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SAMMANFATTNING 

Det är viktigt att evidensbaserad forskning kommer patienterna till godo. Kliniska riktlinjer är 

ett sätt att öka forskningsanknytningen och patientsäkerheten i vården. Inom intensivvården 

vårdas svårt sjuka patienter i en medicinskt och tekniskt avancerat miljö vilket ställer stora 

krav på intensivvårdssjuksköterskor. Kliniska riktlinjer kan här vara ett stöd att identifiera 

lämpliga vårdinsatser vid specifika kliniska förhållanden och vara ett verktyg för ökat 

patientsäkerhet. 

 

Syftet med denna studie var att identifiera faktorer som påverkar sjuksköterskors följsamhet 

till kliniska riktlinjer inom intensivvården. 

 

Som metod valdes litteraturöversikt för att få en översikt över den aktuella forskningen inom 

valt ämnesområde. Forskningsartiklar publicerade mellan 2004 och 2014 i tidskrifter som är 

peer-reviewed och skrivna på engelska inkluderades. Sökningar gjordes i databaserna 

CINAHL och PubMed. Totalt inkluderades femton artiklar i litteraturöversikten.  

 

Resultatet visade att faktorer som påverkar följsamhet till kliniska riktlinjer var 

användarrelaterade faktorer som attityd, beteende, autonomi, utbildning, kunskap och 

erfarenhet. Riktlinjerelaterade faktorer innefattade kliniska riktlinjers tydlighet, 

vetenskaplighet och tillgänglighet. Kontextuella faktorer berörde sammanhanget där kliniska 

riktlinjer skall tillämpas som sociala faktorer på enheten, utbildningsinsatser, fysisk-teknisk 

miljö, organisationskultur och resurser på personal och material. Som patientrelaterade 

faktorer framkom både patientens väl och när patienten som objekt utgjorde ett hinder för 

följsamhet. 

Följsamhet till kliniska riktlinjer är ett mycket komplext tema. Faktorer som kunde 

identifieras av föreliggande arbete omfattar faktorer från självaste riktlinjen, faktorer hos 

hälso- och sjukvårdspersonalen som ska använda riktlinjer, kontextuella faktorer och faktorer 

från patienterna. Denna mångfald av faktorer kan inte förstås som universell kunskap utan bör 

betraktas i ett sammanhang. För att förbättra följsamhet till evidensbaserade kliniska riktlinjer 

är det därför viktig att känna till de olika främjande och hindrande faktorer och anpassa 

utformningen av rutiner och förändringsarbeten efter det. 

 

Nyckelord: Följsamhet, kliniska riktlinjer, främjande faktorer, hindrande faktorer 
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INLEDNING 

Författarna har lång erfarenhet av kliniskt vårdarbete på intensivvårdsavdelningar. I det 

arbetet har vi och våra kollegor återkommande brottats med bristande följsamhet till olika 

omvårdnadsrutiner. I sin kompetensbeskrivning för intensivvårdssjuksköterskor skriver 

Riksföreningen för anestesi och intensivvård bland annat att dessa ska kunna ”… söka och 

kritiskt granska aktuell forskning och utveckling inom professionen, initiera och leda 

förbättringsarbeten, implementera och använda evidensbaserade forskningsresultat i det 

kliniska omvårdnadsarbetet” (2012, s. 8) och ”… initiera och deltaga i att utarbeta riktlinjer, 

PM och Guidelines i samverkan med andra vårdenheter” (2012, s. 8). Det förutsätter 

omfattande kunskaper inte enbart inom klinisk omvårdnad utan även av förbättringsarbete, 

implementeringskunskap och vilka faktorer som bidrar till att följsamhet till riktlinjer 

bibehålls för att leva upp till dessa krav. 

BAKGRUND 

Lagar och författningar 

För att kunna möta Hälso- och sjukvårdslagens (HSL) krav på en god vård (SFS 1982:763) 

ställs det särskilda krav på både den enskilda utövaren av hälso- och sjukvård och den 

organisation den verkar i. För den enskilde yrkesutövaren preciseras dessa krav i 

Patientsäkerhetslagen [PSL] (SFS 2010:659) där lagstiftaren i 6 kap. 1 § anger att ”Hälso- och 

sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad 

erfarenhet. En patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller 

dessa krav”. Hälso- och sjukvårdspersonalen bär själva ansvaret för hur de fullgör sina 

uppgifter men detta innebär ingen inskränkning av det ansvaret som vårdgivaren har för att 

möjliggöra en god och säker vård (SFS 2010:659, 2 §). 

 

Vårdgivaren ansvarar för att det ska finnas den personal, utrustning och de lokaler som 

behövs för att kunna ge vård av god kvalitet (SFS 1982:763, 2 e §) och att det bedrivs ett 

fortlöpande systematiskt kvalitetssäkringsarbete (SFS 1982:763, 31 §). I patientsäkerhetslagen 

regleras i 3 kap. vårdgivarens ansvar att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete (SFS 

2010:659). Denna dualitet i ansvaret för patientens vård, vårdgivarens och hälso- och 

sjukvårdspersonalens, genomsyrar lagstiftningen och kräver en organisation som gemensamt 

utformar rutiner och strukturer som möjliggör den goda kvalitén av vården som lagstiftaren 

önskar sig åt befolkningen. 

Evidensbaserad vård 

Ordet evidens har sitt etymologiska ursprung i det latinska ordet ”evidentia” (tydlighet). I 

ordlistan (Malmqvist, 2004) från Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) 

förklaras begreppet som ”något som bedöms tyda på att ett visst förhållande gäller” och 

Bonniers svenska ordbok (Sjögren & Györki, 2010) anger ordets innebörd som ”visshet, 

klarhet”. I sjukvårdskontext definierar SBU termen som ”det sammanvägda resultatet av 

systematiskt insamlade och kvalitetsgranskade vetenskapliga observationer, vilka ska uppfylla 
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bestämda krav på tillförlitlighet så att de sammantaget kan anses utgöra bästa tillgängliga 

bevis i en viss fråga” (Malmqvist, 2004). Vetenskaplig kunskap och vetenskaplig teknik är 

något som tillämpas inom många områden idag och kan urskiljas i både fattiga och rika delar i 

världen (Bohlin & Sager, 2011).  

 

Omvårdnadsforskning bedrivs i ökad omfattning och det publiceras stora mängder 

vetenskapliga artiklar, skriver Svensk Sjuksköterskeförening [SSF] (2014). 

Sjuksköterskor bär själv ansvar för att ge en god omvårdnad och att själv utveckla den vård de 

bedriver. De har även ett egenansvar för att initiera och medverka i kvalitetsutvecklingsarbete 

samt ta ansvar för omvårdnadens innehåll (Idvall & Willman, 2007). Sherwood och 

Barnsteiner (2013) menar att det är viktigt att den forskning som finns kommer patienten till 

godo och att det idag finns ett gap mellan den forskning som finns och den vård som erbjuds. 

Nya metoder används utan att dessa prövats vetenskapligt och man fortsätter att använda 

metoder trots att de blivit föråldrade. För att den kunskap som finns skall användas i praktiken 

finns det behov av sammanställningar av existerande forskningsresultat (Forsberg & 

Wengström, 2013). Ett exempel på hur evidensbaserad vård kan användas i praktiken är en 

studie av Fuchs, Sexton, Tornlow och Champagne (2011) där en evidensbaserad checklista 

implementerades angående urinkateter med resultatet att sjukhusförvärvade 

urinvägsinfektioner minskade signifikant. 

Kliniska riktlinjer 

De senaste årens stora kunskapsflöde och fokus på evidensbaserad vård har lett till att kraven 

på vårdinsatser och vilka beslutsunderlag de grundas på har ökat. Ett verktyg för att hantera 

detta är kliniska riktlinjer. Wallin (2005) menar att kliniska riktlinjer kan fungera som ett 

användbart verktyg, en bro mellan sjuksköterskor och de kliniska forskningsresultat som 

finns. Han menar också att även om väl underbyggda riktlinjer finns tillgängliga så leder det 

inte till en ökad vårdkvalité. De kliniska riktlinjerna måste användas om de skall komma 

patienten till gagn och de kliniska riktlinjerna implementerar sig inte själva.  

 

Kliniska riktlinjer kan definieras som ”systematiskt utformade utlåtanden som ska fungera 

som stöd för vårdpersonal och patienter, i beslut om lämpliga vårdinsatser vid specifika 

kliniska förhållanden” (Willman, Stoltz, & Bahtsevani, 2011, s. 121). Om kliniska riktlinjer 

skall kunna vara ett verktyg för att öka patientsäkerheten skall de i första hand vara baserade 

på vetenskaplig kunskap. När det vetenskapliga underlaget inte finns eller är svagt kan 

kliniska riktlinjer vara baserade på beprövad klinisk erfarenhet (Willman m.fl., 2011).  

 

Kritiker till evidensbaserad vård och riktlinjer menar att en detaljreglering av 

vårdverksamheter inte är bra för den professionella autonomin. Man talar om kokboksmedicin 

där man följer recept i stället för att använda sig av sin egen kunskap (Nilsen, 2010). Men 

Miller och Kearney (2004) menar att bra riktlinjer inte talar om vilka beslut man skall ta utan 

hjälper till att fatta ett så väl underbyggt beslut som möjligt genom att erbjuda bevis som man 

tillsammans med sin kliniska erfarenhet grundar sina beslut på. 

