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SAMMANFATTNING 

 

Basala hygienrutiner är riktlinjer som finns tillgängliga för all vårdpersonal och det är 

styrande dokument som också kan användas i utbildningssyfte. De är viktiga att följa för att 

kunna minska smittspridning av vårdrelaterade infektioner. Dessa infektioner skapar onödig 

lidande för patienterna som drabbats. Sjukvården får då en ekonomisk belastning i form av 

förlängd vårdtid och dyra behandlingar. Forskningen visar på att smittspridningen fortfarande 

ökar och nya resistenta bakterier har upptäcks.  

 

Syftet var att beskriva faktorer som påverkar vårdpersonals följsamhet av basala 

handhygienrutiner vid användandet av handskar i omvårdnadsarbetet.  

 

Metoden var en litteraturöversikt med granskning av vetenskapliga originalartiklar.  

Sökningen genomfördes via databaserna, SveMed, PubMed och Cinahl. Tjugoen artiklar 

valdes för vidare analys och granskning.  

 

Resultatet visade att följsamhet av handhygien var låg och att det fanns flera faktorer som kan 

påverka följsamheten av handhygienrutiner: kunskapsnivå, utbildning, tid, ledarskap, tillgång 

av material och socioekonomiska aspekter. Många vårdgivare hade välutarbetade 

handlingsplaner med riktlinjer och rutiner men ibland saknades det en tydlig struktur med bra 

ledarskap. Utbildning, fortbildning med återkommande uppföljning kunde förbättra 

följsamheten av handhygienrutiner. I vissa länder kunde ekonomiska faktorer ge en negativ 

verkan på följsamheten om det saknades material och tillgänglighet av handskar och 

handdesinfektionsmedel är bristfällig. Arbetsgruppens klimat samt ledarskap var ytterligare 

faktorer som kunde påverka följsamheten.  

 

Slutsatsen var att forskningen visade på att tillgänglighet av material, uppföljning av riktlinjer, 

utbildning, fortbildning, organisation med tydligt ledarskap är faktorer som kan förbättra 

följsamheten av basala handhygienrutiner. 

 

 

 

Nyckelord: basala handhygienrutiner, följsamhet, riktlinjer, utbildning. 
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INLEDNING 
 

I Sverige drabbas omkring tio procent av alla patienter som är inlagd på sjukhus av 

vårdrelaterade infektioner (VRI).  Att vårdas på sjukhus kan innebära ett onödigt lidande för 

många patienter. Patienter kan drabbas av infektioner vilket medför förlängd vårdtid i snitt 

med fyra dagar. Sjukvården påverkas genom ökad belastning och högre kostnader. Sveriges 

kommuner och landsting arbetar med att förebygga VRI. I Sverige avlider varje år cirka 1500 

patienter som en direkt eller indirekt konsekvens av VRI. Förutom stort lidande uppskattas 

VRI årligen orsaka cirka 750 000 extra vårddagar till en kostnad av cirka 6,5 miljarder kronor 

(SKL, 2015). 

 

Genombrott är en metod som togs fram för att på ett snabbare och mer övergripande sätt 

kunna sprida kunskap och hitta nya arbetssätt kring basala hygienrutiner, introducerades 1996 

av Landstingsförbundet. Metoden är utvecklad i Boston. Tanken är att lärandet och 

förbättringen ska ske hos och med dem som arbetar närmast patienten (Sveriges kommuner 

och Landsting [SKL], 2013).   

 

BAKGRUND  

Historik   

I mitten av 1800-talet bröt Krimkriget ut. De hygieniska förhållanden och vårdmiljön på 

krigssjukhusen var undermåliga för de sjuka och krigsdrabbade soldaterna. Det var trångt, 

smutsigt och okunnighet rådde om hygien detta medförde att smitta spreds lätt och det var hög 

dödlighet bland soldaterna. En av föregångarna inom området basala hygienrutiner Florence 

Nightingale arbetade hårt tillsammans med andra sjuksköterskor och bidrog därmed till en 

förbättring av de basala hygienrutiner samt ordnade lokaler och sängar så att vädring var 

möjligt. Detta gav en förbättring av vårdmiljön. Förbättringarna ledde till en minskning av 

dödligheten från fyrtio två procent till två procent. Nightingale såg också nödvändigheten att 

föra statistisk och ha rutiner kring arbetsmoment i det patientnära vårdarbetet (Svenska 

tjänstemannaförbundet [SHSTF], Vårdförbundet (1989).  

 

Förlossningsläkaren Semmelveis (1818-1865) införde handtvätt med klorvatten. En åtgärd 

som gjorde att hygienen förbättrades och dödligheten minskade hos kvinnor som nyligen fött 

barn, från tio procent till en procent. Han var pionjär inom området och därför stötte 

Semmelveis på motståndare som fann påståendet ”att läkares händer var smutsiga” som 

upprörande (Ericson & Ericson, 2002). 

 

Joseph Lister (1827-1912) var en engelsk kirurg som utvecklade nya hygieniska rutiner 

utifrån resultat från studier om kirurgiska instrument. Genom att införa karbolsyra minskade 

sårfebern och färre människor dog efter operationer. Handskar infördes då Lister tyckte att 

karbolsyra irriterade händerna.  Detta medförde att nya hygienrutiner utvecklades. Kirurger 

kunde in längre operera i kostym med uppkavlade skjortärmar utan måste börja använda 

handskar (Ericson, & Ericson, 2002).   
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Basala hygienrutiner     

 

World health organization [WHO]) lanserade år 2005 utmaningen Ren vård – säkrare vård 

och under 2009 utvecklades utmaningen till Rädda liv – rengör dina händer. Handhygien är 

ett område som måste prioriteras i vårdarbetet i syfte att minska spridningen av infektioner. 

Femstegsmetoden avseende handhygien visar på fem olika moment att tänka på i samband 

med vårdarbete: rengör händerna innan patient arbete, innan ren arbetsmoment, efter kontakt 

med kroppsvätskor, efter att ha vidrört en patient, efter att ha varit i kontakt med patientens 

vårdmiljö. Strategin och riktlinjerna är ett globalt arbete och är tänkt att ge vårdpersonalen ett 

förhållningssätt i led att öka patientsäkerheten. WHO utvecklar strategin och tar fram ”platsen 

för vården“ där tre delar möts: patienten, hälso- och sjukvårdspersonal, och vård eller 

behandling som innefattar kontakt med patienten i dennes omgivning (i patientens vårdmiljö). 

Konceptet omfattar behovet av att utföra handhygien vid rekommenderade arbetssituationer 

precis där omvårdnadsarbete sker (WHO, 2014).  

 

Socialstyrelsens föreskrifter om basala hygienrutiner 

I Socialstyrelsens SOSFS föreskrifter (2007:19) 3 § om basal hygien inom hälso- och 

sjukvården anger de krav som alla verksamheters lokala basala hygienrutiner ska vara 

grundade på. Där beskrivs vad som gäller vid undersökning, direktkontakt med patienter eller 

annan vård och behandling. Händerna ska desinfekteras både före och efter användning av 

handskar, händerna ska, om de är synligt smutsiga, tvättas med vatten och flytande tvål innan 

de desinfekteras. Arbetskläderna ska ha korta ärmar, bytas dagligen, eller vid behov oftare. 

Inga smycken ska användas på händer, händerna och underarmarna ska vara fria från 

armbandsur och smycken, händerna ska desinfekteras med ett alkoholbaserat 

handdesinfektionsmedel, eller något annat medel med motsvarande effekt, omedelbart före 

och efter varje direktkontakt med en patient.  Vidare i Socialstyrelsens SOSFS föreskrifter 

(2007:19) beskrivs att engångsförkläde av plast eller en skyddsrock ska användas, om risk 

finns för att arbetskläderna kommer i kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt 

material ska skyddshandskar för engångsbruk ska användas. Att vid vård av en patient med 

gastroenterit ska händerna alltid tvättas med vatten och flytande tvål före desinfektion. 

Händerna ska vara torra innan de desinfekteras.  Skyddshandskarna ska tas av direkt efter ett 

arbetsmoment och bytas ut mellan olika arbetsmoment. 

 

Basala hygienrutiner är en av de föreskrifter (en föreskrift är en bindande regel) som 

Socialstyrelsen har utarbetat. Basala hygienrutiner är till för att minska VRI (Socialstyrelsens 

författningssamling [SOSFS], (2007:19). Dessa föreskrifter ska tillämpas inom verksamheter 

som går under Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), tandvårdslagen (1985:125) samt lagen 

om omskärelse av pojkar (2001:499). En av metoderna i arbetet med att förhindra 

smittspridningen mellan patienter och mellan personal och patienter inom sjukvården är att 

tillämpa en god handhygien. Det bästa effekt uppnås genom handdesinfektion med 

alkoholbaserade desinfektionsmedel. Enligt Socialstyrelsen författning är all personal inom 

hälso- och sjukvård skyldiga att följa de basala hygienrutinerna (SOSFS 2007:19). 

 

Sveriges kommuner och landsting   

Projektet ”Vårdrelaterade infektioner ska stoppas” (VRISS) startades av Sveriges landsting, 

där 21 team från hela Sverige deltog. I metoden ingår att arbeta i tvärprofessionella team och 

därför bildades team med personal från olika specialiteter från sjukvården. Projektet 

utvecklades och utvidgades till att innefatta även Sveriges kommuner. VRISS- projektet 

innebär utvärdering och omarbetning av de vårdrutiner som finns inom vården.  
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Samtidigt som olika verksamhet får möjlighet att omarbeta vårdrutiner får de utbildning i 

metodiken. (Sveriges kommuner och landsting [SKL], 2008) kom ut med en rapport 

2004 ”ren vård säkrare vård – erfarenheter från genombrottsprojektet. Målet med VRISS 

projektet är att öka följsamheten till de basala hygienrutinerna och därmed minska antalet VRI 

(SKL, 2008). SKL i samarbete med Smittskyddsinstitutet (SMI) tog fram en modell för 

förbättrad handhygien (WHO, 2014). 

 

Enligt Erasmus et al. (2011) har hälsovårdsmyndigheterna bedömt bristande handhygien på 

sjukhus som en av de viktigaste orsakerna till dödlighet och sjuklighet på befolkningsnivå. 

