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Förkortningar och förklaringar 

ECDC –  European Centre for Disease Prevention and Control 

E. Coli – Escherichia Coli 

Enterobacteriaceae  –  en stor familj bakterier med många patogenerna, t.ex. E. Coli,  

Klebsiella, Enterobacter, Salmonella. 

ESBL – Extended spectrum betalactamases. Enzym som bryter ner betalactamantibiotika 

Betalactam-antibiotika – antibiotika med betalactamring (penicilliner, cephalosporiner, 

carbapenemer) – bryts alltså ner av bakterier som producerar betalactamaser och carbapenemaser 

ESBL-carba – ESBL enzym (carbapenemas) som också bryter ner carbapenem antibiotika 

ESBL GNB – ESBL gramnegativa bakterier 

FN – Förenta Nationerna 

FOHM – Folkhälsomyndigheten  

IVA - Intensivvårdsavdelning 

MRSA – Meticillinresistenta Staphylococcus aureus 

RCT – Randomized Controlled Trial  

SLL – Stockholms Läns Landsting 

STRAMA – Samverkan mot antibiotikaresistens (är ett frivilligt nätverk med syftet att förhindra 

spridning av antibiotikaresistenta bakterier till och inom Sverige, bildat 1995.) I korthet gäller 

följande 10-punkterprogram 1. Smittspridningen i sjukvården måste minimeras. 2. Basala 

hygienrutiner ska alltid tillämpas. 3. Vårdrelaterade infektioner måste begränsas. 

4.Samhällsförvärvade infektioner ska förebyggas. 5. Bakteriologisk odling ska tas före 

antibiotikabehandling. 6. Mikrobiologiska laboratoriet måste övervaka det epidemiologiska läget och 

bistå behandlande läkare, vårdhygien, smittskydd samt lokala Stramagrupper. 7. Lokala 

förskrivnings- och resistensdata måste analyseras ihop och återkopplas. 8. Riktlinjer för 

handläggning av infektioner ska finnas och följsamheten ska mätas. 9. Antibiotikaprofylax inför 

kirurgi ska ges på rätt sätt. 10. Antibiotika ska användas rationellt. 

SKL – Sveriges kommuner och landsting 

UVI – Urinvägsinfektion 

VRE – Vancomycinresistenta enterokocker 

VRI – Vårdrelaterade infektioner 

WHO – Worlds Health Organisation 

 

 

 

 



                            

   

  

SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   

Vårdrelaterade infektioner är ett av de viktigaste patientsäkerhetsproblemen inom svensk sjukvård. 

Problemet ökar och vissa ESBL-producerande bakterier har blivit resistenta mot nästan alla 

antibiotika och utgör ett svårt hot mot patienters hälsa. Sjuksköterskans uppgift är att i samråd med 

övriga personalgrupper föreslå och sätta in lämpliga vårdhygieniska åtgärder samt kontrollera 

följsamheten till dessa.  

Syfte  

Syftet var att beskriva sjuksköterskans förebyggande åtgärder och dess effekter för att förhindra 

smittspridning av ESBL-producerande gramnegativa bakterier. 

Metod  

En allmän litteraturöversikt genomfördes som använde PubMed och CINAHL databaser för att 

identifiera artiklar publicerade mellan 2012 och 2017 som beskrev olika vårdhygieniska åtgärder 

enligt syftet. 

Resultat 

De preventiva åtgärder som visats kunna förebygga smittspridning av ESBL är att alltid följa de 

basala hygienrutiner där följsamhet till god handhygien är viktigast. Vid mer omfattande spridning 

kan större åtgärdspaket vara nödvändiga. Åtgärder som övervakningsodlingar, förebyggande av 

kontaktsmitta, striktare handhygienrutiner, utbildning av personal, samt inspektion av följsamhet till 

hygienrutiner och intensifiering av städning-desinficering kan bli aktuella. Kunskaper om ESBL-

producerande GNB och följsamhet till hygienrutiner är ibland otillräckliga bland sjukvårdspersonal i 

Sverige.  

Slutsats 

De åtgärder som behöver sättas in vid ESBL-smitta måste bestämmas från fall till fall. För 

sjuksköterskan är samarbetet med andra professioner, samt säkerställande av personalens följsamhet 

till hygienrutiner och riktlinjer genom utbildning och träning viktiga framgångsfaktorer.  

 

 

Nyckelord: ESBL, Följsamhet, Prevention, Sjuksköterska, Vårdhygien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            

   

  

ABSTRACT 

 

Background: Hospital acquired infections belong to the most important aspects of patient safety in 

Swedish healthcare. The problem is increasing and some ESBL producing bacteria have become 

resistant to virtually all antibiotics and constitute a severe threat to patient’s health. The tasks of 

nurses are in collaboration with other healthcare professionals to suggest and implement suitable 

infection control actions and to monitor compliance with these. Aim: The aim was to describe the 

prophylactic measures, and the effect of those, performed by nurses to control spread of ESBL 

producing GNB. Method: A general literature search was performed in PubMed and CINAHL 

databases to identify original articles published between 2012 and 2017. Results: The prophylactic 

measures demonstrated to prevent spread of ESBL are to always comply with basic hygiene routines 

where good hand hygiene is the most important one. In the case of more extensive spread, more 

comprehensive bundle care programs may become necessary. Actions such as surveillance cultures, 

prevention of contact spread, strict routines for hand hygiene, education of staff and inspections of 

compliance with hygiene routines, and more intense environmental cleaning and disinfection may 

become relevant. Knowledge of ESBL producing GNB and compliance with hygiene routines are 

sometimes insufficient among Swedish healthcare staff. Conclusion: Measures that need to be 

implemented to prevent spread of ESBL producing bacteria need to be decided on a case-by- case 

basis. Collaboration with other healthcare professionals and ensuring staff´s compliance with 

hygiene routines and guidelines through education and training are important factors for success. 

 

 

Keywords: ESBL, Compliance, Nurse, Infection Control, Prevention 
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INLEDNING 

 

Vårdrelaterade infektioner drabbar nio procent av alla patienter som vårdas på sjukhus (Sveriges 

kommuner och landsting[SKL], 2017. En del av dessa infektioner orsakas av antibiotikaresistenta 

bakterier som kan vara svåra att behandla med vanliga antibiotika. Särskilt svårbehandlade är de 

infektioner som orsakas av ESBL-producerande bakterier som ibland inte svarar på någon 

antibiotikabehandling. Förlängda vårdtider, ökad sjuklighet och dödlighet är konsekvenserna av 

sådana infektioner (Maslikowska et al., 2016). Dessa bakterier kan spridas mellan patienter via 

vårdpersonalens händer och kläder på grund av brister i de basala hygienrutinerna. Sjuksköterskan 

har i uppgift att, utöver att stärka relationerna med patienterna för att uppnå ömsesidigt förståelse för 

vårdarbetet och stärka vårdtagarnas hälsa, också att i samråd med annan sjukvårdspersonal 

implementera och följa de vårdhygieniska åtgärder som följer av smittskyddslagen. Den här 

uppsatsen beskriver förebyggande åtgärder och dess effekter vid smittspridning med ESBL- 

producerande gramnegativa bakterier. 

 

 

BAKGRUND 

 

 

Multiresistenta bakterier   

 

Redan på 1940-talet upptäcktes att bakterier utvecklar resistens mot antibiotika i samband med 

antibiotikabehandling (Haddock, 2013). Multiresistens innebär att bakterier blivit resistenta mot flera 

sorters antibiotika (Nikaido, 2009). Infektioner orsakade av antibiotikaresistenta bakterier är ett 

globalt hälsoproblem och i september 2016 höll Förenta Nationerna [FN] ett “highlevel meeting” om 

antibiotikaresistens där det underströks att regeringar och Worlds Health Organisation [WHO] har 

viktiga roller för att hantera denna utmaning (FN, 2016). Bakterier känner inga gränser utan 

resistenta bakterier kan spridas mellan länder via exempelvis semesterresor med smitta exempelvis 

via mat eller på grund av sjukhusvård. Dessutom kan resistenta bakterier spridas till andra individer i 

samhället eller på sjukhus (European Centre for Disease Prevention and Control [ECDC], 2016a). På 

senare år har förmågan till resistensutveckling hos bakterier blivit alltmer uppmärksammad och 

många, speciellt sjukhusvårdade patienter, drabbas av svåra infektioner orsakade av multiresistenta 

bakterier (Teerawattanapong et al., 2017). Ibland kan det vara så illa att inga antibiotika finns kvar 

för att behandla infektionen och patienten klarar inte att själva bekämpa sin infektion (Brolund, 

2014). ECDC (2009) påpekade också att det finns få nya antibiotika under utveckling vilket är 

allvarligt eftersom det tar lång tid att utveckla. Många av de stora läkemedelsföretagen har enligt 

ECDC (2009) slutat utveckla antibiotika eftersom det är svårt och kostsamt att forska inom det 

området. 

STRAMA är en nationell samverkansgrupp, som genom ett statligt initiativ verkar för att öka 

samverkan mellan myndigheter, vårdgivare och kommunernas sociala verksamheter avseende 

införande och spridning av ny kunskap och metoder för att förhindra spridning av 

antibiotikaresistenta bakterier. Arbetet har en bred förankring med deltagande av bland annat svensk 

sjuksköterskeförening, Folkhälsomyndigheten och Svenska Läkaresällskapet. Genom STRAMA har 

arbetet mot antibiotikaresistens integrerats i landstingens och regionernas kärnverksamhet. 

STRAMA har ett 10-punktsprogram för minskad antibiotikaresistens inom sjukvården tillsammans 

med infektionsläkarföreningen (STRAMA, 2017). 
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ESBL-producerande gramnegativa bakterier    

 

ESBL-producerande gramnegativa bakterier är exempel på multiresistenta bakterier och är resistenta 

mot flera olika antibiotika-klasser. ESBL är ett enzym som bryter ner penicilliner och cefalosporiner 

(Folkhälsomyndigheten [FOHM], 2014). De ESBL-producerande bakterierna utgör ett svårt hot mot 

patienters hälsa och överlevnad (Brolund, 2014, de Kraker, Davey, Grunddetn, & on behalf of the 

BURDEN study group, 2011) och har stor klinisk-och vårdhygienisk betydelse. FOHM (2017) 

påpekar att det totala antalet fall av ESBL GNB under år 2016 var 10 659. Det är en ökning med elva 

procent jämfört med 2015. Sedan anmälningsplikt infördes har antalet fall av ESBL-producerande 

Enterobacteriaceae ökat varje år med åtta till 33 procent. Vid förekomst av bakterier (ESBL-carba) 

som är resistenta också mot carbapenem-antibiotika är situationen ännu mer allvarlig.  Det innebär 

nämligen att de mest effektiva antibiotika (penemer) mot svåra infektioner inte längre fungerar och 

att få antibiotika återstår att behandla med. År 2016 rapporterades 120 fall av ESBL-carba (där 

bakterien producerar carbapenemaser) medan det år 2013 rapporterades knappt 40 fall. Alla fall av 

ESBL-carba var sjukhusfall och många hade smittats efter sjukhusvård i ett annat land där bakterien 

är mer vanlig än här. År 2016 var dock hela 34 fall smittade i Sverige (FOHM, 2017). 

Det är inte ovanligt att patienter och friska individer ute i samhället bär på ESBL-producerande GNB 

utan att vara sjuka. I en internationell studie rapporterades att bärarskapet av ESBL-producerande 

GNB bland friska frivilliga var 52 procent i Thailand och sju procent i Spanien (Oteo, Pérez-

Vázquez, & Campos, 2010). I Sverige rapporterade FOHM i en studie att bärarskap av ESBL-

producerande Coli var fem procent i avföringen hos 2134 friska individer (Egervärn et al., 2014) 

Detta är viktigt att känna till eftersom patienter utan symtom fortfarande kan vara smittsamma 

(FOHM, 2014).  

