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SAMMANFATTNING 

Inledning/Bakgrund 

Vårdrelaterade infektioner är infektionstillstånd som drabbar patienter till följd av 

sjukhusvistelse eller behandling inom vården. Tidig förespråkare gällande hygien var 

bland andra Florence Nightingale (1820-1910). Ämnet hygien är fortfarande aktuellt då 

smittspridningen ökar inom vården trots att det finns noggranna riktlinjer och god 

kunskap om hur detta ska förhindras. World health organization och Control disease 

center har utvecklat internationella riktlinjer för hur god vårdhygien bör bedrivas för att 

förhindra smittspridning. I Sverige finns riktlinjer framtagna av Socialstyrelsen om 

vårdhygien som har till syfte att förhindra smittspridning Den vanligaste smittvägen är 

kontaktsmitta via personalens händer och detta kan till stor del undvikas med god 

handhygien. Forskning visar att det kan innebära hög arbetsbelastning både psykiskt 

och fysiskt att arbeta som sjuksköterska inom akutsjukvård på grund av den stressiga 

miljön. Denna studie avser att undersöka hur följsamheten av handhygienrutiner hos 

sjuksköterskor inom akutsjukvård ser ut, vilka faktorer som kan påverka följsamheten 

av handhygienrutiner inom akutsjukvård samt vilka förbättringsåtgärder som prövats 

inom området.  

Syfte 

Syftet med studien var att belysa följsamheten av handhygienrutiner hos vårdpersonal 

inom akutsjukvård.  

Metod 

Litteraturstudie valdes som metod för studien. Metoden valdes för att undersöka det 

nuvarande kunskapsläget inom det valda området. 

Resultatet i studien är baserat på vetenskapliga artiklar som noga valts ut från 

databaserna Pubmed och Cinahl där sökningarna gjordes. Till resultatet valdes och 

sammanställdes 15 artiklar som svarade på studiens syfte och frågeställningar.  

Resultat 

I resultatet framkom det att följsamheten av handhygienrutiner inom akutsjukvård 

generellt var låg bland vårdpersonal. Flera faktorer påverkade följsamheten av 

handhygien inom akutsjukvård, en del positivt och andra negativt. Faktorer som ledde 

till ökad följsamhet var aktiv utbildning, ökad kunskap och återkoppling. Faktorer som 

påverkade följsamheten negativt var tidsbrist, ömma och torra händer och att handskar 

användes. Förbättringsarbeten under längre tid med återkoppling visade sig ha bäst 

effekt i form av ökad och kvarstående följsamhet av handhygienrutiner inom 

akutsjukvård.  

Slutsats 

Studien har visat att följsamheten av handhygienrutiner inom akutsjukvård generellt är 

låg då enbart en studie visade på hög följsamhet. Det framkom att flera faktorer 

påverkar följsamheten av handhygien inom akutsjukvård. Återkommande utbildning 

med fokus på återkoppling hade betydande positiv påverkan på följsamheten. 

Omfattande förbättringsarbeten under lång tid har visat sig öka följsamheten. 

Nyckelord: följsamhet, handhygien, vårdpersonal, akutsjukvård  
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INLEDNING 

Sjukvårdens historia visar att hygien har varit och är ett viktigt ämne och att 

vårdrelaterade infektioner (VRI) funnits länge. Florence Nightingale kämpade mot 

soldaternas sårinfektioner och Ignaz Semmelweis upptäckte barnsängsfebern redan på 

1800-talet (Ericson och Ericson, 2009). Dessa tidiga tankar om hygien har mycket 

gemensamt med dagens kamp mot sårinfektioner som är orsakade av multiresistenta 

bakterier. VRI är infektionstillstånd som drabbar patienter till följd av sjukhusvistelse 

eller behandling inom vården, oavsett om det sjukdomsframkallande ämnet tillförts i 

samband med vården eller härrör från patienten själv (Ericson & Ericson, 2009). 

Urinvägsinfektion (UVI) och pneumoni är två av de vanligaste infektionerna som sprids 

inom sjukvården. Handtvätt som är en av de grundläggande metoderna för att förhindra 

smittspridning inom sjukvården har först under de senaste årtiondena införts inom 

ramarna av skriftliga riktlinjer för handhygien (Jumaa, 2005). Trots att det idag finns 

god kunskap om hur patienter och personal kan skyddas, så har smittspridningen av 

exempelvis Methicillinresistenta staphylococcus aureus (MRSA) inte minskat 

(Smittskyddsinstitutet, 2011). Smittskyddsinstitutet (2012A) konstaterar att spridningen 

av antibiotikaresistenta bakterier har fortsatt att öka under 2011 med 19 procent jämfört 

med 2010. Socialstyrelsen har utvecklat noggranna föreskrifter för basal hygien inom 

hälso- och sjukvården och anger de krav som alla verksamheters lokala basala 

hygienrutiner ska vara grundade på (Socialstyrelsen, 2007). Intresset för VRI och att 

bekämpa smittspridning av infektioner är aktuellt då det fortfarande pågår en ökning av 

infektioner (Gunnarsdotter & Bergqvist, 2011). Denna studie har för avsikt att 

undersöka följsamheten av rutiner för handhygien. Fokus i denna studie ligger på 

vårdpersonal inom akutsjukvård, där särskilt många interaktioner mellan vårdpersonal 

och patienter sker dagligen i en ibland stressande arbetsmiljö.   

BAKGRUND 

Hygien genom historien 

Tidig förespråkare för hygien var Florence Nightingale (1820-1910). Nightingale 

arbetade i fält under Krimkriget på 1850-talet i Istanbul, tillsammans med 32 

sjuksköterskor.  Sjukhuset och sjukvården var vid denna tid i dåligt skick. Genom att 

utöka lokalerna, städa, tvätta kläder, se till att soldaterna kunde tvätta sig och få värme 

så minskade dödsantalet från 42 procent till 2 procent bland soldaterna redan efter en 

månad. En förlossningsläkare, Ignaz Semmelweis (1818-1865) upptäckte ett samband 

mellan obduktion och dödlighet i barnsängsfeber (betahemolytisk streptokock-sepsis). 

Semmelweis åtgärd som innebar att läkarna tvättade händerna mellan obduktion och 

förlossning minskade dödligheten av barnsängsfeber från 10 procent till 1 procent. 

Semmelweis kollegor ansåg upptäckten vara upprörande, ”att någon kunde påstå att en 

läkares händer skulle vara smutsiga”! (Ericson & Ericson, 2009,s.11). Semmelweis 

upptäckt beskriver vilka konsekvenser kontaktsmitta kan ge. Louis Pasteur (1822-1895) 

var en professor i kemi som 30 år senare stod upp för Semmelweis. Pasteur identifierade 

de bakterier Semmelweis hade talat om i form av streptokockbakterier och bekräftade 

upptäckten. En annan vetenskapsman som haft stor betydelse för operationssjukvården 

var kirurgen Joseph Lister (1827-1912). Lister brukar kallas antiseptikens fader och 

gjorde en del experiment med karbolsyra, bland annat genom att angripa de 

mikroorganismer som fanns i luften på operationssalarna. Denna metod visade sig efter 

viss utveckling vara effektiv mot sårfeber vilket resulterade i en ökad överlevnad efter 

operationer och metoden spreds världen över (Ericson & Ericson, 2009). 
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Begreppet hygien 

Definitionen av begreppet hygien är enligt Lindskog (2011): Renlighet, hälsovård och 

hälsovårdslära, det vill säga de yttre faktorer som påverkar vår hälsa. Ordet hygien 

härstammar från ett grekiskt ord hygienine, femininform

. Hygien är även en medicinsk disciplin som 

omfattar miljöfaktorers inverkan på människors hälsotillstånd. Ämnet hygien fick en 

vetenskaplig bas då en professur i allmän hälsovårdslära upprättades vid Karolinska 

Institutet år 1876 (Institutet för miljömedicin, 2010). Smittskyddsinstitutet (2011) 

beskriver att vårdhygien innebär att förhindra smittspridning och uppkomst av 

vårdrelaterade infektioner. I Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och tandvårdslagen 

(1985:125) beskrivs att vården ska vara av god kvalitet med en god hygienstandard.  

God vårdhygien kan ses som en viktig del i kampen mot den ökande spridningen av 

antibiotikaresistens (Smittskyddsinstitutet, 2012A).   

Basala hygienrutiner  

I Sveriges riktlinjer för vårdhygien utgör basala hygienrutiner grunden och är numera 

obligatoriska inom sjukvårdsinrättningar (Socialstyrelsen, 2007). Enligt Socialstyrelsens 

föreskrift SOSFS 2007:19 ska var och en som arbetar inom verksamheter som rättar sig 

efter hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) tillämpa handhygien och övriga basala 

hygienrutiner under vårdarbete (Socialstyrelsen, 2007). Basala hygienrutiner ska 

tillämpas överallt där vård och omsorg bedrivs (SOSFS 2007:19), oberoende av 

vårdgivare och vårdform (Socialstyrelsen, 2007). Det finns övertygande evidens för att 

konsekvent tillämpning av basala hygienrutiner förhindrar direkt eller indirekt 

kontaktsmitta via personalens händer och kläder (Socialstyrelsen, 2008). Enligt 

Socialstyrelsen (2007) ingår följande moment i basala hygienrutiner: Arbetskläder, 

vilket betyder kortärmad arbetsdräkt. Handhygien (det vill säga alltid handdesinfektion, 

ibland också handtvätt) och handskar samt skyddskläder: engångsplastförkläde eller 

patientbunden skyddsrock, ibland stänkskydd 

Basala hygienrutiner ska användas när vård, undersökningar eller behandlingar utförs 

med patienter, vårdtagare, brukare, kunder, samt boende. Syftet med detta är att 

förhindra smitta från patient till personal och från personal till patient, (direkt 

kontaktsmitta) samt mellan patienter, via personalens händer och kläder (indirekt 

kontaktsmitta). Förutsättningar för att uppnå syftet med basala hygienrutiner är att 

huden är hel, naglarna korta och att konstgjorda naglar eller nagellack inte används. 

Ringar, armband eller armbandsur ska heller inte användas. Örhängen, andra smycken 

eller föremål ska inte hänga ned i arbetsfältet. Långt hår och skägg ska fästas upp. 

Huvudduk ska fästas upp och/eller stoppas in under klädseln, bytes dagligen och tvättas 

i minst 60°C. Handkräm ska användas för att förebygga torra och nariga händer. Den 

vanligaste smittvägen i vården är kontaktsmitta via personalens händer. Därför har 

basala hygienrutiner införts för att förebygga smittspridning i alla 

omvårdnadssituationer (Socialstyrelsen, 2008).  

Handhygien 

Internationella riktlinjer för handhygien 

World Health Organisation (WHO) bedriver sedan 2005 kampanjen ”Clean care is safer 

care”. Kampanjen har fem huvudbudskap och dessa rör säkerhet kring blod, injektioner, 

invasiva ingrepp, vatten- och avfallshantering och handhygien (WHO, 2009). Mathai, 

Allegranzi, Kilpatrick & Pittet (2010)  menar att målmedvetna åtgärder krävs för att 

minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner i världen och för att förbättra 
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patientsäkerheten. WHO:s ovan nämnda kampanj ledde till omfattande riktlinjer för 

handhygien i vården. Den slutliga versionen gavs ut i mars 2009 och innehåller 

rekommendationer om indikationer, utförande och produkter för handhygien. Några av 

de grundläggande rekommendationerna som WHO tar upp i kampanjen är:  

Tvätt av händer bör ske med tvål och vatten när dessa är synligt smutsiga med blod och 

andra kroppsvätskor eller efter toalettbesök. I de fall då exponering för potentiella spor- 

eller patogener är misstänkt eller bevisad, finns kunskapen om att tvål och vatten har 

den bästa effekten. Clostridium difficile är ett exempel som orsakas av sporer eller 

patogener. Alkoholer, klorhexidin, jodoforer och andra antiseptiska medel har dålig 

effekt mot sporer (Mathur, 2011). Alkoholbaserad handdesinfektion bör användas 

rutinmässigt om händerna inte är synligt smutsiga. (WHO, 2009). 