Genomförandestrategin (Aktivt skapa överensstämmelse Saving Hälsa) ACCOMPLISH riktar 

sig både individuella och miljömässiga faktorer för handhygien. Studie syftade till att 

utvärdera kostnadseffektiviteten av en fler genomförande strategi som syftar till att minska 

vårdrelaterade infektioner i holländsk sjukhusvård, genom förbättring av handhygien. 

ACCOMPLISH paket kommer att utvärderades i en två - arm kluster randomiserad studie på 

16 sjukhus i Nederländerna, i en intensivvårdsavdelning och en kirurgisk vårdavdelning per 

sjukhus. Erasmus et al (2011) ville med studien bedöma handhygienens betydelse hos 

vårdpersonal på vårdrelaterade infektioner. Flernivåers analyser användes där även faktorer 

som kostnadseffektivitet ingick i bedömningen (Erasmus et al., 2011). 

 

Engångshandskar skall alltid användas vid kontakt med patienters kroppsvätskor. Synligt 

smutsiga händer eller om de känns smutsiga skall tvättas med tvål och vatten innan 

handdesinfektion. Detta gäller även vid kontakt med patient som har kräkts eller har diarré 

(Handhygien och handskar – Vårdhandboken 2013).  I Vårdhandboken finns basala 

hygienrutiner noggrant beskrivna i text, bild och där kan också kunskapstest göras. 

Vårdpersonal har genom Vårdhandboken möjlighet att hålla sig uppdaterad om hur olika 

arbetsmoment ska utföras och vilken regelverk som gäller (Vårdhandboken, 2013)  

 

Införandet av kampanj och implementeringen av Rena händer – räddar liv följdes upp på 

sjukhus i South Wales. I stort sett all personal var medveten om riktlinjerna. Samspelet mellan 

patient och personal var inte lika tydlig beskrivet för att patienter ska veta exakt om vilka 

riktlinjer som gäller därför kan det vara svårt för patienter att ifrågasätta vårdpersonals 

beteende ifråga om följsamhet om handhygienrutiner (McLaws et al., 2009). 

 

Fitzpatrick, Pantle, McLaws och Hughes (2009) konstaterar att det är fler faktorer och aktörer 

som ska involveras vid införandet och uppföljning av riktlinjer och rutiner. Vidare menar 

Fitzpatrick et al. (2009) att beteende, attityd och medvetenhet är kopplade till risker för 

smittspridning hos vårdpersonal. Studier ska förankras hos vårdpersonal och andra metoder 

för uppföljning ska användas. 

 

Infektioner efter kirurgiska ingrepp är bland det vanligaste vårdorsakad smitta. Detta har stor 

betydelse för vården med hög patientdödlighet och kostsamma vårdtider. Forskarna ville titta 

efter faktorer som kan påverka smittspridning och vidare förbättra patientsäkerheten. Faktorer 

som studerades var antibiotika profylax, handskperforation, anemi preoperativ, 

operationsvana, ekonomisk konsekvenser av kirurgiska infektioner och övervakning av 

infektioner av kirurgerna.  Uppföljning av flera parametrar är viktiga för att kunna minska 

smittspridningen (Junker et al., 2012). 
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Smitta och smittspridning inom vården    

Som personal inom hälso- och sjukvård är man utsatt av smitta från patienter, man kan också 

själv som personal bära med sig smitta och överföra den till patienter. Patienterna har ofta 

nedsatt motståndskraft på grund av till exempel ålder eller sjukdom. Som vårdpersonal är det 

viktigt att känna till spridningsvägar för att kunna minska riskerna för spridning (Ericson, & 

Ericson, 2002).  De olika smittvägar är kontaktsmitta som är den vanligaste smittvägen och 

den kan ske direkt mellan person till person eller indirekt via kläder, ytor eller händer som har 

förorenats. Droppsmitta genom att när man nyser eller hostar så blir det en dusch av droppar, 

luftburen smitta är mindre droppar aerosoler som sprids genom luften och blodsmitta via 

smittat blod (Ericson, & Ericson, 2002). 

 

Pittet, Hugonntet, Moueouqa, Sauvan, Touveneaus och Perneger (2000) utförde en Infection 

Control Programme på två universitetssjukhus där de övervakande den allmänna följsamheten 

av handhygien före och under en handhygienkampanj. Handhygienkampanjen visade sig ge 

en kvarvarande förbättring av handhygien vilket gav en minskning av VRI och 

meticillinresistenta Staphylokcoccus aureus bakterier (MRSA) (Pittet et al., 2000). Enligt 

Allegranzi, Conway, Larson och Pittet (2014) finns det fortfarande mycket kvar att göra 

gällande följsamheten av handhygien och minskning av VRI. Det finns svårigheter att nå ut 

till all vårdpersonal och inblandade personer i vårdkedjan vid införande av nya riktlinjer. 

 

Hygienisk rengöring i vårdmiljöer involverar olika delar och parametrar. Vårdmiljön är 

ganska omfattande och därför är städrutiner en viktig faktor att ta hänsyn till vid basala 

hygienrutiner. Vårdpersonalens handhygien, städning kring patienten och 

kvalitetsuppföljningar är en del av helheten. Det är mycket som vårdpersonal inte är medvetna 

om eller vet vad som finns kring patientens vårdmiljö. Riktlinjer ska finnas tillgängligt för att 

alla som arbetar kring patienten. Vårdpersonal ska veta vilka rutiner som gäller för städning 

av vårdutrymmen och vilka hygienrutiner som gäller under tjänstgöring (Carling et al., 2010).  

 

Följsamhet till handhygien       

Enligt en observationsstudie genomförd på sjukhus på fem olika avdelningar i Toscana 

regionen i Italien där totalt 665 läkare och 1147 sjuksköterskor observerades.  Studien 

genomfördes utifrån internationella riktlinjer som beskriver vikten av handhygien hos 

vårdpersonal i led att minska vårdrelaterade infektioner.  I Toscana regionen startades 2005 en 

kampanj för att öka följsamheten av handhygien. Bakgrunden till kampanjen var relaterad till 

de höga kostnader som är knutna till VRI och det onödiga lidandet patienten utsätts för. 

Ibland med dödlig utgång (Saint et al., 2009).  

Handhygien är en grundläggande åtgärd för att förebygga VRI. Enligt Rock, Harris, Reich, 

Johansson och Thom (2013) är betydelsen av handhygien innan påtagning av osterila 

handskar ännu inte optimalt utforskad. Vidare i en randomiserad kontrollerad studie fann 

Rock et al. (2013) att hos hälso- och sjukvårdspersonal var det inte någon märkbar skillnad 

mellan grupperna som utförde handhygien innan påtagning av osterila handskar och den 

grupp som utförde handhygien innan påtagning av osterila handskar. Trots detta så 

rekommenderar WHO och andra ledande organisationer att det ska utföras handhygien innan 

handskpåtagning av osterila handskar.  

Att handhygien än idag inte följs är ett problem för de flesta sjukhus i världen enligt Huis,  

Schoonhoven, Grol, Donders, Hulscher och van Achterberg (2011).  
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En kluster randomiserad kontrollerad studie (Helping Hands) gjordes på 67 vårdavdelningar i 

Holland som undersökte om en innovativ studie som kunde testa nya metoder och arbetssätt 

skulle vara mer effektiv än en litteratur baserad utbildning (Huis et al., 2013). 

Än idag är handhygien av stor betydelse för att förebygga vårdrelaterade infektioner. Vid 

införandet av riktlinjer och framtagande av nya rutiner ska hänsyn tas till många olika faktorer 

till exempel attityd, ålder hos vårdpersonal och att ta till sig nya rutiner är varierar bland 

vårdpersonal. Flera professioner är inblandade i patientvården och de ska samspela på ett 

professionellt sätt inför patienten (Novoa et al., 2007). 

 

Enligt Huis et al (2012) har många strategier tagits fram, följts upp och utvärderats för att 

följa upp följsamheten av handhygien. Forskarna försökte finna det mest vanliga 

förekommande och effektiva strategin att implementera för att förbättra handhygien. De 

vanligast förekommande är kunskap, åtgärdskontroll och medvetenhet. Social påverkan, 

attityd, självinsikt och insikt kan vara sådana bestämningsfaktorer att ta hänsyn till (Huis et 

al., 2012). 

 

Följsamheten av handhygien bedöms oftast genom observationsstudier. Betydelsen av 

handhygien och utförandet av handhygien belyses i många sammanhang. I en studie i 

Singapore där 5 200 klinisk verksam vårdpersonal fick professionell utbildning i handtvätt 

utifrån WHO femstegsprogram. I studien testades olika hypoteser om faktorer som kan 

påverka följsamheten av handtvätt. Syftet med studien var att visa för personalen betydelsen 

av noggrant handtvätt. I studien uteslöts ingen yrkeskategori med förklaringen att all 

vårdpersonal kan bidra till spridningen av sjukhusinfektioner (Szilágyi et al., 2013). 

 

Huvudsyftet med utmaningen i den första globala strategin att öka handhygien som en led att 

förbättra patientsäkerheten.  All arbete utgår ifrån WHO:s rekommendationer.  Vikten av 

handhygien inom hälso- och sjukvården som en led i att förebygga infektioner är en av många 

viktiga faktorer i arbetet med hygienen inom vården. Enligt Allegranzi och Pittet (2009) visar 

det sig att vårdpersonalens händer är bland den vanligaste smittkällan inom sjukvården.  

I vårdarbetet sprider vårdpersonal bakterier emellan patienterna men även i det övriga 

vårdmiljön (Allegranzi & Pittet, 2009). Kunskap om hygienrutiner och smittspridning är 

något alla som arbetar inom vården ska vara medvetna om. Patienter vistas i olika vårdmiljöer 

och kan få smitta utan att vara medveten om detta. Praktikanter kan utgöra en risk vid 

smittspridning (Välimaa & Kanerva, 2012). 

 

Enligt Larson (2013) behövs en ändring av hur uppföljningar och återkoppling sker inom 

vårdsektorn. Många resultat presenteras i form av ”vi” administrativa delen och ”de” 

vårdpersonal.  Förändringar är oftast svåra då det handlar om attityd och beteende 

förändringar. Det gäller att hitta en kultur där vårdpersonalen själva arbetar för förbättring 

genom att hitta gemensamma arbetssätt. Vidare säger Larson att observationsstudier är 

tidskrävande och kostsamma (Larson, 2013). 