 

En annan funktion av kliniska riktlinjer, menar Nilsen (2010), är att de utgör ett stöd och 

underlag för bedömning när t.ex. myndigheter och försäkringsbolag utför extern granskning 

av vårdverksamhet. Nilsen (2010) anför vidare att en ytterligare funktion av kliniska riktlinjer 

är att dessa utgör underlag vid omvårdnadsforskning och vårdutveckling.  
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Nationella och lokala riktlinjer 

För vissa vårdområden har Socialstyrelsen utformat nationella riktlinjer (Willman m.fl., 

2011). Syftet med dessa arbeten, som Socialstyrelsen ansvarar för, är att styra socialtjänstens, 

omsorgens och hälso- och sjukvårdens begränsade resurser till åtgärder och aktiviteter som 

bäst gagnar patienterna (Socialstyrelsen, u.å.). Enligt Nilsen (2010) kan riktlinjer också vara 

utformade till ett smalt kliniskt problem av den organisation som skall tillämpa dem. Varje 

vårdgivare har ett ansvar för den vård som utförs, både gentemot patienten (SFS 2010:659, 3. 

kap) och finansiären. 

Implementering 

Svensk sjuksköterskeförening (2014) konstaterar att det är en komplex process att 

implementera evidensbaserade riktlinjer eller vårdprogram. Det finns ett antal validerade 

modeller och system gällande implementering av riktlinjer som uppvisar en del likheter, både 

vad den dynamisk-itererande karaktären anbelangar och omsorgen om den lokala 

anpassningen. I modellen ”Knowledge To Action” (KTA) (Graham, o.a., 2006) och i 

genombrottsmetoden med sitt PDSA-hjul (Institute for Healthcare Improvement, u.å.) 

används sju respektive fyra steg som har en inbördes ordning men inget slut. Snarare övergår 

processen från en cirkel till en spiral. Forskarna bakom PARiHS (Kitson, Harvey, & 

McCormack, 1998), som står för ”Promotion on Action in Research implementation in Health 

Services” och skall förstås som en konceptuell ram för implementeringsarbete,  anger inga 

tydliga faser och ordningsföljd men emfaserar adekvat kontinuerlig anpassning och behov av 

personer som underlättar och upprätthåller implementeringen samt en utvidgning av 

evidensbegreppet. 

Följsamhet 

Kliniska riktlinjer skall vara ett verktyg för att öka patientsäkerheten (Willman m.fl., 2011). 

Enligt Knops m.fl. (2010) är en lyckad implementering av kliniska riktlinjer ingen garanti för 

följsamhet över tid. De finner i sin journalgranskningsstudie av följsamheten gentemot två 

olika riktlinjer att en riktlinje hade hundra procent följsamhet efter sju år medan en annan 

hade femtio procent efter lika lång tid. Qushmaq, Heels-Ansdell, Cook, Loeb och Mead 

(2008) visar i sin observationsstudie att följsamhet till handhygienriktlinjer ligger så lågt som 

på 20 procent och att följsamheten skiljer sig mellan sjuksköterskor, fysioterapeuter och 

läkare. Följsamhet till kliniska riktlinjer bör utvärderas. Ett vanligt sätt är att välja ut någon 

rekommenderad riktlinje och kontrollera i patientdokumentationen att riktlinjen följs 

(Willman m.fl., 2011). 

 

Svensk sjuksköterskeförening (2014) hävdar att sjuksköterskor genom sin centrala roll i 

vården har ett stort ansvar för att vården bedrivs baserad på vetenskaplig kunskap och 

beprövad erfarenhet. Björvell (2011) framför uppfattningen att sjuksköterskors följsamhet 

sänder signaler till övrig vårdpersonal om vikten av följsamhet. En patient skall kunna 

förvänta sig att vårdas lika oavsett vilken sjuksköterska som är i tjänst. 

Intensivvårdssjuksköterskor 

På en intensivvårdsavdelning vårdas kritiskt sjuka patienter med sviktande funktioner i ett 

eller flera organsystem. Vården handlar inte bara om att behandla redan uppkommen svikt 
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utan även i hög grad om att förebygga komplikationer och att ha handlingsberedskap för 

oväntade situationer.  Dagens intensivvårdssjuksköterskor ska verka för en personcentrerad 

och patientsäker vård där bedömning av patientens fysiska, psykiska, sociala och existentiella 

behov ingår. Intensivvårdssjuksköterskor skall kunna integrera evidens, vetenskapliga resultat 

och beprövad erfarenhet i patientomvårdnaden. För en hälso- och sjukvård med fler och mer 

komplicerade behandlingsmetoder är kravet på intensivvårdssjuksköterskor stort, då det är en 

komplex miljö med svårt sjuka patienter i en medicinsk och teknisk avancerad miljö 

(Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2012). För att 

ge en säker vård och för att minskar risken av vårdskador bör en systematisk standardisering 

och utvärdering av de metoder och rutiner ske (Socialstyrelsen, 2009). Kliniska riktlinjer kan 

då fungera som stöd för sjuksköterskor om lämpliga vårdinsatser vid specifika kliniska 

förhållanden och vara ett verktyg för att öka patientsäkerheten (Willman m.fl., 2011). 

Problemformulering 

Användandet av kliniska riktlinjer syftar till att förbättra vårdkvalitén och ge vägledning till 

lämpliga vårdinsatser vid specifika kliniska förhållanden. De skall utgöra ett stöd för både 

vårdgivare och vårdtagare (Nilsen, 2010). Tidigare forskning visar hur man skall gå tillväga 

för en lyckad implementering av nya riktlinjer. En lyckad implementering är dock inte en 

garanti för att riktlinjen kommer att följas över tid (Knops m. fl., 2010). Sjuksköterskor har ett 

ansvar att följa implementerade riktlinjer för att säkerställa att vården grundas på bästa 

tillgängliga vetenskapliga bevis och har minsta möjliga variation. Vår erfarenhet är att det i 

den kliniska vardagen kan vara svårt att leva upp till detta. Det är därför viktigt att identifiera 

faktorer som påverkar följsamhet till implementerade riktlinjer på intensivvårdsavdelningar 

då kliniska riktlinjer är ett verktyg för att öka patientsäkerheten (Willman m.fl., 2011) 

SYFTE 

Syftet med studien var att identifiera faktorer som påverkar sjuksköterskors följsamhet till 

kliniska riktlinjer inom intensivvården. 

METOD 

Vi har valt litteraturöversikt som förfarande då den är mest lämpad för att få en översikt över 

den aktuella forskningen inom ett valt ämnesområde (Nilsen, 2010; Forsberg & Wengström, 

2013). 

Urval 

Till översikten har forskningsartiklar valts som är publicerade mellan 2004 och 2014 i 

tidskrifter som är peer-reviewed och skrivna på engelska. Exklusionskriterier är 

reviewartiklar, artiklar som saknar abstract, inte handlar om intensivvård eller sjuksköterskor 

och artiklar där resultatet inte svarade på syftet. Artiklarna kvalitetsbedömdes av författarna 

och de inkluderade artiklarna återfinns endast artiklar med god kvalité. 
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Genomförande 

Sökorden är formulerade utifrån syfte och översatta från svenska till engelska med hjälp av 

svenskt MeSH (Medical Subject Headings) från Karolinska Institutets bibliotek.  Sökningar 

har gjorts i databaserna CINAHL och PubMed.  

 

CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) är en databas som 

innehåller referenser till artiklar, böcker, avhandlingar och konferensmaterial inom framför 

allt omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi och indexerar över 3000 tidskrifter (Karlsson, 

2012). Sökningen gjordes med MeSH-termerna (MH) ”Guideline Adherence” som beskriver 

problemet och ”Critical Care”, ”Critical Care Nursing” och ”Intensive Care Units” som 

beskrivning av populationen. Efter att de tre sistnämnda kombinerades med ”OR” 

sammanfogades ”Guideline Adherence” med ”AND”, vilket gav en träffmängd på 108 

artiklar. Träfflistan granskades och 42 artiklar kunde väljas bort utifrån deras titel. Efter att ha 

läst resterande 66 artiklars abstract kvarstod 14 artiklar som lovande. Läsningen av 

fulltextversionen ledde till att ytterligare nio artiklar fick väljas bort. Då antal artiklar hade 

minskat gjorde författarna en kompletterande sökning i sent skede och valde sökord som 

breddade sökningen. Syftet representerades av sökorden ”Adherence”, ”Compliance” och 

”Barriers” samt termer som ”Research, Nursing”, ”Nursing Practice, Evidence-Based”, 

”Nursing Practice, Research-Based”, ”Implementation” och ”Research utilization”. Sökorden 

”Critical Care” och ”Critical Care Nursing” representerade populationen. Denna sökning 

genererade 181 träffar. Efter att ha läst abstract på 47 artiklar som utifrån titeln kunde tänkas 

ha relevans för detta arbetets syfte kvarstod åtta artiklar som lästes i sin helhet. Av dessa 

kunde tre inkluderas i arbetet. 

 

PubMed är en sökmotor som skapar tillgång till databasen MEDLINE som produceras av 

National Library of Medicine. Där indexeras ett mycket stort antal artiklar från över 5000 

tidskrifter inom medicin, omvårdnad, odontologi och veterinärmedicin och beräknas omfatta 

knappt 95 procent av den medicinska litteraturen inklusive omvårdnadstidskrifter (Willman 

m.fl., 2011). Här användes sökorden ”Guideline Adherence” AND ”Nursing” AND ”Critical 

Care”. Denna sökning genererade 44 artiklar varav fyra svarade på syftet och två inkluderades 

i arbetet. I PubMed gjordes även en fritextsökning med sökorden “Nursing” OR “Nursing 

Care” AND “Guideline Adherence” AND “Critical Care”. Denna sökning genererade 182 

träffar varav åtta svarade på syftet och sju inkluderades i arbetet. Samtliga abstract lästes på 

de artiklar som genererades i sökningarna. De artiklar där abstraktet svarade på syftet lästes 

hela artikeln.  De artiklar som inte svarade på urvalskriterierna eller var av bristande kvalitet 

valdes bort.  