Riskfaktorer för bärarskap av ESBL-producerande gramnegativa bakterier   

Det finns flera riskfaktorer för asymtomatiskt bärarskap hos patienter på sjukhus och äldreboenden. 

Tidigare antibiotikabehandling är en riskfaktor för bärarskap av ESBL-bakterier (Jallad et al., 2015; 

Shitrit et al., 2013) I en studie från Skåne var förekomst av bärarskap elva procent bland 91 individer 

boende på tio äldreboende och i en kontrollgrupp som bodde hemma. Tidigare utlandsvistelse var 

den enda riskfaktorn för ESBL-bärarskapet (Blom et al., 2016). Även att bo på äldreboende kan i sig 

utgöra en risk för ESBL-bäraskap (Shitrit et al., 2013; Osthoff, McGuinness, Wagen, & Eisen, 2015). 

Tidigare fluorokinolon-behandling var också en riskfaktor för kolonisering (Lim et al., 2014). En 

studie identifierade fyra riskfaktorer: sjukhusvårdad senaste året, tidigare antibiotikabehandling, 

äldreboende och tidigare ESBL-bärare, och om endast någon av dessa riskfaktorer för bärarskap 

identifieras kommer 87 procent av alla bärare att påvisas vid screening odling enligt Shitrit et al. 

(2013). Symptomgivande infektioner med ESBL-producerande GNB kan uppstå i samband med 

kirurgiska ingrepp (Espinar et al., 2015) och som urinvägsinfektioner eller blodförgiftning (Jain et 

al., 2013). Risk för klinisk infektion pekade på faktorer som KAD, tidigare UVI, och diabetes men i 

övrigt liknande riskfaktorer som vid bärarskap med ESBL-producerande GNB (Tham, 2013; 

Briongos Figuero, 2012). Uemura et al. (2017) undersökte ett utbrott med ESBL-producerande GNB 

på en onkologi/immunologi-avdelning med hög prevalens, det vill säga 20 fall per månad. Analysen 

visade att det rörde sig om två utbrott: ett med gemensamt ursprung (klonalt) orsakat av 

Klebsiellabakterier och ett med olika ursprung (icke-klonalt) orsakat av Colibakterier (Uemura et al., 

2017). På en neonatalavdelning noterades att central venkateter och parenteral nutrition var 

riskfaktorer för spridning av ESBL till prematura barn (Vijayakanthi, Bahl, Kaur, Maria, & Dubey, 

2013). Det finns flera riskfaktorer som bidrar till spridning av ESBL-producerande GNB inom 

vården, till exempel överbeläggning och låg kvot bemanning-beläggning (Kaier, Meyer, Dettenkofer, 

& Frank, 2010).  
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Kliniska konsekvenser av infektioner med ESBL producerande GNB    

Dessa infektioner kan leda till allvarliga konsekvenser såsom ökad dödlighet och sjuklighet 

(Maslikowska et al., 2016), förlängda vårdtider och stora ekonomiska kostnader bland annat på 

grund av ökade kostnader för enkelrum och mediciner (Giske, Monnet, Cars, Carmeli, & on behalf 

of ReAct-Action on Antibiotic Resistance, 2008). ECDC gjorde en utredning som visade att det 

avlider ca 25 000 patienter varje år inom EU på grund av allvarliga infektioner orsakade av 

multiresistenta infektioner, och särskilt på grund av infektioner med multiresistenta gramnegativa 

tarmbakterier som orsakade två av tre dödsfall och dit ESBL-producerande GNB räknas (ECDC, 

2009) 

 

Patientens upplevelser av att drabbas av en multiresistent bakterie 

Patienter infekterade eller bärare av ESBL-producerande GNB kan uppleva sjukvårdens insatser 

negativt (Wiklund, Hallberg, Kahlmeter, & Tammelin, 2013). Andra studier beskrev att patienter 

kände sig kränkta och ovälkomna efter att ha blivit infekterade av en multiresistenta 

bakterier (Skyman, Thunberg-Sjöström, och Hellström, 2010) och att de funderade över om 

personalens okunskap och bristfälliga rutiner hade bidragit till att de hade blivit smittade (Wiklund, 

2011). ESBL-smittade patienter upplevde därför en känsla av oro och utsatthet (Wiklund et al., 2013) 

samt ilska och ansåg sig oskyldigt drabbade (Wiklund, 2011). I två studier ansåg patienter att de fått 

otillräcklig information om betydelsen av att vara bärare av multiresistenta bakterier och att 

isoleringen var påfrestande och upplevdes som att vara inspärrad och bestraffad (Wiklund, 2011; 

Skyman et al., 2010). Wiklund (2011) och Skyman et al. (2010) redovisar också att smittade 

patienter hade en känsla av att de fick sämre vård i jämförelse med de patienter som inte var 

smittade.  

Prevention 

 

Att tidigt påvisa riskfaktorer hos patienter och att sätta in förebyggande åtgärder är innebörden av 

att arbeta preventivt (Björvell & Thorell-Ekstrand, 2014). Pellmer, Wramner och Wramner 

(2012) beskriver att preventionsarbete kan delas in i tre nivåer: primär, sekundär och tertiär 

prevention. Primärt preventionsarbete omfattar de interventioner som avser att förhindra och 

förebygga att sjukdomen ska drabba friska personer. Exempel på detta är vaccination. 

Sekundärprevention omfattar de interventioner som sätts in i ett tidigt skede vid upptäckt av 

ohälsa hos personer i riskzon. Det handlar till exempel om personer med högt blodtryck eller högt 

kolesterol. Tertiärprevention avser åtgärder för att förhindra ytterligare försämring av redan 

insjuknade personer såsom motion vid osteoporos eller stärkande av rygg-och magmuskler vid 

diskbråck (Pellmer, Wramner, & Wramner, H, 2012). Förebyggande arbete bland olika 

patientgrupper är en etablerad del av sjuksköterskans verksamhet (Willman, Forsberg, & 

Strömberg, 2003). Sådana förebyggande insatser är exempel på omvårdnadsåtgärder som gagnar 

patientens hälsa (Björvell & Thorell-Ekstrand, 2014). 

Säker vård 

Patientsäkerhet handlar om skydd mot vårdskada. En vårdskada definieras i patientsäkerhetslagen 

(SFS 2010:659) som lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade 

kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och 

sjukvården. Säker vård är en av kärnkompetenserna för sjuksköterskor och här behövs att 

sjuksköterskan kan utnyttja alla kärnkompetenserna vilket bland annat innebär samverkan med andra 

professioner och patienten (Bergqvist Månsson, 2016).  
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Vårdrelaterade infektioner (VRI)  

VRI uppkommer som en komplikation till sjukvården och oftast hos sjukhusvårdade patienter men 

också inom öppenvården (Melhus, 2013). Därför ses VRI ofta som urinvägsinfektioner efter KAD, 

som pneumoni i samband med respiratorbehandling, som blodförgiftning i samband med intravenösa 

infarter eller som sårinfektioner efter kirurgiska ingrepp (Melhus, 2013). Att begränsa och 

kontrollera risken för vårdrelaterade infektioner (VRI) är centralt för patientsäkerheten. VRI kallades 

tidigare för nosokomiala eller sjukhusförvärvade infektioner och arbetet med att förebygga och 

begränsa dessa infektioner kallades tidigare för sjukhushygien och benämns nu vårdhygien.  

Vårdhygien är det omvårdnadsbegrepp som är aktuellt i detta arbete och är relaterat till 

patientsäkerhet (Melhus, 2013). 

SKL har rapporterat att VRI utgör ca 30 procent av alla vårdskador och är därmed den vanligaste 

vårdskadan och drabbar ca nio procent av alla sjukhusvårdade patienter (SKL, 2017). En del av dessa 

infektioner orsakas av multiresistenta bakterier. På sjukhus sker denna smitta ofta via kontaminerade 

händer hos sjukvårdspersonal (Pittet et al., 2006) eller via kontaminerat sjukvårdsmateriel. Ett 

exempel på detta är den spridning av VRE som skedde via kontaminerade febertermometrar 

(Porwancher, 2015). 

Vårdhygien 

Vårdhygien är ett samlingsbegrepp för åtgärder som förebygger att vårdrelaterade infektioner uppstår 

och sprids samt en viktig del i arbetet mot antibiotikaresistens (Socialstyrelsen, 2016). 

Vårdhandboken är den publikation med metoder och riktlinjer som syftar till att säkerställa en god 

och säker vård och som många kommuner och landsting använder eller har som utgångspunkt för 

lokala riktlinjer. Vårdhandboken bygger på Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen och 

bidrar till att de nationella målen för hälso- och sjukvården uppnås (Vårdhandboken, 2016). 

Basala hygienrutiner och klädregler beskrivs i vårdhandboken. De omfattar handhygien, bruk av 

handskar, användning av plastförkläde eller skyddsrock. Vårdhandboken påpekar att kontaktsmitta är 

den vanligaste smittvägen inom vården och handdesinfektion är därför viktigast för att döda 

smittämnet och bryta smittvägen (Vårdhandboken, 201). Socialstyrelsen föreskrifter (SOSFS, 

2015:10) uppdaterad 2016 mot bakgrund av ESBLsmitta finns tillgänglig i Bilaga C.  

 

Den vårdhygieniska handläggningen vid ESBL-bärarskap/infektion bestäms efter individuell 

bedömning (FOHM, 2014). Vid ESBL-carba där risken för allvarliga konsekvenser är stor 

(Schwaber et al., 2008), bör isoleras och skötas av avdelad personal, så kallad kohortvård (Carmeli et 

al., 2010). Kohortvård innebär att patienter vårdas med avdelad personal och har eget rum med egen 

toalett och dusch. Kohortpersonal deltar inte i vård av övriga patienter eller i livsmedelshantering 

(Vårdhygien Stockholm, 2017). Vid bärarskap/infektion med övriga ESBL GNB görs bedömning om 

bästa vårdhygieniska handläggning baserat på bakteriens resistensmönster och risken för spridning 

(Kaier et al., 2010; Laurent et al., 2008; Lee et al., 2004). Faktorer som om patienten har diarré, 

KAD, eller intravenös infart samt hög antibiotika-användning spelar roll för bedömningen (FOHM, 

2014). 

FOHM (2014) påpekar i sitt kunskapsunderlag för ESBL att kunskaper om korrekt handläggning vid 

ESBL smitta är ofullständiga och bedömningar bygger i hög grad på erfarenheter i andra delar av 

västvärlden där resistensproblemen än så länge är värre än i Sverige (ECDC 2016b). Det används 

betydligt mindre antibiotika i Sverige än i många andra länder (Van Boeckel et al., 2014) vilket 
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förklarar detta men samtidigt är ESBL problematiken ett globalt fenomen och bakterierna känner 

inga nationella gränser (ECDC 2016a).  

 

Sjuksköterskans professionella ansvar  

 

Sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa och lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Sjuksköterskans primära 

ansvar är omvårdnad (Lidén, 2014) och sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder är bland annat 

avsedda att förhindra ohälsa (Florin, 2014), och de åtgärderna som vidtas skall bygga på respekt 

för alla människors lika värde, rättssäkerhet och den enskilde patientens integritet (SFS 2004: 

168). Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659, kap. 6, 1§) ska också evidens ligga till grund för 

allt omvårdnadsarbete. Evidensbaserad vård är också en av sjuksköterskans sex kärnkompetenser. 