Problemformulering    

 

VRI medför stora kostnader för samhället. Patienter som drabbas av VRI utsätts för onödigt 

lidande och vårdtiden förlängs i onödan (Smittskydd, 2014).  Det finns riktlinjer och 

vårdprogram att följa för vårdpersonal med syfte att minimera risken för VRI. Därför är det 

viktigt att sammanställa forskning kring vad som kan påverka följsamheten.  
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Enligt Boyce (2013) har riktlinjer för handhygien funnits i många år och studier har 

genomförts för att följa upp handhygien. Flera av de nyligen presenterade rapporter visar på 

kopplingen mellan följsamhet av handhygien och minskning av vårdrelaterade infektioner 

(Boyce, 2013). 

SYFTE 
 

Syftet var att beskriva faktorer som påverkar vårdpersonals följsamhet av basala 

handhygienrutiner vid användandet av handskar i omvårdnadsarbetet. 

 

METOD 
 

Metoden var litteraturöversikt. Enligt Forsberg och Wengström (2013) innebär en 

litteraturöversikt att söka, granska och sammanställa vetenskapliga artiklar. Syftet med 

föreliggande arbete var att sammanställa befintlig forskning om vårdpersonalens följsamhet 

till basala handhygienrutiner vid användandet av handskar i omvårdnadsarbetet. Metoden är 

ett redskap för att undersöka redan genomförd forskning inom olika områden med tydliga 

frågeställningar i ett led att koppla teori och praktik till det kliniska arbetet (Forsberg & 

Wengström, 2008). 

 

Urval 
 

Enligt Henricson (2012) är det bra med variation i form av ålder, kön, utbildningsnivå, sociala 

förhållanden med mera. Kriterierna för urval är beroende av syftet med studien.  

Urvalskriterierna var vetenskapliga original artiklar publicerade mellan åren 2004 -2014 för 

att ta del av aktuell forskning inom handhygien. Ursprungligen söktes artiklar som skulle vara 

skrivna på engelska eller svenska samt vara expertgranskade (peer-reviewed). Peer-rewied 

artiklar valdes för att de är granskade av oberoende expertis och håller en vetenskaplig 

standard och är objektiva. Därefter begränsades sökningen av artiklar till enbart det engelska 

språket eftersom inga artiklar hittades som var expertgranskade på svenska. Anledningen till 

att det engelska valdes var att författarna till föreliggande behärskar engelskan till en viss del 

och när oklarheter hittades kunde översättning av text genomföras. 

 

Författarna till föreliggande arbete har valt att inkludera vårdpersonal som arbetar med 

omvårdnad av människor som söker till sjukvården för olika behov och hälsoproblem. 

Anledningen till att välja vårdpersonal var att författarna har lång erfarenhet och klinisk 

kompetens inom omvårdnadsarbete. Ett annat urvalskriterie var att artiklar skulle handla om 

omvårdnadsarbete. Anledningen till att välja omvårdnadsarbete var att fler arbetsmoment är 

relaterade till patientens vårdmiljö. 

Genomförande 
 

Artikelsökningen genomfördes i databaserna Medline/PubMed, Cinahl och SveMed+. I 

Medline/Pubmed finns material inom biomedicinska området såväl medicin, omvårdnad och 

tandvård. Materialet är i huvudsak på engelska. PubMed är en version av Medline och den är 

gratis vilket innebär att flertalet av artiklarna kan hämtas eller laddas ner via internet via 

respektive högskola. Sjuttio fem procent av referenserna är på engelska, artiklarna kan bli 

publicerade innan de indexeras i Medline.  Innehållet i Cinahl är ämnesrubriker (subject 

headings) inom omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi. Sökorden och ämnesrubrikerna 

hjälper till att kategorisera och katalogisera artiklar för sökningen.  
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I SveMed+ finns referenser till artiklar inom området medicin. Materialet är på engelska, 

svenska, norska och danska (Forsberg & Wengström, 2008). Sökorden som användes var 

handskar, handhygien, gloves, följsamhet av riktlinjer, guidelines adherence, guidelines, hand 

hygiene, hand hygiene compliance. Enligt Forsberg och Wengström (2008) är Medical 

Subjects Headings (MeSH) dessa är godkända termer inom medicala ämnes rubriker och är de 

som används vid sökning av biomedicinska tidskrifter och böcker. MeSH produceras i USA 

av National Library of medicine (NLM). Termerna revideras och uppdateras årligen. MesH 

termer är begrepp som används för att hitta artiklar på den frågeställning som ställs i 

uppsatsen via PubMed (Forsberg & Wengström, 2008).  

 

Författarna i föreliggande arbete gjorde en bredsökning där sökord adherence användes med 

53 799 träffar, practice guidelines gav 68 912 träffar och enbart ordet guidelines gav 158 605  

träffar. För att begränsa sökningarna kombinerades olika sökord med varandra. Dessa 

kombinationer var guidelines adherence and hand hygiene 239 träffar, gloves and or 

handhygiene adherence guidelines 47 träffar, hand hygiene and or gloves compliance and or 

adherence monitoring 94 träffar, hygien 10 träffar. Artikelsökningen redovisas i tabell 1. För 

att välja ut artiklarna till resultatet lästes först titeln och om titeln verkade besvara syftet 

granskades tillhörande abstract. Om artikeln verkade svara på syftet lästes den i sin helhet.  

 

Tabell 1. Redovisning av artikelsökning 

 

Databas Sökord  

 

Antal träffar Lästa titlar Granskade 

Abstract 

Valda artiklar 

PubMed guidelines adherence 

and hand hygiene 

239 239 

 

70 1 

PubMed Gloves and or hand 

hygiene adherence 

guidelines 

47 47 20 16 

PubMed 

 

Hand hygiene and or 

gloves compliance 

and or adherence 

monitoring 

94 94 5 2 

SveMed+ Hygien 10 10 10 1 

      

      

Totalt    105 21 

Databearbetning 
Genomläsningen av artiklarna genomfördes av två personer på var sitt håll och jämförde 

därefter resultaten mellan varandra för att styrka validiteten i valet av artiklar. 

Genomläsningen resulterade i att tjugoen artiklar valdes ut för att granskas i fulltext och 

säkerställa att innehållet i respektive artikel fortfarande var relevant till syftet och att 

inklusionskriterierna överensstämde med problemformulering och vald metod. Artiklarna 

kvalitetsgranskades av två personer för att säkerställa systematisk granskning och bedömning. 

För att få en överblick över artiklarna lästes de återigen i sin helhet. De insamlade artiklarna 

sorterades in under gemensamma rubriker som framkom under genomläsning och analys av 

artiklarna vid artikelgranskningen. Utfallet av kvalitetsgranskningen blev sex artiklar av hög 

kvalitet, fjorton artiklar av medelhög kvalitet och ett med låg kvalité.  
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Databassökning genomfördes under hösten 2013 och våren 2014 av respektive författare till 

litteraturöversikten. Efter sökningarna hade genomförts träffades författarna för att gå igenom 

resultatet av sökningarna. Cirka 60 abstract lästes igenom för att sedan välja de artiklar som 

verkade mest relevanta och svarade på syftet för litteraturöversikten. Artiklarna som 

författarna har valt kommer från USA, Italien, Polen, Nederländerna, England, Frankrike, 

Schweiz, Kambodja och Etiopien. Artikelns ämne och abstract styrde val av artikel. Tjugoen 

artiklar lästes i sin helhet och presenteras i resultat och matris. Artiklarna lästes och 

granskades till en början av författarna var för sig och analys gjordes också var för sig för att 

sedan under arbetets gång ha gemensamma genomgångar som ibland krävde justering av 

innehållet i texten. Valda artiklar ansågs som relevant för studien och inkluderades för 

dataanalys. I artikelmatrisbilagan (se bilaga I) redovisas en sammanfattning av varje artikel 

och den vetenskapliga kvalitén samt vilken SBU mall som använts för granskning (bilaga II). 

Ett modifierat bedömningsunderlag från SBU och SSF (1999) samt Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011) (bilaga II) har använts för att kunna kvalitetsbedöma och klassificera de 

inkluderade artiklarna.  

 

Forskningsetiska övervägande 
 

I en litteraturöversikt granskas artiklar och genomförd forskning kring aktuellt ämne eller 

frågeställning som undersöks. Forskningsetisk övervägande är inte nödvändig däremot är bra 

att ha ett kritiskt förhållningssätt vid granskningen av artiklar (Kjellström, 2012). Författarna 

till föreliggande har under arbetets gång haft ett kritiskt förhållningssätt i granskningen av 

artiklarna. 

 

I granskningen av artiklar ska inte medveten inklusion eller exklusion av forskningsresultat 

förekomma. Fabricering av till exempel data, metoder och källa hör inte till god vetenskaplig 

sed (Vetenskapsrådet, 2014). Samtliga artiklar som inkluderades har redovisats och resultatet 

presenterades objektivt, både resultat som stödjer och inte stödjer syftet presenterades. 

Översättning av det engelska språket ur artiklarna har skett utan att medvetet manipulera 

innehållet. All inhämtad data har refererats enligt gällande riktlinjer. Författarna i 

föreliggande arbete har följt vetenskapsrådets rekommendationer. 

 

RESULTAT 

 

Resultat presenteras med stöd av rubrikerna som framkom vid databearbetningen: vad 

försvårar följsamheten samt vad underlättar följsamheten och underrubriker akuta situationer, 

handdesinfektion, handskar, ledarskap, utbildning och uppföljning. 

 

Vad försvårar följsamheten?  
 

Resultatet i en studie visade att det fanns underliggande socioekonomiska aspekter som 

bidrog till risken för överföring av smitta. I studien granskades även lokala föreställningar om 

hygien, deras inverkan på relationerna mellan personalen, sjukvård och patienter och 

uppfattningar om risker för överföring av smitta. Resultatet visade på att hygienrutiner 

belastades av bristen på lämpliga material och utrustning. Bristfällig introduktion i 

handhygienrutiner, svårt att påtala brister i följsamheten gentemot andra professioner och 

rädsla för att själv bli smittad som personal (Hancart-Petitet et al., 2011). 