 

Tabell 1: 

Datum Sökning 
Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 

Lästa 

artiklar 

Inkl. 

artiklar 

CINAHL 

2015-02-11 

“MH Guideline Adherence”     AND 

“MH Intensive Care Units+”      OR 

“MH Critical Care+”                  OR 

“MH Critical Care Nursing+” 

108 66 14 5 
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2015-04-02 

“Adherence”                              OR 

“Compliance”                            OR 

“Barriers”                                 AND 

“MH Research, Nursing”          OR 

“MH Nursing Practice, Evidence-

Based+”                                     OR 

“MH Nursing Practice, Research-

Based”                                        OR 

“Implementation”                       OR 

“Research utilization”               AND 

“MH Critical Care+”                  OR 

“MH Critical Care Nursing+”       

181 47 8 3 

PubMed 

2015-01-11 

”MH Guideline Adherence”     AND 

”MH Nursing”                          AND 

”MH Critical Care” 

44 44 4 2 

2015-01-30 

”Nursing”                                    OR 

”Nursing Care”                         AND 

”Guideline Adherence”             AND 

“Critical Care” 

182 182 8 5 

Summa  515 292 26 15  

 

Databearbetning  

Alla artiklar som inkluderades till föreliggande arbetet lästes åter igenom av båda författarna 

var för sig. De inkluderade artiklarna bedömdes svara på syftet och uppfyllde 

inklusionskriterierna (Forsberg & Wengström, 2008). Författarna markerade de avsnitt i 

artiklarnas resultat som svarade på föreliggande arbetets syfte för att sedan diskuteras 

tillsammans av författarna. Vid denna gemensamma diskussion och analys av resultaten 

kunde man identifiera gemensamma teman som svarade mot syftet. Dessa teman användes 

sedan som struktur i presentationen av resultatet. Totalt identifierades fyra huvudteman med 

underrubriker, vilka används som struktur för resultatredovisningen. Vid översättning av 

artiklarna använde författarna sig av både engelskt-svenskt ordbok och databaserade 

översättningsprogram. Artiklarna kvalitetsbedömdes och klassificerades på en tregradig skala 

(hög kvalitet = I, medelhög kvalitet = II, låg kvalitet = III) efter kriterier enligt Willman m.fl. 

(2011). Artiklarna sammanställdes i en matris, se bilaga I. 

Forskningsetiska överväganden 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) bör etiska överväganden beträffande urval och 

presentation göras vid en litteraturstudie. Kjellström (2012) menar att redlighet är ett 

grundvärde i ett vetenskapligt arbete. Alla artiklar som ingår i litteraturstudien skall redovisas, 

vilket författarna har gjort, då det inte är förenligt med god forskningssed att endast presentera 

de artiklar som stödjer den egna hypotesen. 
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Det är viktigt att välja studier som fått tillstånd från en etisk kommitté (Forsberg & 

Wengström, 2013). I denna litteraturöversikt saknar flera artiklar ett sådant godkännande. 

Dessa studiers författare förklarade under ”Etiska överväganden” att sådant tillstånd inte 

krävdes då de inte involverat patienter eller påverkat respondenters integritet. 

 

Författarna har inte medvetet fabricerat resultat och bemödat sig att minska risken för 

feltolkningar, då dessa kan leder till förvrängning av resultat. Enligt Vetenskapsrådet (2011) 

är ett plagiat ”… att en forskare använder ett forskningsmaterial (texter, idéer, hypoteser, 

”design”, metoder, data, resultat eller slutsatser) – medvetet eller av oaktsamhet – på ett 

sådant sätt att denna användning ger en vilseledande föreställning om forskarens insatser i det 

aktuella forskningsprojektet”. Författarna har bemödat sig om noggrannhet i att redovisa 

andras textliga och tankemässiga material. 

 

RESULTAT 

Resultatet redogörs i form av löpande text utifrån faktorer som framkom ur artiklarna. 

Artiklarna som inkluderats i resultatet presenteras i en separat artikelmatris (Bilaga I). I 

materialet från artiklarna hittades faktorer som påverkar följsamhet från olika håll. Dels 

identifieras faktorer hos de som är avsedda att använda riktlinjer i praktiken. Detta arbete 

fokuserar på sjuksköterskor men vissa artiklar inkluderar även andra yrkesgrupper. 

Författarna har därför valt att redovisa dessa faktorer under rubriken ”Användarfaktorer”. Här 

hittas faktorer som har med sjuksköterskornas attityd, beteende, autonomi och deras 

yrkesutbildning, kunskap och erfarenhet att göra. Andra faktorer som påverkar följsamhet 

hittas i karaktäristika av självaste riktlinjen eller dokumenten, till exempel dess utformning 

eller struktur. Denna grupp av faktorer redovisas under rubriken ”Riktlinjefaktorer”. I 

materialet av de inkluderade artiklarna framkom riktlinjernas tydlighet, stöd i vetenskapen 

och tillgänglighet som faktorer av betydelse för följsamhet. Sedan framkom faktorer som har 

att göra med i vilket sammanhang riktlinjer är verksamma. Dessa redovisas under rubriken 

kontextuella faktorer och kan handla om sociala samband som påverkar följsamhet, den 

fysisk-tekniska miljön, vilken organisationsstruktur som råder där riktlinjen ska tillämpas, 

huruvida utbildningsinsatser har genomförts och vilka personalresurser som står till 

förfogande för att agera i enlighet med riktlinjen. Slutligen visades även faktorer hos patienten 

ha betydelse för följsamhet och dessa redovisas under rubriken patientfaktorer. Författarna 

valde att inte uppföra samma resultatfynd under fler än en rubrik. 

Användarfaktorer som påverkar följsamhet till kliniska riktlinjer 

Attityd och beteende 

I en enkätstudie av Kioshi-Teo, Cabana, Froelicher och Blegen (2014) om följsamhet till 

kliniska riktlinjer för prevention av ventilator-associerad pneumoni visas att användarnas 

attityd gentemot riktlinjen var faktorn med starkast samband till följsamhet. Erasmus m.fl. 

(2010) belyste i sin observationsstudie att det trots insikt om vikten av t.ex. god handhygien 

kan vara svårt att nå god följsamhet. Man ansåg att orsaken till de genomgående låga 

prestationerna i handhygien inte nödvändigtvis berodde på hälso- och sjukvårdspersonalens 

bristande intentioner utan att dessa ofta missade att agera enligt sina goda föresatser 

(exempelvis kan man i en klinisk situation misslyckas med att identifiera situationer där 
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handhygien borde genomföras trots adekvat teoretiskt kunskap). För att angripa denna typ av 

problem, menar den nederländska forskargruppen, kan socialvetenskapliga metoder vara 

användbara. En sådan metod är ”action planning” (handlingsplanering), som är tillämpbar när 

intention och handling inte matchar varandra. Efter en intervention med ”action planning” 

ökades följsamhet till handhygienföreskrifter signifikant. 

 

Cahill, Suurdt, Ouellette-Kuntz och Heyland (2010) fann att de sex av Cabana m.fl. (1999) 

identifierade användarrelaterade faktorer som påverkar följsamhetsbeteendet för läkare 

(förtrogenhet, uppmärksamhet, förväntad effekt av interventionen, upplevt egenkapacitet, 

motivation och samtycke) även var relevanta för annan hälso- och sjukvårdspersonal. Dock 

fanns det skillnader i hur framträdande de enskilda faktorerna var beroende på yrke, 

erfarenhet, utbildning och personlighet. I en studie av Jansson, Ala-Kokko, Ylipalosaari, 

Syrjälä och Kyngäs (2013) uppgav 7,1 procent av sjuksköterskorna att även glömskhet var en 

faktor till icke-följsamhet till rutiner. 

Sjuksköterskors utbildning, kunskap och erfarenhet 

Ullman, Long och Rickard (2014) undersökte i sin studie sjuksköterskors kunskap om och 

praxis av evidensbaserade riktlinjer för hantering av centralvenös kateter på 

barnintensivvårdsavdelningar. Fast det har funnits riktlinjer i ämnet sedan 80-talet från 

Centers of Disease Control and Prevention (CDC) var kunskapen om aktuella 

rekommendationer blygsam. Så var den genomsnittliga prestationen i ett kunskapstest 5,5 av 

10 möjliga poäng och ingen av de svarande lyckades identifiera alla tio åtgärder som 

rekommenderas. Detta ligger väldigt nära resultaten som Jansson m.fl. (2013) uppmätte i en 

kunskapstest hos finska intensivvårdssjuksköterskor om olika förebyggande åtgärder mot 

ventilator-associerad pneumoni. I genomsnitt låg resultaten på 5,99 poäng av 10 möjliga (SD 

1,40). Av personalgruppen svarade endast 66,3 procent rätt på mer än hälften av frågorna. 

Sjuksköterskor med mer än 5 års intensivvårdserfarenhet klarade sig signifikant bättre än sina 

mindre erfarna kollegor och undersköterskor presterade mindre bra än sjuksköterskorna, dock 

var skillnaden där inte statistisk signifikant. Den självrapporterade genomsnittliga 

följsamheten till rutinerna för profylax mot ventilator-associerad pneumoni låg dock på 20,99 

poäng av 25 möjliga och ingen signifikant skillnad mellan de olika demografiska grupperna 

kunde påvisas. Även Cahill m.fl. (2012) kunde konstatera att kunskapsbrist är en barriär till 

följsamhet: 23 procent av de svarande uppgav att de inte var förtrogen med 

rekommendationerna i den aktuella nationella riktlinjen om nutrition av IVA-patienter, och 

nio procent svarade ”vet ej”. I en studie av Liu m.fl. (2013) om följsamhet till 30° höjd 

huvudända för ventilatorbehandlade patienter svarade 299 (90,6 procent) att de inte kände sig 

förtrogen med Institute for Health Care Improvement’s (IHI) ”ventilator bundle” där denna 

åtgärd är en central del. Även i Janssons m.fl. (2013) undersökning angav 7,1 procent av 

sjuksköterskorna att bristande kunskap var orsaken till icke-följsamhet till rutiner och 11,9 

procent angav bristande färdigheter.  