WHO har genom sitt förbättringsarbete utvecklat fem internationella riktlinjer vilka 

benämns ”5 moments of hand hygiene”. Enligt WHO:s riktlinjer bör handhygienrutiner 

användas vid alla dessa moment för att minska smittspridning inom sjukvården: Före 

kontakt med patient, före rent aseptiskt moment, efter kontakt med kroppsvätskor, efter 

kontakt med patient, efter kontakt med miljön kring patienten (Smittskyddsinstitutet, 

2012).  

Detta stämmer även överens med Center for disease control and preventions (CDC) 

internationella riktlinjer för handhygien i sjukhusmiljöer. CDC har följande angivelser 

på när desinfektion av händer bör ske: Innan kontakt med patienter, innan handskar tas 

på, innan invasiva ingrepp, exempelvis vid införande av perifer venkateter som inte 

kräver kirurgiskt ingrepp. Efter kontakt med patient vid moment såsom blodtryck och 

puls, efter kontakt med kroppsvätskor, slemhinnor och sårförband om inte händerna är 

synligt smutsiga, vid kontakt med fler patienter. Efter kontakt med medicinsk utrustning 

(tillexempel stetoskop eller blodtrycksmanschett) eller annat material, samt vid 

användning av handskar (Center for disease control and prevention, 2002).  

Handtvätt 

Enligt svenska riktlinjer framtagna av Socialstyrelsen (2007) bör en grundlig handtvätt 

utföras enligt följande;  

Tvätta händerna noga, torka ordentligt torrt med fabriksrent papper och desinfektera 

sedan händerna.  

Sprickor i huden kan leda till att bakterier koloniserar huden och leder till spridning av 

virus samt andra mikroorganismer. Handtvätt bör endast ske vid synlig smuts. Det 

beskriver även Visscher och Randall (2012) och menar att handtvätt kan bidra till att 

händerna torkar ut och att vårdpersonal därför väljer att undvika att tvätta händerna. 

Handtvätt bör ske enbart om händerna är synligt smutsiga eller känns smutsiga men 

dock alltid efter kontakt med patient med kräkning eller diarré (Vårdhandboken, 2012).  

Handdesinfektion  

Vid desinfektion av händer med alkoholbaserat medel ska handdesinfektionsmedel som 

är godkänt enligt Svensk standard för kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska 

medel (SS-EN 1500) användas enligt följande:  

Före och efter varje patientnära arbete. Före rent arbete och efter smutsigt arbete. Före 

och efter användning av handskar och alltid efter handtvätt (Smittskyddsinstitutet, 

2012).  

Den metod som anses mest effektiv är alkoholdesinfektion. Denna typ av desinfektion 

minskar andelen vårdrelaterade infektioner (Mathur, 2011). Alkoholdesinfektion av 

händerna är betydligt skonsammare för huden än tvätt med tvål och vatten. Pedersen, 
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Held, Johansen och Agner (2005) menar att kombinationen av handtvätt och 

handdesinfektion har större effekt jämfört med endast handtvätt. Handtvätt kan torka ut 

händerna men desinfektion med alkohol efter minskar hudirritationen och återfuktar 

händerna. 

Lagar och förordningar som styr hälso- och sjukvården i Sverige 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763), Smittskyddslagen (2004:168), 

Smittskyddsförordningen (2004:255), Patientsäkerhetslagen (2010:659), Lex Maria 

(SOSFS 2005:28), Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9), Socialstyrelsens föreskrifter om basal 

hygien inom hälso- och sjukvården m.m. (SOSFS 2007:19), Arbetsmiljölagen 

(1977:1160), Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2005:1) (Stockholms läns landsting, 

2012). 

Enligt Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO, 2012) är Smittskyddsinstitutet (SMI) i 

Sverige en nationell kunskapsmyndighet. Socialstyrelsen verkar för samordning och 

regelbundenhet i smittskyddsarbete samt har ansvaret gällande smittskyddsfrågor. Lagar 

och förordningar är normgivande för arbetet med vårdrelaterade infektioner. 

Multiresistenta bakterier 

Med multiresistenta bakterier (MRB), menas bakterier som är motståndskraftiga mot ett 

flertal antibiotika. Det betyder att vedertagna antibiotikaalternativ inte längre kan 

användas för behandling eller profylax (Vårdhandboken, 2011). Smittskyddsinstitutet 

(2012A) konstaterar att spridningen av antibiotikaresistenta bakterier fortsätter att öka. 

Under 2011 hade MRSA ökat med 19 procent jämfört med 2010. Salgado, O'grady och 

Farr (2005) menar att en faktor som leder till att patienterna drabbas av 

antibiotikaresistenta bakterier är vårdpersonalen själva. Spridningen medför ökat 

lidande för patienter, längre vårdtider och fler krävande behandlingar med kostsam och 

ibland toxisk antibiotika.  Några av de MRB som förekommer i Sverige är MRSA, 

Extended spectrum beta-lactamase (ESBL) och Vancomycinresistenta enterokocker 

(VRE) (Vårdhandboken, 2011).  

Methicillinresistenta staphylococcus aureus 

Gula stafylokocker (Staphylococcus aureus) är en bakterie som tillhör normalfloran på 

huden och räknas till människans vanligaste omgivningsbakterier. Gula stafylokocker 

kan orsaka olika typer av infektioner hos människan, ibland allvarliga och till och med 

livshotande. Vanligast är variga sårinfektioner, men även sårinfektioner efter operation, 

infektion av proteser eller infektion med bakterietillväxt i blodet. MRSA är stammar av 

gula stafylokocker som utvecklat resistens mot penicillin som brukar användas till att 

behandla stafylokockinfektioner (Smittskyddsinstitutet, 2010). Goyal, Miller, Tripathi, 

& Parvizi (2013) menar att det finns en ekonomisk börda i samband med sårinfektioner 

i operationssår orsakade av MRSA som leder till längre sjukhusvistelser och ökade 

sjukhuskostnader. Cunney, Humphreys, & Murphy (2006) beskriver samma problem 

kring de ökade kostnaderna när patienter drabbas av infektioner. MRSA har blivit ett 

utav de största vårdhygieniska problemen runt om i världen och kan vara svårt att bli av 

med om det inkommit på ett sjukhus. En av orsakerna till att det sprids kan vara på 

grund av bristande hygienrutiner (Socialstyrelsen, 2008). 
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Extended spectrum beta-lactamase 

Vissa tarmbakterier så som bakterierna Escherichia coli (E. Coli) och Klebsiella 

pneumoniae har en förmåga att kunna förvärva en gen som ger dem möjlighet att 

utsöndra ett enzym (ESBL). ESBL har i sig en förmåga att kunna bryta ned antibiotika. 

När detta sker utvecklas resistens mot vissa grupper av antibiotika (Ericson & Ericson, 

2009). Kaier et al (2009) beskriver att ett flertal studier har påvisat ett samband att hög 

antibiotikaanvändning kan leda till utveckling av ESBL. ESBL kan förekomma i 

tarmkanalen och avföringen utan att ge upphov till symtom. Hos patienter med 

allvarliga sjukdomar och nedsatt immunförsvar kan ESBL ge konsekvenser som ökad 

dödlighet, förlängda vårdtider och ökade kostnader för sjukhusen (STRAMA, 2007).  

Paterson & Bonomo (2005) menar att förbättrad infektionskontroll i kombination med 

antibiotikaprogram spelar en viktig roll för att begränsa spridningen av ESBL- 

producerande organismer i framtiden.  

Vancomycinresistenta enterokocker 

Enterokocker är streptokocker som finns i mag- och tarmkanalen och kan ge bland 

annat urinvägsinfektioner och endokardit. Enterokocker är vanliga bakterier i vår 

omgivning och finns på huden kring ändtarm och urinrör. Enterokocker kan orsaka 

infektioner som sårinfektioner, UVI och allvarliga infektioner av främmande material i 

kroppen som vid kateterisering. Vancomycin är ett antibiotikum som ska användas med 

stor försiktighet annars ökar risken att enterokockerna utvecklar resistens mot 

vancomycin och liknande antibiotika. VRE infektioner skiljer sig inte från vanliga 

enterokockinfektioner men är svårare att behandla med antibiotika (Internmedicin, 

2013). Patel (2003) menar att VRE-utbrott ofta härstammar från vårdpersonalens 

händer. Antingen för att de varit i kontakt med patienter eller i kontakt med patienternas 

miljö som blivit kontaminerad.  

Vårdrelaterade infektioner 

VRI kan beskrivas som en av sjukvårdens vanligaste och allvarligaste komplikationer 

och risker (Patientförsäkringen, 2005). VRI är ett av de större 

patientsäkerhetsproblemen i hälso- och sjukvården och kan leda till att de drabbade 

utsätts för lidande, samtidigt som infektionen utgör en betydande kostnad för samhället. 

Pittet et al (2005), Stone, Braccia och Larson (2005) och Allegranzi et al (2010) 

beskriver att vårdrelaterade infektioner utgör ett stort problem i världen, äventyrar 

patienters säkerhet, påverkar antalet sjuka samt ökar dödligheten. Detta leder till ett 

större behov av vård och ökade kostnader. De mätningar som har gjorts i Sverige från år 

2008 konstaterar att 10 procent av alla inneliggande patienter drabbas av en VRI 

(Smittskyddsinstitutet, 2011). Kuzu et al (2005) har beskrivit problemet kring att 

vårdpersonalens händer bidrar till smittspridning och är en anledning till att 

vårdrelaterade infektioner drabbar patienter. Detta är något som även Kennedy, Elward 

och Frazer (2004) påpekar. Händelser inom hälso- och sjukvården får särskild betydelse 

för patienter som på grund av problem med sitt hälsotillstånd vänt sig till hälso- och 

sjukvården för att få hjälp om de istället för att bli hjälpta drabbas av en vårdskada 

(Axelsson, 2011). I en rapport från 2004 av Socialstyrelsen beskrevs fem kritiska 

områden inom hälso- och sjukvården gällande patientsäkerheten, där bristande 

vårdhygien ingick som en av de största riskerna (Axelsson, 2011). Det finns många 

olika typer av VRI. Gikas et al (2002) visade att några av de dessa var nedre 

luftvägsinfektioner och urinvägsinfektioner. Andra typer av VRI som kan förekomma är 

postoperativa sårinfektioner (Socialstyrelsen, 2009).  
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Pneumoni 

Pneumoni innebär att lungorna drabbats av en inflammation, vanligen på grund av en 

infektion orsakad av bakterier eller virus. Mer än hälften av alla pneumonier orsakas av 

bakterien pneumokocker (Vårdguiden, 2011). Patienter som behandlas med en 

endotrakealtub riskerar att drabbas av en ventilatorassocierad pneumoni (VAP). Det är 

mycket viktigt med god hygien i samband med ventilatorbehandling och att reducera 

kontaminering av luftvägen och slangsystemet. Intubering innebär även en risk för 

aspiration av ventrikelinnehåll ned i luftvägarna, som i sin tur kan orsaka en annan typ 

av pneumoni (Lambert et al, 2013). 