 

I en studie fann man vissa skillnader i följsamheten av handhygienrutiner på 

intensivvårdsavdelningen och vårdavdelningar.  
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Stamcellstransplantationsavdelning hade en högre följsamhet. Efter utbildning fann forskarna 

en signifikant skillnad av följsamheten mellan olika professioner. Efterföljsamheten är låg på 

intensivvårdsavdelningar mellan trettiotvå procent till femtioen procent och det kan förbättras 

genom att vårdpersonal följer gällande handhygienrutiner (Graf, 2013). 

 

Akuta situationer 

Reardon et al. (2013) fann att tiden det tar för händerna att torka efter handdesinfektion och 

sedan att ta på sig handskar var en omfattande procedur och tog cirka 46 sekunder. WHO:s 

rekommendationer är 20-30 sekunder.  Att tänka på är att proceduren utförs många gånger per 

timme och under ett arbetspass. I en studie fann forskare en låg följsamhet av 

handskanvändning vid akuta situationer, handsprit innan handskanvändning och hand 

gnuggning efter handsprit.  

 

I en studie fann forskarna att flera faktorer påverkar att vårdpersonal inte byter handskar 

mellan olika vårdmoment. En individ bytte inte osterila handskar under hela 

operationsingreppet som pågick i tre timmar (Krediet, Kalkman, Bonten, Gigengack & 

Barach 2011). I en studie fann Naderi, Sheybani, Mostafavi och Khosravi (2012) att 

följsamheten av handhygien var låg och att handskar användes felaktig.  

 

Handdesinfektion kontra handskar 

I en studie observerades 6 948 situationer av handhygien. Tre interventionssjukhus: akut -och 

långtidsvård på sjukhus med 600 vårdplatser, bland sjukhus med 120 vårdplatser, och en 

allmän undervisning sjukhus med 600 vårdplatser och en kontroll sjukhus; universitetssjukhus 

med 700 vårdplatser. Det infördes eller ökades tillgängligheten av alkohol baserade 

handdesinfektion, inleddes ett interaktivt utbildningsprogram och utvecklades en 

affischkampanj; på kontroll sjukhuset, ökades enbart tillgången på alkoholbaserade 

handdesinfektionsmedel (Trick, Vernon, Welbel, De Marais, Heiden & Weinstein, 2007).  

 

Under en 3-årsperiod, ökade ett multimodalt interventionsprogram följsamhet till handhygien 

rekommendationer, framför allt till användning av alkoholbaserat handdesinfektion. I ett 

sjukhus, har en åtföljande minskning av incidensen av antibiotikaresistenta bakterier.  

En signifikant minskad förekomst av antimikrobiella resistenta bakterier i odlingar från 

klinisk kultur hittades på interventions sjukhus, som hade den största ökningen av frekvensen 

av handhygien följsamheten (Trick et al., 2007). Enligt Eveillard et al (2007) visade det sig att 

om det är flera moment som är involverade i vårdsituationen kunde det försämra följsamheten 

av handskanvändning och handdesinfektion (Eveillard et al., 2010). 

 

Vad underlättar följsamheten? 

 

Ledarskap 

Enligt Lieber et al. (2014) fann att när stark och drivande ledning slutar påverkas följsamheten 

av rutiner handhygien. Vidare konstaterade Lieber et al. (2014) att ledning som förespråkar 

handhygien fick vårdpersonal att agera därefter. Lieber et al. (2014) konstaterade vidare att 

stabilt ledarskap och långsiktighet i form av någon som planerar, organiserar och följer upp 

riktlinjer var nyckelfaktorer för att följsamheten ska följas. I studie fann Huis et al. (2013) att 

socialt inflytande, dålig social kultur, brist på ledning och negativa förebilder kunde påverka 

följsamheten av handhygienrutiner negativt. En organisation med stark och tydlig ledarskap 

skapar ett positivt arbetsklimat där någon våga säga till någon kollega som inte arbetar utifrån 

givna riktlinjer i handhygien (Huis et al., 2013).  
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Enligt Huis et al (2013) var ett bra ledarskap och den sociala påverkan viktiga faktorer för att 

kunna förbättra de basala handhygienrutinerna.  

 

Utbildning 

I en studie fann forskarna att det fanns skillnader i följsamheten av handhygienrutiner mellan 

professioner. Resultatet visade att sjuksköterskor förbättrade följsamheten av handhygien 

gentemot läkarna efter utbildning (Graf et al., 2013).  

I en studie av Kredit et al. (2011) visade det sig att följsamheten av handhygien bland 

operationspersonal var mycket låg, det behövdes en ökad medvetenhet om handhygien genom 

utbildning och organisatoriska förändringar för att underlätta handhygien.  

 

Resultatet i en studie av Huis et al. (2013) fann att för att uppnå en medvetenhet av 

följsamheten fanns det hjälpmaterial att tillgå i form av bland annat a utbildningsmaterial. 

Vidare fann Huis et al. (2013) att det krävs en ledning som uppmuntrar till team arbete och 

stöttar varandra för att förbättra följsamheten av basala hygienrutiner. Ett team som vågar 

vara öppna genom att både stötta varandra och våga ifrågasätta (Huis et al., 2013). 

 

Enligt Qushmag, et al. (2008) måste multidisciplinära åtgärder till för att förändringar ska ske 

av handhygien. Multidisciplinära åtgärder kunde vara utbildning och hur bemanningen ser ut.  

Vidare hittade Qushmaq et al. (2008) att de observerade klinikerna utförde någon form av 

handhygien men följde inte riktlinjerna fullt ut. I en studie gjord av Huis et al. (2013) visade 

resultaten att ett aktivt ledarskap, att få stöd av kollegor och ta itu med varandra och den 

sociala påverkan när det gäller handhygien ger en ökad följsamhet av handhygien.  

Enligt Eldridge et al. (2006) var det många som upplevde och trodde att de övade handhygien 

i en orealistisk hög takt. Utbildning enligt The Six Sigma-processen ökade handhygienen från 

fyrtiosju procent till åttio procent på tre IVA avdelningar som fick utbildning (Elderidge et al. 

2006). 

 

Lieber et al. (2014) fann att utbildning, stabilt ledarskap och återkommande uppföljning 

kunde påverka följsamheten av handhygien. Enligt Arenas, Sanchez-Paya, Barill, Garcia-

Valdecasas, Gorriz (2005) visade det sig att trots utbildning av personal i riskfaktorer vid 

smittspridning förbättrades inte följsamheten av handhygien. 

 

Yawson och Hesse (2012) fann att riktlinjer relaterade till handhygienens följsamhet av läkare 

och sjuksköterskor var låg och basresurser för handhygien var bristfällig i femton enheter som 

studerades. Handhygienens följsamhet bland läkarna varierade mellan tio till sextio procent 

och tio till femtiofyra procent bland sjuksköterskor. Vidare hittade Yawson och Hesse att 

handhygienens följsamhet var högre när risken för smitta uppfattades som högre (det vill säga 

i akuta situationer, såromläggning, behandlingsrum och arbetsstationer). Den neonatala 

intensivvårdsavdelningen uppvisade den högsta nivån av följsamhet bland vårdpersonal. 

Faciliteter för handhygien, särskilt handdesinfektion och flytande tvål automater visade sig 

vara bristfällig. Interventionsprogram bör utformas för handhygien och främjas i alla 

servicecentraler. Även införande av alkoholbaseradedesinfektionsmedel som ska finnas 

lättillgänglig och effektiv handhygien produkter rekommenderas (Yawson&Hesse, 2012). 

 

Uppföljning 

I studie genomförd på sjukhus i Nederländerna fokus lagd på sjuksköterskearbetet och 

följsamheten av handhygien Huis et al. (2013) fann att utbildning, återkoppling, långsiktig 

process var faktorer som förbättrade följsamheten av handhygien och den behölls hos 

vårdpersonal.  
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Samma sak gällde när strategin med ledningsuppföljning och social faktor undersöktes. 

Betydelsen av gruppens och ledningens återkoppling kunde vara nyckelfaktorer för 

följsamheten av handhygien fann Huis et al. (2013). Uppföljning med återkommande 

mellanrum efter införande av nya rutiner är viktiga (Lieber et al., 2014). 

 

Kuzu, et al. (2005) fann i sin studie att många tvättade sina händer med tvål men torkade inte 

händerna. Vidare fann Kuzu et al. (2005) ingen större skillnad mellan läkare och 

sjuksköterskor gällande följsamhet som var låg i bägge grupperna. Smutsiga eller 

riskarbetsmoment hade högre följsamhet av handhygienrutiner. 

 

I studie av Larson, Quiros och Lin (2007) kontrollerades ett antal sjukhus för att se hur 

uppföljningen av handlingsprogram var utifrån nationella riktlinjer och dess inverkan på 

följsamhet av handhygien. Samtliga studie sjukhus hade ändrat sina riktlinjer och rutiner och 

produkter i enlighet med riktlinje rekommendationer; åttionio, åtta procent av 1359 anställda 

tillfrågades anonymt rapporterade att de var bekanta med riktlinjerna. I fyrtiofyra komma två 

procent av sjukhusen (19/ 40), fanns det inga tecken på ett tvärvetenskapligt program för att 

förbättra följsamheten av rutiner. Handhygien förblev låg (medelvärde, femtiosex, sex 

procent ). Endast vissa sjukhus hade inlett tvärvetenskapliga program och få hade riktlinjer för 

uppföljning avföljsamheten av handhygienrutiner (Larson et al., 2007). 

 

Genom checklistor och frågeformulär bedömdes följsamhet av handhygien på sjukhus i 

Nordvästra Etiopien. Studier av den här karaktären har inte genomförts så ofta i den här delen 

av världen. Sammanlagt 405 studiedeltagare intervjuades och observerades med en 

svarsfrekvens på nittio sex komma fyra procent. God handhygien följsamhet av vårdgivare 

befanns vara sexton komma fem procent. Femtiosju procent svarade att tillgängligheten av 

alkoholbaserade handdesinfektionsmedel hade betydelse för att handhygien skulle efterföljas. 

Femtiosex procent svarade att de hade kännedom om infektionsförebyggande kommittéer och 

detta var signifikant associerade med handhygien följsamheten (Abdella et al., 2014). 