De övriga är personcentrerad vård, samverkan i team, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, 

säker vård och informatik (Cronenwett et al., 2007). Sjuksköterskan ska ha förmåga att identifiera 

och förebygga hälsorisker och arbeta utifrån hygieniska principer och rutiner (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014), för att motverka spridningen och det är en väsentlig del att 

sjuksköterskan följer lagar och regler gällande basala hygienrutiner (SOSFS 2007:19). 

Svensk sjuksköterskeförening (2014) skriver att det behövs fler sjuksköterskor som kan ta ansvar för 

utveckling av evidensbaserade arbetssätt och en mer kunskapsbaserad omvårdnad (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Evidensbaserad vård innebär att legitimerad sjuksköterska ska kunna 

använda de metoder som gör störst nytta för patienten med hänsyn till vårdens unika kontext och att 

evidensbaserad vård ska vara baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet, med utgångspunkt i 

patientens behov och preferenser. Evidensbaserad omvårdnad innebär också att sjuksköterskan har 

tillräcklig kompetens för att tillsammans med patienten identifiera olika faktorer och tillämpa de 

bästa åtgärderna (Willman, 2016). Dessa senare aspekter relaterar till den omvårdnadsteori som avser 

relationen mellan sjuksköterskan och patienten för att uppnå ett ömsesidigt samspel i arbetet med att 

stärka vårdtagarens hälsa enligt Joyce Travelbees teori om omvårdnadens mellanmänskliga aspekter 

(Kirkevold, 2012). Den unika kontext som avses är de krav som följer av att ESBL-smitta regleras av 

smittskyddslagen med de vårdhygieniska åtgärder som följer av detta. Det är här inte bara en fråga 

om att stärka vårdtagarens/den smittades hälsa utan att också skydda övriga patienters hälsa. 

Samtidigt är det visat att hygienåtgärder som isolering och kohortvård är påfrestande och 

stigmatiserande för den smittade patienten (Wiklund, Hallberg, Kahlmeter, & Tammelin, 2013). I det 

här sammanhanget har sjuksköterskan även ett ledningsansvar och skall i samråd organisera 

omvårdnadsarbetet avseende de vårdhygieniska insatserna liksom omvårdnaden i övrigt (Hommel, 

2017). 

 

Problemformulering 

 

Infektioner med ESBL-producerande GNB kan leda till allvarliga konsekvenser såsom ökad 

dödlighet och sjuklighet, förlängda vårdtider och stora ekonomiska kostnader. Särskilt oroande är 

ökningen av ESBL carba som är en bakterie mot vilken det knappt finns några behandlingsalternativ. År 

2016 rapporterades 120 fall av ESBL-carba medan det år 2013 rapporterades knappt 40 fall. ESBL-

smittade patienter upplevde en känsla av oro och utsatthet samt ilska och 

ansåg sig oskyldigt drabbade samt kände sig kränkta och ovälkomna efter att ha blivit infekterade. 

De misstänkte att personalens okunskap och bristfälliga rutiner hade bidragit till att de hade 

blivit smittade. Att begränsa och kontrollera risken för vårdrelaterade infektioner (VRI) är centralt 

för patientsäkerheten. Att förebygga av smittspridning därför är viktigt för sjuksköterskan och 

vårdpersonaler. 
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SYFTE 

 

Syftet var att beskriva sjuksköterskans förebyggande åtgärder och dess effekter för att förhindra 

smittspridning av ESBL-producerande gramnegativa bakterier. 

 

 

 

METOD 

 

Val av Metod 

 

En allmän litteraturöversikt valdes som metod för att skapa en överblick av ett avgränsat område 

(Friberg, 2017). Den ger en bild av forskningsläget och skapar ett underlag för evidensbaserad vård 

(Henricson, 2012). Den ger också möjligheten till fördjupad kunskap med hjälp av de funna 

artiklarna (Dahlborg Lyckhage, 2012). En allmän litteraturöversikt innebär specifikt att söka och 

identifiera evidensbaserade forskningsresultat inom ett speciellt ämnesområde men har ett 

begränsade syfte och är i jämförelse inte lika bred som en systematisk litteraturgenomgång (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2014). Vid en systematisk litteraturgenomgång är det 

väsentligt att resultat och slutsatser från studier kan generaliseras till exempel när riktlinjer ska 

skrivas och dessa sökningar ska därför vara breda, transparenta och ha studier från olika forskare från 

olika geografiska områden (SBU, 2014). En systematisk litteraturgenomgång är alltför tidsödande 

för att vara realistiskt vid ett examensarbete. 

Urval 

 

Avgränsningar, inklusions- och exklusionskriterier användes vid urvalet av artiklarna för att avskilja 

sökresultaten till artiklar relevanta för syftet och också för att begränsa antalet artiklar och därmed 

tidsåtgången (Henricson, 2012). Både kvalitativa och kvantitativa artiklar ingick i sökningarna. 

Avgränsningar som begränsade var publikationsår mellan 2012 och 2017. Denna tidsperiod valdes 

eftersom FOHMs kunskapsunderlag (2014) avsåg publikationer fram till 2012 och avsikten med 

denna uppsats var att sammanställa ny information och aktuell forskning i samband med 

sjuksköterska förebyggande åtgärder vid ESBL-smitta. Inga avgränsningar avseende 

studiedeltagarnas kön eller ålder gjordes för att tillåta bred rekrytering av olika patientkategorier 

(Henricson & Billhult, 2012). Vidare skulle artiklarna vara på engelska språket eftersom andra språk 

inte behärskas av författaren till föreliggande arbete, samt med referentbedömda originalartiklar i 

vetenskapliga tidskrifter. Referentbedömd eller peer-review innebar att artiklarna granskats av 

experter inom området (Forsberg & Wengström, 2016).  

 

Datainsamling  

 

Datainsamligen genomfördes under november och december år 2017. Databaser som användes var 

Pubmed och CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) eftersom det är 

databaser för vetenskapliga artiklar inom omvårdnadsområdet (Karlsson, 2017). Dessa databaser 

användes för att få en bredare sökning och minimera risken för att missa relevanta artiklar vilket är 

ett problem med smala sökningar (SBU, 2014). 

Databassökning 



                            

 12  

   

Denna studie började med att använda Svensk-MeSH med ord som sjuksköterska, omvårdnad, 

prevention, smittspridning, följsamhet, vårdhygien, vårdrelaterad infektion, handhygien, resistens 

mot beta-Lactam översatta till engelska termer för att använda vid sökning i PubMed och CINAHL. 

Jag började med testsökningar för att identifiera de sökord som gav de mest adekvata resultaten med 

hänsyn till syftet (Karlsson, 2017) och för att bekanta mig med olika vårdsituationer med ESBL 

smitta samt för att se att det fanns tillräckligt med artiklar som kunde användas. Därefter smalnades 

sökningar ner med kombinationer av söktermer för att kunna välja ut de artiklar som motsvarade 

syftet.  

CINAHL Headings termer som användes i själva sökningen var ”nursing”, ”nurses”, ”prevention”, 

”infection control”, ”transmission”, ”compliance”, ”health care associated infection”, ”hand 

hygiene” samt ”cross infection”. I PubMed användes Medical Subject Headings (MeSH) -termer 

som “infection control”, “compliance”, “transmission”, “prevention”, “hand hygiene” samt “ Beta-

Lactam resistance”. Fritextord som användes i sökningarna var ”ESBL”, “Klebsiella”, “Coli”, samt 

“Carba”. I denna studie användes ”AND” och ”OR” vid sökningarna för att kombinera sökord vilket 

gav ett mer begränsat men också mer fokuserat urval eftersom samtliga söktermer måste ingå i 

träffarna (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). Databassökningar genomfördes i 

CINAHL och PubMed med redovisade begränsningskriterier och MeSH-termer som framgår i tabell 

1. Denna tabell och dess innehåll har rekommenderats av Henricsson (2012) för att det tydligt ska 

framgå hur sökningen är utförd och för att stärka trovärdigheten i examensarbetet.  

 

Tabell 1.  Sökresultat i databaserna CINAHL och PubMed. 

Databas 

Datum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderad

e artiklar 

2017/11/28 

CINAHL 

Fritextsökord “ESBL” AND infection 

control AND compliance 

     4     2      1      1 

2017/11/28 

CINAHL 

Fritextsökord “ESBL” AND 

transmission 

    69     9      4      2 

2017/11/28 

CINAHL 

Fritextsökord “ESBL” AND cross 

infection AND nursing 

     3     1      1      1 

2017/11/28 

CINAHL 

hand hygiene AND transmission AND 

prevention AND nurses 

   17     7      2      1 

2017/12/10 

CINAHL 

hand hygiene AND transmission AND 

prevention AND compliance 

   71    12      5      2 

2017/12/11 

CINAHL 

hand hygiene AND health care 

associated infection AND prevention 

   62     8      2      1 

2017/11/29 

PubMed 

Fritextsökord “ESBL” AND “infection 

control” [MeSH] AND “compliance” 

[MeSH]   

   12     7      4      4 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24037009
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24037009
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Databearbetning 

 

Efter genomgång av titlar och abstrakt uteslöts de artiklar som inte var relevanta för syftet. Därefter 

granskades de återstående 27 artiklarna och ytterligare tio artiklar uteslöts då de var irrelevanta för 

syftet (Henricson, 2012) eftersom de vände sig till andra yrkeskategorier, oftast läkare och 

mikrobiologer. Sjutton artiklar ingick därmed i resultatredovisningen och redovisas i en matris 

(Bilaga B). Endast studier från minst medelinkomstländer inkluderades (Indien, Brasilien, Turkiet). 

Detta för att med data från socioekonomiskt utvecklade länder lättare kunna generalisera 

studieresultat till svenska förhållanden. Alla accepterade artiklar var av minst medelhög kvalitet (II) 

enligt Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet 

(bilaga A) avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg, 

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

 

Dataanalys 

 

De sjutton artiklar som återstod efter databearbetning granskades närmare. En integrerad 

innehållsanalys enligt Kristensson (2014) användes och gjorde det möjligt att presentera resultaten på 

ett mer överskådligt sätt. Denna analys gick i olika steg. Övergripande likheter och skillnader 

bedömdes efter genomläsning av artiklarna med fokus på de preventiva vårdhygieniska resultaten. 

De relevanta fynden bland dessa resultat färgkodades och på basen av detta fördelades de artiklar 

som belyste samma aspekter till samma kategori. I praktiken innebar detta att jag först läste igenom 

de insamlade artiklarna flera gånger för att få en övergripande förståelse för dess innehåll. 

Återkommande beskrivningar av olika åtgärder relevanta för syftet noterades och färgkodade 

därefter. Utfallet av detta blev: handhygien, städning/desinfektion, utbildning / kunskaper, följsamhet 

till hygienrutiner samt återkommande beskrivningar av större vårdhygieniska åtgärdspaket med 

liknande innehåll ifrån olika artiklar fördes samman under fyra olika kategorier. Dessa kategorier var 

inte definierade från början utan konsekvensen av sökningarna samt integreringen och tolkning av 

data i artiklarna. Detta är ett exempel på en induktiv analys baserad på ett förutsättningslöst letande 

utan förutfattad mening om resultaten (Henricson, 2012).  
Forskningsetiska överväganden 

 

Det fanns flera forskningsetiska övervägande beträffande denna uppsats. Det fanns vissa svagheter 

med en litteraturöversikt som låg i risken för att man på grund av urvalsprocessen kunde ge en 

2017/12/03 

PubMed 

Fritextsökord “Klebsiella” OR “Coli” 

OR “Carba” AND “infection control” 

[MeSH] AND “compliance” [MeSH] 

   45    13      7      4 

2017/12/11 

PubMed 

”Beta-Lactam resistance” [MeSH] 

AND “hand hygiene” [MeSH] AND 

“transmission” [MeSH] AND 

“prevention” [MeSH] 

   15     4      1       1 

TOTALT    298    63      27     17 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24037009
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felaktig bild av verkligheten och detta kunde upplevas som ett etiskt problem. Alla artiklar 

studerades inte och de som valdes kunde representera en uppfattning som bara gällde under den tid 

som studien utfördes. Detta är begränsningar som ligger i metoden och både författare och läsare bör 

vara medvetna om detta. 

