regressionsanalys. 

Mjukvaran som användes för 

dataanalysen var SAS 9.2 och 

Microsoft Excel. 

300 

vårdplatser 

(0) 

En minskning på 50 procent av 

katetrar uppnåddes över en 36-

månadersperiod och en minskning på 

3,3 procent av kateterrelaterade 

urinvägsinfektioner per månad 

uppnåddes. Den kritiska 

komponenten för att uppnå detta 

resultatet var det sjuksköterskedrivna 

protokollet, som förutom att minska 

användning av katetrar och 

prevalensen av urinvägsinfektioner 

också förbättrade teamarbetet. 

 

P 

I 
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, intervention, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Rinke ML, Chen AR, 

Bundy DG, 

Colantuoni E, Fratino 

L, Drucis KM, 

Panton SY,  

Kokoszka M, Budd 

AP, Milstone AM, 

Miller MR 

2012 

USA 

Implementation of 

a central line 

maintenance care 

bundle in 

hospitalized 

pediatric oncology 

patients 

Att undersöka om 

en 

multidisciplinär 

riktlinje för bästa 

praxis reducerar 

antalet 

infektioner 

orsakade av en 

central venkateter 

(CLABSI). 

Design: Longitudinell studie. 

Urval: Patienter som vårdas på en 

barnonkologisk vårdavdelning. 

Intervention:  Tre interventioner 

ingick i riktlinjerna; en daglig 

diskussion om reducering av antalet 

centrala venkatetrar (CVK) med 

vårdteamet; aseptiskt handhavande 

av injektioner i CVK; aseptiskt 

handhavande vid omläggning av 

CVK. 

Datainsamling: Passiv övervakning 

av insamlad data om CLABSI från 

sjuksköterskor. 

Analys:. Den primära analysen 

estimerade skillnaden mellan 

månatliga fall av CLABSI före och 

efter implementeringen av 

riktlinjerna med Poisson 

regressionsanalys, med en enskild 

kovariat som indikator för 

implementering av riktlinjerna.  

Stata 11.1 användes som mjukvara 

för analys.   

 

18 

Vårdplatser 

(0) 

Antalet CLABSI minskade med 20 

procent efter implementering av 

riktlinjerna under första året och en 

reduktion på 64 procent efter andra 

året jämfört med referensperioden. 

Nycklarna till en framgångsrik 

implementering av riktlinjerna 

identifierades som; att 

vårdpersonalen accepterade 

riktlinjerna och visade ledarskap; 

samarbete genom stöd från läkare; 

kontinuerliga ansträngningar att 

implementera riktlinjerna; 

transparens kring datan om CLABSI; 

ett ihållande fokus på förväntat 

beteende samt orsaksanalys till varje 

enskild CLABSI. 

P 

R 

I 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kokoszka%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22945408
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Budd%20AP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22945408
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Författare 
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Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Russo PL, Cheng AC, 

Richards M, Graves 

N, Hall L 

2015 

Australien 

Variation in health 

care-associated 

infection 

surveillance 

practices in 

Australia 

Att identifiera 

variationer mellan 

övervakningsrutiner 

för vårdrelaterade 

infektioner på 

sjukhus i Australien. 

Design: Kvantitativ studie. 

Urval: Vårdpersonal som 

arbetar förebyggande med VRI 

på sjukhus med mer än 50 

vårdplatser som genomför 

övervakning av VRI. 

Datainsamling: Webbenkäter. 

Analys: Statistisk analys med 

Stata version 13. Ett X
2
 test 

utfördes för att jämföra 

proportioner mellan olika 

grupper. Kruskall-Wallis test 

användes för att testa staters 

och territoriers inflytande.  

104 

(0) 

Sjukhus med fler än 200 vårdplatser 

hade större andel vårdpersonal, 

sjuksköterskor inkluderade, som var 

utbildad i övervakning av VRI. Man 

arbetade även i större utsträckning i 

team. Det var mer sannolikt att den 

utbildade vårdpersonalen 

genomförde övervakning för 

infektioner vid kirurgiska ingrepp. 