 

Utifrån WHO:s flerstegs utbildningsmodell för global införande för förbättring av handhygien 

genomförde forskare en studie i fyra världsdelar fördelad på fyrtiotre sjukhus. De noterade 21 

884 handhygien tillfällen under 1423 sessioner före interventionen och 23 746 tillfällen under 

1784 sessioner efter. Total överensstämmelse ökade från femtioen procent före interventionen 

till sextiosju, två procent.  Studien visade en större effekt av interventionen i låginkomstländer 

och medelinkomstländer än i hög- inkomst länder. Genomförandet har haft en stor inverkan 

på följsamheten av hälso-och sjukvårdspersonal på alla platser efter justering för huvud 

faktorer. Hälso-och sjukvårdsarbetare kunskaper har förbättrats på alla platser med en ökning 

av den genomsnittliga poängen efter utbildningstillfällen. Två år efter interventionen, 

rapporterade alla platser pågående handhygienverksamhet med bibehållen eller ytterligare 

förbättring. Hållbarhet av implementering av handhygien är möjligt genom utbildning och 

uppföljning (Allegranzi et al., 2013). 

 

I sexton sjukhus runtom England och Wales randomiserades 60 avdelningar. Trettiotre 

avdelningar genomförde implementering för att testa olika metoder för uppföljning i 

följsamhet av handhygien. Resultat motsvarande sju till nio procents ökning av följsamheten 

hittades (Fuller et al., 2012). I studien observerades efter genomförd utbilning en uppföljning 

av hur handskar användes, 1983 deltagare använde handskar av de 7578 observerade 

vårdsituationer. Femhundrafemtioen av 3292 i låg risk vårdsituationer använde inte handskar 

och i högrisk vårdsituationer användes inte handskar i 141 av 669. I studien ingick utbildning 

av handhygienrutiner av vårdpersonal.  
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Det som ingick i studien var olika risknivåer för vårdsituation, om handhygien inträffade före 

eller efter en patientkontakt. Blandat resultat beroende på typ av vårdavdelning, tidstrender 

och trohet till interventionen. Följsamheten av handhygien föll i varierande grad under 

studiens gång (Fuller et al., 2011). 

 

I sjukhusets medicinska intensivvårdsavdelningar (MICU) och kirurgiska 

intensivvårdsavdelningar (SICU) observerades direkt handhygien utifrån vårdsituation som 

skulle utföras; i vårdrum med behov av extra försiktighet eller inte behov av försiktighet. 

SICU hade liknande följsamhet circa femtio en procent i vårdsituationer där 

försiktighetsåtgärder krävdes kontra ca femtio två procent följsamhet i beröringsfria 

isoleringsrum (Gilbert et al., 2009).  Micu hade också liknande handhygien följsamhet 

fyrtiofem procent i kontakt försiktighetsåtgärder rum kontra femtioen procent i beröringsfria 

försiktighetsåtgärdsrum (Gilbert et al., 2009). Handhygien följsamhet efter Health Care 

Workers (HCW) var liknande med ett undantag. Micu- sjuksköterskorna hade en högre 

frekvens av handhygien följsamhet i rum där kontakt med extra försiktighetsåtgärder än i rum 

med beröringsfria försiktighetsåtgärder. Sjuksköterskor hade en högre följsamhet av 

handhygien i försiktighetsrummen (Gilbert et al., 2009). 

 

Enligt Traore et al. (2007) undersöktes två typer av handdesinfektionsmedel och deras 

påverkan på följsamheten av handhygien. Följsamheten av handhygien övervakades av en 

enda observatör.  Enkel åtkomst till handdesinfektion gav förbättrad följsamhet. Andra 

faktorer som påverkade följsamheten var sjuksköterskans status, om vederbörande arbetade 

morgonskift och tillgången på alkoholbaserade handdesinfektion som kunde bäras i fickan var 

avgörande för att förbättra och öka följsamheten av handhygien. Handdesinfektionsgel hade 

högre användning och omedelbar tillgänglighet av handesinfektionsgel var den starkaste 

faktorn (Traore et al., 2007).  

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 
 

Metoden i detta arbete var en litteraturöversikt eftersom syftet var att söka, kritisk granska och 

sammanställa aktuell forskning kring faktorer som påverkar vårdpersonals följsamhet av 

basala handhygienrutiner vid användandet av handskar i omvårdnadsarbetet. I en 

litteraturöversikt ingår en tydlig beskrivning av syfte, problemformulering och analys av valt 

ämne. Kliniska riktlinjer utarbetas utifrån forskningsresultat (Forsberg & Wengström, 2013). 

Författarna valde att göra en litteraturöversikt kring faktorer som finns beskrivna i 

forskningen om vårdpersonals följsamhet till basala handhygienrutiner. Författarna till 

föreliggande arbete har lång klinisk erfarenhet inom en rad områden som vårdpersonal och 

funnit att brister till följsamheten av basala handhygienrutiner enligt författarnas föreställning 

styrs av traditioner, erfarenheter och invanda rutiner och detta påverkar vårdpersonals 

agerande.  

 

Forsberg (2003) anser att vid litteraturöversikter är det viktigt att kvalitetsbedöma artiklarna 

för att slippa riskera felaktiga slutsatser. Författarna i föreliggande arbete anser att rätt metod 

valdes för att undersöka befintlig forskning i ämnet basala handhygienrutiner. Utifrån givna 

riktlinjer och rutiner som vårdpersonal har att följa enligt rekommendationer i basala 

handhygienrutiner. Processerna med databas sökning av artiklar gav en ökad kunskap om 

vetenskapliga artiklar och forskningsarbete. 
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I början av processen hade inte författarna kännedom eller kunskap om tillvägagångssätt i 

vetenskapligt arbete Författarna började med att diskutera lämpliga sökord och vilka databaser 

som kunde bli aktuella. En bredsökning gjordes med varje sökord för sig och sedan i olika 

kombinationer. Det gav möjligheter att se hur många artiklar som fanns kring ämnet basala 

handhygienrutiner och handhygien. Därefter valdes de sökord som var relevanta för ämnet. 

Enligt Forsberg (2003) är systematiska litteraturstudier att föredra framför allmänna 

litteraturöversikter eftersom de senare inte analyserar ämnet på ett systematiskt sätt. 

Henriksson (2012) däremot menar att en noggrann genomförd litteraturöversikt ger större 

möjligheter att kontrollera vilken litteratur författarna har använt och därefter bedöma 

slutsatserna i studien.  

 

Till föreliggande arbete tog författarna hjälp av en bibliotekarie för att lära sig 

databassökning. Gemensamma genomgångar med diskussion och granskning känner 

författarna skulle ha gjorts i tidigare skede. Artiklarna som granskades är skrivna på engelska 

och det har till viss del varit svårt att uppfatta nyanser och ibland förstå texten i artiklarna med 

tanke på olika organisationsstruktur i olika delar av världen. Författarna har använt sig av 

lexikon (Dictionary of Medicine, 1992) och diskuterat artiklarna gemensamt för att så rättvis 

tolkning av texten kunde återges. Eftersom författarna till föreliggande studie inte har någon 

erfarenhet av att klassificera och kvalitetsbedöma artiklarna var detta svårt. Författarna har 

arbetat med bedömningsunderlaget för vetenskaplig klassificering och matris för att bedöma 

valda artiklar.  

 

Kvalitén på utvalda artiklar styrks genom att två personer granskar och diskuterar artiklarnas 

kvalitet (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011 refererat i Henricson, 2012).  Därför har två 

personer granskat artiklarna oberoende av varandra och därefter diskuterat den vetenskapliga 

kvalitén. SBU-mallarna har fyllts i utefter en gemensam förförståelse med ett standardiserat 

tillvägagångsätt vilket har lett till att alla artiklar har blivit likvärdigt granskade.  

 

I inledningsfasen av arbetet diskuterades också eventuella begränsningar kring arbetsområde 

för vårdpersonal, yrkeskategorier som skulle inkluderas eller exkluderas och sluten- och eller 

öppenvård.  Valet att fokusera på följsamhet av handhygienrutiner i det patientnära 

omvårdnadsarbetet blev vår begränsning i slutändan. Under hela processen med arbetet av 

litteratursökningen har författarna träffats och gått igenom innehåll av texten, diskuterat 

artiklarna avseende svar på syfte, metod och resultat vilket anses som en styrka.  

 

Enligt Malterud (refererat i Henricson 2012) kan generaliseringar göras om resultat har 

giltighet och är överförbar. Författarna i föreliggande arbete anser att resultatet kan användas 

generellt inom vården därför att följsamheten av handhygienrutiner är beroende av många 

faktorer och all vårdpersonal utgår ifrån liknande riktlinjer enligt rekommendationer av 

WHO. Olika faktorer som kan påverka följsamheten av handhygienrutiner är till exempel 

tillgång till material och kunskap hos vårdpersonal, därför kan det vara svårt att generalisera 

utifrån det som har framkommit i föreliggande arbete. Inga preferenser eller exkludering 

gjordes avseende urvalet av artiklar vad gäller världsdel eller land. Artiklarna som berörde 

aktuellt område var lätt att hitta däremot svårt att begränsa sig så fokus behölls gällande syfte 

och metod avseende följsamheten av handhygienrutiner. Mesh-termer användes för att 

underlätta sökningen av artiklar och för att få en begränsning i resultatsökningen. 

Begränsningen har underlättat valet av artiklar att granska. Författarna till föreliggande arbete 

anser att sökorden har gett svar på syfte och metod. 
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Resultatdiskussion 

 

Resultatet i artiklarna visade att följsamheten av handhygienrutiner är beroende av flera 

faktorer som till exempel tillgång till material, socioekonomiska aspekt och kunskap.    

Kvalitetsarbete och uppföljningar behövs för att kvalitetssäkra vården. I Sverige genomförs 

årligen kvalitetsuppföljningar i följsamhet av basala hygienrutiner med varierande resultat. 

Fortfarande nås inte 100 procentigt resultat. På SKL hemsida, finns information om 

punktprevalensmätningar från alla regioner, kommuner och landsting rörandes 

kvalitetsuppföljning. Via SKL och sjukhusens hemsidor hittas förbättringsarbetet som pågår 

och kan ge ökat erfarenhetsutbyte. Uppföljningar ska genomföras med återkommande 

mellanrum och resultat från dessa bör diskuteras bland vårdpersonal. Antal observerad 

vårdpersonal i olika yrkesgrupper och i olika arbetsmoment är registrerade samt statistik 

presenteras från uppföljningar av basala hygienrutiner (SKL, 2014). 