God forskning som följde vissa etiska principer eller normer eftersträvades. Den mest kända 

forskningsetiska riktlinjerna är den s.k. Helsingforsdeklarationen från 1964 (World Medical 

Association [WMA], 2013). Helsingforsdeklarationen syftar till att först och främst skydda 

individen. Viktiga aspekter i denna riktlinje är att en studie på människor måste ha ett etiskt 

godkännande innan den kan påbörjas. Det ska finnas ett samtycke, information ska ges och 

möjligheten att hoppa av studien ska finnas. Nyttan med studien måste också vara större än riskerna. 

Frågor som jag ställde mig vid granskningen av studierna var: Finns det ett etiskt godkännande eller 

är ett sådant inte nödvändigt vid dessa studier? Ingår det barn i studierna och finns det samtycke från 

individerna eller deras föräldrar? Överväger nyttan riskerna?  

Resultaten i detta arbete diskuteras ärligt och öppet och kvaliteten bedöms kritiskt utifrån fastställda 

kriterier enligt Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt 

kvalitet (bilagan A) avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån 

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

forskningsfusk, påhittade resultat och plagiat är förkastligt (Henricson, 2016) liksom att negativa 

resultat aldrig publiceras eller att betydelsen av svaga resultat överdrivs (Button, Bal, Clark, & 

Shipley, 2016). När en studie väl är publicerad är det svårt att identifiera den typen av problem och 

till stor del får man lita på resultatet av peer-review vilket innebär att experter inom området bedömt 

studiens vetenskapliga kvalitet. Peer-review var också ett inklusionskriterium vid urvalet i denna 

litteratursökning. En viktig aspekt är att inte förlita sig på enstaka studier från bara en forskargrupp, 

utan kräva att olika forskargrupper med olika geografiska ursprung publicerat liknande resultat. I 

detta arbete kommer studierna från flera olika länder och visar liknande resultat. Detta kallas 

reproducerbarhet och stärker validiteten av arbetet. 

En annan etisk problematik var att flera kliniska studier saknade etiskt godkännande. I studier som 

baserar sig på registerstudier, modellering, eller rutinundersökningar (laboratorietester och odlingar) 

förmodades att etiskt godkännande/samtycke inte alltid ansågs nödvändigt eller som i fallet med 

retrospektiva studier inte alltid krävdes. Detta beslut kunde förstås ha diskuterats. Även ett 

rutinmässigt laboratorieprov kan upplevas som ett intrång på den personliga integriteten om det 

används i annat syfte än som del i sjukvården. Jag upplevde inte att detta är som ett etiskt problem 

och hittade stöd för detta i Helsingforsdeklarationen (1964) punkt 14, där det framgick att ”läkaren 

får kombinera medicinsk forskning med vård endast om forskningen är berättigad med hänsyn till 

dess möjliga förebyggande, diagnostiska eller terapeutiska värde...” (WMA, 2013: 14).  

 

RESULTAT 

 

 

Här sammanfattas resultaten av de valda studierna relevanta för syftet att beskriva sjuksköterskans 

förebyggande åtgärder och dess effekter för att förhindra smittspridning av ESBL-producerande 

gramnegativa bakterier. Resultaten redovisas i två huvudkategorier.  

 

Enskilda vårdhygieniska komponenter 

Kategorin omfattar Handhygien, Städning och desinfektion vid kontaminering av den yttre miljön, 

Utbildning och kunskaper hos vårdpersonal samt följsamhet till hygienrutiner. 
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Handhygien 

Fyra studier som speciellt fokuserade på handdesinfektion visade att handinfektion före och efter 

patientkontakt var den viktigaste faktorn för att minska risken för smittspridning av VRI med ESBL-

bakterier (Pelat et al., 2016; Barnes et al., 2014; Alp et al., 2014; Kardas-Stoma et al., 2017). I 

studien av Pelat et al. (2016) skapades en transmissionsmodell för att kvantifiera nyttan av olika 

interventioner för att förhindra smittspridning med ESBL-producerande GNB. Det mest effektiva 

sättet att minska risken för spridningen var förbättrad handhygien. I en uppföljande studie av Kardas-

Stoma et al. (2017) med denna modellerade transmissionsmodell konstaterades att alla 

hygienstrategier reducerades kostnaderna men mest påtagligt vid förbättrad följsamhet till 

handhygien-rutiner. I studien av Alp et al. (2014) visades att handhygien har betydelse för att minska 

frekvensen av olika vårdrelaterade infektioner. En modelleringsstudie av Barnes et al. (2014) visade 

att förbättringar i följsamhet till handhygienrutiner var genomgående dubbelt så effektiva som 

förbättrad följsamhet till städning mätt som smittspridning och infektion med multiresistenta 

bakterier. 

 

Städning och desinfektion vid kontaminering av den yttre miljön  

En studie av Guet Revillet et al. (2016) visade att ESBL klebsiella från barn på avdelningen kan 

kontaminera sjukhusytor på rummet. Trots en relativt begränsad effekt i jämförelse med förbättrad 

handhygien ger förbättrad städning en signifikant minskad risk för smittspridning och infektion med 

multiresistenta bakterier enligt Barnes et al. (2014). En studie av Ustun och Cihangiroglu (2012) fann 

att 98 procent av alla mobiltelefoner som tillhörde sjukhuspersonal var koloniserade med bakterier 

och elva procent med ESBL-coli och signifikant oftare hos intensivvårdspersonal. Det visades att 97 

procent av personalen aldrig desinficerade sin mobil.  

 

Utbildning och kunskap hos vårdpersonal 

En större utbildningskampanj för förbättrad följsamhet till handhygien vid olika 

intensivvårdsavdelningar visade en förbättring från 30 procent till 64 procent (Alp et al., 2014). En 

svensk studie visade brister i personalens följsamhet till hygienrutinerna trots goda kunskaper om 

basala hygienriktlinjerna. När personalen observerades noterades att de ibland hade svårigheter att 

översätta kunskap i praktiskt handlande. Brister i basala hygienrutiner avsåg bland annat missat byte 

av plasthandskar, skyddskläder samt bortglömd handdesinfektion efter patientvård (Anderson et al., 

2012). I studien av DalBen et al. (2013) på en intensivvårdsavdelning med högt tryck av 

multiresistenta gram negativa bakterier visade inte någon minskning i graden av kolonisering. Detta 

trots utbildning i handhygien och att följsamheten till handhygien förbättrades. Istället ökade 

kolonisationstrycket till över det dubbla mot slutet av studien (DalBen et al., 2013). En experimentell 

studie som syftade till att undervisa sjukvårdspersonal i korrekt handhygien visade att aktiv 

fortlöpande utbildning under vägledning och observation var nödvändigt för att fungera effektivt 

(Kapil, Bhavsar, & Madan, 2015). En annan svensk studie visade att personaler hade otillräckliga 

kunskaper i att vårda patienter med ESBL-bakterier, till exempel användes överdrivna 

skyddsåtgärder på grund av rädsla för att själva bli smittade (Wiklund, Fagerberg, Örtqvist, Broliden, 

& Tammelin, 2015). Sumer et al. (2014) framhöll utbildning baserat på inspektioner med checklista 

för att identifiera brister i personalens hygienrutiner som orsak till en lyckad intervention. I en studie 

av Kousouli et al. (2017) konstaterades en ökning av incidensen av sepsis med ESBL-carba bland 

annat på grund av minskat deltagande i utbildning.  
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Följsamhet till hygienrutiner 

Alp et al. (2014) visade en förbättring av följsamheten från 30 procent till 64 procent och minskad 

frekvens av olika vårdrelaterade infektioner. Dålig följsamhet till goda handhygienrutiner kan 

orsakades av tidsbrist och dålig attityd till handdesinfektion bland personalen (Kapil, Bhavsar, & 

Madan, 2015). Vid ett utbrott med sepsis i en studie av Fabbri et al. (2013) visades många brister i 

personalens hygienrutiner via inspektioner med checklista, till exempel singel dos intravenös 

injektion lösning gavs till flera patienter, engångstuber med salva användes flera gånger, 

återanvändningsprocesser var felaktiga. Riktade hygienåtgärder kunde därefter sättas in för att 

kontrollera situationen (Fabbri et al., 2013). Sumer et al. (2014) utredde två utbrott av ESBL-

producerande Klebsiella och det påvisades flera brott mot hygienriktlinjer som ansågs förklara 

smittspridningen. Inspektioner visade följande brister: Inget handskbyte mellan procedurer, eller 

efter rengöring av avföring på samma patient samt bristande rutiner mot kontaktsmitta. Szel et al. 

(2017) menade att en signifikant reduktion av ESBL GNB berodde på en multidisciplinär strategi, 

där hög följsamhet till hygienrutiner bland personalen var en väsentlig del. En studie av Kousouli et 

al. (2017) visade att orsaken till ökningen av incidensen av sepsis berodde på försämrad följsamhet 

till handhygienrutiner.  

 

Vårdhygieniska åtgärdspaket (bundle care) 

 

Vid utbrott eller hög förekomst av ESBL-producerande bakterier på en avdelning redovisas 

omfattande åtgärder för att försöka begränsa smittspridning (Lai et al., 2017; Geladari et al., 2017; 

Kousouli et al., 2017; Szel et al., 2017; Zhou, Li, Ma, Yang & Yi, 2015).  

Åtgärdspaket på vuxenavdelning 

I studien av Lai et al. (2017) beskrevs att åtgärdspaketet vid kateter-associerad UVI lyckades 

begränsa smittspridningen genom striktare handhygien, rengöring av perineum, aseptisk teknik, 

korrekt desinfektion, obrutet sterilt dränage samt en uppföljande daglig bedömning av KAD-behov, 

undvika onödig fyllnad av påsen samt andra KAD-associerade kontroller. Resultatet blev en 

signifikant minskning av UVI-ncidensen hos kateterpatienter (Lai et al., 2017). På en 

transplantationsavdelning utgjordes åtgärdspaketet av striktare handhygien, kohortvård, intensifierad 

städning och desinficering och skedde dagligen jämfört med två gånger i veckan tidigare. Under 

interventionen skedde regelbundna utbildningsmöten med deltagande av olika professioner. 

Handdesinfektion med alkohol uppmuntrades för alla patienter, anhöriga och vårdpersonal före och 

efter möte med patienter. Följsamhet till åtgärdsprogrammet visade att incidensen av ESBL-carba 

minskade från 19 procent till nio procent (Geladari et al., 2016). Kousouli et al. (2017) konstaterades 

en ökning av incidensen av sepsis med ESBL-carba över en sex-årsperiod trots en förbättring år 3 

och 4. Förbättringen sammanföll med striktare hygienrutiner efter monitorering av följsamhet, 

återkoppling till vårdpersonalen, odlingar, förebyggande av kontaktsmitta med kohortvård, 

utbildning samt städning och inspektion av hygienrutiner. Försämringen tillskrevs främst försämrad 

följsamhet till handhygienrutiner och minskat deltagande i utbildning. Resursbrist både bland 

personal och materiel ansågs bidra till dessa resultat (Kousouli et al., 2017). 

