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Abstrakt  
Bakgrund: Vårdrelaterade infektioner är vanligt förekommande över hela världen. 
Det innebär en hög kostnad, ökat lidande och medför fler vårddygn för patienten. 
God handhygien är den viktigaste påverkbara faktorn för att minska vårdrelaterade 
infektioner. Det är sjuksköterskans ansvar att säkerställa rutiner för en god 
handhygien.                                                                                          
Syfte: Syftet är att beskriva vårdpersonalens följsamhet till riktlinjer för handhygien.  
Metod: En litteraturstudie där datainsamlingen valdes att göra från 10 olika 
kvantitativa studier. Genom analysen gjordes en sammanställning av de resultat som 
svarade på vårt syfte och frågeställningar.  
Resultat: Resultatet redovisas i tre stapeldiagram med tillhörande text. Första 
rubriken är följsamhet till riktlinjer för handhygien medel %. De två andra 
diagrammen är följsamhet till riktlinjer för handhygien före och efter patientkontakt 
samt sjuksköterskor och läkares följsamhet till riktlinjer för handhygien. 
Huvudfynden i litteraturstudien visade att följsamhet till handhygien varierar i alla 
studier och att det är statistiskt säkerställt att fler vårdpersonal utför handhygien 
efter patientkontakt än före samt att fler sjuksköterskor än läkare följde riktlinjer för 
handhygien.                                                                                                             
Konklusion: Det finns brister i följsamhet till handhygien. Kunskapen om 
smittspridning och handhygien mellan olika arbetsmoment i den patientnära vården 
är otillräcklig. Ytterligare forskning behövs och alla länder måste sträva efter samma 
mål.  

Nyckelord: Handhygien, följsamhet, vårdpersonal  

 

 

 

 

 

 



 

Abstract  

Background: Healthcare-associated infections are common worldwide. It increases  
the suffering and carrying more days of care for the patient. Good hand hygiene is the  
most important avoidable factor in reducing healthcare-associated infections. It is the 
nurseś responsibility to ensure procedures for a good hand hygiene. 
Aim: The aim of this study was to describe health professionals compliance to 
guidelines of hand hygiene.  
Method: A literature study with data collected choosen from ten different 
quantitative  
studies. The analysis was a summary of the results which responded to our purpose 
and questions. 
Results: The findings is presented in three bar graphś with belonging text. The first 
caption contains compliance to guidelines for hand hygiene in average %. The two 
other graphś contains compliance to guidelines for hand hygiene before and after 
contact with patient and nurses and physicianś compliance to guidelines for hand 
hygiene. The main findings in the literature study showed that compliance to hand 
hygiene was found to vary widely in all studies and that it is statistically significant 
more health professionals that does hand hygiene procedures after contact with 
patient then before and more nurses follows guidelines of hand hygiene than 
physicianś. 
Conclusion: There are shortcomings in the compliance of hand hygiene. Knowledge 
in contamination and hand hygiene between the different operations in the near-
patient care is inadequate. Further research is needed, and all countries must strive 
for the same goal. 
 
Keywords: Hand hygiene, compliance, health professionals 
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Bakgrund  

Handhygien ur ett historiskt perspektiv  
För 150 år sedan kom ett genombrott för hygienen inom sjukvården. Ignaz 
Semmelweis såg en anmärkningsvärd hög spädbarnsdödlighet på grund av 
barnsängsfeber. Han såg att läkarstuderande som förlöste kvinnorna ofta kom direkt 
från obduktionssalen utan att tvätta händerna. I april 1847 införde han handtvätt 
med klorerad kalk och antalet döda i barnsäng sjönk från 18,3 procent till 2,2 procent 
på 2 månader (Boyce och Pittet 2002). En annan betydelsefull person inom 
utvecklandet av vårdhygien är den engelske sjuksköterskan Florence Nightingale som 
på mitten av 1800 talet införde åtgärder för att främja hälsa och ohälsa. Hon lade stor 
vikt på renlighet och vikten av den personliga renligheten där hon menar att 
sjuksköterskan måste tvätta sina händer flera gånger under dagen med tvål och varmt 
vatten. För en ännu bättre effekt kan en handduk doppad i sprit användas till 
rengöring. Hennes metoder resulterade i sjunkande dödssiffror och minskad 
smittspridning (Larson 1989).  
  