 

Forskningen av handhygienrutiner har fokuserat på att observera följsamheten genom 

observationer med hjälp av checklistor men hur följs resultaten upp, möjlighet måste ges 

vårdpersonal att diskutera och att kunna förbättra resultatet (Lieber et al., 2014; Qushmang et 

al., 2008; Graf et al., 2013).  En förbättring av följsamhet till handhygienrutiner behövs och 

det är mycket som krävs så som intensiv träning samt utbildning för att uppnå en varaktig 

effekt. Forskarna menar också att utbildning i handhygien bör vara en nyckelfaktor i 

akademisk utbildning (Graf et al., 2013). Enligt Boyce (2013) är uppföljningsparametrar för 

att bedöma handtvätt, produkter som används såsom tvål, desinfektionsmedel samt bedöma 

frekvensen av handhygien före och efter användning av handskar fortfarande en utmaning vid 

observationsstudie bland vårdpersonal.  Uppföljningens resultat kan påverkas av olika 

faktorer till exempel i form av observatörernas utbildning, observationens längd i given 

avdelning för respektive vårdenhet, ytterligare fortbildning av vårdpersonal, hur många 

kontakter, in-och ut från vårdrummet, antal besök till vårdrummet. Vårdsituationerna 

inbegriper många moment och därför inte alltid lätt att bedöma (Boyce, 2013). 

 

Handhygienrutiner inbegriper flera steg och vid uppföljning kan det vara svårt att fokusera på 

alla delar exempelvis följsamhet av handskanvändning kan skilja mot användningen av 

handdesinfektion (Lieber, 2014; Eveillard et al., 2011). Flera studier har utgått ifrån WHO:s 

riktlinjer, utbildningsmetod för kvalitetsförbättring (Eldridge, 2006; Graf, 2013; Yawson, 

2013; Allegranzi, 2013). 

 

I en studie genomförd i Costa Rica, Italien, Mali, Pakistan och Saudi Arabien visade det sig 

att implementering av riktlinjer åtföljd av utbildning, träning av nya metoder, uppföljning ger 

en bättre långsiktighet av följsamheten av handhygienrutiner. Kampanjer för förbättring kan 

vara kostsamma och krävande men de är kostnadseffektiva (Allegranzi et al., 2013). Enligt 

Allegranzi & Pittet 2009 ska fokus inte enbart läggas på en strategi utan arbeta i flera led och 

vikten av uppföljning speciellt i miljöer med begränsade resurser och ytterligare forskning 

belyses (Allegranzi & Pittet, 2009). 

 

I studier gjorda av Naderi et al (2012), Eldridge et al (2006) visade det sig att strukturerade 

pedagogiska utformade utbildningskampanjer är att föredra för att öka kunskapen av 

handhygien men också för att förbättra följsamheten av handhygien (Naderi et al. 2012; 

Eldridge et al. 2006). 

 

Studierna vilka visade på skillnader mellan professioner där sjuksköterskor förbättrade 

följsamheten av handhygien i jämförelse med läkarna efter utbildning.  
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Att bära handskar kan bidra till att inte rätt handhygien utförs efter avtagning av handskar på 

grund av att det är onödigt att utföra handhygien när man har burit handskar. Läkare har en 

tendens till lägre följsamhet av handhygienrutiner i jämförelse med sjuksköterskor (Gilbert et 

al., 2010). I en studie visade det sig att läkare har en låg nivå på hygienutbildning inom sin 

akademiska utbildning och är en riskfaktor för smittspridning (Graf et al., 2013). Enligt 

författarna till föreliggande arbete finns liknande företeelser i kliniska verksamheter i Sverige. 

Riktlinjer för basala hygienrutiner bör följas av alla personalkategorier för att minska VRI. 

 

Arbetsmoment som bedöms med högrisk såsom innan- och efter patientkontakt där är 

följsamheten högre (Yawson, 2013; Gilbert et al. 2010).  Å andra sidan visade en studie att 

vid intubering och ventrikelsondsättning använde inte nio av tio vårdpersonal handskar 

(Krediet et al., 2011). 

 

Brist på organisation och struktur för uppföljning av följsamhet av riktlinjer kan påverka 

personalens kunskap av rutiner och riktlinjer om handhygienrutiner. Efter genomgång av 

befintliga riktlinjer och rutiner ändrade alla sjukhus policys, riktlinjer och materialtillgång 

enligt rekommendationer (Larson et al., 2007).  Enligt Trick et al (2007) visade det sig att 

följsamhet av handhygienrutiner minskade smittspridningen av bakterier men även långsiktiga 

åtgärder med återkommande uppföljningar behövs för att minska smittspridningen av 

bakterier (Trick et al., 2007). 

 

Tillgänglighet av alkoholbaserade handdesinfektion för följsamhet av handhygien ska 

underlättas genom att - exempelvis fickflaskor med handdesinfektion, väggmonterade 

handdesinfektionsflaskor, behållare som ska finnas på patientens säng eller sängbord eller att 

klä stick- och/eller medicin vagnar som tas till vårdplatsen. Svårigheter med olika nivåer av 

medvetenhet och hinder som kan finnas för vårdpersonal i olika vårdsituationer att genomföra 

handhygien ska övervinnas. Därför har det tagits fram förbättringsstrategier i flera länder. 

Variationer förekommer mellan och inom länderna för hur följsamheten för handhygien ser ut 

och för vilka hinder som kan förekomma. Därför har en genomförandeverktygslåda utvecklats 

för att stödja hälso- och sjukvårdspersonal och med syfte att förbättra handhygien på sina 

enheter, oavsett utgångspunkt (WHO, 2014). Enligt, Traore et al (2007) fann att följsamheten 

av handhygien kräver att handhygienprodukter ska vara lättillgängliga och så nära 

vårdsituationen så möjlig, där vård eller behandling sker. Produkter för handhygien skall vara 

tillgängliga utan att vårdpersonal ska behöva lämna patientens vårdmiljö vid behov av 

användning av till exempel handdesinfektion (Traore et al., 2007). Enligt författarna till 

föreliggande arbete är tillgång och placering av exempelvis handskar och handdesinfektion 

viktiga faktorer för följsamhet av handhygienrutiner. Det är inte alltid lätt att förutse 

risksituationer och därför är dialog i personalgruppen nödvändiga för att hitta optimal lösning. 

 

Enligt Abdella et al (2014) fann forskarna låg följsamhet av handhygienrutiner på grund av 

bristande kunskap, motivation, dålig tillgänglighet av hygienartiklar, felanvändning av 

handskar, tidsbrist samt händernas kondition. Arbetsklimat kan påverka, man vågar inte säga 

till om någon gör fel, status i gruppen kunde också vara en bidragande orsak till dålig 

följsamhet. Olika professioner har olika följsamhet av handhygien Graf et al (2013). Det är 

viktigt att sjukvårdspersonalen har kunskap om och förstår betydelsen av varför hygienrutiner 

ska tillämpas då dessa inte följs blir det bara ytterligare en smittkälla (Abdella et al., 2014). 
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Skillnader i följsamheten finns mellan läkare och sjuksköterskor. Därför måste läkare och 

sjuksköterskor engageras i uppföljningar och diskussioner kring basala hygienrutiner för att 

minska spridningen av VRI. På svenska sjukhus finns numera mer information om basala 

hygienrutiner där patienterna kan läsa om vilka riktlinjer som gäller för handhygien och hur 

det ska utföras av vårdpersonal. Även patienterna bör lära sig vikten av en god handhygien.  

Återkommande kvalitetsuppföljningar genomförs gällande följsamheten av handhygienrutiner 

där resultaten bör presenteras för vårdpersonal. Nationella uppföljningar är viktiga där resultat 

kan jämföras mot andra eller se förändringar över tiden för respektive verksamhet/sjukhus. 

Men lokala och verksamhetsnära uppföljningar där ledningen är engagerad och är villiga att 

följa resultatet av självskattningen och att ta upp resultat till diskussion. Öppenhet i 

arbetsgruppen ger en ökad möjlighet att påtala icke följsamhet av handhygienrutiner hos 

medarbetarna. Genomgång av placering av arbetsredskap som till exempel var 

handdesinfektion, handskar, plastförkläde och handfat i samråd med vårdpersonal har 

betydelse för följsamheten av basala handhygienrutiner (SKL, 2014). 

 

Mellan åren 2008-2014 genomfördes en jämförande studie i Sverige där sexton landsting 

deltog. I studien ingick dataanalys från tidigare kvalitetsuppföljningar, journalgranskning och 

intervjuer. Syftet med studien var att undersöka och använda skillnaderna av arbetssätt och 

resultat från punktprevalensmätningar i landsting och sjukhus för att lära och utveckla arbetet 

med vårdrelaterade infektioner. Verksamhet med lägre resultat jämfördes med de som hade 

högre resultat. Utifrån resultat från intervjuer med anställda från olika personalkategorier och 

befattningar inom sjukvården togs det fram åtta framgångsfaktorer i led att förebygga 

vårdrelaterade infektioner (SKL, 2015). 

 

Författarna i föreliggande arbete kan utifrån egna kliniska erfarenheter relatera till att basala 

handhygienrutiner kan vara svåra att följa. Vårdpersonal spritar inte händerna emellan av- och 

påtagning av handskar, vårdpersonal går runt med handskar och tar på olika saker och 

invaggar sig själva i falsk trygghet. Rengöring av händerna missas av vårdpersonal vid byte 

av olika arbetsmoment i det patient vårdnära arbete. Enligt Arenas et al. (2013) visade 

resultatet att trots ökad kunskap om patienters mottaglighet för infektioner ändrade det inte 

följsamheten till handhygienrutiner (Arenas et al., 2013). 

 

I en studie visades att typ av ledarskap var en viktig faktor för att öka följsamheten av 

hygienrutiner och att personal som har mest inflytande är de som ska ansvara för att det sker 

en översyn av rutiner samt leder diskussioner om uppföljning av hygienrutiner och det bör ske 

kontinuerligt några gånger per år (Lieber et al. 2014).  

 

SLUTSATS 

 

Trots att det idag är lättare att hitta och ha tillgång till information om infektioner och 

smittspridning så ökar spridningen av antibiotikaresistenta bakterier. Utifrån resultatet fann 

forskarna att följsamheten av handhygienrutiner är fortfarande låg. Därför kan det vara viktigt 

att ta hänsyn till olika faktorer vid uppföljning av riktlinjer, rutiner och handlingsplan. 