Åtgärdspaket på neonatalavdelning  

I studien av Szel et al. (2017) genomfördes ett vårdhygieniskt program efter en längre tids 

smittspridning med ESBL-bakterier. Striktare handhygienrutiner, monitorering av mamman och 

säkrare rutiner för bad av barnet infördes. Efter dessa striktare rutiner noterade en signifikant 
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reduktion av ESBL GNB. Författarna framhöll en multidisciplinär strategi, utbildning, kontinuerlig 

återkoppling och monitorering samt hög följsamhet till hygienrutiner bland personalen som orsaker 

till lyckad kontroll.  Zhou et al. (2015) framhöll ett antal åtgärder för att kontrollera smitta med 

ESBL carba-bakterier: särskilt striktare handhygien rutiner efter inspektioner, kontaktrutiner 

eftersom enkelrum var begränsade, intagningsstopp, tidig hemgång, noggrann slutstädning samt flytt 

till ny avdelning för koloniserade barn. 

DISKUSSION  

 

 

Resultatdiskussion 

 

Resultaten i denna studie beskriver en rad vårdhygieniska åtgärder och dess effekter för att 

kontrollera smittspridning med ESBL-producerande GNB, och sjuksköterskan har en central roll i 

genomförandet av detta arbete tillsammans med andra personalgrupper. Om brister i följsamhet till 

basala hygienrutiner inträffat och smittspridning till flera patienter skett på en avdelning behövs en 

noggrann genomgång på avdelningen för att klargöra vilka åtgärder som är nödvändiga.  

Huvudfynden var att enskilda vårdhygieniska komponenter såsom handhygien, städning/desinfektion 

av den yttre miljön, följsamhet till hygienrutiner, och utbildning av vårdpersonal är betydelsefulla för 

att förebygga och begränsa smittspridning men att större vårdhygieniska åtgärdspaket kan bli 

nödvändiga.  

I modelleringsstudien från en IVA i Frankrike föreslog författarna (Pelat et al., 2016) tre skäl till den 

goda effekten av handdesinfektion före och efter kontakt med patient: ett: handhygien förhindrar 

kolonisering av patienter, två: handhygien förhindrar kontaminering av vårdpersonalens händer och 

tre: handhygien accelererar dekontaminering av vårdpersonalens händer. Tillförlitligheten i denna 

studie liksom i de andra båda modelleringsstudierna (Kardas Stoma et al., 2017; Barnes et al., 2013) 

stärktes av att de data som stoppades in i modellen hämtades från publicerade multicenterstudier 

vilka bland annat gav realistiskt förbättringsmål. Det ska noteras att slutsatsen att förbättrad 

handhygien är en mycket effektiv kontrollåtgärd gäller även om förbättringarna i följsamhet till 

handhygien sker från lägre nivåer än från 55 till 60 procent (Alp et al., 2014; Pelat et al., 2016).  

God handhygien men också städning och desinfektion av kontaminerade ytor är viktiga åtgärder mot 

smittspridning. Barnes et al. (2014) visade att effekten av städning var ungefär hälften mot den för 

handhygien, exempelvis för tio procent förbättring av handhygien så krävdes 20 procent förbättring i 

städning för att uppnå samma resultat, mätt som infektion med multiresistenta bakterier. I studien av 

DalBen et al. (2013) antyder data att det finns en gräns för när handhygien kan var effektivt. Särskilt 

vid högt tryck av multiresistenta bakterier på avdelningen. Det behövs vidare studier för att närmare 

klarlägga hur stor dessa risker är. Betydelsen av kolonisering av personalens mobiltelefoner av Ustun 

och Cihangiroglu (2012) är inte klarlagd i och med denna studie utan behöver undersökas vidare. 

Resultaten antyder en viktig smittväg för ESBL från sjukhus ut till samhället. Ustun och 

Cihangiroglu (2012) föreslår att riktlinjer införs med restriktioner för användning liksom 

regelbunden desinfektion av mobiltelefoner.  

De utbrottsstudier som presenterats i resultaten, både på vuxenavdelningar och inom neonatalvården 

visade på konsekvenserna av brister i basala hygienrutiner med otillräcklig följsamhet till 

handhygien, och städrutiner men också brister i olika avdelningsspecifika aseptiska rutiner, här 

illustrerade inom intensivvård och neonatalvård samt urologi och transplantationsvård till vilka också 

personal- och resursbrist bidrog. I en studie från Israel av patienter på en intensivvårdsavdelning 

utgick man från en besvärlig vårdhygienisk situation med långvarig hög förekomst av multiresistenta 

bakterier som även inkluderade ESBL-producerande GNB. Trots förbättringar i personalens 
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följsamhet till omfattande vårdhygieniska insatser, regelbundna personalmöten, samt utbildning fick 

man inte stopp på smittspridningen och hela avdelningen lades ner efter 6 år och flyttades till en 

annan byggnad (Frenkel et al., 2017). Detta visar att det är angeläget att tidigt identifiera problemet 

med ESBL på avdelningen, samt snabbt sätta in omfattande vårdhygieniska åtgärder i form av ett 

paket ("bundle care") av åtgärder. I vårdhandbokens (2017) avsnitt om spridning i vården av 

multiresistenta bakterier påpekas att de huvudsakliga verktygen för prevention är konsekvent 

tillämpning av basala hygienrutiner, tidig upptäckt, tidigt omhändertagande och smittspårning. I de 

här studierna var det också ofta viktigt att med inspektion och checklistor för att identifiera och 

monitorera bristerna så att utbildningen av personalen samt hygieninsatserna kunde bli riktade. 

Infektionsfrekvensen gick ofta ner parallellt med utbildning och ökad följsamhet till hygienrutinerna 

men effekterna var bland annat på grund av personalbrist och minskad deltagande i utbildning svåra 

att upprätthålla över tid (Kousoli et al., 2017; Frenkel et al., 2017).  

Smittvägar och vårdhygieniska åtgärder vid infektioner med multiresistenta bakterier borde vara väl 

kända för vårdpersonal och framgår i vårdhandboken (2017). Trots detta demonstreras i dessa studier 

såväl kunskapsbrister som brister i följsamhet till hygienrutiner vilket lett till smittspridning och 

utbrott på såväl vuxenavdelningar som neonatalavdelningar, både inom äldrevården och akutvården.  

Det behövs en stegvis och samordnad insats av flera professioner för att identifiera dels orsakerna till 

smittspridning och dels för att öka följsamheten till hygienåtgärder. För sjuksköterskan gäller, enligt 

patientsäkerhetslagen (2010:659, kap. 6, 1§) att evidens ska ligga till grund för allt 

omvårdnadsarbete. Evidensbaserad vård är också en av sjuksköterskans sex kärnkompetenser vilka 

alla behövs i det preventiva arbetet vid smitta med ESBL-bakterier.   

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2014) ska sjuksköterskan ha förmåga att identifiera och 

förebygga hälsorisker och arbeta utifrån hygieniska principer och rutiner. Prevention är en viktig 

omvårdnadsåtgärd som gagnar patientens hälsa (Björvell & Thorell-Ekstrand, 2014). Omvårdnads- 

och förebyggande åtgärder utgör de tre första punkterna på STRAMA:s 10-punktsprogram vilket 

klargör sjuksköterskans ansvar i arbetet med VRI orsakade av multiresistenta bakterier. De första 3 

punkterna är: 1. Smittspridningen i sjukvården måste minimeras 2. Basala hygienrutiner ska alltid 

tillämpas 3. Vårdrelaterade infektioner måste begränsas. Utöver sitt ledningsansvar måste 

sjuksköterskan också uppnå ett ömsesidigt samspel/överenskommelse med avdelningens patienter 

för att stärka deras hälsa och förståelse för de vårdhygieniska åtgärderna enligt Joyce Travelbees 

omvårdnadsteori (2012). Detta är väsentligt eftersom patienter ansåg att de fått otillräcklig 

information av personalen om betydelsen av att vara bärare av multiresistenta bakterier (Wiklund, 

Hallberg, Kahlmeter, & Tammelin, 2013).  

Det finns erfarenhet av både framgångsrika och mindre framgångsrika interventioner för att begränsa 

ESBL-smitta i dessa studier och utbildning av personalen var en betydelsefull faktor för framgång. 

Att förbättra kunskaper och den praktiska följsamheten till olika relevanta vårdhygieniska insatser är 

enligt min uppfattning den mest betydelsefulla insatsen för att begränsa VRI med ESBL-bakterier. I 

den svenska intervjustudien av Wiklund, Fagerberg, Örtqvist, Broliden och Tammelin (2015) 

upplevde personalen bristande kunskaper vilket ledde till att patienterna stigmatiserades. Patienterna 

upplevde psykisk belastning med en känsla av oro och utsatthet som förvärrades av att personalen 

upplevdes ha otillräckliga kunskaper och inte själva vidtog adekvata hygienåtgärder eller överdrev 

dessa med skyddskläder från topp till tå (Wiklund, Hallberg, Kahlmeter, & Tammelin, 2013). 

Samtidigt konstaterade Alp et al. (2014) att det tar tid för nya attityder och kunskaper att påverka 

praktiskt arbete. Alp et al. (2014) konstaterade detta i samband med deras intensiva 

utbildningskampanj och på samma sätt konstaterade Andersson et al. (2012) att smittspridning 

förekommer på vårdinrättningar trots kunskap om hygienrutiner. I studien av Kapil, Bhavsar och 

Madan (2015) visade att aktiv fortlöpande utbildning under vägledning och observation är 

nödvändigt för att förstå sjukvårdspersonalens attityder och agerande inför handhygien.  
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Metoddiskussion  

En allmän litteraturöversikt valdes för att beskriva preventiva åtgärder för att förhindra 

smittspridning av ESBL-producerande gramnegativa bakterier och dess effekter. En allmän 

litteraturöversikt som denna har sina begränsningar i jämförelse med en mer systematisk 

litteraturöversikt (SBU, 2014). En systematisk litteraturöversikt har större trovärdighet (Polit & 

Beck, 2017) och en sådan ska vara heltäckande, transparent och reproducerbar (SBU, 2014). En 

svaghet med en allmän litteraturöversikt är att den kan utelämna relevanta artiklar och därmed ge en 

skev bild av verkligheten (SBU, 2014). 

Två databaser användes för att få en bred täckning av omvårdnadsaspekter i artiklar motsvarande 

syftet vilket stärker arbetets validitet (Henricson, 2012). Jag hade ingen särskild kunskap från detta 

område och därmed ingen förförståelse för vilket urvalet skulle bli. Jag gjorde flera testsökningar för 

att identifiera de sökord vars resultat bäst sammanföll med sjuksköterskans förebyggande åtgärder 

vid ESBL-smitta. Sökningarnas innehåll och resultat redovisades i den tabell med innehåll som 

rekommenderats av Henricson (2012) och som ökar trovärdigheten av studieresultaten eftersom 

detaljer för sökningarna redovisas och därmed kan sökningen reproduceras. Varje sökning 

genomfördes med minst två söktermer vilket enligt Willman (2016) är att föredra framför att bara 

använda en sökterm. ESBL var studiens huvudsyfte och ingick som sökord i de flesta sökningar men 

inte i de sökningar som avsåg handhygien eftersom inga artiklar då kunde hittas. En begränsning var 

publikationsåren mellan 2012 och 2017. Det är en kort tid och tio år skulle ge mer information. 

Förklaringen var att FOHM:s publicerade kunskapsunderlag (årtal) om ESBL byggde på 

publikationer fram till 2012. Syftet var att presentera nya data från ett mycket aktivt forskningsfält 

men begränsat till sjuksköterskans preventiva arbete. De studier som inte motsvarade syftet hade ofta 

ett tydligt mikrobiologiskt innehåll, diskuterade behandling, och vände sig till andra yrkeskategorier, 

oftast läkare och mikrobiologer.  