Endast hälften av vårdpersonalen 

som faktiskt övervakade VRI hade 

utbildats för uppgiften, vilket är ett 

problem eftersom datan som samlas 

in då blir opålitlig.  

P 

II 
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Författare 
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Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Scheck McAlearney 

A, Hefner JL, 

Robbins J, Harrison 

MI, Garman A 

2015 

USA 

Preventing central 

line-associated 

bloodstream 

infections: a 

qualitative study of 

management 

practices 

Att identifiera 

faktorer som kan 

förklara resultatet av 

riktlinjer för 

prevention av 

infektioner orsakade 

av en central 

venkaterer (CLABSI) 

på olika sjukhus. 

Design: Kvalitativ. 

Urval: Sjukhus som genomgått 

en intervention för prevention 

av CLABSI. 

Datainsamling: Inspelade 

intervjuer. 

Analys: 1236 sidor av 

transkriberade intervjuer 

analyserades med ett konstant 

komparativt analytiskt 

tillvägagångssätt med induktiva 

och deduktiva metoder för att 

fastställa vad som skiljde 

högpresterande från 

lågpresterande sjukhus. Breda 

teman identifierades och 

klassificerades i kategorier av 

ett team med översyn av en 

ledare. Atlas.ti, version 6.0 

användes som mjukvara för att 

stödja analysen. 

8 sjukhus 

(0) 

Fem av åtta sjukhus hade inga 

CLABSI under en sexmånaders-

period och klassificerades som hög-

presterande. Sex management-

strategier identifierades som skiljde 

de högpresterande sjukhusen från de 

lågpresterande; en aggressiv 

målsättning och en inställning till 

CLABSI som ”oacceptabelt”; ett 

ansvarstagande och åtagande från 

sjukhusets ledningsnivå istället för 

vårdavdelningsnivå; samarbete och 

delat ledarskap mellan läkare och 

sjuksköterskor; ett systematiskt, 

omfattande och repetitivt 

tillvägagångssätt till utbildning av 

nyanställda sjuksköterskor; 

tillgänglig data och trender om 

CLABSI för alla i personalen; 

återkoppling genom erkännande och 

belöning av enskild personals 

ansträngningar. 

K 

II 
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Författare 
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Titel Syfte Metod 

(Design, urval, intervention, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Stewardson AJ, Sax 

H, Gayet-Ageron A, 

Touveneau S, 

Longtin Y, Zingg W, 

Pittet D 

2016 

Schweiz 

 

Enhanced 

performance 

feedback and 

patient 

participation to 

improve hand 

hygiene 

compliance of 

health-care 

workers in the 

setting of 

established 

multimodal 

promotion: a 

single-centre, 

cluster randomised 

controlled trial 

Att utvärdera 

effekten av 

förbättrad 

återkoppling och 

patientdeltagande 

på följsamhet till 

handhygien ‘in 

the settting of 

multimodal 

promotion’. 

Design: Cluster randomised controlled 

trial. 

Urval: Vårdavdelningar med 

vårdpersonal och medvetna patienter på 

lämpliga vårdavdelningar som delades in 

i tre grupper, en kontrollgrupp, en grupp 

med ’Enhanced performance feedback’ 

(EPF) samt en grupp med EPF och 

patientåterkoppling. 

Intervention: Två interventioner 

implementerades på vårdavdelningsnivå. 

Den första interventionen, EPF, innebar 

individualiserad och systemisk 

målsättning och återkoppling. Den andra 

interventionen innefattade patienters 

återkoppling till vårdpersonalen gällande 

deras hygienrutiner. 

Datainsamling: Genom att 12 

hygiensjuksköterskor genomförde 

observationer av vårdpersonalens 

handhygienrutiner under sessioner som 

varade i 20 minuter.  