Bourgault m.fl. (2014) fann i sin studie angående hur intensivvårdssjuksköterskor hade 

anammat American Association of Critical Care Nurses (AACN) riktlinjer rörande verifiering 

av nutritionssondsläge att sjuksköterskor som arbetade på akademiska centra anammade 

riktlinjen i högre grad än de som jobbade på allmän medicinsk/kirurgisk center och att 

sjuksköterskor med högre utbildning hade en två gånger större följsamhet till riktlinjen. 

Ullman m.fl. (2014) påpekar att även om procedurerna kring skötsel av central venkateter är 

väl undersökta och publicerade kommer framgång inte nås innan det finns förståelse och 

adekvat implementering hos samtliga deltagare i vårdteamet. I deras undersökning hittades 
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ingen signifikant korrelation mellan sjuksköterskornas kunskaper om prevention av 

infektioner relaterade till central venkateter och demografiska detaljer som år av 

yrkeserfarenhet, erfarenhet inom barnintensivvård eller utbildningsnivå. Däremot fann Cahill 

m.fl. (2010) att den förtrogenhet som fås genom erfarenhet av att jobba i intensivvårdsmiljö 

ökar förmågan att applicera kliniska riktlinjer korrekt i vardagen. Och Bourgault m.fl. (2014) 

fann också att sjuksköterskor i ledande roll anammade riktlinjen i högre grad än 

sjuksköterskor i annan roll. Även i studien av Lin, Yang och Lai (2014) om följsamhet till 

munvårdsrutiner för ventilatorbehandlade patienter fann man att följsamheten var större bland 

sjuksköterskor med högre akademisk utbildning men att antal år i yrket inte ökade 

följsamheten. Cahill m.fl. (2010) uppmärksammade däremot att individer med nyare 

utbildning hade större möjligheter till kritisk granskning än de med äldre utbildning.  

I studien av Flynn och Sinclair (2005) ansåg sjuksköterskorna att riktlinjer och protokoll 

kunde och borde anpassas efter erfarenhet och professionellt omdöme. Här ansåg flera 

respondenter att det var de mer erfarna sjuksköterskorna som frångick protokollen. 

Sjuksköterskor använder många gånger sin intuition i sin bedömning och refererar till sin 

egen erfarenhet. Trots fördelar med protokoll och riktlinjer kan dessa inte ersätta klinisk 

bedömning och man uttryckte oro för att nya sjuksköterskor inte skulle utveckla denna 

förmåga. Men även levnadsålder och kön verkade spela en roll för följsamhet till kliniska 

riktlinjer. Lin m.fl. (2014) visade i sin undersökning gällande munvårdsriktlinjer att 

intensivvårdssjuksköterskor över 30 år och manliga intensivvårdssjuksköterskor hade en 

större följsamhet till riktlinjen. 

Autonomi 

Flynn och Sinclair (2005) fann i sin studie en uttalad rädsla hos sjuksköterskor att riktlinjer 

och protokoll skulle kunna ta tänkandet i från sjuksköterskan och att standardiserade protokoll 

inte alltid kan ersätta åtgärder i konkreta situationer. Trots fördelar med protokoll och kliniska 

riktlinjer kan de inte ersätta klinisk bedömning och man uttryckte en risk för att nya 

sjuksköterskor inte ska utveckla denna förmåga. Sjuksköterskorna uttrycker sin rädsla för att 

förlora sin autonomi vid användandet av riktlinjer, ”taking the thinking out of the nursing” 

(Flynn & Sinclair, 2005, s. 147). Liknande fynd presenteras av Jansson m.fl. (2013) där 7,1 

procent av sjuksköterskorna uppgav att de inte följde rekommenderade riktlinjer för att de 

bedömde att åtgärden i fråga var ovidkommande. Och även i studien av Cahill, Murch, Cook 

och Heyland (2012), som undersökte faktorer till följsamhet av riktlinjer gällande enteral 

nutrition på IVA, uppgav sjuksköterskorna att deras oro över negativa händelser för patienten 

till följd av rekommenderad ”aggressiv” enteral nutritionsbehandling var en hindrande faktor 

till följsamhet. Fast det över lag fanns gott stöd för riktlinjens olika åtgärder bland 

sjuksköterskorna var man på två punkter mera skeptisk: påståenden att ett protokoll för 

enteral nutrition bör tillåta större retentionsmängder i magsäcken an 250 ml och att patienter 

som nutrieras enteralt ska vårdas med huvudända höjt till 45° fick markerat lägre stöd än 

andra åtgärder (Cahill m.fl., 2012). 
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Riktlinjefaktorer som har betydelse för följsamhet 

Tydlighet och tillgänglighet  

Denna typ av faktorer beskrivs ingående av Gurses m.fl. (2008). Ur data från intervjuerna 

växte det fram ett koncept för att förklara icke-följsamhet. De fem problemområden som 

identifierades var: 

 Otydlighet om uppgiften: Vad skall göras? Vilka aktiviteter skall utföras för 

respektive patient, vilka har redan utförts, när ska vilka aktiveter utföras, vad är det 

slutliga målet? 

 Osäkerhet om förväntningarna: Vad är okay? Vilka normer och krav finns på enheten, 

finns resultatmål för vissa aspekter av vården? 

 Otydlighet om ansvarsförhållande: Vem ska göra vad? Hur ser samarbetet ut, vem 

beslutar, vem utför? Vem ansvarar för det som inte fungerar? 

 Metodosäkerhet: Hur ska det göras? 

 Otydlighet om undantag: När ska det inte göras? Vad anses vara rimliga skäl att göra 

avsteg från riktlinjen? 

 

Bourgault m.fl. (2014) fann i sin studie att riktlinjens observerbarhet (hur tillämpningen är 

synlig i klinisk vardag) och användbarhet (hur lätt det är att prova användandet) hade 

betydelse för användandet av riktlinjen. I studien av Cahill m.fl. (2010) framkom att riktlinjer 

som innehåller komplexa sammanhang har större problem med följsamhet än andra som 

presenteras i ett användarvänligare format. Detta uppmärksammades även i en senare studie, 

där den språkliga utformningen kritiserades av sjuksköterskor för att göra innehållet 

svårförståelig (Cahill m.fl., 2012). I samma arbete visades även att sjuksköterskor upplevde 

problem med tillgänglighet till innehållet (själva texten) från en nationell riktlinje när frågor 

dök upp i den kliniska vardagen. Även lokala riktlinjers bristande tillgänglighet uppgavs 

hindra följsamhet. Exempelvis kunde upptrappningsschemat för enteral nutrition saknas. 

 

Vetenskapligt stöd 

Flera arbeten identifierade betydelsen av det vetenskapliga stödet som ligger bakom 

rekommendationerna i kliniska riktlinjer för följsamheten. Att lokala protokoll var förlegade 

och att den aktuella vetenskapliga evidensen som stöd för vissa nutritionsinterventioner inte 

var adekvat för att styrka en sådan praxis ansågs ha betydelse för icke-följsamhet (Cahill 

m.fl., 2012). Och hos Jansson m.fl. (2013) underkände 12 procent av sjuksköterskorna den 

evidens som låg till grund för vissa åtgärder, exempelvis att användandet av engångsförkläde 

minskar incidensen för ventilator-associerad pneumoni. Stöd från höggradig evidens eller att 

riktlinjen utarbetats av respekterade forskare ansågs av respondenterna i studien av Cahill 

m.fl. (2010) däremot öka sannolikheten för följsamhet. 

Kontextuella faktorer som påverkar följsamhet till kliniska riktlinjer 

Utbildningsinsatser 

Cahill m.fl. (2012) fann i sin studie att det avsattes för lite tid för utbildning och träning för att 

en nutritionsriktlinje skulle användas lika och på rätt sätt. East och Jacoby (2005) ville visa 

effektiviteten av ett utbildningsprogram kring riktlinjer om hantering av centralvenös kateter 
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Följsamhet till rutiner om hantering av centralvenös kateter ökade vid nästan alla moment, vid 

två av dessa signifikant efter en utbildningsinsats i form av ett IT-baserat självstudieprogram.  

Den totala följsamheten ökade med statistisk säkerställd signifikans. Langston (2011) 

undersökte effekten av kollegial granskning och återkoppling på följsamhet till 

handhygienrutiner. Efter en utbildningsinsats ökade följsamhet till basala hygienrutiner för 

sjuksköterskor signifikant. Bouadma m fl. (2010) mätte följsamhet till åtta riktlinjer som 

förbygger ventilatorassocierad pneumoni före och efter en utbildningsinsats. Följsamheten 

ökade signifikant för alla åtta riktlinjerna. Däremot fann Lin m.fl. (2014) i sin studie där 133 

sjuksköterskors följsamhet till en munvårdsriktlinje för ventilatorbehandlade patienter 

observerades vid 759 tillfällen att följsamhet inte ökade efter utbildning. Schneider m.fl. 

(2009) har utforskat betydelsen av förebilder för följsamhet till riktlinjer genom att studera 

handhygienprestationer i handledningssituationer på IVA. Man kunde visa att handledarnas 

agerande förändrade följsamhet till basala hygienrutiner hos blivande specialistsjuksköterskor 

och specialistläkare.  