Kunskap om handhygien  
Händerna är det viktigaste redskapet inom sjukvården. Men även via händerna  
sprids mikroorganismer genom direkt eller indirekt kontakt med personal, patient 
och föremål (Socialstyrelsen 2006). Mikroorganismer finns på ytor på sänggrindar, 
tangentbord och handkontroller och sprids när det vidrörs av vårdpersonalens 
händer som för mikroorganismerna vidare till andra ytor eller patienter (McLaughlin 
och Walsh 2011). Det är vetenskapligt indikerat att handdesinfektion är den mest 
verksamma åtgärden mot sjukdomsorsakade mikroorganismer. Socialstyrelsen 
(2006) påpekar att vårdpersonalen inte spritar sina händer vid patientkontakt trots  
att vikten av det är välkänt. Det framkommer att vårdpersonalen anser att vissa 
vårdmoment inte är riskfylld för smittspridning, såsom blodtryckstagning och 
handskakning med en patient. Det betraktas som ett stort problem att det finns 
brister i kunskapen. 
 
En intervjustudie gjord av Nicol et al. (2009) visar att kunskap om handhygien (HH) 
är högt utvecklad men att kvalitén varierar om när och hur HH ska utföras. 
Personalen som har erfarenhet av vård relaterade infektioner (VRI) har bättre 
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förståelse för HH och ökad motivation till att följa hygienrutiner. Annan 
internationell forskning visar att studenter som observerade vårdpersonalen utförde 
god HH endast då hygiensjuksköterskan var närvarande. Personalen tyckte att de 
redan hade kunskap om hur HH skulle tillämpas i teorin, men i praktiken utfördes 
det inte rätt (Ward 2012). 

 
Vårdrelaterade infektioner  
Nationella mätningar i Sverige som har genomförts sedan 2008 visar att 
inneliggande patienter som drabbas av VRI ligger stadigt på knappt tio procent 
(Folkhälsomyndigheten 2015). Enligt en svensk lägesrapport gjord av Socialstyrelsen 
beräknas skador som bedömts som undvikbara till nästan åtta och en halv miljard 
kronor årligen varav VRI står för 33,9 % (Socialstyrelsen 2014). Att det medför en 
förlängning av antal vårddagar och ökat lidande för patienterna är två betydande 
orsaker till att förbättra hygienarbetet. Newton, Constable och Senior (2001) visar att 
patienterna har en ilska mot vården och personalen efter att ha blivit utsatt för VRI. 
Deras upplevelse är att det slarvas med HH och lidande orsakas. Clements et al. 
(2008) visar i en metaanalys att överbeläggning och underbemanning ökar risken för 
smittspridning genom sämre följsamhet till HH.  
 

Socialstyrelsens definition av VRI lyder:  
”varje infektionstillstånd som drabbar patienter till följd av sjukhusvistelse eller 
behandling i öppen vård, oavsett om det sjukdoms framkallande ämnet tillförts i 
samband med vården eller härrör från patienten själv, samt oavsett om 
infektionstillståndet yppas under eller efter vården. Med sjukhusinfektion avses 
även infektionstillstånd som personal ådragit sig till följd av arbetet” 
(Socialstyrelsen 2006, 19). 
 
Den viktigaste påverkbara faktorn i arbetet att minska VRI anses enligt WHO (2015a) 
vara en god HH. Tillämpning av HH innebär att man utför en process i olika steg. 
WHO (2015b) har utvecklat en strategi för att förbättra HH ”My 5 Moments Of Hand 
Hygiene” och är utformad för att vara lätt att lära sig, logisk och tillämpas i en mängd 
olika inställningar. Det finns kriterier när HH ska utföras i form av tvätt med tvål och 
vatten eller användning av handsprit. De tillfällen som ingår i HH är före 
patientkontakt, före rent eller aseptiskt arbete, efter orent arbete, efter patientkontakt 
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och efter kontakt med patientens närmiljö. WHO har även tagit initiativ till den 
globala handhygienkampanjen Save lives: Clean your hands på grund av att VRI är 
ett hot mot vården i hela världen. Handhygienens dag 5 maj där över 170 länder 
deltar är del av en global kampanj som syftar till att förbättra HH inom vården och 
därmed förbättra patientsäkerheten. Som komplement till handhygienkampanjen 
och hjälp för yrkesverksamma som ansvarar för förbättring till HH hos vårdpersonal 
har WHO tagit fram självskattningsverktyget ”Hand Hygiene Self-Assessment 
Framework” (WHO 2010). 
 