UVI 

De bakterier som kan bidra till uppkomst av UVI är främst (upp till 75 procent) 

tarmbakterien E. Coli. Cirka 5-15 procent av fallen kan bero på den grampositiva 

organismen Staphylococcus saprophyticus, resterande fall beror oftast på andra 

tarmbakterier som klebsiella-arter och proteus-arter (Mazzulli, 2012). Om en 

urinvägsinfektion uppkommer på grund av vistelse på sjukhus kan även multiresistenta 

bakterier förekomma och detta är ett allvarligt problem.  Det preventiva arbetet för 

vårdpersonal är att tillämpa basala hygienrutiner vid kateterbyte och kateterhantering. 

Detta för att minimera risken för uppkomst av urinvägsinfektioner (Ericson & Ericson, 

2009).  

Postoperativa infektioner 

Infektioner i sårområdet efter ett kirurgiskt ingrepp är en av de vanligaste typerna av 

VRI. Allegranzi et al (2010) beskriver att postoperativa infektioner är en vanlig 

infektion i världen. Det finns risk för en postoperativ sårinfektion när bakterier 

kontaminerar operationssåret under operationen (Vårdhandboken, 2013). Bakterier som 

normalt kan finnas på patientens hud är orsak till många postoperativa sårinfektioner. 

Preoperativ helkroppstvätt är en möjlig åtgärd att reducera patientens hudflora och 

därmed minska antalet postoperativa sårinfektioner (Statens beredning för medicinsk 

utvärderings (SBU) upplysningstjänst, 2011). Jakobsson, Perlkvist, och Wann-Hansson 

(2011) konstaterar i sin studie hur viktigt det är med noggrann preoperativ tvätt för att 

minska risken för att patienter ska drabbas av infektioner efter operation.  

Sjuksköterskor – ansvar och kompetenskrav 

I International council of nurses etiska kod för sjuksköterskor (2007) beskrivs 

sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden som är: Att främja hälsa, att 

förebygga sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra lidande. Alla ansvarsområden 

riktar sig till sjuksköterskans huvudområde som är omvårdnad. Omvårdnad är ett brett 

område som innefattar allt från medicinska moment till patientcentrerad omvårdnad. 

Patientcentrerad omvårdnad syftar till att på ett respektfullt och individanpassat sätt 

möta patienten. Enligt Socialstyrelsen (2005) ska sjuksköterskan ha kompetens som 

innebär att kunna arbeta utifrån hygienprinciper och rutiner. Sjuksköterskan ska sträva 

efter att motverka komplikationer i samband med sjukdom, vård och behandling samt 

förebygga smitta och smittspridning. Sjuksköterskan ska ha förmåga att reflektera över, 

motivera och medverka till att utveckla en god vårdmiljö samt att upprätthålla etiska 

aspekter i vårdmiljön.  

Akutsjukvård och patientsäkerhet 

Akutsjukvård innefattar följande begrepp; Akutmottagningar, akutrum, 

akutvårdsavdelningar och intensivvårdsavdelningar (IVA). En akutmottagning är ofta 
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uppdelad i tre olika kliniker, medicin, kirurgi och ortopedi. Akutmottagningar har en 

central roll i sjukvården. De samverkar med många typer av vårdinrättningar, 

exempelvis vårdcentraler och mindre sjukhus men också med regionsjukhus och 

specialistsjukvård samt akutsjukhusets egna avdelningar. En akutmottagning består ofta 

av olika typer av väntrum, reception, expeditioner där läkare och sjuksköterskor finns, 

undersökningsrum, ambulansintag och akutrum. På de flesta akutmottagningar finns 

också ett visst antal övervakningsplatser för de patienter som kräver det. 

Besöksstatistiken visar att antalet besök ökar under eftermiddagen och kvällen. En 

ökning i antalet besök har setts i samband med löneutbetalning, skolavslutningar, 

midsommarhelgen och i samband med den första halkan (Wikström, 2009). Enligt 

Svensk sjuksköterskeförening (2010) har akutsjukvården en central roll i arbetet på att 

förbättra omhändertagande, tillgodose patienters vårdbehov och bemöta samhällets 

förväntningar på en god och tillgänglig vård. Utvecklingen går allt mer mot ett triage 

och processorienterat patientomhändertagande där avancerad vård och omvårdnad 

förväntas ges. Enligt Socialstyrelsen (2011) var det närmare 658 000 personer i Sverige 

som hade uppsökt akutsjukvård under 2010. Yang et al (2011) beskriver att arbetet 

inom akutsjukvård som sjuksköterska kan innebära hög arbetsbelastning både psykiskt 

och fysiskt. 

I en litteraturstudie baserad på 96 empiriska studier visar Erasmus et al (2010) att 

följsamheten av handhygienrutiner var 40 procent bland vårdpersonal.  I en studie av De 

Wandel et al (2010) framkom att på avdelningar trots optimala miljöförhållanden var 

följsamheten av handhygienrutiner ändå som högst mellan 40 och 60 procent.  Även Al-

Damouk, Pudney och Bleetman (2003) bekräftar dålig följsamhet av handhygienrutiner 

hos vårdpersonal. Al Damouk, Pudney och Bleetman (2003) menar att antalet besökare 

på akutmottagningar är stort och leder till att miljön blir stressig, vilket resulterar i 

brister i hygienen vid utförande av tekniska moment och vid patientkontakt. Enligt 

Wikström (2009) kan många situationer inom akutsjukvård beskrivas som mentalt 

påfrestande och frustrerande, och den stora variationen och pressade situationen ställer 

höga krav på personalen. Magid et al (2009) kom fram till att arbetsmiljön och 

avdelningarna på akutmottagningar upplevdes som kritiska och att detta kunde leda till 

att patientsäkerheten kunde påverkas. Eveillard et al (2009) jämförde följsamhet av 

handhygienrutiner mellan IVA och medicinavdelningar. Följsamheten visade sig var 

lägre på IVA. Enligt Wikström (2009) kan arbetsbelastningen också beskrivas som 

ojämn. Lugna stunder kan snabbt vända genom att akut sjuka människor inkommer och 

är i direkt behov av vård. Miljön inom intensivvård beskrivs också av Alsubaie et al 

(2013) som stressande och krävande. I studien framkom en oro över att följsamheten av 

handhygienrutiner var låg, då sjuka patienter är i stort behov av att skyddas från 

ytterligare infektioner. Dessa fakta och observationer visar på vikten av att 

akutsjukvården inklusive intensivvården var relevanta verksamheter för att belysa 

vårdpersonals följsamhet av rutiner för handhygien. 

 

 

 

 

 



8 

 

SYFTE 

Syftet med studien var att belysa följsamheten av handhygienrutiner hos vårdpersonal 

inom akutsjukvård. 

FRÅGESTÄLLNINGAR 

1. I vilken utsträckning följs handhygienrutiner av sjuksköterskor inom akutsjukvård? 

2. Vilka faktorer påverkar följsamheten av handhygienrutiner inom akutsjukvård? 

3. Vilka förbättringsåtgärder för ökad följsamhet av handhygienrutiner har prövats inom 

akutsjukvård? 
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METOD 

Val av metod 

Litteraturstudie är den metod som valdes för studien. Metoden valdes för att få en 

uppfattning av kunskapsläget inom det valda området och redan utförda studier fanns att 

sammanställa. Litteraturstudier innebär att beskriva kunskapsläget inom ett visst område 

genom att granska, analysera och beskriva valda studier. En litteraturstudie syftar till att 

åstadkomma en sammanställning av data från tidigare genomförda empiriska studier 

(Forsberg & Wengström, 2008). Resultatet i studien är baserat på vetenskapliga artiklar 

som noga valts ut från databaser där sökningarna gjordes. 

Datainsamling  

Innan datainsamlingen påbörjades identifierades relevanta sökord som var relaterade till 

studiens syfte. Detta gjordes både genom fritext och med stöd av swemed+ där 

sökorden till databassökningen togs fram. De databaser som använts för 

litteratursökningarna är Pubmed och Cinahl. Dessa databaser användes eftersom de har 

ett stort urval av vetenskapliga artiklar med hög kvalitet. Pubmed benämner sina 

ämnesord som MESH-termer och i Cinahl används Cinahl headings, dessa ämnesord 

var effektiva att använda vid genomförandet av sökningen (Forsberg & Wengström, 

2008). Sökningarna gjordes under februari-mars 2013 i databaserna med de formulerade 

sökorden i olika kombinationer. De sökord som användes var Hand washing, handwash, 

hand hygiene, emergency, Emergency Service, emergency services, Emergency 

Medicine, Emergency nurse practitioners, Health Facility Departments, hospital, 

hospitals, intensive care units hygiene, Professional Compliance, compliance, Guideline 

Adherence. Sökorden kombinerades med varandra och de begränsningar som författarna 

valde att fylla i. Därefter lästes titlarna på samtliga träffar, de artiklar som verkade 

intressanta för studiens syfte sparades och abstractet lästes. Manuell sökning användes 

också genom att studera referenser från utvalda originalartiklar samt att de databaserna 

sökningarna genomfördes i föreslog, utöver de träffar sökningen gav, andra artiklar som 

var kopplade till original sökningen. Redovisning av alla databaser, sökord, 

kombinationer, begränsningar, träffar och urval finns i Tabell 1.  



10 

Tabell 1. Tabell för sökning av artiklar  

 

Databas Sökord Begränsningar 
Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

titlar 

Antal 

lästa 

abstract 

Valda 

artiklar 

Cinahl 1. Hand washing OR 

handwash 

2. Emergency Service OR 

Emergency Medicine OR 

Emergency nurse 

practitioners OR Health 

Facility Departments 

3. Professional Compliance 

OR Guideline Adherence 

2003-2013, Peer 

reviewed, English 

Pubmed emergency services AND 

hospital  hygiene 

10 years, humans, 

english  

Pubmed hand hygiene AND 

compliance

AND hospitals 

10 years, humans, 

English  

Pubmed hand hygiene AND 

emergency AND hospital 

AND compliance 

Free fulltext 

Pubmed hygiene AND compliance 

AND intensive care units 

10 years, Free 

fulltext, humans 

Manuell sökning   

Totalt   

 

Urvalskriterier och urvalsmetod 

Begränsningar och urvalskriterier av litteratur var att artiklarna inte fick vara äldre än 

tio år (2003-2013), att forskningen baserats på människor och att artiklarna var skrivna 

på engelska. Andra kriterier var att artiklarna skulle vara originalartiklar och inte 

reviews samt att de svarade på studiens syfte och frågeställningar och att de gick att 

hämta i fulltext. Artiklarna skulle också vara antingen etiskt granskade eller godkända 

av en etisk kommitté. 

Dataanalys 

Efter urvalet av artiklar så studerades artiklarna om dess innehåll var relevant för syftet. 

De valda artiklarna granskades sedan enskilt av var och en av författarna. De valda 

artiklarnas relevanta delar översattes sedan av författarna. Som hjälp vid översättning 

användes engelskt-svensk lexikon (Wiman, 2011). Artiklarna diskuterades sedan 

gemensamt för att stämma av om innehållet uppfattats likadant. Om inte så granskades 

innehållet en gång till gemensamt. Dessutom granskades kvaliteten på artiklarna utifrån 

ett bedömningsunderlag som kan användas för klassificering och kvalitetsbedömning av 

kvalitativa och kvantitativa studier. Bedömningsunderlaget har modifierats av Berg, 
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Denker och Skärsäter (1999) och av William, Stoltz och Bahtevani (2006). Resultatet av 

granskningen redovisas i en matris (bilaga I) och mallen för bedömningen bifogas 

(bilaga II). Resultatet delades upp i tre delar med underrubriker och besvarar studiens 

frågeställningar i tidigare nämnd ordningsföljd. 