 

Miljö och resurser 

Brist på nutritionspumpar och bristande tillgänglighet av ordinerat sondmatsprodukt angavs 

av intensivvårdssjuksköterskor i studien av Cahill m.fl. (2012) som betydande faktorer till att 

riktlinjen inte kunde följas. Och hos Jansson m.fl. (2013) angav 34 procent av 

sjuksköterskorna att inadekvata resurser orsakade icke-följsamhet till profylaktiska åtgärder 

mot ventilatorassocierad pneumoni, vilket var den största barriären i den studien. I 

undersökningen av Ullman m.fl. (2014) fanns även frågor i enkäten som avsåg att mäta olika 

barnintensivvårdsavdelningars säkerhetskultur. Man hittade inget samband med 

sjuksköterskornas rapporterade tillämpning av evidensbaserade rekommendationer för 

hantering av centralvenös kateter på sin avdelning och avdelningens nivå av säkerhetskultur. 

Personalknapphet identifierades i flera studier som bidragande orsak till att riktlinjer inte 

följdes som avsedd (Cahill m.fl., 2012; Kioshi-Teo m.fl., 2014; Liu m.fl., 2013; Jansson m.fl., 

2013). Följsamheten till halvsittande positioneringen av patienter som behandlas med 

mekanisk ventilation sjönk med vårdtidens längd och sjuksköterskornas höga arbetsbelastning 

rankades av både läkare (56.9 procent) och sjuksköterskor (75,2 procent) som viktigaste orsak 

till låg följsamhet (Liu m.fl., 2013). Och i studien om följsamhet till riktlinjer som förebygger 

ventilatorassocierad pneumoni av Kioshi-Teo m.fl. (2014) uppgavs att också tid var en faktor 

som påverkade följsamheten av munvårdsriktlinjen. Även på en finsk intensivvårdsavdelning 

angavs personal- och tidsbrist av vårdpersonalen som orsak för att förebyggande åtgärder mot 

ventilator-associerad pneumoni inte genomfördes (Jansson m.fl.,2013). 

Patientfaktorer med betydelse för följsamheten till kliniska riktlinjer 

Cahill m.fl. (2012) hittade i sin undersökning även patientfaktorer till icke-följsamhet till 

riktlinjer för enteral nutrition. Detta kunde vara svårigheter att sätta sond alternativt att 

etablera jejunal access för enteral nutrition efter upprepade problem med ventrikelretentioner 

eller att andra aspekter i vården av hemodynamisk stabila patienter efter hjärtstopp var högre 

prioriterat. Och i en annan studie (Cahill m. fl., 2010) uppmärksammades bristande följsamhet 

framför allt för patienter med mycket dålig prognos eller där det fanns andra trängande behov. 

Även i studien av Jansson m.fl. (2013) angav sjuksköterskor patientrelaterade barriärer som 

orsak (14,3 procent) till bristande följsamhet till profylaktiska åtgärder mot 

ventilatorassocierad pneumoni. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med arbetet var att identifiera faktorer som påverkar intensivvårdssjuksköterskors 

följsamhet till kliniska riktlinjer. Som metod valdes litteraturöversikt då den är lämpad för att 

få en översikt över den aktuella forskningen inom ett valt ämnesområde (Nilsen, 2010; 

Forsberg & Wengström, 2013). Författarna diskuterade vid val av metod att ha en kvalitativ 

ansats i studien för att få en djupare förståelse av studiens syfte. Intervju diskuterades då som 

datainsamlings metod (Forsberg & Wengström, 2011) men författarna bedömde att 

litteraturöversikt var den mest lämpliga metoden. Sökningarna gjordes i databaserna CINAHL 

och PubMed. Dessa databaser valdes då det är breda databaser och innehåller referenser till 

artiklar inom bland annat omvårdnad (Willman m.fl., 2011). 

Hälso- och sjukvården är ett område med allt snabbare utveckling genom åren. För att inte få 

missvisande resultat genom artiklar som beskriver en daterad verklighet är det viktigt att sätta 

en adekvat tidsgräns för publiceringsdatum (Forsberg & Wengström, 2013). För detta arbetes 

syfte har 10 år ansetts utgöra en rimlig gräns som balanserar aktualitet och antal relevanta 

träffar. Det höga antalet totala träffar på sökningarna till trots var det svårt att hitta tillräcklig 

många artiklar som handlade om faktorer till sjuksköterskors följsamhet till kliniska riktlinjer 

med intensivvårdskontext. Exklusionskriterier var reviewartiklar, artiklar som inte handlade 

om intensivvård eller sjuksköterskor och artiklar som saknade abstract. En artikel fick 

exkluderas då man inte lyckades få dessa uppgifter av förlaget. I träfflistan fanns även två 

dissertationer med men alla i resultatdelen inkluderade arbeten är publicerade i tidskrifter som 

tillämpar peer-review. 

För att få ett tillräckligt stort antal träffar som svarade på syftet användes sökorden både som 

fritextsökning och ämnesordsökning. Med hjälp av svenskt MeSH översattes svenska termer 

till engelska och i CINAHL användes även funktionen ”suggest subject terms”. Att ta bort 

intensivvårdsavdelning som ett inklusionskriterium diskuterades men eftersom författarna 

bedömde att sökningarna gav tillräcklig mängd med artiklar avstod man från att bredda 

sökningen. Databassökningen delades upp mellan författarna så att en författare ansvarade för 

sökning med PubMed och den andre för sökning i CINAHL. Antal lästa abstract och fulltext 

framgår av tabell 1. Artiklar som bedömdes aktuella för arbetet efter denna process lästes av 

båda författarna i fulltext. En artikel valdes bort efter upprepade granskningar på grund av 

bristande vetenskapligt kvalitet, en annan då det inte gick att urskilja vems följsamhet den 

beskrev: sjuksköterskors utförande av profylaktiska åtgärder eller läkares ordination av 

åtgärder. 

För detta arbetets syfte var både kvalitativa och kvantitativa arbeten intressanta. Kvalitativa 

studiers syften kan vara att förstå och förklara olika fenomen och upplevelser (Forsberg & 

Wengström, 2011). Kvantitativa studier syftar på att hitta bevis på vilken rutin, metod eller 

omvårdnadsåtgärd som är mest relevant (Forsberg & Wengström, 2011). Dock hittades inga 

kontrollerade studier i sökningarna och därför kan utsagor om orsakssamband inte göras. 

Artiklarna i denna litteraturöversikt är granskade enligt granskningsmall (Willman m.fl., 

2006). Författarna har ingen vana av kvalitetsgranskning och missbedömningar kan ha gjorts.  

Bourgault m fl. (2014) undersökte i sin studie faktorer som påverkar 

intensivvårdssjuksköterskans anpassning till riktlinjer för klinisk verifiering av 

näringssondläge. Inbjudan till en online-enkät sändes per e-mail till ca 100 000 

intensivvårdssjuksköterskor som var medlemmar i AACN. Forskarna förväntade sig svar från 
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ca 1000 intensivvårdssjuksköterskor. Man fick totalt 619 svar varav 370 svar som man kunde 

använda i sin studie. Bortfallet i denna studie är stort och det diskuterades under artikelns 

rubrik begränsningar. Författarna valde ändå att ha med den i litteraturöversikten då den i 

övrigt höll en hög vetenskaplig nivå. 

 

Bouadma m fl. (2010) inkluderar i sin studie all personal i vården kring ventilatorbehandlade 

patienter och specificerar inte följsamhet för varje yrkeskategori i resultatet. Författarna har 

ändå valt att inkludera denna studie då större andel av personalgruppen var sjuksköterskor (89 

av 104) och att det handlade om omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskor ansvarar för. 

 

Då båda författarna är svenskspråkiga med begränsade kunskaper i det engelska språket kan 

risken av feltolkningar inte uteslutas. Denna risk har minskats genom att samtliga artiklar som 

bedömdes uppfylla inklusionskriterierna lästes av båda författarna och att både engelsk-

svensk ordbok och databaserade översättningsprogram användes vid läsning av artiklarna. 

Resultatdiskussion 

Följsamhet till riktlinjer är komplext och påverkas av flera olika faktorer, vilket framgår av de 

granskade artiklarna. Författarnas upplevelse är att nyimplementerade riktlinjer ofta följs till 

en början men att följsamheten minskar över tid. Det verkar vara svårt att ändra på något som 

”sitter i ryggmärgen” eller som ”sitter i väggen” och som nyanställd sjuksköterska på 

avdelningen fostras man på något sätt i den kultur som råder på avdelningen. Detta fenomen 

kan uttryckas som påverkan av både omgivningsfaktorer, som sociala sammanhang på 

arbetsplatsen eller ledningsstrukturer, och på individnivå. En av faktorerna som påverkar 

följsamhet till kliniska riktlinjer på individnivå som framkom i studien var attityden hos 

sjuksköterskan. I Kioshi-Teo m.fl. (2014) var attityd den starkaste faktorn som påverkade 

följsamheten till kliniska riktlinjer. En annan intressant vinkling som kan ha med attityd och 

att det ”sitter i väggen” att göra är fyndet av Bourgault m.fl. (2014) att sjuksköterskor som 

arbetade på akademiska centra anammade en nationell klinisk riktlinje i högre grad än de som 

jobbade på allmän medicinsk/kirurgisk center.  

 

Sjuksköterskor bär själv ansvar för att ge en god omvårdnad och att själv utveckla den vård de 

bedriver. De har även ett egenansvar för att initiera och medverka i kvalitetsutvecklingsarbete 

samt ta ansvar för omvårdnadens innehåll (Idvall & Willman, 2007). Wallin (2005) menar att 

kliniska riktlinjer kan fungera som ett användbart verktyg, en bro mellan sjuksköterskan och 

de kliniska forskningsresultat som finns. De faktorer som flest artiklar tog upp gällande 

intensivvårdssjuksköterskans följsamhet till kliniska riktlinjer var faktorer som utbildning, 

kunskap och erfarenhet. I Flynn och Sinclairs (2005) kvalitativa studie var det användandet av 

professionell bedömning och erfarenhet som bedömdes som mest framträdande vid följsamhet 

till riktlinjer och protokoll. Det var mycket intressant att läsa hur de intervjuade 

sjuksköterskorna använde sin erfarenhet i bedömningen vid användandet av riktlinjer. 