Sjuksköterskans ansvar  
Det finns riktlinjer som varje sjuksköterska ska beakta på sin arbetsplats vad avser 
HH. I Sverige finns det så kallat basala hygienrutiner, där HH innefattas i vårdarbetet 
som vårdpersonal är skyldiga att följa. Med hänvisning till ICN, etiska kod för 
sjuksköterskor, nämns det att sjuksköterskan har ett eget ansvar att utöva yrket och 
vid ny teknik och forskning ta ansvar för att omvårdnaden överensstämmer med 
patientens säkerhet, rättigheter och värdighet (ICN 2012, 3). Det är viktigt att som 
sjuksköterska tänka på när HH skall utföras. Enligt Socialstyrelsen (2005) ska en 
legitimerad sjuksköterska i dennes kompetensbeskrivning ha kunskap om smitta och 
smittspridning samt förebyggande åtgärder om det. Vid uppmärksammad 
oproffessionellt yrkesutförande ska sjuksköterskan agera. Nunkoo och Pickles (2008) 
bekräftar det som menar att varje enskild sjuksköterska ska ha en ledande roll, 
säkerställa rutiner och se till att all vårdpersonal följer riktlinjerna. Sjuksköterskan 
tvingas att ha kunskap om infektionsförebyggande åtgärder i det problemområde. I 
Nunkoo och Pickles (2008) studie framkom det även att samarbete fordras för att ha 
en säker kontroll över VRI.  

 
Problemformulering  
Enligt WHO (2015a) påverkas hundratals miljoner patienter runt om i världen av VRI 
som är den vanligaste biverkan inom hälso- och sjukvården. Genom reducering av 
mikroorganismer minskar risken för VRI. Att förstå och utvärdera den globala 
belastningen av VRI är ett viktigt arbetsområde och de flesta infektioner förebyggs 
genom god HH. WHO visar statistik på att det är låg följsamhet hos vårdspersonal 
världen över. Till följd av den dåliga följsamheten i vården sprids bakterier mer och 
mer. Det blir fler incidenser och konsekvenser i följd. Sjuksköterskan ska i sin 
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kompetens praktisera evidensbaserad forskning för att utföra omvårdnad som leder 
till att främja patientens hälsa och förhindra spridningen av smitta. Den vanligaste 
vårdskadan är VRI och är ett problem för patientsäkerheten. VRI bidrar med många 
komplikationer såsom ökat lidande, fler dagar på sjukhus samt förlängd sjukdom för 
den vederbörande. Då allt fler utsätts för VRI är det viktigt att identifiera hur 
följsamheten förhåller sig. Det är angeläget att belysa vårdpersonalens följsamhet till 
HH i syfte om att förändra situationen och identifiera vilka eventuella åtgärder som 
behöver förbättras.  

Syfte                                                                                                                      
Syftet var att beskriva vårdpersonalens följsamhet till riktlinjer för HH. 

Frågeställningar 

• Hur är följsamheten generellt hos vårdpersonal?  

• Finns skillnader i följsamhet till riktlinjer före och efter patientkontakt? 

• Finns det skillnader i följsamhet mellan vårdpersonalens professioner?  

Metod                                                                                           
Arbetet är en litteraturstudie där vi har gjort en deskriptiv sammanställning som 
grundar sig på 10 kvantitativa vetenskapliga artiklar. Enligt Friberg (2012, 133) 
innebär en litteraturstudie att inom ett specifikt problemområde kritiskt granska och 
skriftligt sammanställa vetenskapliga artiklar där syftet är att klarlägga 
problemområden för att öka vetskapen och förbättra omvårdnaden. Vi valde denna 
metod för att få en uppfattning om kunskapsläget och för att sammanställa de redan 
utförda studierna som finns. Efter identifierat problemområde påbörjades den 
egentliga datainsamlingen.  

Sökmetoder                                                                                                            
För att hitta relevant litteratur har sökningarna genomförts i PubMed vilket är den 
största medicinska databasen och innehåller vetenskapliga publikationer inom 
medicin och omvårdnad, samt i CINAHL som är en sökmotor för omvårdnad och 
medicin (Karolinska Institutet 2015). Fler databaser var inte nödvändiga eftersom att 
vi fann tillräckligt med användbara artiklar i vår första översiktssökning.  
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Vid kombination av orden ”Handhygiene”, ”Health Care” och ”Compliance” i 
sökningarna gav det många träffar. Då vi fann ord som återkom i artiklarna och 
svarade på vårt syfte tillfördes ytterligare tre sökord ”Statistic”, ”Compliance” och 
”Hand disinfection”. Boolesk operatör AND användes i alla sökningar eftersom att 
det avgränsade sökningen och gjorde den mer specifik (Henricson 2013, 106).  
 