Tillförlitlighet  

Tillförlitligheten i studien är hög då endast original artiklar har inkluderats i resultatet. 

Artiklarna söktes i Pubmed och Cinahl som enligt Forsberg och Wengström (2008) är 

omvårdnadsvetenskapliga. De vedertagna sökorden som användes var till stor del 

Meshtermer och Cinahl Headings. Vid översättningen som genomfördes användes 

engelskt-svenskt lexikon. Artiklarna har granskats med hjälp av ett bedömningsunderlag 

se Bilaga II för att säkra tillförlitligheten i artiklarna. Detta är enligt Forsman (2002) 

inomvetenskaplig forskningsetik och den berör forskningens kvalitet. Ingen av studierna 

har plagierats, det framkommer i de artiklar som tagits med i resultatet att de alla har 

tydliga referenser, vilket ökar tillförlitligheten. (Helgesson, 2006).  

Forskningsetiska överväganden 

Etiska överväganden vid systematiska litteraturstudier bör göras beträffande urval och 

presentation av resultatet (Forsberg & Wengström, 2008). De artiklar som åberopas i 

denna studie ska utifrån författarnas bedömning ha hög eller medelhög kvalitet för att få 

inkluderas. Enligt Forsman (2002) innebär utomvetenskaplig forskningsetik att 

forskaren ska ta hänsyn till alla som berörs av forskningen. Författarna av denna studie 

har inte medvetet förvanskat, plagierat eller fabricerat någonting av innehållet. De 

resultat som presenteras i studien är utvalda för att de svarar på syftet oavsett om 

artiklarna stödjer eller inte stödjer författarnas egen åsikt (Forsberg & Wengström, 

2008). 

Helgesson (2006) beskriver att en etisk kontroll av forskningen bör göras av en etisk 

kommitté för att studien ska bedömas som pålitlig. Detta stärker även Forsberg och 

Wengström (2008) som menar att tillförlitligheten stärks i studien om forskningen fått 

tillstånd av en etisk kommitté i samband med att studien genomförts. I en del av de 

studierna som ingår i resultatet av denna studie har det framgått att ett godkännande av 

en etisk kommitté finns. I de studier där det inte framgår tydligt, har författarna 

noggrant granskat att det beskrivits att de som deltagit varit medvetna om de 

observationer som utförts under de olika studiernas gång.  

 

RESULTAT 

Resultatet presenteras uppdelat i tre olika kategorier med underrubriker som besvarar 

studiens frågeställningar i nämnd ordningsföljd. 

Följsamhet av handhygienrutiner hos sjuksköterskor inom akutsjukvård 

Kwak et al (2012) undersökte följsamheten av handhygien före och efter 

kapillärprovtagning hos sjuksköterskor på en akutmottagning. Sjuksköterskorna på 

akutmottagningen jämfördes med sjuksköterskor på en intensivvårdsavdelning. Studien 

var en enkätstudie och i resultatet framkom att följsamheten av handhygien innan 

provtagning var lägre hos sjuksköterskorna på akutmottagningen med 43,7 procent än 

hos sjuksköterskorna på IVA med 74,3 procent. Efter användning av den kapillära 

provtagningsutrustningen var följsamheten 64,6 procent hos sjuksköterskorna på 

akutmottagningen jämfört med 91,6 procent hos sjuksköterskorna på IVA. 
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I Toronto genomförde Lebovic et al (2013) en observationsstudie där syftet med studien 

var att utvärdera vilka faktorer som påverkade handhygienrutiner. Studien utgick ifrån 

WHO:s riktlinjer för utförande av handhygien (5 moments of hand hygiene) med fokus 

på alkoholbaserad handtvätt. I studien framkom det att sjuksköterskorna hade en 

generell följsamhet på 46 procent. På intensivvårdsavdelningen framkom det att hade 

sjuksköterskorna hade en följsamhet på 48 procent.  

Turnberg et al (2008) använde enkäter med frågor grundade på CDC:s riktlinjer och 

riktade dem till sjukvårdspersonal i på akutmottagningar och primärvårdskliniker. 

Sjuksköterskorna rapporterade att 92 procent följde handhygienrutinerna efter kontakt 

med patient, 51 procent efter att ha utfört undersökningar som puls och blodtryck, 58 

procent efter indirekt kontakt med patienten och 85 procent efter att ha tagit av sig 

engångshandskarna.   

Under tre månader genomfördes en observationsstudie av Saint et al (2009) på fyra 

avdelningar och akutmottagningen på ett sjukhus. De fann att sjuksköterskorna följde 

handhygienrutinerna till 34 procent på avdelningarna. På akutmottagningen var 

följsamheten 19,2 procent hos sjuksköterskorna. Efter att observationsstudien 

genomförts så infördes ett kvalitetsförbättringsarbete vilket innefattade  I en studie av 

Scheithauer et al (2011) var följsamheten hos sjuksköterskorna på en barnakut- och 

neonatalakutavdelning 57 procent respektive 66 procent.  

Lankford et al (2003), Haas och Larsen (2008), Golan et al (2006) och Lebovic et al 

(2013) kom alla fram till att följsamheten av handhygien generellt var högre efter 

patientkontakt än innan patientkontakt. Lankford (2003) påvisade att sjuksköterskor 

hade en följsamhet på 52 procent och Mertz et al (2011) konstaterade att sjuksköterskor 

hade en följsamhet på 29,8 procent vid patientkontakt på sjukhusen samt att 

vårdpersonal på intensivvårdsavdelningen hade en följsamhet på 33 procent. 

Golan et al (2006) studerade två intensivvårdsavdelningar för att undersöka om krav på 

skyddsförkläde kunde ha effekt på följsamheten av handhygien. Enligt Golan et al 

(2006) var följsamheten av handhygien högst bland sjuksköterskor på 48 procent efter 

kontakt med patienter som hade särskilda försiktighetsåtgärder kring sig, exempelvis 

blodsmitta.  Resultat efter kontakt med patienter som inte krävde särskilda 

försiktighetsåtgärder var 32 procent. Lägst följsamhet sågs före patientkontakt på 12 

procent, efter patientkontakt var följsamheten 30 procent bland sjuksköterskor (p 

<0,001). Vid undersökning om krav på förkläde kunde ge en ökning av följsamheten i 

handhygienrutiner framkom ingen signifikant skillnad. 

Faktorer som påverkar följsamhet av handhygienrutiner inom akutsjukvård 

Miljön 

Larson, Albrecht och O’Keefe (2005) observerade två intensivavdelningar, en 

barnintensivavdelning och en akutvårdsavdelning. Med hjälp av dosräknare jämfördes 

vilken typ av alkogelbehållare som användes mest frekvent av vårdpersonalen. 

Följsamheten var 38,4 procent och den beröringsfria behållaren användes oftare än den 

manuella. Enligt Larson et al (2005) har resultatet visat att den typ av doseringssystem 

som finns tillgänglig har effekt på följsamheten.  

Lankford et al (2003) undersökte vilken påverkan sjukhusets utformning har på 

sjukvårdspersonal och deras följsamhet av handhygien. Studien gjordes på ett äldre och 

ett nybyggt sjukhus, varav det nya var designat för ökad tillgång av handfat.. 

Följsamheten av handhygien vid inträde på en enkelsal var 12 procent på det äldre 
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sjukhuset jämfört med 6 procent på det nya sjukhuset (p = 0,006). Överlag var 

följsamheten 35,7 procent efter patientkontakt jämfört med 8,5 procent innan 

patientkontakt (p <0,001). Efter att alla handhygientillfällen bedömts, framkom att 

följsamheten av handhygien var signifikant bättre på det äldre sjukhuset vid jämförelse 

med det nya sjukhuset, 53 procent jämfört med 23 procent (p <0,001).  

Haas och Larsen (2008) utförde en studie som undersökte om en bärbar alkogelflaska 

var mer lättillgänglig och bekväm än de vägghängda behållarna med alkogel. Syftet var 

att undersöka om detta kunde öka följsamheten utifrån WHOs riktlinjer för handhygien 

och användandet av alkogel. Första observationen utfördes före införandet av bärbara 

alkogelflaskor och efter införandet utfördes observationer vid tre olika tillfällen.. Vid 

den första observationen (före införandet) var följsamheten av handhygien i genomsnitt 

43 procent. Under den första observationen efter att kvalitetsarbetet införts hade 

följsamheten ökat till 62 procent. Vid den andra observationen var följsamheten 53 

procent och vid den sista observationsfasen hade följsamheten sjunkit till 51 procent. 

Följsamheten av handhygien var som lägst före de invasiva ingreppen 29 procent. Efter 

indirekt kontakt med patienten och före kontakt med patienten var följsamheten 42 

procent. Följsamheten var högre efter patientkontakt 55 procent och högst efter 

potentiell kontakt med kroppsvätskor, 60 procent. Haas och Larsen (2008) 

uppmärksammade vid första observationen efter att de bärbara alkogelflaskorna införts 

en ökning i följsamheten med 19 procent. Vid den sista av de tre uppföljande 

observationerna var följsamheten 8 procent högre än innan de bärbara alkogelflaskorna 

införts. 

Övriga faktorer 

Al-Wassan et al (2011) påvisade att följsamheten var låg bland sjuksköterskor. 

Anledningen till detta ansåg 42,2 procent av sjuksköterskorna berodde på tidsbrist.  Av 

30,4 procent svarade sjuksköterskorna att ömma eller torra händer var en anledning till 

varför inte händerna tvättades och 20,3 procent svarade att handhygien inte alltid 

utfördes på grund av att handskar användes. Följsamheten var överlag 33,4 procent hos 

sjuksköterskorna. Utifrån de observationer som genomfördes varierade följsamheten 

mellan avdelningarna från 14,7 procent på akutavdelningen upp till 55 procent på övriga 

medicinska avdelningar. Utifrån enkätstudien uppgav 90 procent av sjuksköterskorna att 

de alltid tvättade händerna vid patientkontakt.  

Venkatesh, Pallin, Kayden och Schuur (2010) där det framkom att följsamheten hos 

vårdpersonalen var 89,7 procent. Resultatet visade att sjuksköterskorna hade en 

följsamhet på 89,4 procent. Följsamheten av handhygienrutiner var lägst vid de tillfällen 

patienter var placerade i korridoren, 82 procent jämfört med 89,7 procent. 

Förbättringsarbeten som prövats för att öka följsamheten inom akutsjukvård 

Lam, Lee och Lau (2004) utförde en observationsstudie på en neonatal-IVA där syftet 

var att införa ett kvalitetsförbättringsarbete för att sedan jämföra följsamheten före och 

efter implementeringen. Studien pågick under ett års tid med två omgångar av 

observationer. Första observationsperioden skedde före det att kvalitetsarbetet hade 

införts, och den andra sex månader senare. I genomsnitt hade sjuksköterskor kontakt 

med 0,8 patienter per sjuksköterska och det antalet var detsamma under båda 

observationsperioderna. Följsamheten av handhygienrutiner förbättrades främst bland 

sjuksköterskor vid en jämförelse mellan vårdpersonal. Innan arbetet påbörjades var 

följsamheten 30 procent före patientkontakt och sex månader efter att kvalitetsarbetet 

genomförts hade följsamheten ökat till 50 procent. Sjuksköterskornas följsamhet av 



14 

handhygien efter patientkontakt var vid studiens start 36 procent och hade efter sex 

månader ökat till 61 procent.  

Di Martino et al (2011) gjorde en uppföljningsstudie till studien av Saint et al (2009). 