Det finns likheter och olikheter mellan sjukvårdssystemen i olika länder vilket påverkar studiernas 

generaliserbarhet (Henricson, 2017). Studierna här presenterar resultat från i huvudsak västerländska 

länder med liknande socioekonomisk utveckling. Studier från utvecklingsländer (low-income 

countries) uteslöts då de socioekonomiska förutsättningarna bedömdes alltför olika västerlandets och 

därmed inte ansågs tillåta slutsatser som kunde användas för svenska förhållanden. Fyra studier som 

var från Turkiet, Brasilien och Indien (medium-income countries) ansågs däremot generaliserbara 

och väsentliga för svenska förhållanden. Detta innebär att resultaten gäller mer allmänt än om de 

bara kommit från ett land (Forsberg &Wengström, 2016). Endast två studier var kvalitativa 

intervjustudier och båda var från Sverige medan alla övriga var med kvantitativ ansats. Syftet i de 

kvalitativa intervjustudierna var att undersöka vårdpersonalens och patienters upplevelser och 

erfarenheter vid ESBL-smitta. Det är möjligt att erfarenheter bland vårdpersonal och patienter från 

andra länder är annorlunda på grund av annan kulturell bakgrund men socioekonomisk utveckling är 

densamma liksom bakteriernas egenskaper och VRI med multiresistenta bakterier är ett globalt 

problem. Kön och ålder utgjorde inga begränsningar eftersom ESBL-smitta förekommer i alla 

grupper. 

Syftet var att presentera trovärdiga och tillförlitliga resultat som kunde generaliseras till svenska 

förhållanden. Det finns flera styrkor med detta urval av artiklar. Metodavsnittets olika delar 

presenteras på ett utförligt sätt vilket stärker såväl validitet som reliabilitet av resultat och slutsatser 

(Henricson, 2012). Reproducerbarhet är viktigt, vilket innebär att resultat ska kunna upprepas av 

olika forskargrupper. I denna literturgenomgång rapporterades liknande resultat från olika 
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forskargrupper från olika länder vilket också stärker validitet och generaliserbarhet av olika 

observationer (Henricson, 2012).  

Litteraturgenomgången identifierade 17 studier som motsvarade syftet och användes i resultatdelen. 

Kvalitén på studierna bedömdes enligt Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för 

vetenskaplig klassificering och innebar att endast studier med minst medelhög kvalitet inkluderades. 

Alla artiklar fanns som hela artiklar i referentbedömda (peer review) medicinska tidskrifter vilket 

gav en viss garanti för den vetenskapliga kvalitén på studierna och därmed stärker validitet och 

reliabilitet av resultaten. Vid genomgång och analys av artiklarna identifierades de kategorier som 

beskrivits i resultatdelen. Dessa kategorier var resultat av integrering och tolkning enligt Kristensson 

(2014) och leder till en mer överskådlig och begriplig presentation av resultaten.   

När FOHM publicerade sitt kunskapsunderlag (FOHM, 2014) konstaterades att det inte fanns några 

kontrollerade studier med bra bevisvärde beträffande vårdhygieniska åtgärder vid vårdinfektioner 

orsakade av ESBL-producerande bakterier. I denna litteraturgenomgång finns inte heller några 

randomized controlled trial [RCT] studier. Det handlar istället i huvudsak om olika 

observationsstudier i olika kliniska sammanhang med lägre bevisvärde rent vetenskapligt vilket 

enligt vissa bedömare kan påverka validitet och reliabilitet av studieresultaten eftersom det kan 

finnas en tendens att överskatta behandlingsresultatet i sådana studier (Rosen, Axelson, Lindblom 

2008). Flera studier är historiskt kontrollerade för att beskriva effekterna av olika åtgärdspaket 

medan andra är icke-kontrollerade som exempelvis de modelleringsstudier som studerar effekterna 

av olika individuella åtgärder baserade på import av data från litteraturen. Även om RCT studier 

anses vara bäst rent metodologiskt påvisar Rosen, Axelson, Lindblom (2008) att väl genomförda 

observationsstudier visar liknande resultat som väl genomförda RCT studier. Analysen av visar att 

det är kvalitén som avgör. Framförallt understryker författarna betydelsen av val av kontrollgrupp 

och särskilt att kontrollera för socioekonomiskt status.   

 

Slutsats   

 

Följsamhet till basala hygienrutiner med god handhygien före och efter patientkontakt, 

städning/desinficering av den yttre miljön samt utbildning av vårdpersonal är betydelsefulla åtgärder 

för att förebygga och begränsa smittspridning med ESBL-producerande GNB. Det är sjuksköterskans 

uppgift att i samråd med andra professioner initiera, övervaka följsamheten till samt kontrollera 

effekten av implementeringen av sådana åtgärder. Vid brister och dålig följsamhet till basala 

hygienrutiner kan smittspridning ske till andra patienter på en avdelning. Större och kostsamma 

vårdhygieniska åtgärdspaket blir då nödvändiga för att kontrollera smittspridning, samt att undvika 

allvarliga medicinska konsekvenser.  

Fortsatta studier  

FOHM (2014) påpekade att publicerade studier hade lågt bevisvärde. Det har också påpekats i 

litteraturen att evidensen för åtgärder mot kontaktsmitta vid ESBL-bärarskap är otillräcklig 

(Tschudin-Sutter, 2017). Det pågår en diskussion om vilken typ av vårdhygieniska åtgärder man ska 

rekommendera till ESBL-smittade patienter. Vilka faktorer är viktigast för smittspridning? Ska man 

begränsa åtgärder mot kontaktsmitta vid bärarskap? Studier planeras och är på gång för att besvara 

dessa frågor (Tschudin-Sutter, 2017).  

De studietyper som är av intresse för handläggningen av dessa patienter är kontrollerade studier - 

gärna RCT men mer realistiskt fall-kontrollstudier eller kohortstudier av god kvalitet med adekvata 
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kontroller som syftar till att visa bästa handläggning av ESBL-smittade patienter. Frågeställningar 

som är aktuella i sådana studier är till exempel: 

• Är det tillräckligt med basala hygienrutiner vid vård av asymtomatiska bärare med ESBL? 

Kan dessa patienter vårdas på allmän sal eller skall avdelad personal (kohortvård) användas. 

• Vilken betydelse har patienternas grundtillstånd för val av vårdhygienisk omvårdnad? Är det 

skillnad mellan olika avdelningar: onkologi-immunbrist, intensivvårdsavdelning, prematura 

barn, äldrevård, vanlig avdelning? 

• Vid vilka nivåer på följsamhet till handhygien föreligger risk för smittspridning med ESBL 

bakterier och andra multiresistenta bakterier - och hur relaterar denna risk för smittspridning 

till förekomsten av multiresistenta bakterier på en avdelning? 

 

Klinisk tillämpbarhet   

Kunskap om och följsamhet till olika hygienrutiner och dess effekter är en patientsäkerhetsfråga. Det 

är en förhoppning att denna litteraturgenomgång kan bidra till att sjukvårdspersonal får en förbättrad 

förståelse för vilka hygienåtgärder som kan användas och betydelsen av följsamhet till riktlinjer.  

Rent praktiskt skall en ny sjuksköterska få en introduktion till de vårdhygieniska rutiner som gäller 

på avdelningen samt ta del av de skriftliga riktlinjer som finns. Det är viktigt att alla följer basala 

hygienrutiner med hög följsamhet till handhygien med spritdesinfektion av händerna före och efter 

patientkontakt.  Detta mål kan bara nås om all personal regelbundet får vårdhygienisk utbildning. 
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BILAGA A 

Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  Berg, 

Dencker och Skärsäter (1999) och Willdet, 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 väl genomförd multicenterstudie 

med adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvat 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 väl genomförd 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 väl genomförd 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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Matris över inkluderade artiklar                                                                                                                                                                                                                      
 

 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Alp E, 

Altun D,  

Cevahir F, 

Ersoy S,  

Cakir O,  

McLaws ML 

 

       

          2014 

       Turkiet 

 

Evaluation of the 

effectiveness of an 

infection control 

program in adult 

intensive care units: a 

report from a middle-

income country. 

 

Att studera sambandet mellan 

följsamhet till handhygien och 

frekvensen av olika 

vårdrelaterade infektioner 

(VRI). 

 

Design: Retrospektiv registergenomgång 

Urval: 4 st. Vuxen IVA 

Datainsamling: Data på följsamhet till 

handhygien, VRI frekvens, antibiotika, 

multiresistenta bakterier undersöktes 

retrospektivt mellan 2004 och 2012. 

Analys: Frekvenser mättes årligen och bedömdes 

med statistiska metoder 

 

        (-) 

Följsamhet till handhygien 

fördubblades på alla IVA avdelningar 

VRI frekvensen minskade medan frekvensen  

CVK-sepsis ökade. MRSA frekvensen minskade 

liksom pseudomonas. Antibiotika konsumtionen 

var konstant över tid. 

 

 

 

         R 

 

         II 

Andersson H, 

Lindholm C, 

Iversen A,  

Giske C G,  

Örtqvist Å, 

Kalin M, 

Fossum B 

       

           2012 

          Sverige 

Prevalence of antibiotic-

resistant bacteria in 

residents of nursing 

homes in a Swedish 

municipality: healthcare 

staff knowledge of and 

adherence to principles 

of basic infection 

prevention. 

 

Att undersöka prevalensen av 

olika multiresistenta bakterier 

bl.a. ESBL-producerande GNB 

hos äldreboende och fastställa 

riskfaktorer för ev. bärarskap 

smittspridning samt 

personalens kunskaper och 

följsamhet till hygien-

riktlinjer. 

Design: Prevalens studie av boende samt 

uppföljning i 2 år av ESBL-positiva plus 

Intervju-studie av personal  

Urval: Boende på nio äldreboende och 67 

avdelningar. Personal på boenden. 

Datainsamling: Avföringsprover på boende. 

Intervju av personal. 

Analys: Lab analyser av isolerade 

bakteriestammar.   

Fisher test statistisk analys  

 

 

     560  

    (65) 

 

     310   

    (14) 

Tre procent av boende var positiva för ESBL 

(nästan alla var E coli) i avföringsprov (Svabbar) 

och lab. analys visade på spridning mellan boende 

i närbelägna rum. Tidigare antibiotikabehandling 

var en signifikant riskfaktor för ESBL-bärarskap 

Personalens följsamhet till riktlinjer visade en del 

brister i praktiken. 

 

     P+ K 

 

        I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Altun%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25278393
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cevahir%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25278393
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ersoy%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25278393
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cakir%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25278393
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McLaws%20ML%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25278393


                            

III 

 

 

 

 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

 

Barnes SL,  

Morgan DJ,  

Harris AD,  

Carling PC,  

Thom KA 

       

        2014 

        USA  

         

    

 

Preventing the transmission of 

multidrug-resistant organisms: 

modelling the relative importance 

of hand hygiene and environmental 

cleaning interventions. 

Att via simulering bestämma den 

relativa betydelsen av handhygien 

resp. städning för smitta med 

multiresistenta bakterier. 

 

Design: Modellering av smitta mellan 

patienter via personalen händer 

Urval: IVA med 20 patienter 

Datainsamling: Simulering av spridning 

skedde genom att importera litteraturdata i 

modellen 

Analys: Olika scenarier kombinerade 

effekter av städning och handhygien på 

infektionsfrekvensen av multiresistenta 

bakterier. 