Orsaken till att följsamheten är låg kan bero på tillgänglighet av material, uppföljning av 

riktlinjer, utbildning, fortbildning, organisation med tydligt ledarskap är faktorer som kan 

förbättra följsamheten av handhygien. 

 

¨ 
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Fortsatt forskning 

 

Forskningen blir mer och mer spännande att ta del av och att vara en del av. Frågeställningar 

som kan vara intressanta att forska vidare på kan vara: varför är det skillnad i följsamheten 

mellan till exempel läkare och sjuksköterskor. 
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associated factors 
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providers in 

Gondar University 
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Studera följsamhet 
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faktorer hos 
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Global 
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multimodal 
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experimental 

study 

Bedöma effekten av 

WHO`s multimodal 

strategi för 

förbättring av 

handhygien 

Quasi-experimentell 

studie  

 

  

N=21 884 

(0) 

Utbildning och uppföljning under 

en längre tid ger en klar förbättring 

och följsamhet av handhygien. 
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M., Angoso, M. 

2005 

England 

A multicentric 

survey of the 

practice of hand 

hygiene in 

haemodialysis 

units: factors 

affecting 

compliance 

 

 

 

Att se om 

handhygien utfördes 

vid rätt tillfälle av 

sjukvårdspersonal, 

och vilka faktorer 

som påverkade 

följsamheten av 

handhygien. Att bära 

handskar kan bidra 

till att inte rätt 

handhygien utförs 

efter avtagning av 

handskar på grund av 

att det är onödigt att 

utföra handhygien 

när man har burit 

handskar. 

Kliniskt kontrollerad 

studie. 

n=495 á 30 

minuter. 

(0) 

slumpmässi

gt utvalda 

tillfällen till 

observation

er 

Det fanns 977 tillfällen att bära 

handskar och att utföra handhygien 

efter patientkontakt. Det fanns 1902 

tillfällen att utföra handhygien 

innan patientkontakt. Handskar 

användes i 92,9% av tillfällena. 

Handtvätt utfördes i 35,6% efter 

patientkontakt och i 13,8% innan 

patientkontakt. 

Sjukvårdspersonalens följsamhet 

till handhygien ökade inte trots 

ökad kunskap om patienters 

mottaglighet för infektioner. Det 

var större följsamhet inom 

akutverksamheter än inom äldre 

vård fast det ändå inte var 

tillfredställande följsamhet av 

handhygien inom 

akutverksamheten.       

   I 

(CCT) 

Eldridge,N. E., Woods, 

BS., Bonello, R. S., 

Clutter, K., Ellingson, 

LA., Harris, M. A., 

Livingstone, B. K., 
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Reichling, K. J., Rosell, 

G. A., Wright, S. M., 

2006  

USA 

Using the Sigma 

Process to 

Implement the 

Centers for 

Disease Control 

and Prevention 

Guideline for 

Hand Hygiene in 

4 Intensive Care 

Units. 

Att undersöka 

följsamheten av 

riktlinjer av 

handhygien med att 

sprita händerna med 

handsprit  efter att 

Centers for Disease 

Control and 

Prevention (CDC) 

hade införts som 

krävs av Healthcare 

Organizations 

(JCAHO).  

Retrospektiv studie    4000 

     (0) 

Studien visade att efterlevnaden 

ökade från 47% till 80%. Det var 

effektivt att använda sig av The Six 

Sigma- processen för att organisera 

utbildning 

   II 

  (R) 
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Eveillard, M., 

Guilloteau, V., Kempf, 

M., Lefrancq, B., 

Pradelle, M-T., 

Raymond, F., Joly-

Guillou, M-L., Brunel, 

P.P. 2011 

Frankike 

Impact of 

improving glove 

usage on the hand 

hygiene 

compliance. 

Att bedöma effekten 

av en förbättring av 

handskanvändning 

beträffande 

följsamheten av 

handhygien 

Multicenter 

observationsstudie 

N=975 Vid första vårdsituation där 

handskar används var följsamheten 

högre men vid kontakt där handskar 

behöver användas och bytas sjönk 

följsamheten av handhygien. 

Följsamheten var högre utan 

handskar än vid behov av 

handskanvändning. 

I 

(P) 

Fuller, C., Michie, S., 

Savage, J., McAteer, J., 

Besser, S., Charlett, A., 

Hayward, A., Cookson, 

D.B., Cooper, S.B., 

Duckworth, G., Jeanes, 

A., Roberts, J., Teare, 

L., Stone, S.  

2012 

England 

The Feedback 

Intervention Trial 

(FIT) – Improving 

Hand Hygiene 

Compliance in 

UK Healthcare 

Workers: A 

Stepped Wedge 

Cluster 

Randomised 

Controlle Trial 

Att uppnå en varaktig 

förbättring av att 

handhygien följs är 

WHO: s första 

globala 

patientsäkerhet 

utmaning. Det finns 

inga RCT bevis som 

visar hur man gör 

detta. Systematiska 

översikter tyder på 

att feedback är mest 

effektiva och kräver 

långsiktiga väl 

utformade RCT, 

tillämpa beteende 

teori till ingripande 

utformning för att 

optimera 

effektiviteten. 

Randomiserad 

kontroll studie 

N=60 Svårigheter att visa på exakt orsak 

och verkan. Viss förbättring av 

följsamhet. Trovärdighet vid 

införande av nya rutiner, typ av 

verksamhet, återkoppling och 

handlingsplan för förbättring av 

program som införs. 

I 

(RCT) 
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Fuller, C., Savage, J., 

Besser, S., Hayward, 

A., Cookson, B., 

Cooper, B., Stone, S. 

2011 

England 

“The Dirty Hand 

in the Latex 

Glove”: A Study 

of Hand Hygiene 

Compliance When 

Gloves are Worn. 

Observera om 

handskarna var slitna 

när det är lämpligt 

och om handhygien 

följs skilde sig när 

handskarna var 

slitna. 

Observationsstudie N=7578 

(0) 

Handskar användes under 1983 

(26,2%) av de 7578 stunder för 

handhygien och 551 (16,7%) av 

3292 låg risk kontakter; handskar 

användes inte i 141 (21,1%) av 669 

högriskkontakter. Handhygien 

följsamhet vid handskanvändning 

var 41,4% (415 av 1002 stunder), 

och nivån utan handske användning 

var 50,0% (1344 av 2686 stunder). 

Efter justering för vårdavdelning, 

vårdarbetare typ, kontakta risknivå, 

och om handhygien tillfälle 

inträffade före eller efter en 

patientkontakt, var handsk- 

användning starkt förknippat med 

lägre nivåer av handhygien. 

I 

(K) 
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Gilbert, K., Stafford, 

C., Crosby, K.,  

Fleming, E., Gaynes, R.  

2009 

USA 

Does hand 

hygiene 

compliance 

among health care 

workers change 

when patients are 

in contact 

precaution rooms 

in ICUs? 

Att försöka fastställa 

eventuella skillnader 

i handhygiens 

följsamhet för olika 

proffesioner i 

patientervården på 

Intensivvårdsavdelni

ng i isoleringsrum 

och de patienter som 

inte är på 

isoleringsrum. 

Observationsstudie 12-bädd 

enhet 

Följsamheten var bättre i 

isoleringsrummen. 

II 

(K) 

Graf, K., Ott, E., 

Wolny, M., Tramp, N., 

Vonberg, R-P., 

Haverich, A., 

Chaberny, I. F. 

2013 

USA 

Hand hygiene 

compliance in 

transplant and 

other special 

patient groups. 

 

 

Man tittade på hur 

olika grupper av 

sjukvårdspersonal 

(sjuksköterskor och 

läkare) utförde 

handhygien med 

alkoholspritning av 

händerna och 

användning av 

handskar enligt 

WHO:s fem steg. 

Studien pågick 

mellan 2008-2010, 

sjukvårdspersonalen 

fick då även 

utbildning för att 

man skulle se om det 

blev någon 

signifikant skillnad i 

handhygien. Man 

tittade också om det 

Observationsstudie n=5647 

(1607) 

Följsamheten av handhygien var 

låg på de olika avdelningar som 

man tittade på. Handhygien ökade 

från 56% till 65% efter utbildning 

på intensivvårdsavdelningen. Innan 

insatsen gjordes fanns det ingen 

signifikant skillnad i handhygien 

mellan sjuksköterskor och läkare. 

Efter utbildningen var 

handhygienen bättre bland 

sjuksköterskor än bland läkare. 

Handhygien följsamhet ändrades 

inte bland sjukvårdspersonalen trots 

kunskap om organtransplanterade 

infektionskänslighet, till skillnad 

mot sjukvårdspersonal till patienter 

som fått stamcellstransplantationer 

och som lättare kan få nosokomalia 

infektioner. 

II 

(CCT) 
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var någon skillnad av 

handhygien av olika 

patientgrupper. 

Hancart-Petitet, P., 

Dumas, C., Faurand-

Tournaire, A-L., 

Desclaux, A., Vong, S.  

2011 

Kambodja  

 

 

Social and cultural 

dimensions of 

hygiene on 

Cambodian health 

care facilities. 

De underliggande 

sociala - och 

kulturella bakgrund 

som bidrar till risken 

för smittspridning 

har sällan studeras. 

Denna rapport ger en 

del insikter om de 

sociala och kulturella 

faktorer som formar 

hygienrutiner i 

kambodjanska 

vårdinrättningar. 

Kvalitativ 

Studie 

N=319 Hygienrutiner påverkas negativt av 

bristen på material och utrustning. 

Utbildningsnivå och professionell 

är viktigt.  Förståelsen av rutiner 

måste beaktas vid framtagande av 

rutiner och åtgärder. 

II 

(K) 

Huis, A., Holleman, G., 

van Acherberg, T., 

Grol, R., Schoonhoven, 

L., Hulscher, M. 

2013 

Nederländerna 

 

Explaining the 

effects of two 

different strategies 

for promoting 

hand hygiene in 

hospital nurses: a 

process evaluation 

alongside a cluster 

randomized 

controlled trial. 

 

Att undersöka vilka 

komponenter i två 

olika 

förbättringsstrategier 

i handhygien som 

gjorde att 

handhygienens 

följsamhet ökade 

bland sjuksköterskor. 