Respondenternas uppfattning var att det var de mer erfarna sjuksköterskorna som avvek från 

rekommendationerna av riktlinjer då dessa hade den kunskap och erfarenhet som behövdes 

för att kunna identifiera situationerna där detta gagnade patienten. En sjuksköterska i artikeln 

av Flynn och Sinclair (2005) uttrycker att det krävs erfarenhet för att kunna använda en 

riktlinje rätt. Det överensstämmer med resultat från Cahill m.fl. (2010) att den förtrogenhet 

som fås genom erfarenhet att jobba i IVA-miljö ökar förmågan att applicera kliniska riktlinjer 

korrekt i vardagen. Vidare fann Jansson m.fl. (2013) att erfarenhet ökade följsamhet till 

riktlinjer medan resultaten i studien av Lin m.fl. (2014) inte styrkte detta. Bourgault m.fl. 

(2014) fann att sjuksköterskor i ledande roller anammade riktlinjer i högre grad än 



14 

 

sjuksköterskor i en annan roll. Ledande roll är också en typ av erfarenhet och innebär att man 

som ledare har ett ansvar gentemot andra sjuksköterskor på avdelningen. Dessa forskare fann 

också att sjuksköterskor med högre akademisk examen hade större följsamhet till riktlinjer. 

Lin m.fl. (2014) fann också att det var större följsamhet bland sjuksköterskor med högre 

akademisk utbildning. Här kom Cahill m.fl. (2010) med en intressant vinkling då de 

uppmärksammade att sjuksköterskor med nyare utbildning hade större förmåga till kritisk 

granskning än de med äldre utbildning. I detta arbete framkom att faktorer som erfarenhet, 

utbildning, högre akademisk utbildning och ledande funktioner påverkar följsamheten till 

riktlinjer. Författarna har ingen erfarenhet av att sjuksköterskor aktivt diskuterar och kritisk 

granskar den omvårdnadsforskning som finns inom sitt område. Sjuksköterskor har heller inte 

som tradition att diskutera den omvårdnad vi bedriver i någon form av fallkonferenser. 

Fallkonferenser skulle kunna vara ett diskussionsforum där sjuksköterskor delger varandra 

erfarenheter och även tar upp de riktlinjer som finns och den evidens riktlinjer bygger på samt 

ny forskning skulle kunna diskuteras. Författarna tror att genom att aktivt diskutera den 

omvårdnad som bedrivs skulle öka medvetenheten hos sjuksköterskor och indirekt 

följsamheten till riktlinjer.  

 

Tidsbrist eller personalbrist som faktorer som påverkar följsamhet till kliniska riktlinjer 

framkom i resultaten från flera studier (Cahill m.fl., 2012; Kioshi-Teo m.fl., 2014; Liu m.fl., 

2013; Jansson m.fl., 2013). Ytterligare en aspekt på detta är att det på många 

intensivvårdsavdelningar i Sverige idag råder brist på specialistutbildade sjuksköterskor. 

Arbetsbelastningen är hög och författarna ställer sig frågan hur dagens sjuksköterskor skall 

kunna hålla sig á jour med aktuell forskning. 

 

Ett exempel på att sjuksköterskor inte arbetar efter evidens är infektionsförebyggande 

åtgärder. Sjuksköterskor vet att sjukhusförvärvade infektioner är en av de vanligaste 

komplikationerna inom sjukvården idag och det finns evidensbaserade riktlinjer inom detta 

område. Flera studier (Ullman m.fl., 2014; Jansson m. fl., 2013; Liu, m. fl., 2013) visar att 

sjuksköterskor har bristande kunskap om de kliniska riktlinjer som undersöktes i dessa 

studier. Det är kliniska riktlinjer rörande infektionsförebyggande åtgärder inom områden som 

intensivvårdssjuksköterskor möter dagligen i sitt arbete: skötsel av patienter med 

centralvenösa katetrar och vård av ventilatorbehandlade patienter. Erasmus m.fl. (2010) 

belyser gapet mellan kunskap och agerande på området handhygien. Sjuksköterskorna visste 

teoretiskt hur man gör rätt, tyckte det var viktig att göra rätt men presterade ändå uselt. 

Svårigheten är att hela tiden identifiera alla situationer där handhygien borde äga rum under 

ett arbetspass och kräver troligen ett högt mått av automatisering, det kunde med andra ord 

gärna sitta lite mera i ryggmärgen. Författarnas uppfattning är att sjuksköterskornas fokus 

ligger på uppgiften som ska göras och handhygien, som utförs hundratals gånger under en 

arbetsdag, får inte den prioriteten som krävs. Att medvetandegöra ögonblicken där 

handhygien är nödvändig genom reflektion och planering skulle kunna vara en metod för att 

överbrygga gapet. Detta får visst medhåll av ett arbete av De Wandel, Maes, Labeau, 

Vereecken och Blot (2010) som undersökte olika beteendemässiga faktorer på 

handhygienföljsamhet och hittade att endast upplevt låg egenförmåga och negativ attityd mot 

tidsrelaterade barriärer till handhygien var prediktiv för dålig följsamhet, men varken 

kunskaps-, moral- eller sociala aspekter. Författarna tycker detta är intressant då 

sjuksköterskor inte verkar se sitt eget ansvar eller egen roll i systemet. Att sociala faktorer 

ändå kan utnyttjas för att göra en skillnad i basala hygienrutiner visades dels i studien av 

Schneider m.fl. (2009) och dels av Langston (2011), som fann att observation och feedback 

inte bara ökade följsamheten till handhygienriktlinjer utan även gav sjuksköterskor en känsla 

av empowerment. 
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Kritiker till evidensbaserad vård och riktlinjer menar att en detaljreglering av 

vårdverksamheter inte är bra för den professionella autonomin (Nilsen, 2010). Flynn och 

Sinclair (2005) fann i sin studie en uttalad rädsla hos sjuksköterskor att riktlinjer och protokoll 

skulle kunna ta tänkandet i från sjuksköterskan och att standardiserade protokoll inte kan 

ersätta åtgärder i konkreta situationer. Sjuksköterskorna uttryckte sin rädsla för att förlora sin 

autonomi vid användandet av riktlinjer. ”Taking the thinking out of the nursing” var ett 

exempel på yttringar av dessa sjuksköterskor. Miller och Kearney (2004) menar dock att bra 

riktlinjer inte talar om vilka beslut man skall ta utan hjälper till att fatta ett så väl underbyggt 

beslut som möjligt genom att erbjuda bevis som man tillsammans med sin kliniska erfarenhet 

grundar sina beslut på. Det överensstämmer med resultatet från Cahill m.fl. (2010) att den 

förtrogenhet som fås genom erfarenhet att jobba i IVA-miljö ökar förmågan att applicera 

kliniska riktlinjer korrekt i vardagen. 

 

Idag finns det ett antal validerade modeller och system gällande implementering av riktlinjer. 

Flera artiklar tog upp faktorer som hade positiv effekt på följsamhet efter att riktlinjer 

implementerats. East och Jacoby (2005), Langston (2011), Bouadma m fl. (2010), Lin m.fl. 

(2014) visar alla i sina studier att utbildningsinsatser har en positiv effekt till följsamhet till 

kliniska riktlinjer. Författarna tycker det är viktigt att dessa faktorer lyfts fram eftersom deras 

uppfattning är att det inte sker någon uppföljning efter det att kliniska riktlinjer har 

implementerats. Författarna anser också att man bör beakta övriga faktorer som lyfts fram i 

denna litteraturöversikt vid införandet av riktlinjer i vården för att få en ökad följsamhet till 

kliniska riktlinjer. 

 

Enligt litteraturen skall kliniska riktlinjer utgöra ett stöd för både vårdgivare och vårdtagare 

(Nilsen, 2010). Visserligen nämndes patientfaktorer som faktor för bristande följsamhet i 

studierna av Cahill m.fl. (2012), men här menades inte patientens behov eller önskemål utan 

det är mera en patientfaktor ur sjukvårdens synvinkel. Vari de patientrelaterade faktorer som 

nämns hos Jansson m.fl. (2013) bestod specificerades inte närmare. Endast Cahill m.fl. (2010) 

redovisade patientfaktorer som har med patientens väl att göra som att det hos patienter i 

livets slut inte kändes lika angelägen med en aggressiv nutritionsbehandling. Att i materialet 

till detta arbete inte hittades fler omnämnanden av patientrelaterade faktorer till följsamhet 

kan naturligtvis vara en ren slump. Men det kan också tyda på svårigheten att integrera ett 

patientperspektiv i vården av kritisk sjuka som ofta även är påverkat i sina kognitiva 

funktioner eller till följd av sjukdomens allvar intagit en passiv roll. 