Innan arbetet påbörjades var följsamheten av handhygienrutiner hos 19,2 procent. Efter 

att kvalitetsarbetet genomförts gjordes 463 observationer av 263 sjuksköterskor vid 

kontakt med patient och följsamheten hade då ökat till 40,7 procent. I kvalitetsarbetet 

ingick bland annat: utbildning om vårdrelaterade infektioner och handhygienrutiner, 

användning av alkoholdesinfektion istället för tvål och vatten. Små broscher med text 

”Fråga om jag har tvättat händerna” skulle användas av vårdpersonal och ansvarig 

sjuksköterska ansvarade för inköp av 100 ml alkoholdesinfektion till all personal. Det 

ingick också att ansvarig läkare eller sjuksköterska skulle utföra planeringsarbete med 

visionen om att förbättra handhygien med uppnådda resultat inom veckor istället för 

månader. Sjuksköterskorna fick en gång i månaden möjlighet till vidareutbildning och 

var ålagda att delta minst en gång. Efter ett år gjordes ytterligare observationer av 

sjuksköterskor och följsamheten var då 49,8 procent på akutmottagningen. 

En annan observationsstudie utfördes av Kirkland et al (2012) under 2006 till 2008 på 

ett universitetssjukhus med tre olika observationer. Under studien genomfördes 

kvalitetsarbeten med fokus på förbättringar inom fem områden som inriktade sig på 

hygienrutiner. Dessa områden var ledarskap och ansvar, där man skapade ett projekt för 

att förbättra handhygienen och ett internt rapporteringssystem. Att finna en optimal 

placering av handsprit ingick också. Mätning och feedback, där man fann en 

fördubbling av antalet tillfällen då handhygien utfördes. Uppgifter om VRI samt resultat 

av följsamhet av handhygien som var enhetsspecifika publicerades på ett nyskapat 

intranät. Ökad tillgänglighet av pumpflaskor med alkogel resulterade i ett totalt antal av 

behållare med handsprit på 47 892 stycken. Antalet liter handsprit som konsumerades 

på hela sjukhuset per 1000 vårddagar ökades med 23 liter. En elektronisk utbildning om 

handhygien infördes under 2007. Personal som slutfört utbildningen ökade på ett år med 

11 procent. Under 2008, fanns ett certifieringsprogram för handhygien, då en fjärdedel 

av arbetskraften sökte frivillig certifiering. Det skapades affischer med information och 

utbildning gällande handhygien och dess samband med smittöverföring och 

patientcentrerad vård som löd under åtgärden marknadsföring och kommunikation. 

Följsamheten av handhygienrutiner inom akutsjukvård på de avdelningar som 

undersöktes var vid studiens start 38 procent på akutmottagningen och hade efter 3 år 

ökat till 84 procent. På IVA var följsamheten vid första observationen 49 procent och 

81,5 procent vid den sista observationen. Barn-IVA hade under 3 år ökat följsamheten 

från 83 procent till 91 procent. På hjärt-IVA var följsamheten 53,5 procent vid start och 

hade under sista observationen ökat till 79 procent. Neonatal-IVA hade vid första 

observationen en följsamhet på 100 procent och hade vid den sista observationen en 

följsamhet på 96,5 procent.  

Kirkland et al (2012) fann tre statistiskt signifikanta ökningar i följsamhet av 

handhygien under den treåriga studien. Efter studiens första observation hade 

följsamheten generellt på hela sjukhuset ökat från 41 till 64 procent. Vid den andra 

observationen var följsamheten 79 procent och efter den tredje observationen var 

följsamheten 87 procent. Följsamheten av handhygien hade under de tre åren ökat med 

46 procent (p <0,01). Det framkom att på grund av dessa förbättringsarbetet minskade 

de vårdrelaterade infektionerna hos patienterna och följsamheten av handhygienrutiner 

ökade hos vårdpersonal. Vid uppföljningen som genomfördes ett år senare hade 

ytterligare en förbättring av följsamheten skett till 91 procent (p <0,01). Sammantaget 

påvisas det i studierna av di Martino et al (2011), Kirkland et al (2012) och Lam, Lee 
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och Lau (2004) att förbättringsarbeten lett till ökad följsamhet efter att kvalitetsarbetet 

införts.  

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Efter att författarna genomfört en verksamhetsförlagd utbildning väcktes frågan om 

varför de sjuksköterskor som arbetade inom akutsjukvård inte alltid följde de riktlinjer 

för handhygien som framtagits av Socialstyrelsen och WHO. Efter en 

litteraturgenomgång av studier som undersökte följsamheten av handhygienrutiner hos 

sjuksköterskor inom akutsjukvård så visade resultatet att den var låg. Frågan som 

ställdes var; vilka faktorer påverkar följsamheten av handhygienrutinerna? (Forsberg & 

Wengström, 2008). Litteraturstudie valdes som metod. En litteraturstudie ger möjlighet 

att skapa en bra överblick av kunskapsläget inom området (Forsberg & Wengström, 

2008). Alternativen var att genomföra en kvalitativ eller en kvantitativ studie. Sedan 

tidigare fanns redan relativt många kvantitativa studier utförda. Vilket även ses i 

resultatet av denna litteraturstudie. Författarna ansåg att en kvalitativ studie inte skulle 

ge det generella resultat som eftersträvades. Detta på grund av att den utsatta tidsramen 

för studien skulle resultera i för få informanter för att resultatet skulle kunna vara 

överförbart på en större population. Om kvalitativ studie hade valts hade det inte blivit 

ett brett perspektiv och skulle intervjuer utförts med vårdpersonal om deras följsamhet 

för användning av handhygien kanske inte svaren skulle kunnat vara realistiska. 

Möjligtvis anser sig personer ha god handhygien, men då faktorer påverkar som till 

exempel okunskap skulle det kunna vara så att personal inte är medveten om deras 

följsamhet. Däremot hade en kvalitativ ansats kunnat säga mer om vårdpersonalens 

attityder och kunskaper gällande handhygien En tanke var att observationsstudie i 

kombination med kvalitativa intervjuer kunde ha utförts för att sedan göra en jämförelse 

med vårdpersonals uppskattning och efterföljande observationer, men det hade varit för 

tidskrävande.  

Det arbetssätt som användes under studien var att utgå från syftet och besvara 

frågeställningarna (Forsberg & Wengström, 2008). De databaser som sökningarna 

utförts i och där artiklarna som utgör resultatet valdes från var Pubmed och Cinahl. 

Dessa databaser valdes utifrån tidigare erfarenhet, rekommendationer och handledning 

med skolans bibliotekarie samt i enlighet med Forsberg och Wengström (2008) som 

anser dessa databaser vara lämpliga vid omvårdnadsforskning. Sökorden formulerades 

och valdes utifrån studiens syfte och för att kunna besvara dess frågeställningar. I 

största möjliga mån omvandlades sökorden till MESH-termer och Cinahl-headings men 

även fritext användes. Sökorden kombinerades sedan för att kunna avgränsa och 

specificera sökningarna. Endast originalartiklar inkluderades i resultatet vilket stärker 

studien. Den faktor som kunde ha underlättat för författarna var om det hade genomförts 

en tydligare dokumentation av sökningarna. Några av sökningarna fick göras om i 

databaserna på grund av bristfällig dokumentation av tillvägagångssättet, vilket 

resulterade i ökad tidsåtgång och mer arbete för författarna när metoden skulle 

beskrivas.  

De urvalskriterier som gjordes var relevanta för syftet och det område som skulle 

undersökas. Tidsramen för de genomförda sökningarna begränsades till perioden 2003-

2013. Forsberg och Wengström (2008) menar att tidsramen där forskningen har 

publicerats kan behöva utökas för att få ett mer omfattande resultat. Författarna anser att 
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tio år kunde ge en tillräckligt omfattande träfflista men också fånga in forskning som 

pågått under en längre tid. En begränsning på tio år tillbaka i tiden borde innehålla 

forskning som fortfarande var relevant för studien. Artiklarna skulle vara skrivna på 

engelska därför att författarna ansåg att översättningen då skulle förenklas något. Av de 

inkluderade artiklarna är majoriteten kvantitativa, vilket inte är ett medvetet urval av 

författarna. Artiklarna har endast valts utifrån hur de bäst besvarat studiens syfte och 

frågeställningar.  

Tillvägagångssättet utgick ifrån Forsberg och Wengströms (2008) kvantitativa 

innehållsanalys men med uteslutning av vissa steg och modifiering så att resultatet 

skulle presenteras så konkret och objektivt som möjligt, samt att syftet skulle kunna 

besvaras. Kvalitetsgranskningen (se underlag i bilaga II) av artiklarna gjordes enskilt 

och sammanställdes sedan gemensamt för att kunna fastställa deras typ och kvalitet. 

Författarna såg detta som en utmaning, mest på grund av brist på erfarenhet. Det är 

möjligt att andra forskare skulle ha gjort en annan bedömning av artiklarnas kvalitet. 

Endast originalartiklar som författarna enligt Bilaga II bedömt att de var av hög eller 

medelhög kvalitet, har inkluderats i studiens resultat. Artiklar av lägre kvalitet har i 

tidigare steg i processen exkluderats. De inkluderade artiklarna har svarat på studiens 

syfte och frågeställningar. I de studier som innefattas i resultatet där ett godkännande av 

forskningen av en etisk kommité inte framgått tydligt så har författarna varit noga med 

granskningen och bedömt att de som deltagit i studien varit väl informerade och att 

forskaren tagit hänsyn till alla berörda (Forsman, 2002). Godkännande av en etisk 

kommité säkrar enligt Helgesson (2006) tillförlitligheten i artiklarna. Även om detta 

inte gick att styrka helt i alla de inkluderade artiklarna så anser författarna att det inte 

har påverkat resultatet.  

Resultatdiskussion 

I de inkluderade studierna varierade följsamheten av handhygienrutiner hos 

sjuksköterskor inom akutsjukvård mellan 14,7 och 89,4 procent. De beskrivna siffrorna 

avser följsamheten av handhygien generellt hos sjuksköterskor. Sammanfattningsvis så 

är följsamheten bland sjuksköterskor inom akutsjukvård låg. Studien av Venkatesh et al 

(2010) som påvisade en följsamhet på 89,4 procent, var det stora undantaget bland 

observationsstudierna.   

I enkätstudien av Turnberg et al (2008) uppgav sjuksköterskorna en följsamhet på 92 

procent och Kwak et al (2006) påvisade ett resultat på 91,6 procent hos sjuksköterskor 

på IVA. Dessa siffror skiljer sig avsevärt från de resultat som framkommit i de 

granskade observationsundersökningarna. Vi ser dem som mindre trovärdiga då det 

framkommit i andra studier, däribland studien av Al-Wassan et al (2011), att det varit 

skillnader i följsamheten mellan enkätstudier och observationsstudier utförda av en och 

samma forskare. Resultat har visat hög följsamhet i enkätstudier men efter att 

observationer har genomförts framkommer det istället att följsamheten var låg. Då de 

flesta observationsstudier pekar på låg följsamhet för sjuksköterskor inom akutsjukvård 

kan trovärdigheten i enkätstudierna ifrågasättas. En orsak till att sjuksköterskorna 

besvarade att de hade god följsamhet som det framkommer i enkäterna eventuellt kan 

bero på att de trodde att de hade bättre följsamhet än vad som förelåg. Detta kan 

möjligtvis ha göra med okunskap eller glömska (Akyol, 2007; Abd-Elaziz & Bakr, 

2008). Andra tänkbara orsaker till att sjuksköterskorna inom akutsjukvård har en låg 

följsamhet till handhygienrutiner är brist på utbildning i vad som är god handhygien 

(Suchitra &, Lakshmidevi, 2006).  
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Majoriteten av de inkluderade studier som beskriver följsamhet av handhygienrutiner 

har funnit bättre följsamhet hos sjuksköterskor efter patientkontakt än före 

patientkontakt (Lankford et al, 2003; Golan et al, 2006; Lebovic et al, 2013; Al -Wassan 

et al, 2011). Anledningar till varför det kan vara så kan dels bero på okunskap kring 

handhygienrutiner som tidigare beskrivits (Suchitra & Lakshmidevi, 2006) men också 

brist på resurser (Asare, Enweronu-Laryea & Newman, 2009).  