Analys: Statistisk analys med Stata IC 

version 13.0. För att analysera följsamhet 

till handhygien användes en generaliserad 

linjär mixad-effekt modell med en logit 

linkfunktion.  

112 

Vårdavdelningnar 

(46) 

I alla tre grupperna ökade 

följsamhet till handhygien före 

patientkontakt, i de två 

grupperna med interventioner 

samt interventioner och 

återkoppling var följsamheten 

sju procent högre än i 

kontrollgruppen. I den grupp 

med återkoppling till 

sjuksköterskornas handhygien 

från patienterna observerades 

inget tillfälle när patienterna 

gav återkoppling till 

vårdpersonalen. 

RCT 

II 
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Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Stone PW, 

Pogorzelska-Maziarz 

M, Herzig CT, 

Weiner LM, Furuya 

EY, Dick A, Larson E 

2014 

USA 

State of infection 

prevention in US 

hospitals enrolled 

in the National 

Health and Safety 

Network 

Att kvalitativt 

beskriva prevention 

av infektioner (IP) på 

sjukhus i USA; 

utvärdera 

effektiviteten i olika 

strategier för IP samt 

utvärdera effekten av 

obligatorisk 

rapportering av 

processer för IP samt 

antal VRI. 

Design: Mixed-method, 

kvalitativ och kvantitativ. 

Urval: Alla sjukhus förutom 

“Veterans Affairs”-sjukhus. 

Datainsamling: Enkäter. 

Analys: Deskriptiv statistik 

användes för att beräkna 

sjukhusets och 

infektionskontrollprogrammets 

egenskaper med Stata version 

11. 

3374 sjukhus  

(975) 

 

Endast på 28,8 procent av sjukhusen 

hade sjuksköterskorna ansvaret för 

infektionskontroll. På 88,2 procent 

av sjukhusen fick sjuksköterskor 

återkoppling i form av statistik om 

VRI på deras avdelningar. Det var 

vanligast att det fanns skriftliga 

riktlinjer för IP vid hantering av 

centrala venkatetrar, följt av 

ventilatorer. Riktlinjer för IP vid 

hantering av urinvägskatetrar var 

lägst prioriterat trots att 

urinvägsinfektioner orsakade av 

urinvägskatetrar var vanligast 

förekommande. Följsamhet till IP 

varierade mellan 37 procent till 71 

procent. Författarna fann även att 

vissa sjukhus saknade utbildning och 

återkopplingsmekanismer för IP. 

P 

K 

I 
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Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Viana WN, Bragazzi 

C, Couto de Castro 

JE, Alves MB, Rocco 

JR 

2013 

Brasilien 

Ventilator-

associated 

pneumonia 

prevention by 

education and two 

combined bedside 

strategies 

Att implementera en 

utbildningsmodul för 

prevention av 

ventilatorsrelaterad 

pneumoni (VAP), 

användning av en 

daglig checklista och 

standardiserad daglig 

munvård och att 

verifiera dessa 

åtgärder emot antalet 

VAP. 

Design: Icke kontrollerad 

klinisk studie. Kvantitativ 

ansats. 

Urval: Alla patienter med 

mekanisk ventilation, förutom 

de under 18 år, de som ansågs 

vara palliativa och gravida 

kvinnor. 

Intervention: En 

utbildningsmodul som bestod 

av föreläsningar om VAP-

prevention. Föreläsningarna 

föregicks och eftergicks av 

kunskapstest. Lektioner gavs 

även angående det korrekta 

användandet av checklistor för 

VAP. All vårdpersonal som 

deltog i patienternas omvårdnad 

deltog i denna 

utbildningsmodul. 

Datainsamling: Data om VAP 

samlades in av en 

infektionskonsult. 

Analys: Statistisk analys med 

WinBUGS 1.4.3. 