Slutsats 

Följsamhet till kliniska riktlinjer är ett mycket komplext tema. Faktorer som kunde 

identifieras av föreliggande arbete omfattar faktorer från självaste riktlinjen, faktorer hos 

hälso- och sjukvårdspersonalen som ska använda riktlinjer, kontextuella faktorer och faktorer 

från patienterna. Denna mångfald av faktorer som på olika sätt kan påverka 

intensivvårdssjuksköterskans följsamhet till kliniska riktlinjer kan inte förstås som universell 

kunskap. Snarare kan dessa faktorer som extraherats ur forskning kring följsamhet till 

specifika kliniska riktlinjer ha olika betydelse i olika sammanhang. För att förbättra 

följsamhet till evidensbaserade kliniska riktlinjer är det därför viktig att ha kunskap om de 

olika främjande och hindrande faktorer och anpassa utformningen av rutiner och 

förändringsarbeten efter den. 
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Fortsatt forskning 

Den bristfälliga omsättningen av basala hygienrutiner i den kliniska vardagen som 

konstaterats i många studier beror knappast på kunskapsbrist eller avvikande uppfattningar 

hos hälso- och sjukvårdspersonalen. Det är andra orsaker som ligger bakom och i två av 

studierna i föreliggande litteraturöversikt har möjliga faktorer undersökts, dock i mycket liten 

skala. Här skulle fler och större undersökningar vara av värde och även fler metoder som kan 

öka omsättningen av basala hygienrutiner i korrekt handlande skulle kunna bli föremål för 

forskning. Författarna kunde inte identifiera randomiserade kontrollerade studier (RCT) på 

området följsamhet till kliniska riktlinjer i intensivvårdsmiljö. Sådana studier har ett högre 

bevisvärde än tvärsnittsstudier och longitudinella prospektiva studier och därmed kunna öka 

säkerheten i beslut om åtgärder för att öka följsamhet till kliniska riktlinjer.  
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BILAGA I 

Författare 

År 

Land 

 

Titel Syfte Metod Deltag. / 

bortf. 

Resultat Kval. 

Typ 

Bouadma, L; 

Mourvellier, B; 

Deiler, V; 

LeCorre, B; 

Lolom, I; 

Régnier, B; 

Wolff, M; 

Lucet, JC; 

2010 

Frankrike 

A multifaceted 

program to prevent 

ventilator-

associated 

pneumonia: Impact 

on compliance with 

preventive 

measures 

Syftet vara att 

bestämma effekten av 

ett mång facetterad 

program som syftar till 

att förebygga respirator 

förvärvad pneumoni för 

följsamhet av åtta 

förebyggande åtgärder 

Kvantitativ, mätte 

följsamhet kring åtta 

olika åtgärder före och 

efter en utbildnings 

insats. Mätningarna 

gjordes förutom 

baslinje mätningen 

efter 1,6,12 och 24 

månader  

n = 104 

bortfall 2 

Följsamhet till samtliga åtgärder 

ökade signifikant över tid efter 

utbildningsprogram. Förekomst av 

VAP minskade från 26,7 % till 

11.1 % över två år 

I 

P 

Bourgault, AM; 

Heath, J;  

Hooper, V;   

Sole, ML; 

Waller, JL; 

Nesmith, EG; 

 

2014 

 

USA 

Factors influencing 

critical care nurses’ 

adoption of the 

AACN practice 

alert on verification 

of feeding tube 

placement 

Att undersöka faktorer 

som påverkar 

intensivvårds-

sjuksköterskans 

anpassning till riktlinjer 

för klinisk verifiering 

av näringssondläge som 

rekommenderas av 

AACN.   

Kvantitativ internet-

enkätstudie. Enkät 

skickades ut via ett 

elektroniskt veckobrev 

under en fyra 

veckorsperiod till 

medlemmar i AACN. 

n = 370 

primärt 

bortfall 

99,4% / 

sekund. 

bortfall 

40,2% 

 

55 % av dem inkluderade ssk 

hade kännedom om riktlinjen, 29 

% använde sig av den fullt ut. 

Sjuksköterskor med högre 

utbildning hade två gånger större 

följsamhet till kliniska riktlinjer. 

Sjuksköterskor i ledande roll hade 

större följsamhet. Riktlinjens 

observerbarhet och användbarhet 

påverkade följsamhet. Arbetade 

man på akademiska centra hade 

man högre följsamhet än om man 

jobbade på allmän 

medicinsk/kirurgisk center.  

II 

P 

 



 

 

Cahill, NE; 

Murch, L; 

Cook, D; 

Heyland, DK; 

 

2012 

 

Canada 

Barriers to feeding 

critically ill 

patients: a 

multicenter survey 

of critical care 

nurses 

Att beskriva barriärer 

för enteral nutrition av 

kritisk sjuka patienter 

ur ett 

sjuksköterskeperspektiv 

och att undersöka om 

dessa barriärer skiftar 

mellan sjukhus 

Kvantitativ deskriptiv 

enkätstudie. IVA-ssk 

från 5 sjukhus 

rangordnade betydelse 

av kända barriärer till 

följsamhet. Enkät 

administrerades på 

arbetsplatsen av 

ledningsansvariga. 

 

n = 138 

59 % 

bortfall 

1. Andra aspekter i pat. vård var 

prioriterat framför nutrition 2. Det 

saknades nutritionspumpar 3. 

Sondmaten inte tillgänglig på 

avdelning 4. Svårigheter att 

etablerar tunntarms-access hos 

pat. som inte tolererar EN 5. 

Bristande tillgång till dietister 

under helger och semester. Av 22 

möjliga hinder rapporterades 

liknande skattning i betydelsen för 

18 av dem.  

II 

P 

Cahill, NE; 

Suurdt, J; 

Ouellette-

Kuntz, H; 

Heyland, DK; 

 

2010 

 

Canada 

Understanding 

adherence to 

guidelines in the 

ICU: Development 

of a comprehensive 

framework 

Att utveckla en 

omfattande 

begreppsram för att 

förstå följsamhet till 

nutritionsriktlinjer i 

IVA-miljö 

Kvalitativ intervju-

studie 

Semistrukturerade 

intervjuer av 7 

nyckelpersoner på 

varje IVA.  Även 

dokument som 

bidragit till 

implementeringsproce

ssen har samlats in. 

n = 28 

inget 

bortfall 

Fem nyckel-komponenter som 

spelar in på följsamhet till 

riktlinjer framträdde: Riktlinjernas 

drag (svårinterpreterade komplexa 

sammanhang eller lättfattad), 

implementeringsprocessen, 

institutionella faktorer, hälso-och 

sjukvårdspersonalens ambitioner 

(följsamhetsbeteende, förtrogen-

het), och patientkaraktäristika.  

II 

K 



 

 

East, D;     

Jacoby, K;  

 

2005 

 

USA 

The effect of 

nursing staff 

education program 

on compliance with 

central line care 

policy in the 

Intensive care unit 

 

Att demonstrera 

effektiviteten gällande 

följsamhet till riktlinje 

för handhavande av 

CVK med ett 

utbildningsprogram 

Kvantitativ 

kvasiexperimentell. 

Pretest efterföljdes av 

ett utbildningsprogram 

och ett posttest efter 5 

månader. Testet var 

ett observationstest 

med 10 punkter som 

kunde besvaras ja eller 

nej. 47 patienter 

observerades vid 

bådat tillfällena 

 

n = 20 

bortfall 

9 

Att följsamhet till riktlinje 

angående skötsel av CVK och 

märkning av läkemedel ökade 

efter utbildningsinsats. Dock 

signifikant minskning av 

följsamhet till märkning av 

infusionspåsar och slangar med 

datum och tid. Total följsamhet 

ökade statistisk signifikant. 

II 

P 

Erasmus, V; 

Kuperus, MN; 

Richardus, MC; 

Vos, MC; 

Oenema, A;  

van Beeck, EF; 

 

2010 

 

Nederländerna 

Improving hand 

hygiene behavior 

of nurses using 

action planning: a 

pilot study in the 

intensive care unit 

and surgical ward 

Denna pilotstudie 

undersöker 

praktikabilitet och 

effekter av ”action 

planning” (aktivitets-

planering) på 

handhygienbeteende 

hos ssk på IVA och en 

kirurgisk 

vårdavdelning. 

Kvasiexperimentell 

observationsstudie 

med före-efter design. 

Intervention: ”action 

planning”-insats inkl. 

intervju om betydelse 

av handhygien och 

planering av HH i 

självvalt klinisk 

situation samt ”plan 

B” för moment som 

brukar kunna gå snett. 

n = 10 

bortfall 7 

Baslinjemätning genom dold 

observation av totalt 17 

sjuksköterskor. Dold 

postobservation visar att 

sannolikhet till följsamhet ökat 

med faktor 3,3 (från 9,3 % till 

25,4 % vid totalt 283 HH-

observationer). 

 

II 

P 



 

 

Flynn, AV; 

Sinclair, M; 

 

2005 

 

Irland 

Exploring the 

relationship 

between nursing 

protocols and 

nursing practice in 

an Irish intensive 

care unit. 

Att utforska 

förhållandet mellan 

policy, protokoll, 

riktlinje och 

sjuksköterskans 

faktiska praxis 

Kvalitativ 

intervjustudie. 

Intervjuerna spelades 

in och skrevs ut 

ordagrant. Författarna 

använde sig av en 

tolkningsprocess 

Colazzi, Giorgi, 

Streubert and 

Carpenter vid 

analysen av data.  

n = 19 

bortfall 

13 

Att sjuksköterskor använde sina 

egna professionella bedömningar 

vid användandet av protokoll och 

riktlinjer och avvek från dem på 

när deras erfarenhet och kunskap 

sa att de skulle göra det. De 

värderade denna förmåga högre 

än att följa protokoll och uttryckte 

att det fanns risk för att nya 

sjuksköterskor inte kommer att få 

denna erfarenhet. 