Det framkommer i flera studier att följsamheten var högre på IVA än på 

akutmottagningar. Detta kan bero på att det är stressigt på akutmottagningarna som 

Yang et al (2001) beskrivit samt att sjuksköterskor träffar många patienter, då 

akutmottagningar ofta har kortare vårdtid än IVA. Föreställningen om att 

akutmottagningar är en hektisk arbetsplats och att personalen inte alltid har tid att följa 

rutinerna stämmer. Vårdpersonal på akutmottagningar har inte alltid tid att tvätta och 

desinfektera sina händer (Suchitra & Lakshmidevi, 2006). Hög arbetsbelastning kan 

kopplas till stressiga arbetsförhållanden som ses inom akutsjukvård. Flera faktorer 

såsom högt tempo, hög arbetsbelastning, brist på kunskap, tidsbrist i akuta situationer 

och stress kan samverka vilket kan leda till att rutinerna av handhygien inte följs inom 

akutsjukvården (Sharma, Sharma, Puri & Whig, 2011; Pittet et al, 1999). 

Lebovic et al (2013) fann att alkoholbaserad handtvätt användes mer frekvent än tvål 

och vatten, men att det kunde variera mellan avdelningar och yrkeskategori.  

Vi har också funderat över detta då många av de studier som granskats endast nämner 

handtvätt med tvål och vatten som en handhygienåtgärd. Tillgång av alkoholbaserad 

handtvätt i form av tillexempel alkogel har visat sig ha god effekt på ökad följsamhet av 

handhygien hos vårdpersonal på IVA (Rupp et al, 2008).   

Larson et al (2005) fann att det doseringssystem som användes var en viktig faktor i 

utförandet av handhygien. Larson et al (2005) beskrev att behållare som var 

beröringsfria användes mer frekvent än pumpflaskor. I enlighet med resultaten av de 

studier som Lebovic et al (2013) och Larson et al (2005) genomfört så ökar 

följsamheten om det finns handsprit att tillgå utöver tvål och vatten. Att de platser där 

handhygien ska utföras är lättåtkomliga samt att det ibland förefaller att ju mindre 

komplicerat doseringssystemet är desto mera frekvent blir användningen. Haas och 

Larsen (2008) fann dock ingen skillnad i frekvens även om doseringen i deras studie 

blev enklare och mer tillgänglig. 

Faktorer för låg följsamhet sågs i en studie av Al-Wassan et al (2011) där orsaker till att 

handhygien inte alltid utfördes var att sjuksköterskor inte hann utföra handtvätt eller 

desinfektion av händer. Det framkom också att ömma, torra händer eller att handskar 

användes ledde till att handhygien inte utfördes i önskvärd utsträckning. Al-Wassan et 

al (2011) beskriver att följsamheten av handhygienrutiner minskar vid användning av 

handskar. Detta faktum är intressant att diskutera och kan bero på ett flertal faktorer. En 

anledning till att handskar används som ett alternativ till handtvätt kan vara att 

sjuksköterskor vill skydda sina händer och detta menar också Akyol (2007). Ett 

lämpligare alternativ som vore gynnsamt även för patienterna kunde vara att införa 

någon typ av alkoholbaserad handesinfektion istället. Att detta skulle vara mer 

skonsamt för händerna och dessutom kräva mindre tid av personalen bekräftas av 

Larson et al (2001).  

Efter att Saint et al (2009) genomfört sin studie infördes ett kvalitetsarbete med syfte 

och mål att förbättra följsamheten hos vårdpersonalen. Det som ingick i kvalitetsarbetet 

var; Utbildning om vårdrelaterade infektioner och handhygienrutiner, användning av 

alkoholdesinfektion istället för tvål och vatten.  Små gröna knappar med texten ”Fråga 
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om jag tvättat händerna” skulle användas av vårdpersonal och ansvarig sjuksköterska 

var ansvarig för inköp av 100 ml alkoholdesinfektion till all personal. Ansvarig läkare 

eller sjuksköterska skulle också utföra planeringsarbete med mål om att förbättra 

handhygien med uppnådda resultat inom veckor istället för månader. Ett år efter att 

kvalitetsarbetet genomförts utförde Di Martino et al (2011) en uppföljningsstudie på 

akutmottagningen för att utvärdera om kvalitetsarbetet haft effekt på följsamheten i 

handhygien. Det visade sig att följsamheten ökat för sjuksköterskorna vid jämförelse 

med de tidigare observationerna som gjorts av Saint et al (2009). Sjuksköterskorna fick 

möjlighet till vidareutbildning en gång i månaden och var tvungna att delta minst en 

gång. Det framkom att följsamheten hade ökat för de sjuksköterskor som deltagit i 

studien.  

Under den 3 år långa perioden med fokus på kvalitet och förbättring inom vårdhygien 

av Kirkland et al (2013) sjönk vårdrelaterade infektioner bland patienterna och 

följsamheten av handhygien ökade hos vårdpersonalen. De åtgärder som genomfördes 

under studien var indelade i olika områden. Dessa områden var; Ledarskap och ansvar 

och under den åtgärden skapades ett projekt för att förbättra handhygienen och ett 

internt rapporteringssystem. Detta innefattade att kartlägga sjukhuset för att hitta de 

mest optimala placeringarna av pumpflaskor med handsprit. Mätning och feedback var 

en annan åtgärd. Mellan 2006 och 2008 fördubblades antalet tillfällen då handhygien 

utfördes. Genomsnittliga månatliga observationer ökade från 244 till 498. 

Enhetsspecifika resultat av följsamhet av handhygien och uppgifter om vårdrelaterade 

infektioner publicerades månadsvis på ett intranät. Från 2006 till 2008 ökade det 

genomsnittliga antalet besök per månad på webbplatsen fyrfaldigt, från 30 till 138. Att 

öka tillgången av pumpflaskor med handsprit åtgärdades med att öka det totala antalet 

behållare med handsprit med 47 892 stycken. Antalet liter handsprit som konsumerades 

på hela sjukhuset per 1000 vårddagar ökade från 59 till 82 liter. Under åtgärden 

utbildning och fortbildning, infördes en elektronisk utbildning om handhygien under 

2007. Antalet personal som slutfört utbildningen ökade från 2007 till 2008 med 11 

procent. Under 2008, det första året med ett certifieringsprogram för handhygien, sökte 

en fjärdedel av arbetskraften frivillig certifiering. Slutligen, under åtgärden 

marknadsföring och kommunikation, skapades affischer med teman om information och 

utbildning gällande handhygien och dess samband med smittöverföring och 

patientcentrerad vård.  

Lam, Lee och Lau (2004) visar att förbättringsarbeten kan öka följsamheten. De utförde 

en serie utbildningsprogram riktade till sjuksköterskor och läkare som utvecklades 

utifrån de första observationerna som gjorts i första perioden tillsammans med 

enkätstudier som personal besvarat. Som en del av introduktionsprogrammet för ny 

personal gavs riktlinjer för vikten av korrekt handtvätt. Fysiska seminarier 

genomfördes, bilder sattes upp som beskrev korrekt utförande av handtvätt, och 

behållare med alkogel sattes upp vid varje inkubator.  

Det som tydligt framkommer i de studier vi funnit gällande större arbetet med fokus på 

kvalitet och förbättring, där fler åtgärder gjorts och som varat under en längre tid, är att 

ökningen av följsamheten av handhygienrutiner är större än tidigare och mer varaktig. 

Viktiga åtgärder som bör ingå i förbättringsarbetena för att öka följsamheten är 

utbildning och återkoppling (Khaled et al, 2008; Abela & Borg, 2004; Avila Agnaro et 

al, 1998). Vårdpersonal som är positiv och tror att utbildningsprogram om handhygien 

kan vara effektiva och öka kunskapen samt förbättra attityderna hos personalen, kan på 

grund av detta lättare motiveras och förstå vikten av att följa riktlinjerna för handhygien 

(Sharma, Sharma, Puri och Wig 2011).  Kvalitetsförbättringsarbeten ökar följsamheten 
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av handhygienrutiner och kan resultera i att VRI reduceras (Rosenthal, Guzman & 

Safdar, 2005).  

Slutsats 

Resultatet visar att följsamheten för handhygienrutiner inom akutsjukvård är låg hos 

vårdpersonal. I de artiklar som innefattar akutmottagningar så pekar alla jämförande 

resultat på att det är där följsamheten är som lägst. I de inkluderade artiklarna gällande 

följsamhet av handhygien och akutsjukvård framkom att de faktorer som påverkar 

följsamheten överlag är aktiv utbildning, ökad kunskap och återkoppling. Ökade 

resurser vad gäller tillgänglighet av handfat och handsprit kan påverka följsamheten 

men har inte visat en ökning i alla studier. Faktorer som påverkade följsamheten 

negativt var tidsbrist, ömma och torra händer och att man använde handskar. 

Återkommande utbildning med inriktning på ökad kunskap och återkoppling är 

nödvändigt för alla som arbetar inom sjukvård. Kortare insatser som bara berör vissa 

åtgärdsområden har inte lett till bestående förändring. Omfattande kvalitetsarbeten 

under längre tid ger en högre följsamhet av handhygienrutiner.  

Att följsamheten av handhygienrutiner förmodligen är som lägst på akutmottagningar är 

intressant. Vad detta kan bero på kan vi bara spekulera i därför att andelen studier som 

enbart fokuserar på följsamheten på akutmottagningar är nästintill obefintlig. Därför 

anser författarna av denna studie att det vore intressant och nödvändigt att i framtiden 

undersöka detta vidare. 
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Författare 

Tidsskrift 

Land 

År 
År 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 
 

Deltagare 

(bortfall) 

 

Resultat 

 

Kvalitet 

Typ 

Al- Wassan, B., Salmeen, Y., Al-Amiri, E., 

Abul, A., Bouhaimed, M., & Al-Taiar, A.  

Medical Principles and Practice 

2011;20:326–331 

doi: 10.1159/000324545 

Kuwait, 2011 

Hand hygiene 

practices among 

nursing staff in 

public secondary 

care hospitals in 

Kuwait: Self 

report and direct 

observation 

Syftet med studien var att 

bedöma följsamheten av 

handhygienrutiner bland 

sjuksköterskor på 6 olika 

sjukhus I Kuwait 

Kvantitativ, cross-

sectional studie med 

direkt observation 

och enkätstudie. 

Dataanalys: Utfördes 

med SPSS software 

och x2analyser 

n=550 

(96) 

Totalt 550 enkäter skickades 

ut. Av dessa besvarades 454. 

Följsamheten i handhygien var 

 33,4 % och varierade signifikant  

mellan sjukhusen (P=0,04). Den  

högsta följsamheten sågs på 

medicinavdelningen 55,5 % och  

den lägsta sågs på akutavdelningen  

14,7 %. I enkäterna framgick att  

 90 % angivit att de alltid tvättade  

händerna. Ingen signifikant  

skillnad sågs mellan de olika  

avdelningarna. 

I 

K/P 

Di Martino P., Ban, KM., Bartoloni, A., 

Fowler, KE., Saint, S & Mannelli, F. 

American journal of infection control, 2011: 

39(1): 14-18  

doi: 10.1016/j.ajic.2010.06.015. 