518 

patienter 

(0) 

Risken för patienter att drabbas av 

VAP minskade med 38 procent efter 

implementering av en 

utbildningsmodul och en daglig 

checklista som utvecklats av 

”Institute of Healthcare 

Improvement” (IHI). 

P 

II 
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Författare 
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Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Welsh CA, Flanagan 

ME, Hoke SC, 

Doebbeling BN, 

Herwaldt L 

2012 

USA 

Reducing health 

care-associated 

infections (HAIs): 

lessons learned 

from a national 

collaborative of 

regional HAI 

programs 

Att identifiera vanliga 

lärda erfarenheter 

från ett flertal olika 

VRI-projekt på olika 

sjukhus. 

Design: Kvalitativ studie. 

Urval: Fem regionala 

”Partners” valdes ut och dessa 

representerade 33 sjukhus totalt. 

Datainsamling: Med ett 

formulär bestående av frågor 

relaterade till VRI. 

Analys: Två 

samhällsvetenskapliga forskare 

använde kvalitativa 

dataanalystekniker för att 

identifiera Partnernas 

framgångar, nyckelutmaningar 

och lärda kunskaper och 

kondenserade dessa till en lista 

av kategorier. 

5 

”Partners” 

(0) 

Sju kategorier identifierades i 

Partnernas kommentarer angående 

deras ansträngningar att minska 

förekomsten av VRI. Dessa var att 

främja förändring genom att ledare 

uppvisade önskat beteende; 

standardiserad kommunikation för 

utbildning och för att belysa  

programmens målsättningar och 

samarbete där; lokal och fokuserad 

implementering; engagemang från 

vårdpersonal, särskilt ifrån 

sjuksköterskor som tog en ledarroll; 

organiserad och kontinuerlig 

utbildning och återkoppling till 

nyanställd och erfaren vårdpersonal 

med hjälp av bland annat posters; 

stöd, resurser och ansvarsskyldighet 

samt återkoppling genom statistik i 

form av ”scorecards”, grafer som 

visade trender för VRI på ett sätt som 

fångade vårdpersonalens 

uppmärksamhet samt återkoppling 

genom att uppmuntra framgångsrik 

implementering av riktlinjer. 

K 

II 
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Deltagare 
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Resultat Typ 

Kvalitet 

Wyer M, Jackson D, 

Iedema R, Hor SY, 

Gilbert GL, Jorm C, 

Hooker C, O’Sullivan 

MVN, Carroll K 

2015 

Australien 

Involving patients in 

understanding 

hospital infection 

control using visual 

methods 

Att utforska 

patienters perspektiv 

på prevention och 

kontroll av 

infektioner. 

Design: Video-reflexiv 

etnografi. 

Urval: Patienter som 

drabbats av en VRI. 

Datainsamling: Reflexiva 

sessioner inspelade på 

video eller via 

ljudupptagning. 

Analys: Studiens forskare 

och studiens deltagare 

analyserade gemensamt 

datan när de tittade på och 

diskuterade videor 

tillsammans. Inspelade 

diskussioner analyserades 

med kvalitativ dataanalys 

i ”Dedoose” (mjukvara).  

14 

patienter 

(6) 

 

Genom att se videor om klinisk 

omvårdad och diskutera dessa 

blev patienter mer medvetna om 

risker och riktlinjer för 

prevention av VRI. Ingen patient 

hade fått information om VRI 

före de blev inskrivna på 

avdelningen. I samtalen med 

patienterna framkom det att 

handskar kom att representera 

säkerhet och minskad risk för 

infektion för patienterna. 

Patienterna var omedvetna att 

handhygien skulle genomföras 

innan påtagning av handskar. 

Alla patienter noterade att 

vårdpersonalens följsamhet till 

vårdhygien skiljde sig. 

Patienterna vågade inte säga till 

om de noterade att 

vårdpersonalen inte följde 

riktlinjer för vårdhygien 

eftersom de var rädda att 

förolämpa personalen och att det 

skulle påverka deras vård 

negativt. 

K 

II 