 

175  

olika 

scenarier 

studerades 

 

Förbättringar i följsamhet till 

handhygien rutiner var genomgående 

dubbelt så effektiva som förbättrad 

städning mätt som infektion med 

multiresistenta bakterier. 

 

       P 

         

       I 

DalBen M,  

Basso M,  

Garcia C,  

Costa S,  

Toscano C,  

Jarvis W, …  

Levin A 

      

        2013 

     Brasilien 

 

        

 

 

Colonization pressure as a risk 

factor for colonization by 

multiresistant Acinetobacter spp 

and carbapenem-

resistant Pseudomonas 

aeruginosain an intensive care unit. 

 

Att identifiera faktorer som är 

associerade med kolonisation med 

Pseudomonas aeruginosa och 

multiresistant Acinetobacter spp. 

 

 

 

Design: Historisk kontroll studie i 3 faser 

under 28 månader med 2 interventioner för 

utbildning i handhygien. 

Urval: Pat och personal på IVA mellan 

2000-  2002. 

Datainsamling: Odlingsdata på alla nya 

patienter på IVA; Allvar av under-liggande 

sjukdom på patient; Mätning av följsamhet 

till handhygien hos personal 

Analys: Mätvärden inklusive 

kolonisationstryck jämfördes med olika 

statistiska metoder över tid. 

 

    457 

 

   (132) 

Följsamhet till handhygien nästan 

fördubblades efter utbildning före och 

efter patientvård, respektive, men 

sjönk påtagligt både före och efter 

patientvård i sista fasen. 67 pat. blev 

koloniserade under studien. 

Kolonisationstrycket mer än 

fördubblades under studietiden 

I multivariata analys var 

kolonisationstryck och underliggande 

sjukdom associerade med 

kolonisationsrisk. 

    

   CCT 

      

      II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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   Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte                      Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

 

Fabbri G,  

Panico M,  

Dallolio L,  

Suzzi R,  

Ciccia M,  

Sandri F,  

Farruggia P 

 

         2013 

        Italien 

 

          

 

 

Outbreak of 

ampicillin/piperacillin-

resistant Klebsiella 

pneumoniae in a neonatal 

intensive care unit (NICU): 

investigation and control 

measures. 

 

 

 

Att beskriva ett utbrott med 

Klebsiella på ett NICU: 

vårdhygieniska insatser och en 

checklista för att mäta 

personalens följsamhet till 

insatserna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Design: En observations studie under ett 

smittutbrott på NICU med sex sepsisfall 

Urval: Tretton bäddar NICU med 21 

sjuksköterskor utbildade i vårdhygien rutiner 

följdes under 2 månader. 

Datainsamling/Analys: Dagliga inspektioner 

och intervjuer av personal om följsamhet till 

hygienrutiner enligt check-lista, samt 

mikrobiologiska tester inklusive miljö prover 

och typning av bakterier 

 

 

 

  

 

29 personal 

 

13 bäddar 

 

 

Inspektion med checklista visade följande 

brister:  

Singel dos i.v. lösning gavs till flera 

patienter, engångstuber med salva 

användes flera gånger, återanvändnings 

processer var felaktiga, förberedelser av 

i.v. lösningar gjordes inte på avsedda 

platser, felaktiga desinfektionsmedel 

användes vid yt-desinfektion, skydd mot 

kontaktsmitta var otillräcklig. 

 

         P 

 

        II 
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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 

Geladari A,  

Karampatakis T,  

Antachopoulos C, 

 Iosifidis E, 

 Tsiatsiou O, 

Politi L,  

Karyoti A, 

 Papanikolaou V, 

Tsakris A, 

 Roilides E, 

 

        2017 

     Grekland 

 

        

Epidemiological 

surveillance of multidrug-

resistant gram-negative 

bacteria in a solid organ 

transplantation 

department. 
 

Att utvärdera effekten av ett 

åtgärdspaket (intensifierad 

vårdhygien) på kolonisering 

och infektion med ESBL 

Carba i samband med 

organtransplantation.  

 

 

Design: Historisk kontroll  

Urval: Personal/patienter på 

transplantationsavdelning. Datainsamling: 

Incidens av bärarskap/infektion under 29 

månader. Odling av patienter före och efter 

åtgärdspaketet (övervakningsodlingar, 

förebyggande av kontaktsmitta, 

handhygien, utbildning av personal, 

monitorering av följsamhet samt städning-

rengöring).  

Analys:  Effekt av åtgärdspaketet på 

incidens av infektion/bärarskap beräknades 

statistiskt med liniär regression.  

 

     47  

    före  

intervention 

      (-) 

 

43 efter 

intervention 

      (-) 

 

 

 

 

Incidensen av ESBL carba minskade från 

19procent till 9procent i samband med 

åtgärdspaketet. Följsamhet till förebyggande 

av kontaktsmitta, samt handhygien 

förbättrades  

 

 

      CCT 

 

        II 

Guet-Revillet H, 

Monnier PharmD A 

L, Breton BS N, 

Descamp MD P, 

Lecuyer PharmD H, 

Alaabouche BS I, 

… Zahar MD J-R 

         

         2012 

     Frankrike 

Environmental contaminat

ion with extended-

spectrum β-lactamases: is 

there any difference 

between 

Escherichia coli and  

Klebsiella spp? 

 

 

 

Att bedöma graden av 

kontamination i 

sjukrummen hos bärare och 

infekterade barn med ESBL 

producerande GNB. 

 

 

Design: Prospektiv observations-studie  

Urval: 5 rumsytor odlades systematiskt i 

rummen hos ESBL-bärare och infekterade 

barn.  

Datainsamling: Kliniska - och 

Miljöodlingar 

Analys: Multivariata för att identifiera 

riskfaktorer för kontaminering 

 

 

94  

 

46 med E.coli 

 

48 med 

Klebsiell 

 

470 

miljö-odlingar 

 

Av miljöodlingarna var 4 procent positiva för 

ESBL-producerande GNB. Klebsiella som 

hittades oftast medan bara två Coli hittades. 

Många av isolaten var identiska med stammar 

isolerade hos barn. Multivariata analys visade 

att bärarskap/infektion med ESBL-

producerande Klebsiella var den enda 

riskfaktorn signifikant associerad med 

kontaminering av sjukhusmiljön. 

 

 

        P 

 

        I 

 

 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Geladari%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28251730
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Karampatakis%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28251730
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Antachopoulos%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28251730
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Iosifidis%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28251730
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tsiatsiou%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28251730
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Politi%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28251730
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Karyoti%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28251730
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Papanikolaou%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28251730
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tsakris%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28251730
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Roilides%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28251730
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guet-Revillet%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22325483
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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 

 

Kapil R,  

Bhavsar HK, 

Madan M. 

 

       

        2015 

       Indien  

 

Hand hygiene in 

reducing transient flora 

on the hands of 

healthcare workers: an 

educational 

intervention. 

 

Att undervisa 

sjukvårdspersonal och 

vaktmästare i korrekt 

handhygien teknik genom att 

mäta mängden kvarvarande 

bakterier efter 

handdesinfektion med 

alkoholbaserade 

desinfektionsmedel. 

 

Design: Experimentell+ intervju 

Urval: Läkare, studenter, sjuksköterskor, 

vaktmästare, 

Städpersonal på specialistsjukhus. 

Datainsamling: Samtliga deltagare 

undervisades i korrekt HH teknik och 

frågeformulär om uppfattning om 

handdesinfektion delades ut 

Analys:  Fingrar odlades före och efter 

handdesinfektion och bakteriekolonier 

räknades.  

 

 

       60  

       (-) 

 

Med handdesinfektion med korrekt teknik 

skedde en 95-99procent reduktion (läkare, 

sjuksköterska), och 70 resp. 50 procent 

reduktion bland vaktmästare och städpersonal. 

Tre personal bar på multiresistenta bakterier. 

Tidsbrist och attityd var orsak till dålig 

följsamhet till god handhygien.  

 

     

    P + K 

       II 

Kardaś-Słoma L, 

Lucet JC, 

Perozziello A, Pelat 

C, Birgand G, 

Ruppé E, Boëlle 

PY, Andremont A, 

Yazdanpanah Y  

 

       2017 

     Frankrike 

 

Universal or targeted 

approach to prevent the 

transmission of 

extended-spectrum beta-

lactamase-producing 

Enterobacteriaceae in 

intensive care units: a 

cost-effectiveness 

analysis. 

Att bedöma 

kostnadseffektiviteten av 

sjukhusbaserade strategier för 

att förhindra spridning och 

infektion av ESBL bakterier 

på en IVA. 

Design: Dynamisk stokastisk 

transmissionsmodell 

Urval:  Sjukhuspatienter i en hypotetisk 

10-bädd sal på IVA 

Datainsamling: Basala rutiner jämfördes 

med förbättrade rutiner tex handhygien, 

antibiotikarestriktivitet, screening av 

patienter, kohortvård, kombinationer av 

åtgärder. 

Analys: Spridning av ESBL, infektion, 

samt olika kostnads mått 

 

 

 

Alla hygienstrategier reducerade spridning och 

infektion samt kostnader men var billigast vid 

förbättrad följsamhet till handhygien: 

Handhygien var den mest kostnads-effektiva 

strategin (26 procent kostnadsbesparing) för att 

förhindra ESBL spridning. 

 

       P 

        

       I 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 



                            

VII 

 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Kousouli E,  

Zarkotou O,  

Politi L, 

 Polimeri K,  

Vrioni G, 

Themeli-Digalaki K,  

Tsakris A, 

Pournaras S 
 

       2017 

    Grekland 

 

        

 

Infection control 

interventions affected 

by resource shortages: 

impact on the incidence 

of bacteremias caused 

by carbapenem-resistant 

pathogens. 
 

 

 

Att i samband med 

resursbrist på 

vårdpersonal och materiel 

utvärdera ett 

åtgärdsprogram vid sepsis 

orsakad av ESBL carba 

(Carbapenem resistenta 

bakterier) 

 

 

 

 

Design: Historisk kontroll med jämförelse 

av effekt före och efter åtgärdsprogram 

under 6 år 

Urval: Pat på sjukhus med normalt hög 

förekomst av ESBL Carba före och efter 

införande av åtgärdsprogram med striktare 

hygienrutiner. 

Datainsamling: Följsamhet till 

åtgärdsprogrammet mättes samt regelbundna 

odlingar vid sepsis 

Analys: En linjär statistiks modell 

utvärderade ökningen av sepsis med ESBL 

carba. 

 

 

      531 

       (-) 

Ökningen av incidensen av sepsis i slutet på 

studie berodde på minskat deltagande i 

utbildning och följsamhet till hygienrutiner. 

Minskad följsamhet till handhygien och minskad 

närvaro vid utbildning var de viktigaste 

faktorerna. Det bedömdes att resursbristen 

bidragit till ökningen av sepsisincidensen trots en 

minskning tidigt i samband med åtgärdspaketet. 

 

       CCT 

 

         II 

 

Lai C-C,  

Lee C-M,  

Chiang H-T,  

Hung C-T,  

Chen Y-C,  

Su L-H, …  

Hsueh, P-R 

 

          2017 

       Taiwan 

 

Implementation of a 

national bundle care 

program to reduce 

catheter-associated 

urinary tract infection in 

high-risk units of 

hospitals in Taiwan. 

 

 

Att undersöka effekten på 

infektionsincidensen av 

ett evidensbaserat 

åtgärdspaket (care bundle) 

vid kateter associerad 

UVI (KAT-UVI) på 

högriskavdelningar 

 

 

Design: Multicenter historisk kontrollstudie  

Urval: Patienter o Personal på olika kliniker 

o sjukhus med hög risk för KAT-UVI.  