Italien, 2011 

Assessing the 

sustainability of 

hand hygiene 

adherence prior 

to patient contact 

in the emergency 

department: A 1-

year 

postintervention 

evaluation. 

Syftet med studien var att göra 

en uppföljning till en tidigare 

studie som gjorts av samma 

författare, där ett 

kvalitetsförbättringsarbete gjorts 

på en barnakutavdelning i 

Florence. Målet var att på lång 

sikt utvärdera och följa upp 

resultatet av det tidigare arbetet.                                    

Kvantitativ, 

jämförande design. 

Direkt observation. 

Dataanalys: 

 Microsoft Access 

database (Microsoft 

Corporation, 

Redmond, WA) 

Dataanalysen utfördes 

med SAS 9.2 (SAS 

Institute, Cary, NC).                             

Totalt 456 observationer 

utfördes. Utav dessa var 293 

sjuksköterskor inkluderade.  

456 interaktioner mellan 

personal och patient 

observerades cirka 1 år efter 

interventionen. Bland 

vårdpersonal fanns ingen 

signifikant skillnad mellan 

följsamhet av handhygien vid 

interventionen (44,9%) jämfört 

med 1 år efter att 

kvalitetsarbetet införts (45,2%). 

Följsamheten hade efter 1 år 

ökat bland sjuksköterskor från 

40,7% till 49,8% (P = 0,03).               

II 

R 

Golan, Y., Doron, S., Griffith, J., El Gamal, 

H., Tanios, M., Blunt, K., Barefoot, L., 

Bloom, J., Gamson, K., Snydman, LK., 

Hansjosten, K., Elnekave, E., Nasraway, SA., 

The Impact of 

Gown-Use 

Requirement on 

Hand Hygiene 

Syftet var att undersöka effekten 

om krav på användning av 

förkläde kunde öka följsamheten 

av handhygien. Sekundärt syfte 

Kvantitativ 

tvärsnittstudie med 

jämförande design, 

Under 170 timmar 

observerades 1619 tillfällen 

då handhygien utfördes. 

Följsamheten av CDCs riktlinjer  

var som lägst innan patientkontakt  

med 10,1 % och i endast 5 % av  

observationerna så genomfördes  

II 

RCT 
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II 

 

& Snydman, DR. 

 

Clinical infection diseases.  

2006:42: 370-376. 

 

doi: 10.1086/498906 

 

USA, Boston. 2006 

 

Compliance var att undersöka denna effekt i 

undergruppen; kontakt med 

patienter med särskilda 

försiktighetsåtgärder. Studien 

genomfördes på två IVA som 

sedan jämfördes med varandra. 

observationsstudie 

Dataanalys: 

Dataanalyserna 

utfördes med SAS-

programvara, version 

8,1,SAS Institute. 

handhygien både innan och efter  

patientkontakt. Följsamhet bland 

sjuksköterskorna var 39,9 %. 

Högst följsamhet av handhygien  

var efter kontakt med  

kroppsvätskor (48 %) efter kontakt  

med patient (42 %) efter kontakt  

med miljön kring patienten (22 %). 

Följsamheten var signifikant bättre  

efter att vård givits till en patient  

med särskilda  

försiktighetsåtgärder kring sig  

(43 % mot 28 %) än om patienterna  

inte hade det. 

Haas, JP & Larsen, EL. 

 

Academic emergency medicine: official 

journal of the Society for Academic 

Emergency Medicine. 2008:15 (4):393-396.  

 

doi: 10.1111/j.1553-2712.2008.00045.x. 

 

USA, NY, 2008 

Impact of 

wearable alcohol 

gel dispensers on 

hand hygiene in 

an emergency 

department. 

Syftet med studien var att 

utvärdera användningen av en 

bärbar alkogelflaska, jämfört 

med den traditionella 

väggmonterade alkogelflaskan 

och handfat på en 

akutmottagning. Hypotesen var 

att tillgängligheten av alkogel i 

en bärbar flaska skulle resultera i 

en varaktig ökning av 

handhygien med minst 30 

procent under studieperioden. 

Kvantitativ, 

kvasiexperimentell. 

Observation 

Dataanalys: 

Beskrivande statistik, 

chi-kvadrat tester och 

logistisk 

regressionsanalys. 

Dataanalys utfördes 

med SPSS version 14 

(SPSS Inc. Chicago, 

IL)  

Totalt observerades 757 

tillfällen för utförande av 

handhygien. Det fanns 329 

tillfällen för läkare, 288 för 

sjuksköterskor och 139 för 

övrig personal 

Utförandet av handhygien 

förbättrades under den första 

perioden, men förbättringen 

kvarstod inte. Det fanns ingen 

signifikant förbättring av 

handhygien från den första 

perioden till sista perioden. Den 

bärbara alkogelflaskan 

användes i 9 procent av 

tillfällena för användning av 

handhygien.  

I 
RCT 

 

 

 

 

 

 

Kirkland, KB., Homa, KA., Lasky, RA., 

Ptak, JA., Taylor, EA., & Splaine, ME. 

 

BMJ Quality and Safety.2012:21(12):1019-

1026. 

 

doi: 10.1136/bmjqs-2012-000800 

 

USA, New Hampshire, 2012 

Impact of a 

hospital-wide 

hand hygiene 

initiative on 

healthcare-

associated 

infections: results 

of an interrupted 

time series. 

Förbättra vårdpersonalens 

handhygien och minska 

vårdrelaterade infektioner på ett 

universitetssjukhus i New 

Hampshire. Observationerna 

gjordes på alla medicin, kirurgi 

och pediatriska 

slutenvårdsavdelningar. 

Samtliga IVA, 

akutmottagningen och på två 

perioperativa avdelningar. 

Kvantitativ, 

observationer och 

månatliga mätningar 

av variabler. 

Dataanalys: Olika 

typer av diagram, x2 

analys för jämförelse 

och korrelationer 

mellan variabler. 

- Följsamhet av handhygien ökade  

betydligt från 41 % till 87 %  

(p <0,01) under initiativet och  

förbättrades ytterligare till 91 %  

(p <0,01) året därpå.  

Sjuksköterskor uppnådde en  

följsamhet på 93 %  

Det fanns en signifikant, ihållande  

nedgång av vårdrelaterade  

infektioner 4,8 till 3,3 (p <0,01)  

per 1000 vårddagar. 

I 

P 



III 

 

Kwak, YG., Lee, SO.,  Kim, TH., Choo, EJ., 

Jeon, MH., Jun, JB., Kim, KM., Jeong, JS., 

Kim, YS. 

International journal of nursing practice. 

2012 Feb; 18(1):77-83 

doi: 10.1111/j.1440-172X.2011.01994.x. 

Korea, 2012 

The use of 

multidose vials 

and fingerstick 

blood sampling 

devices in 

Korean 

emergency 

departments and 

intensive care 

units. 

 

Syftet med studien var att 

jämföra sjuksköterskor på 

akutmottagningar med 

sjuksköterskor på 

intensivvårdsavdelningar och 

deras följsamhet kring 

säkerhetsföreskrifter och 

handhavande av flergångs 

ampuller med medicin samt 

användandet av 

kapillärprovtagningsmaterial vid 

utförande av handhygien innan 

och efter användning av 

provtagningsmaterialet. 

Kvantitativ, 

enkätundersökning. 

Dataanalys: Ett chi-

kvadrat-test 

analyserade 

kategoriska variabler 

och Students t-test 

jämförde 

kontinuerliga 

variabler. 

Dataanalysen utfördes 

med SAS (Enterprise-

guide version 4,1, 

SAS Institute Inc., 

Cary, NC, USA). 

Totalt 338 av 389 tillfrågade 

sjuksköterskor inkluderades i 

resultatet varav 159 var 

sjuksköterskor från 

akutmottagningar och 179 

var sjuksköterskor från IVA 

Följsamhet av  

handhygienrutiner var lägre hos  

sjuksköterskor på akutmottagning,  

både före (43,7% mot 74,3%) och  

efter (64,6% mot 91,6%)  

användningen av de kapillära  

provtagningsenheterna vid  

jämförelse med sjuksköterskor 

på intensivvårdsavdelningen.  

(P<0,001 för båda). 

I 

CCT 

 

Lam, B., Lee, J., & Lau, Y-L. 

American academy of pediatrics, 2004; 

114:565-571 

doi: 10.1542/peds.2004-1107 

Hong Kong, China 2004 

 

Hand hygiene 

practices in a 

neonatal 

intensive care 

unit: A 

multimodal 

intervention and 

impact on 

nosocomial 

infection 

 

Syftet var att bedöma kvaliteten 

av patientkontakten på en 

neonatal intensivvårdsavdelning 

och observera följsamheten och 

tekniken för handhygien och 

handtvätt bland vårdpersonal 

före och efter genomförande av 

ett kvalitetsförbättringsarbete 

med fokus på att finna faktorer 

för låg följsamhet.  

 

Kvantitativ 

observationsstudie i 

två omgångar. En 

före arbetet infördes 

och en sex månader 

efter att arbetet 

införts. 

Dataanalys: Analyser 

utfördes med SPSS 

software och x2 

analyser 

Under den första 

observationsperioden ingick 

totalt 666 tillfällen av 

patientkontakt under totalt 

234 timmar. Sex månader 

senare utfördes den andra 

observationen med 247 

tillfällen av patientkontakt 

under sammanlagt 174 

timmar 

Sjuksköterskornas 

följsamhet av handhygien 

efter patientkontakt 

observerades under 463 

tillfällen och resultat hade 

efter sex månader ökat efter 

247 observerade tillfällen. 

Förbättring i följsamheten av 

handhygien sågs främst bland 

sjuksköterskor vid jämförelse 

mellan vårdpersonal. Innan 

arbetet påbörjades framkom en 

följsamhet på 30 % innan 

patientkontakt. 6 månader efter 

att kvalitetsförbättringsarbetet 

genomförts ökade följsamheten 

till 50 %. Sjuksköterskors 

följsamhet ökade efter 

patientkontakt från 36 % (463 

tillfällen för patientkontakt) 

innan interventionen till 61 %  

I 

RCT 

Lankford, MG., Zembower , TR, Trick, WE., 

Hacek,  DM., Noskin ,GA.,  & Peterson, LR. 

 

Emerging infectious diseases.  

2003: 9(2): 217-23. 

 

Influence of Role 

Models and 

Hospital Design 

on the Hand 

Hygiene of 

Health-Care 

Syftet var att bedöma effekten 

av personalens roll som 

förebilder och om antalet 

handfat spelar in på följsamhet 

av handhygien före och efter 

byggandet av ett nytt sjukhus 

Kvantitativ, 

jämförande 

observationsstudie. 

Dataanalys: SAS-

programvara 

Totalt 560 moment som 

innebar patientkontakt 

observerades, vilket 

resulterade i 729 tillfällen för 

att utföra handhygien. Av de 

560 tillfällena för 

Efterföljsamheten av handhygien  

var signifikant bättre på  

det äldre sjukhuset  

( 53 %) jämfört med det nya  

sjukhuset (23,3 %) (p <0,001). 

Sjukvårdspersonal i ett rum med  

I 

RCT 
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IV 

 

doi: 10.3201/eid0902.020249  

 

USA, Chicago. 2003 

Workers avsedd för ökad tillgång till 

handfat. Studien utfördes på 

sjukhusens medicin och kirurgi 

IVA samt 2 andra avdelningar. 

användes för alla 

multivariata analyser 

(SAS Institute, Inc., 

Cary, NC). 

patientkontakt vid det äldre 

sjukhuset var det vid 237 

tillfällen sjuksköterskor som 

observerades, vid 190 

tillfällen läkare och vid 133 

tillfällen annan 

sjukvårdspersonal 

en person med längre utbildning  

som inte tvättar händerna var  

betydligt mindre benägna att  

tvätta sina egna händer (p <0,001). 