Sjuksköterskorna uttryckte rädsla 

för att förlora sin autonomi. Det 

var erfarna sjuksköterskor som 

frångick protokoll och kliniska 

riktlinjer. Sjuksköterskorna ansåg 

att kliniska riktlinjer och protokoll 

kunde och borde anpassas efter 

erfarenhet och professionellt 

omdöme. Trots fördelar med 

protokoll och kliniska riktlinjer 

kan de inte ersätta klinisk 

bedömning. Fördelarna med 

kliniska riktlinjer redovisades inte 

II 

K 



 

 

Gurses, AP; 

Seidl, KL; 

Vaidya, V; 

Bochicchio, G; 

Harris, AD; 

Hebden, J; 

Xiao, Y 

 

2008 

 

USA 

Systems ambiguity 

and guideline 

compliance: a 

qualitative study of 

how intensive care 

units follow 

evidence-based 

guidelines to 

reduce healthcare-

associated 

infections 

Att utforska orsakerna 

för bristande följsamhet 

till evidensbaserade 

riktlinjer som syftar till 

att minska VAP, CVK-

relaterat infektion i 

blod-banan, OP-

sårinfektion och KAD-

relaterade uvi 

Kvalitativ studie med 

semistrukturerade 

intervjuer. Tematisk 

innehållsanalys med 

grounded-theory-

approach 

 

 

 

n = 20 

(7 olika 

yrken) 

inget 

bortfall 

Fem olika sorters tvetydigheter 

framkom ur intervjuerna: oklarhet 

om uppgiften (vad ska göras?), 

oklarhet rörande förväntningar 

(normer, mål, resultat), oklarhet 

om ansvar (vem ska göra vad?), 

oklarhet om metoden (hur fungera 

den och hur hänger det ihop?) och 

slutligen oklarhet om undantag 

(när ska det inte göras?). 

Studien vill förstås som ett 

koncept för att lättare kunna 

utforma rutiner som adresserar 

vanliga fallgropar. 

I 

K 

Jansson, M;  

Ala-Kokko, T;  

Ylipalosaari, P; 

Syrjälä, H; 

Kyngäs, H; 

 

2013 

 

Finland 

Critical care nurses 

knowledge of, 

adherence to and 

barriers toward 

evidence-based 

guidelines for the 

prevention or 

ventilator-

associated 

pneumonia 

Nyckelfrågorna var: 

Vad vet intensivvårds-

sjuksköterskor om 

evidensbaserade 

riktlinjer för att 

förebygga VAP? 

I vilken grad följer dem 

dessa riktlinjer? 

Vilket är barriärer för 

följsamhet? 

Chefssjuksk. fick 

enkäterna och såg till 

att all vård-personal 

fick avsatt tid för att 

fylla i enkäten. 

Validerade enkäter 

användes som 

översattes och 

anpassades till finska 

förhållanden 

n = 101 

bortfall 

72  

 

Genomsnitt 5.99 p (SD 1,40) av 

10 möjliga, 66,3% hade mer än 

hälften rätt. Erfarna (>5 år) 

signifikant bättre än mindre 

erfarna, ssk bättre än usk (men 

inte signifikant). Total följsamhet 

till preventiva VAP-åtgärder låg 

på 20,99 (av 25) utan någon 

signifikant skillnad mellan 

grupperna.  Största barriär var 

resursrelaterad (34 %) och näst 

störst var betänklighet angående 

de vetenskapliga fynden (12 %)  

II 

P 



 

 

Kioshi-Teo, H; 

Cabana, MD; 

Froelicher, ES; 

Blegen, MA; 

 

2014 

USA 

Adherence to 

institution-specific 

ventilator-

associated 

pneumonia 

prevention 

guidelines 

 

Att identifiera faktorer 

som påverkar 

följsamhet till att följa 

riktlinjer som 

förebygger ventilator 

associerad pneumoni 

Kvantitativ deskriptiv 

multicenter 

enkätstudie. Åtta 

sjukhus deltog i 

studien.  

n = 576 

(svarsfre

kvens 

44,6 %) 

 

Att riktlinjen var hög prioriterad. 

En begränsande faktor till 

följsamhet var tid. 

Den starkaste faktorn till 

följsamhet var attityd 

II 

P 

Langston, M; 

 

2011 

 

USA 

Effects of peer 

monitoring and 

peer feedback on 

hand hygiene in 

surgical intensive 

care unit and step-

down units. 

 

Att undersöka effekten 

av kollegial observation 

och personlig och icke-

personligt feedback på 

följsamhet till 

handhygienrutiner på 

ett 

undervisningssjukhus 

Observationsstudie. 

Undersökte effekten 

av kollegial 

granskning och 

återkoppling på 

följsamhet till 

handhygien rutiner 

efter utbildning 

bemyndigades 

sjuksköterskor att 

kollegialt granska 

varandra och ge 

omedelbar feedback. 

n = 263 

inget 

bortfall 

Att observation och feedback 

ökade följsamhet till 

handhygienriktlinje.  

För sjuksköterskor ökade 

följsamheten med 2,9 % vid 

indirekt patientkontakt och 16,86 

% vid patientkontakt, vilket var en 

signifikant ökning. 

II 

P 

Lin, HL;      

Yang, LY;      

Lai, CC; 

 

2014 

 

Taiwan 

Factors related to 

compliance among 

critical care nurses 

with performing 

oral care protocols 

for mechanically 

ventilated patients 

in the intensive 

care unit 

 

 Att undersöka faktorer 

relaterade till 

följsamhet bland 

intensivvårdssjuksköter

skor gällande munvård 

hos 

ventilatorbehandlade 

patienter på en 

intensivvårdsavdelning 

Kvantitativ deskriptiv 

observationsstudie. 

Observationen 

utfördes av speciellt 

tränade sjuksköterskor 

under en 14 

dagarsperiod. 

759 

tillfäll. 

för 

munv. / 

133 ssk 

Multivariatanalys av 

observations-materialet visade att 

ssk’s ålder, kön, akademisk grad, 

IVA-VUB och typ av enhet var 

oberoende prediktiva faktorer för 

god följsamhet. Antal år på IVA 

och deltagande i VAP-utbildning 

visades inte ha samband 

II 

P 



 

 

Liu, J-T;     

Song, H-J; 

Wang, J;   

Kang, Y;   

Liang, L;      

Lin, S-H;      

Du, B;          

Ma, P-L; 

 

2013 

China 

Factors associated 

with low adherence 

to head-of-bed 

elevation during 

mechanical 

ventilation in 

Chinese intensive 

care units 

Att undersöka 

påverkande faktorer till 

bristande följsamhet 

med att höja huvudända 

till 30° eller mer hos 

patienter som erhåller 

mekanisk ventilation 

Totalt ingick 33 

akademiska sjukhus. 

30° höjd huvudända 

observerades och 

mättes fyra gånger per 

dag 

Enkät skickades ut till 

10 sjuksköterskor och 

5 läkare på samtliga 

33 sjukhus, 

randomiserat urval. 

Observ.: 

314 pat. 

(8647 

mätn., 

bortfall 

23,9 %) 

 

Enkät: 

n = 495, 

inget 

bortfall 

Följsamhet totalt 27,8 % under 

2842 respiratordagar. Målet (4 

mätn./d, minst 3 >30°) nåddes i 

15,9 % av pat.-fallen. Hos 60 % 

av patienter minst en 24/h-period 

utan dokumentation. Signifikant 

skillnad i följsamhet relaterat till 

läkarens kunskap om ”IHI VAP-

bundle”. Arbetsbelastning för ssk 

angavs av både läk. och ssk som 

viktigaste faktor för bristande 

följsamhet. 

II 

P 

Schneider, J; 

Moromisato, D; 

Zemetra, B; 

Rizzi-Wagner, 

L; Rivero, N; 

Mason, W; 

Imperial-Perez, 

F, Ross, L; 

 

2009 

USA 

 

Hand hygiene 

adherence is 

influenced by the 

behavior of role 

models 

Undersöka hypotesen 

att strikt tillämpning av 

rutiner för handhygien 

genom handledare 

förbättrar 

handhygienbeteende 

hos personal under 

praktik 

Observationsstudie 

med före-efter design. 

Intervention: Efter 

standardhand-ledning 

(baslinje) börjar 

handledarna att 

tillämpa strikt 

följsamhet till hand-

hygienrutiner 

n = 6 

inget 

bortfall 

Handhygien (HH) observerades 

hos 2 blivande intensivister och 4 

ssk-noviser. Före: handled. har 20 

% följsamhet (180 identifierade 

tillfällen för HH) och ”noviser” 22 

% (200 tillf.) under samma tid. 

Efter: handled. 94 % följsamhet 

(187 tillf.) och ”noviser” 56 % 

(234 tillf.) vilket är en ökning med 

34 %. Signifikant ökning för 5 

”noviser”, en sjätte visade ingen 

skillnad i beteende 

II 

P 



 

 

Ullman, AJ; 

Long, DA; 

Rickard, CM; 

 

2014 

 

Australien och 

Nya Zeeland 

Prevention of 

central venous 

catheter infections: 

a survey of 

pediatric ICU-

nurses knowledge 

and practice 

Att kartlägga kunskap 

om evidensbaserade 

riktlinjer för att 

förebygga CVK-

relaterade infektioner 

hos pediatr. IVA-ssk 

och att utröna i vilken 

grad avdelningarna 

hade anammat 

rekommendationerna 

samt vilka faktorer som 

underlättade detta. 

Två multiple-choice 

enkäter: en för 

kunskapsevaluering 

och en för att mäta 

följsamhet till och 

barriärer mot 

evidensbaserade VAP-

riktlinjer. Induktiv 

innehållsanalys för 

fritextsvar om 

barriärer. 

Distribuerades till 

närvarande ssk. 

I: 

n = 203 

bortfall 

66 % 

 

II: 

n = 8 

inget 

bortfall 

I: Kunskapstest mätande 

följsamhet till CVK-riktlinjer till 

alla BIVA-ssk i Australien och 

Nya Zealand. Genomsnittliga 

kunskapspoäng på 5,5 av 10 

möjliga (SD 1,4). Signifikant 

variation mellan avdelningar men 

inte för demografiska faktorer. 

II: enkät till chefs-ssk mätande 

praxis av preventionen mot CVK-

relaterade infektioner och avd. 

säkerhetskultur. Mycket variation 

i både praxis och följsamhet, inget 

samband med säkerhetskultur 

II 

P 



 

 

 