Grupp State of the art 

strategin fick läsa sig 

själva till 

uppdatering av sina 

kunskaper medan 

grupp Teamet ledar 

Randomiserad 

kontrollerad studie 

n=37 

(0) state of 

the art 

strategy 

 

n=30 

(10) team 

ledare 

strategin, 

riktade 

gruppen. 

Båda strategierna förbättrade 

följsamheten av handhygien. 

Teamledar strategin visade dock 

högre resultat av att handhygien 

efterlevdes än State of the art 

strategin. 

II 

(RCT) 
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strategin fick sin 

uppdatering av 

kunskap genom 

socialt ledarskap. 

Krediet, A. C., 

Kalkman, C. J., Bonten, 

M. J., Gigengack, A. C. 

M., Barach, P., 

2011  

Oxford 

Hand-hygiene 

practices in the 

operating theatre: 

an observational 

study  

Se frekvensen av 

handhygien hos 

sjukvårdspersonal, 

inklusive 

narkosläkare, 

anestesisköterskor, 

kirurger, kirurgiska 

sjuksköterskor och 

medicinstuderande. 

  

Hemliga direkta 

observationer av OT 

personal på en 

akademisk 

medicinskt center  

utfördes av en tränad 

observatör. Följande 

handhygienmöjlighet

er övervakades 1) 

när personal kommer 

in på sal eller lämnar 

salen. 2) Före 

patientkontakt. 3) 

Vidrör OT personal 

redskap efter 

beröring av patient/ 

patients 

kroppsvätskor, utan 

tillämpningen av 

handhygien. av 

möjligheter. 

n=226  

(10%) 

på grund av 

att 

observatöre

na måste 

hjälpa till 

med 

patienten 

 

 

28 operationer observerades (totalt 

60 timmar av observationer). I 

denna studie, övervakades 

handhygienens  

utförande av 226 stycken OT 

(operations sal) personal 

handhygien tillfällen per timme per 

anställd bevittnades 

och man fann att handhygien 

tillämpadesinte mer än 0.14 gånger 

per individ per timme. När man 

kommer in eller 

lämnar OT utfördes handhygien i 

2 % (7st av 363 tillfällen) och 8 % 

(28 st av 333 tillfällen) när personal 

lämnade OT. 

II 

(O) 
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Kuzu, N., Özer, F., 

Aydemir, S., Yalcin, 

N.A., Zencir, M. 

2005 

Turkiet 

Compliance With 

Hand Hygiene 

And Glove Use In 

a University-

Affiliated 

Hospital 

Händerna på 

vårdpersonal sänder 

ofta patogener som 

orsakar 

sjukhusinfektioner. 

Denna studie 

undersökte 

följsamheten av 

handtvätt och 

handske användning. 

Inställning: Ett 

universitet -anslutna 

sjukhus. 

Observationsstudie n=1 400 

observation

er 

Följsamheten av handtvätt 

Var låg. Bättre vid 

högrisksituationer. Det behövs mer 

återkoppling och motiverande 

strategier vid införande av nya 

riktlinjer och rutiner för att 

uppmuntra till bättre följsamhet. 

II 

(K) 

Larson, L.E., Quiros, 

D., Lin, X.S 

2007 

USA 

Dissemination of 

the CD`s Hand 

Hygiene 

Guideline and 

impact on 

infection rates 

Att mäta effekten av 

nationella riktlinjer 

för handhygien på 

patientsäkerheten. 

Kontrollstudie n=40 

(0) 

Låg följsamhet av handhygien. 

Studien för kort för att bedöma 

effekten av riktlinjerna och 

följsamheten av handhygien. Det 

användes pre - och post- riktlinjer 

besök genomförande plats och 

undersökningar i inställningen av 

40 amerikanska sjukhus - 

medlemmar i nationella 

sjukhussjuka Surveillance System - 

och mätte HAI priser 1 år före och 

efter offentliggörandet av CDC 

Guideline och användes direkt 

observation av poängen 

genomförande handhygien 

följsamhet. 

II 

(CCT) 
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Lieber, R.S., 

Mantengoli, E., Saint, 

S., Fowler, E.K., 

Fumagalli, C., 

Bartolozzi, D., 

Magistri, L., Niccolini, 

F., Bartoloni, A. 

2014 

Italien 

The Effect of 

Leadership on 

Hand Hygiene 

Adherence prior 

to Patient Contact 

in 2 Infectious 

Disease Units in 

Tuscany 

Att bedöma 

följsamheten av 

handhygien på två 

infektionsenheter 

Observationsstudie 

på två 

infektionsenheter. 

Jämförelse av data 

från 

preinterventionsstudi

e och 

postinterventionsstu

die under en 4 

årsperiod. Fokus på 

handhygien med 

handtvätt eller 

handdesinfektion 

n =1044 

(0) 

Följsamheten av handhygien 

minskade i bägge enheterna efter en 

tid men markant inom den enheten 

där en viktig person i ledningen 

slutade. Stark ledning har betydelse 

för följsamheten 

II  

(K) 

Naderi, H.R., Sheybani, 

F., Mostafavi, I., 

Khosravi, N., 2012 

USA 

 

 

 

Compliance with 

hand hygiene and 

glove change in a 

general hospital. 

Att observera 

sjukvårdspersonalens 

följsamhet av 

handhygien. 

Kvalitativ studie    n=42 

   (0) 

Studien visade att av totalt 42 

stycken olika vårdpersonal (10 

läkare, 22 sjuksköterskor, 10 

personal utan legitimation) och vid 

totalt 913 tillfällen till att utföra 

handhygien som observerades 

under ungefär en sextimmars 

period. De övergripande tillfällen 

av korrekt handhygien var 

(47,9 %). Handskanvändning var 

(91,6 %) men de flesta av 

vårdpersonalen bytte inte handskar 

mellan olika vårdmoment. Av 913 

tillfällen när vårdpersonalen ska 

byta handskar byttes det handskar 

bara 360 gånger (39,4 %). Det 

totala antalet handhygien skötsel 

inklusive handskbyten var 438 

tillfällen av 913. 

II 

(K) 
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Qushmag, I.  A., Heels-

Andell, D., Cook, D. j., 

Loeb, M. B., Meade, 

M. O. 

2008  

Polen 

Hand hygiene in 

the intensive care 

unit: prospective 

observations of 

clinical practice 

 

Att mäta 

följsamheten av 

riktlinjer av 

handhygien vad 

gäller användning av 

handskar, tvätta 

händerna med tvål 

och desinfektion före 

och efter 

patientkontakt. 

Kvalitativ studie 

 

n=115 Studien visade att följsamheten av 

riktlinjerna var 20% av de 

observerade som utförde korrekt 

handhygien. 57,4% av klinikerna 

använde någon form av handhygien 

men följde inte riktlinjerna fullt ut. 

42,6% gjorde ingen handhygien alls 

under observationerna. Det var en 

mycket låg följsamhet av 

handhygien. 

II 

(K) 

Reardon, M.J., 

Valenzuela, E.J., 

Parmar, S., Venkatesh, 

K.A., Schuur, D.J., 

Allen, B.M., Pallin, 

J.M. 

2013 

USA 

 The Time Burden 

of Alcohol-Based 

Hand Cleanser 

When Using 

Nonsterile Gloves 

Att mäta tiden det tar 

för handdesinfektion 

och handskpåtagning 

för läkare på en 

akutvårdsavdelning 

Prospektiv 

observationsstudie 

 

N=40 

(0) 

Dålig följsamhet av handhygien 

rutiner i alla arbetsmoment. Tiden 

det tar att utföra handhygien kan 

påverka följsamheten. 

 

 

 

II  

(K) 

Traore, Ousmane., 

Hugonnet, S., Lübbe, 

J., Griffiths, W., Pittet, 

D.  

2007 

Schweiz 

Liquid versus gel 

handrub 

formulation: a 

prospective 

intervention study. 

Produktens betydelse 

I handhygienens 

följsamhet 

Prospektiv 

interventionsstudie 

N=102 

 

Lättingänglighet av 

handdesinfektionsmedel i 

handfickan av störst betydelse för 

följsamheten. 

II 

(P) 

Trick, E.W., Vernon, 

O.M., Welbel, F.S., de 

Marais, P., Hayden, 

K.M., Weinstein, A.R. 

2007 

USA 

Multicenter 

Intervention 

Program to 

Increase 

Adherence to 

Hand Hygiene 

Recommendations 

and Glove Use 

Att bestämma 

huruvida en 

multimodal 

intervention kunde 

förbättra handhygien 

och 

handskanvändning 

och därmed minska 

Multicenter 

observationsstudie 

 

N=6 948 

(0) 

 

Handskanvändning och handhygien 

ökade betydligt under 

studieperioden i 

interventionssjukhuset men inte i 

kontrollsjukhuset. I ett sjukhus 

kunde man också finna en betydlig 

minskning av smittspridning med 

samtidig god följsamhet av 

I  

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

I = Hög, II = Medel, III = Låg 
 

 

 

 

 

 

 

 

and to Reduce the 

Incidence of 

Antimicrobial 

Resistance 

förekomsten av 

multiresistent inom 

olika 

vårdinrättningar. 

handhygien. Det observerades 6948 

handhygien möjligheter. 

Frekvensen av handhygien 

prestanda eller handsk- användning 

ökade kraftigt under studieperioden 

på interventionssjukhusen men inte 

vid styr sjukhuset; den högsta 

kvartals av handhygien prestanda 

eller handskanvändning vid 

interventions sjukhus (74%, 80 % 

och 77 %) var högre än hos kontroll 

sjukhus (59 %).  

Yawson, E. A., Hesse, 

A.J.A. 2012  

Ghana  

Hand hygiene 

practices and 

resources in a 

teaching hospital 

in Ghana  

Att ge grundläggande 

uppgifter om HH 

följsamhet bland 

vårdpersonal och HH 

resurser i en stor 

västafrikansk 

universitetssjukhus. 

Observationsstudie N=1 Låg följsamhet. 

Interventionsprogram behövs och 

material åtkomst är nödvändiga för 

följsamheten. 

II 

(K) 
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Tabell 1. Bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån 

SBU & SSF (1999) och Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006). 

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. 

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 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 kvalitén värderas högre än III = Låg kvalitet. 