Ökat antal handfat som enda  

åtgärd, ökade inte följsamheten av  

handhygien. 

Larson, E., Albrecht, S., & O’Keefe, M. 

American journal of critical care 

2005;14:304-311 

New York, USA 2005 

 

Hand hygiene 

behavior in a 

pediatric 

emergency 

department and a 

pediatric 

intensive care 

unit: comparison 

of use of 2 

dispenser 

systems 

Syftet med studien var att 

observera skillnaden mellan att 

använda manuella alkogelflaskor 

och beröringsfria behållare vid 

utförandet av handhygien. 

Kvantitativ, 

Crossover 

intervention.  

Skedde med 

elektroniska 

räknedosor som var 

inställda i 

automaterna och 

genom direkt 

observation 

Dataanalys: Analyser 

utfördes med SPSS 

software 

Av 558 tillfällen 

observerades 2136 tillfällen 

av användning av 

alkogelflaskor och 

beröringsfria hållare.   

Beröringsfria alkogelbehållare 

användes oftare än de 

manuella. Följsamheten var 

38,4 %. Den typ av 

doseringssystem som fanns 

påverkade handhygienrutiner 

hos vårdpersonal. Överlag var 

följsamheten låg. 

II 

RCT 

Lebovic, G., Siddiqui, N & Muller M.P. 

Journal of hospital infection 2013:83:276-283 

doi: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jhin.2013.01.001 

 

Toronto, Canada, 2013 

Predictors of 

hand hygiene 

compliance in the 

era of alcohol-

based hand rinse. 

Syftet var att undersöka vilka 

faktorer som kan påverka 

följsamheten för alkoholbaserad 

handtvätt samt  

i vilka moment 

som följsamheten 

var högre respektive 

lägre på slutenvårdsavdelningar, 

akutmottagningen och 

hemodialysavdelning 

Metod: Kvantitativ, 

direktobservation. 

Dataanalys: Insamlad 

data analyserades 

med Microsoft 

Access 2002, 

Microsoft, Redmond, 

CA, USA).  Den 

statistiska analysen 

gjordes med R 

Statistical Software 

(R version 2.13.0). 

Totalt 4914 

observationstillfällen utförde 

och 2237 sjuksköterskor 

ingick. På 

intensivvårdsavdelningen 

observerades 820 

sjuksköterskor av 1724 

observationstillfällen.  

Följsamheten för handhygien 

var 46 % och varierade inte 

över tiden. Användning av 

handskar var associerat med 

högre följsamhet Annan 

yrkestitel än sjuksköterska eller 

läkare var associerat med lägre 

följsamhet Ökad användning av 

handsprit på avdelningen (än 

användning av tvål/vatten) var 

associerat med bättre 

följsamhet (P = 0,035) 

Följsamheten för handhygien 

på intensivvårdavdelningen var 

48 procent. 

 

I 

CCT 

 



V 

 

Mertz, D., Johnstone, J., Krueger, P., Brazil, 

K., Walter, S., & Loeb, M. 

American journal of infection control 2011; 

39:693-696 

doi: 10.1016/j.ajic.2010.12.002 

Kanada, 2011 

Adherence to 

hand hygiene and 

risk factors for 

poor adherence in 

13 Ontario acute 

care hospitals 

 

Syftet var att utvärdera 

följsamhet av handhygien och 

riskfaktorer för minskad 

följsamhet på 13 akutsjukhus i 

Ontario. 

Kvantitativ, 

direktobservation  

Dataanalys: Logistisk 

regressionsanalys 

Effekter av 

riskfaktorer 

redovisades som 

oddskvoter och 95 % 

konfidensintervall. 

Statistiska analyser 

utfördes med STATA 

mjukvara (STATA 

Corp, College 

Station, TX). 

Totalt observerades 9511 

tillfällen utan patientkontakt 

där 7497 tillfällen 

inkluderade sjuksköterskor 

(54 bortfall) 

Totalt observerades 3697 

tillfällen då personal hade 

patientkontakt. 2809 

tillfällen med sjuksköterskor 

observerades. (24 bortfall) 

Det fanns ingen statistisk 

signifikant skillnad mellan 

sjukhusen (P = 0,10), trots 

betydande variation i sin 

genomsnittliga följsamhet 

(18,9% till 39,2%). 

På intensivvårdsavdelningen 

sågs en följsamhet på 36,2 % 

som var högst i jämförelse med 

de andra avdelningarna.  

I medel sågs en följsamhet på 

33 % bland sjuksköterskor  

I 

RCT 

Saint, S., Bartoloni, A., Virgili, G 

Mannelli, F., Fumagalli, S., 

Di Martino, P., Conti, A., Kaufman, S., 

Gensini, G., & Conti, A.  

 

American Journal of infection Control 

2009:37:306-310 

 

doi: 10.1016/j.ajic.2008.08.004 

 

Italien, 2009 

Marked 

variability in 

adherence to 

handhygiene: A 

5-unit 

observational 

study in 

Tuscany 
 

Syftet med studien var att 

observera skillnaderna mellan 

sjuksköterskor och läkare på 5 

olika enheter på 2 sjukhus i 

Italien. Fokuset låg på momentet 

kring handhygienrutiner före 

kontakt med patient enligt 

WHOS riktlinjer för utförande 

av handhygienrutiner. 

Metod: Kvantitativ, 

jämförande design, 

direktobservation 

Dataanalys: Microsoft 

access. Dataanalys 

utfördes med SPSS 

15.0 (SPSS Inc, 

Chicago, IL), Stata 

SE 9.2 (StataCorp, 

College Station, 

Texas), and SAS 9.1 

(SAS Institute, Cary, 

NC). 

 

På akutmottagningen 

observerades att handhygien 

utfördes korrekt i 46 av 239 

tillfällen. 

Sjuksköterskor använde någon 

typ av handhygien i 34 % av 

fallen (tvål och vatten i 27 % 

och alkoholbaserade medel i 7 

%) på de fem olika enheterna. 

Följsamheten för handhygien 

skiljde sig avsevärt mellan de 

olika sjukhusen.   

 

På akutvårdsavdelningen var 

följsamheten bland 

sjuksköterskor 19,2 procent  

II 

CCT 

Scheithauer, S., Oude-Aost, J., Heimann, K., 

Haefner, H., Schwanz,T  

Waitschies B., Kampf, G., Orlikowsky, T., & 

Lemmen, S. 
 
American journal of infection control 2011; 

39:732-737. 

doi: 10.1016/j.ajic.2010.12.020 

Hand hygiene in 

pediatric and 

neonatal 

intensive care 

unit patients: 

Daily 

opportunities and 

indication- and 

profession-

Syftet var att definiera tillfällen 

för och följsamhet av 

handhygien. Observationer 

gjordes för att jämföra 

följsamheten mellan 

vårdpersonal på neonatal-IVA 

och barn-IVA. 

Kvantitativ, 

prospektiv 

observationsstudie. 

Dataanalys: Statistisk 

analys utfördes med t-

test, och Mann-

Whitney 

rangsummetest. Det 

utförda testet anges 

Under 192 timmar gjordes 

observationer på 

avdelningarna. Sammanlagt 

utfördes 2060 observationer 

varav 1286 utfördes på barn-

IVA och 776 på neonatal-

IVA. 

Handhygien tillfällena var 

påtagligt högre på barn-IVA 

vid  

jämförelse med neonatal-IVA. 

Observerad följsamhet var 53 

% på barn-IVA och 61 % på 

neonatal-IVA. Högst 

följsamhet sågs hos 

sjuksköterskor på båda 

I 

CCT 



VI 

 

Tyskland, 2011 specific analyses 

of 

compliance. 

 

som TT för t-test och 

RS för 

rangsummetest, 

SigmaStat (San Jose, 

Kalifornien) Systat 

3,1 användes. 

avdelningarna vid jämförelse 

av vårdpersonalen.   

Turnberg, W., Daniell, W., Seixas, N., Terri 

S., Van Buren, J., Lipkin, E., & Duchin, J. 

 

American journal and Infection Control 

2008: 36:268-275 

 

doi: 10.1016/j.ajic.2007.08.004 

 

Seattle, Washington, 2008 

 

 

Appraisal of 

recommended 

respiratory 

infection control 

practices in 

primary 

care and 

emergency 

department 

settings 

Syftet studien var att undersöka 

följsamheten av handhygien 

utifrån CDCs riktlinjer för 

handhygien hos vårdpersonal på 

primärvårdskliniker samt 

akutmottagningar utifrån 

enkätstudie som besvarades av 

vårdpersonal.  

Metod : Enkätstudie 

Dataanalys: x2 test 

användes. 

Data var analyserade 

med Stata 9.1 

software 

(StataCorp LP; 

College Station, TX, 

2005). 

 

Totalt svarade 650 stycken 

på enkäterna varav 630 

inkluderades. 180 av dessa 

var sjuksköterskor. 162 

svarade att de använde sig av 

handhygien efter 

patientkontakt, 91 efter 

undersökningar (t. ex 

blodtryck) och 151 svarade 

att de använde sig av 

handhygien efter användning 

av handskar  

Det framkom att högst 

följsamhet var hos 

sjuksköterskor. Utifrån 

enkäterna framkom det att 92 

procent svarade att de använde 

sig av handhygien efter 

patientkontakt, 51 procent efter 

undersökning och 85 procent 

efter att man tagit av sig 

handskar.  

II  

K 

Venkatesh, A., Pallin, D., Kayden, S., & 

Schuur, J. 

Infection control and hospital epidemiology 

2011: 11:1120-1123 

doi: 10.1086/662374. Epub 2011 Sep 29. 

USA, Boston, 2011 

Predictors of 

hand hygiene in 

the emergency 

department. 

Målet var att beskriva hur 

handhygien efterföljs på en stor 

akutmottagning samt att 

identifiera om vilken typ av 

vårdpersonal, akutmottagningens 

utformning och arbetsflöde av 

handhygien på 

akutmottagningen har betydelse. 

Kvantitativ, 

prospektiv. Direkt 

observation. 

Dataanalys: statistisk 

analys. x2 test 

användes for 

kategoriska variabler. 

 

Totalt observerades 5865 

tillfällen och av dessa var 

2333 sjuksköterskor 

observerade vid 

patientkontakt. 

Följsamhet av handhygien var 

89,7 % . Observationsenhet, 

korridor eller plats med hög 

synlighet, handskanvändning 

och arbetstyp förutspådde 

sämre handhygien. Korridoren 

som arbetsplats var den 

starkaste faktorn för låg 

följsamhet. Sjuksköterskor 

hade en följsamhet på 89,2% 

II 

RCT 
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BILAGA II 

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

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

 I = Hög kvalitet  II = Medel  III = Låg kvalitet  

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper.  

Större välplanerad och välgenomförd multicenterstudie 

med adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder.  

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare 

och/eller för många delstudier, vilket ger 

otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller 

stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled trial 

(CCT) är prospektiv och innebär jämförelse mellan 

kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper. Är 

inte randomiserad.  

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder.  

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande 

och tveksamma statistiska metoder.  

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men utan 

relevant och samtida kontrollgrupp.  

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagare och adekvata statistiska metoder.  
* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande 

och tveksamma statistiska metoder.  

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har inträffat, 

exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Välplanerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande 

och tveksamma statistiska metoder.  

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning där 

avsikten är att studera fenomen eller tolka mening, 

upplevelser och erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avsikten 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 kvalitet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliteten värderas högre än III = Låg kvalitet.  

 