Datainsamling:  Incidensen av Kad-UVI 

samt följsamhet till två åtgärdspaket (initialt 

och uppföljande) mättes före och efter 

intervention. Urinodlingar vid infektion  

Analys: Incidenserna av KAD- UVI före och 

efter intervention presenterade som ett 

incidensratio med signifikansmätning och 

association med följsamhetskriterier 

beräknades.  

 

 

196 sängar 

 

Antal 

deltagare 

ej angivet 

 

 

 

Incidensen KAD-UVI minskade med 23 procent 

Följsamhet till interventioner var mer än 93 

procent både vid implementering av åtgärder och 

vid uppföljning: sämst följsamhet hade rengöring 

av perineum och handhygien initialt och kontroll 

av urinkateter vid uppföljning. Svamp och 

multiresistenta bakterier kvarstod som vanligast 

vid uppföljning.  

 

 

       CCT 

 

          II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kousouli%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28879405
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zarkotou%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28879405
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Politi%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28879405
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Polimeri%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28879405
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vrioni%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28879405
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Themeli-Digalaki%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28879405
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tsakris%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28879405
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pournaras%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28879405
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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 

 

Pelat C,  

Kardaś-Słoma L,   

Birgand G, Ruppé E, 

Schwarzinger M, 

Andremont A, 

Yazdanpanah Y 

   

       2016 

   Frankrike 

 

 

Hand hygiene, 

Cohorting, or Antibiotic 

Restriction to Control 

Outbreaks of Multidrug-

Resistant Enterobacteria

ceae. 

 

 

Att undersöka vilken 

sjukhushygienisk 

strategi som är bäst för 

att minska spridningen 

av ESBL-producerande 

GNB på IVA. 

 

Design: En stokastisk transmissionsmodell för att 

utvärdera effekten av sjukhushygieniska interventioner 

vid ESBL GNB infektion  

Urval: Ett modellerat utbrott på 

Intensivvårdsavdelning.  

Datainsamling/Analys: 26 strategier kombinerade 

effekten av 3 interventioner: 1) bättre handhygien 2) 

Kohortvård 3) Antibiotikarestriktion 

 

  

Förbättrad handhygien reducerade risken 

för smittspridning med 91procent. 

Kohortvård reducerade risken med 

ytterligare 7 procent och 

antibiotikarestriktion bara en marginell 

förbättring.  

 

 

P 

 

I 

 

 

Sumer S 

Turk Dagi H, 

Findik D,  

Arslan U,  

Aktug Demir N, 

Ural O, 

Tuncer I. 

 

          2014 

        Turkiet  

 

          

Two outbreaks of 

ESBL-producing 

Klebsiella pneumoniae 
in a neonatal intensive 

care unit.  

 

 

 

 

Att kartlägga orsakerna 

till utbrott med ESBL 

producerande bakterier 

på en 

neonatalavdelning. 

Design: Observations studie 

Urval: Personal och barn på en neonatalavdelning  

Datainsamling: Odlingar från barn och personal samt 

insamling av uppgifter på typ av brott mot 

hygienriktlinjer under pågående utbrott med ESBL 

bakterier 

Analys: Bedömningar gjordes baserade på 

observationer av brott mot hygienriktlinjer 

  

      70 

 

      (-) 

 

Kohortvård och träning av personal i 

följsamhet till hygienrutiner. Inspektioner 

visade brott mot hygienrutinerna: Inget 

handskbyte mellan procedurer, eller efter 

rengöring av avföring på i samma patient. 

Kolonisering berodde på bristande rutiner 

vid kontaktsmitta. 

 

          P 

 

          II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Camille%20Pelat&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Lidia%20Karda%C5%9B-S%C5%82oma&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Gabriel%20Birgand&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Etienne%20Rupp%C3%A9&eventCode=SE-AU
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sumer%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24127911
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Turk%20Dagi%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24127911
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Findik%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24127911
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Arslan%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24127911
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aktug%20Demir%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24127911
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ural%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24127911
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tuncer%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24127911


                            

IX 

 

 

 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Szél B,  

Reiger Z, 

 Urbán E,  

Lázár A,  

Mader K,  

Damjanova I,  

Nagy K,  

Tálosi G 

 

         

           2017 

         Ungern 

Successful elimination 

of extended-spectrum 

beta-lactamase (ESBL)-

producing nosocomial 

bacteria at a neonatal 

intensive care unit. 

 

 

Att genom ett åtgärdsprogram 

kontrollera och eliminera 

ESBL producerande bakterier 

från en neonatal avdelning 

 

 

 

 

 

 

 

Design: En historisk kontroll i 2 faser över 

en 2-årsperiod 

Urval: Patienter och personal på en 

neonatalavdelning  

Datainsamling: fas 1 retrospektiv analys av 

följsamhet till handhygien + 

infektionsfrekvens; fas 2: Utbildning med 

nya protokoll för ventilation, antibiotika, 

barnbad, utbildning i handhygienrutiner, 

miljöodlingar, nya vattenfilter, fler 

spritflaskor, intensiv städning, odlingar, 

kohortvård; fas 3: Propektiv fas 

Analys: Rutin statistiska metoder användes 

för signifikans beräkningar av data 

genererade under fas I och fas 3  

 

 

       (-) 

Efter införande av åtgärdspaketet (prospektiva 

fasen) konstaterades minskad vårdtid, 

reducerad infektions-frekvens (ESBL bakterier) 

och antal dagar i mekanisk ventilation. 

Signifikant ökning av handspritkonsumtion 

med ökad följsamhet till handhygien riktlinjer.  

 

    CCT 

      II 

Ustun C, Cihangiroglu, 

M 

 

      2012 

    Turkiet 

 

 

 

Health care workers 

mobile phones: a 

potential cause of 

microbial cross-

contamination between 

hospitals and 

community 

Att undersöka risken för 

spridning från sjukhus ut till 

samhället av ESBL 

producerande E coli och 

stafylokocker via personalens 

mobiltelefoner  

Design: Prevalensstudie med odling och 

intervju  

Urval: Sjuksköterska, lab-personal, 

sjukvårds-personal med mobiltelefon från 

olika avdelningar på specialistavdelning. 

Datainsamling: Mobiler odling vid 1 

tidpunkt och ett fråge-formulär 1) Des-

infekterar du din mobil? 2) Använder andra 

din mobil utanför sjukhus  

Analys: Odling Stafylococcer och ESBL E. 

Coli Stat. med T-test 

 

184 mobiler 

av 350 

personal vid 

universitets-

sjukhus 

(Läkarna ville 

inte delta) 

98 procent av personalens mobiltelefoner var 

odling positiva: 11.2 procent ESBL-coli. 

Signifikant mer växt av ESBL-Coli hos IVA 

personal jämfört övrig personal. 

97 procent av personal desinfekterade aldrig sin 

mobil och alla användes av familje-

medlemmar. 

 

     CCT 

 

 

       II 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sz%C3%A9l%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27878781
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Reiger%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27878781
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Urb%C3%A1n%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27878781
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=L%C3%A1z%C3%A1r%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27878781
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mader%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27878781
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Damjanova%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27878781
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nagy%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27878781
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=T%C3%A1losi%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27878781


                            

X 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                         

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Wiklund S,  

Fagerberg I,  

Örtqvist Å,  

Brolide K,  

Tammelin, A 

 

        2015 

      Sverige 

 

Staff experiences of 

caring for patients with 

extended-spectrum β-

lactamase-producing 

bacteria: A qualitative 

study. 

 

Att öka kunskapen om vad 

det innebär för personalen 

inom akutvården och på 

äldre-boenden att vårda 

patienter med ESBL-

producerande bakterier. 

 

 

Design: Kvalitativ Intervjustudie  

Urval: Läkare, undersköterskor o 

sjuksköterskor i akutvården och vid 

äldreboenden 

Datainsamling: Intervju 

Analys: En modifierad version av “Grounded 

Teorin” användes. 

 

 

 

Akutvård: 5 

läkare, 5 ssk, 

5 usk 

(2 läkare) 

 

Äldre-

boende:  

5 usk, 5 ssk 

      (0) 

 

 

I akutvården var kärnfrågan “att verka som 

expert i en kaotisk miljö”. Trots resurs-brist 

försöker personalen erbjuda den bästa möjliga 

vården till patienter med ESBL. Inom 

äldreboenden var kärnfrågan som “den anställde 

som trots osäkerhet erbjuder de boende en god 

vård”. “Trots rädsla och dåliga kunskaper 

försökte studiedeltagarna ge de boende en god 

vård”. 

 

 

 

       K 

 

 

       II 

 

 

 

Zhou J,  

Li G 

Ma X,  

Yang Q,  

Yi J 

 

            2015 

            Kina 

 

Outbreak of colonization 

by carbapenemase-

producing Klebsiella 

pneumoniae in a neonatal 

intensive care unit: 

Investigation, control 

measures and 

assessment.  

 

Att undersöka effekten av 

vårdhygieniska åtgärder i 

samband med ut utbrott av 

carbapenemase-producerande 

Klebsiella pneumoniae på en 

neonatal 

intensivvårdsavdelning.  

Design: En observationsstudie under ett utbrott 

av ESBL carba 

Urval: Tjugo bäddar på neonatal IVA  

Datainsamling: I samband med första fallet: 

Odlingar från patienter, yttre miljö och personal, 

inspektioner av följsamhet till handhygien.  

Analys: Situationen bedömdes efter genomförda 

åtgärder. 

 

 

 

        (-) 

Åtgärder efter första fallet: 

Bakterieodlingar enligt ”datainsamling” avslöjade 

ytterligare 7 koloniserade barn. 

Striktare handhygien rutiner efter inspektioner, 

enkelrum var begränsade och andra kontaktrutiner 

infördes, intagningsstopp, tidig hemgång, 

noggrann slutstädning samt flytt till ny avdelning 

för koloniserade barn. 

Efter dessa åtgärder slutade smittspridningen. 

 

         P 

 

         II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

”Grounded Teorin” (GT) är en systematisk metodologi inom social vetenskap som innebär att man konstruerar en teori baserad på analys av data. GT fungerar induktivt (experimentellt) och skiljer sig därigenom från det 

hypotetiska-deduktiva”. Innebär bl.a. kontinuerliga jämförelser, kodning, kategorisering, och generering av teorier.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wiklund%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26293998
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fagerberg%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26293998
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%C3%96rtqvist%20%C3%85%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26293998
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Broliden%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26293998
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tammelin%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26293998
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhou%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26149749
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Li%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26149749
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ma%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26149749
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yang%20Q%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26149749
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                                                                                                                                                                                                              BILAGA C 

Uppdaterade Basala hygienrutiner– Väsentligaste punkterna enligt FOHM 2016  

Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS, 2015) Basal hygien i vård och omsorg, uppdaterades 2016 mot bakgrund av ESBL smitta. 

 

Arbetskläderna ska vara kortärmade och ska bytas dagligen och vid behov. 

 

Vid risk för kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material ska engångsskyddsförkläde av plast eller patientbunden skyddsrock 

användas för att skydda arbetsdräkten. 

 

• Underarmar och händer ska hållas fria från armbandsur, smycken, bandage, förband, stödskenor eller motsvarande. Naglarna ska vara 

korta och fria från konstgjorda material. 

 

• Händerna ska desinfekteras med ett alkoholbaserat handdesinfektionsmedel, eller något annat medel med motsvarande effekt, omedelbart 

före och efter ett vård- eller omsorgsmoment. 

 

• Tvål och vatten ska enbart användas vid synlig eller kännbar smuts samt vid vård av patient/vårdtagare med magsjuka. 

• Skyddshandskar ska användas vid risk för kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material. Handskarna ska tas av direkt efter 

och bytas mellan olika arbetsmoment. 

 

 

 