Sökningarna filtrerades till nursing journals, abstract available, peer rewieed, skrivna 
på engelska och publicerade efter år 2000, för att artiklarna är inriktad på 
omvårdnad och skriven på ett språk vi behärskar. Med hjälp av Ulricsweb 
kontrollerades artiklarna från Pubmed att de var peer reviewed eftersom att det inte 
går att avgränsa i PubMed. Det fanns forskning som svarade på syftet från de senaste 
15 åren. Sökningarna gjordes i alla fall under rubriken avancerad sökning. Henricson 
2013, 102) beskriver att sådana sökningar används då man vill göra en noggrann 
sökning i databaserna. Sökorden samt kombinationer redovisas nedan i en matris (Se 
bilaga 1).  
 

Urval  
Vår studie är baserad på kvantitativa artiklar. Vi inspirerades av Fribergs (2012, 137) 
metod som skriver om att göra en litteraturöversikt. Fem urvalssteg användes vid 
urvalet av artiklar som har förekommit i flera steg 1-5 som redovisas i söktabellen (Se 
bilaga 1). Urval 1 innebar att studiens titel överensstämde med litteraturstudiens syfte 
där vi först läste studiens titel. Vidare i urval 2 lästes abstrakt och om studien var 
fortsatt väsentlig för litteraturstudiens syfte gick den vidare till urval 3, då hela 
artikeln läste. De studier som bedömdes fortsatt relevanta kvalitetsgranskades i urval 
4. Slutligen valda artiklar kom till urval 5. Totalt 10 artiklar inkluderades till analys 
och resultatdelen (Se bilaga 2). Inklusionskriterier är kraven på vad studien ska 
innehålla (Forsberg och Wengström 2013, 98). Våra inklusionskriter var att de 
vetenskapliga artiklarna skulle vara från länder över hela världen och publicerade 
mellan 2000-2015. Studierna hade en kvantitativ ansats med sjukvårdspersonal som 
deltagare. Exklusionskriterierna var att studier på tandvård, djurvård och patienter 
samt anhöriga ej fick ingå.   
 
Innan slutligt urval granskades artiklarna med en checklista (Se bilaga 3). Henricson 
(2013, 490) menar att kvalitetsgranskning av artiklarna utgör hela 
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forskningsprocessen. En checklista är ett bra hjälpmedel för granskning av 
kvantitativa studier (jfr. Olsson och Sörensen 2011, 75). Granskning och 
kvalitetsbedömning gjordes först enskilt därefter tillsammans eftersom att Henricson 
(2013, 490) skriver att båda författarna bör verka gemensamt i 
kvalitetsgranskningsfasen för att stärka trovärdigheten. I mallen ställs olika 
frågeställningar för varje avsnitt med svarsalternativen ja, nej och inte aktuellt. Till 
resultatet valdes artiklar som värderades till medel eller hög kvalité. 

 
Analys  
Analysen har förekommit i olika steg där vi först analyserade innehållet i studierna 
var för sig och läste därefter igenom de flera gånger. Friberg (2012, 140) menar att 
oavsett vilken litteraturöversikt det är, ska studierna läsas igenom flera gånger för att 
helheten ska förstås. Vi diskuterade varje studies resultat tillsammans. Resultaten 
från varje studie klipptes ut och kopierades in i en översiktstabell i ett nytt dokument 
för att skapa mer överskådlighet (Se bilaga 4). Översiktstabellen granskades och 
likheter och skillnader som svarade på syftet och frågeställningarna redovisades. 
Friberg (2012, 142) skriver att resultatet ska presenteras under lämpligt antal 
rubriker och ett bra sätt förutom en översiktstabell är att sammanfatta text som stöd i 
analysarbetet (Friberg 2012, 140). Resultatet bildade sedan tre stapeldiagram som 
kompletterades med tillhörande förklarande text. 
 

Forskningsetik  
Studierna är tidigare etiskt granskade. Eftersom att vår studie är gjord av redan 
publicerat material var risken minimal att någon person kom till skada. Forskning 
ska inte utsätta deltagarna för skada, den ska vara hälsofrämjande och till nytta 
(Helsingforsdeklarationen 2008). Artiklarna valdes utan hänsyn till författarnas 
värderingar eller känslor (jfr. Forsberg och Wengström 2013, 69). Vår egna etiska 
bedömning var att ta ställning till om studiernas observatörer i den mån det var 
möjligt skulle stå på avstånd och helst vara dold vid observation, på grund av att 
”undercover” användes i flera av studierna. Ett krav var att bedömarna hade 
genomgått en utbildning i riktlinjer för HH innan studiens start. Undersökningen i 
studien skulle riktas mot vårdpersonalen som var det faktiska undersökningsobjektet, 
det vi hade i åtanke var att patienten ändå kunde påverkas av det eftersom att 
observatören var indirekt närvarande och iakttog vårdsituationen. I 
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Personuppgiftslagen (SFS 1998: 204) är syftet att forskningen ska skydda den 
enskilda människan och respektera människovärdet. Val av metoder och andra beslut 
vi tagit under arbetetes gång har diskuterats tillsammans.  

 
Resultat  
Resultatet redovisar utförd HH enligt WHOś riktlinjer ”My 5 Moments for Hand 
Hygiene” (WHO 2015a). Resultatet presenteras i tre stapeldiagram (Se stapeldiagram 
1-3) med förklarande text. Första stapeldiagrammet redovisar följsamhet till riktlinjer 
för HH. De andra två stapeldiagrammen redovisar följsamhet till riktlinjer för HH 
före och efter patientkontakt samt sjuksköterskor och läkares följsamhet till riktlinjer 
för HH.  
 

Följsamhet till riktlinjer för HH 
Följsamhet till riktlinjer för HH i samtliga studier presenteras i stapeldiagram 1. Det 
som presenteras i stapeldiagrammet och i texten redovisar medel % på följsamhet till 
riktlinjer för HH samt studiernas antal observationer till HH i enlighet med riktlinjer 
som registrerats.  
 
Scheithauer et al. (2010) redogör att av 2126 observationer på ett tyskt sjukhus var 
följsamheten till HH 48,75 %. Den finska studien av Korhonen et al. (2015) har visat 
på följsamhet till HH i deras studie med 78 % av 830 observationer. Randle, Arthur 
och Vaughan (2010) registrerade 823 observationer på ett engelskt sjukhus och har 
visat en följsamhet till HH på 70,6 %. Det minsta värdet i stapeldiagrammet har 
visats i en Iransk studie gjord av Ataei et al. (2013) där 3078 registrerade 
observationer har visat en följsamhet på 6,4 %. På ett mexikanskt sjukhus i en studie 
av Almaguer-Leyva et al. (2013) registrerades 7320 observationer och har visat en 
följsamhet till HH på 61,4 %. 
 
Mertz et al. (2011) registrerade i deras studie att 9511 observationer gjordes på ett 
kanadensiskt sjukhus och visade en följsamhet till HH på 31,2 %. Lee et al. (2011) 
genomförde en studie på 10 olika sjukhus i Europa. Sjukhusen var belägna i nio 
länder, Frankrike, Tyskland, Grekland, Israel, Italien, Skottland, Serbien, Spanien 
och Schweiz. Totalt 4649 observationer registrerades och har visat en följsamhet till 
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HH på 40 %. Av 968 registrerade observationer på ett thailändskt sjukhus har 
Eiamsitrakoon et al. (2013) visat en följsamhet till HH på 23.2 % och Novoa et al. 
(2007) registrerade totalt 1254 observationer på ett sjukhus i Barcelona och har visat 
en följsamhet till HH på 19,9 %. I en studie gjord i Kuwait har Al-Wassan et al. (2011) 
visat en följsamhet på 33,4 % av 935 observationer på sex sjukhus. 
 
Stapeldiagram 1. Medel % på följsamhet till riktlinjer för HH samtliga studier. 
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Följsamhet till riktlinjer för HH före och efter patientkontakt 
Följsamhet till riktlinjer för HH före och efter patientkontakt presenteras i 
stapeldiagram 2. Studierna gjorde en observation före patientkontakt och efter 
patientkontakt och beräknade om de såg någon statistiskt säkerställd skillnad mellan 
dessa observationer. Studiernas resultat har visat att fler av vårdpersonalen utförde 
HH i enlighet med riktlinjer efter patientkontakt än före patientkontakt.  
 
Scheithauer et al. (2010) har visat en signifikant skillnad i följsamhet till HH med 39 
% före patientkontakt och 78 % efter patientkontakt (p < 0,005).  Randle, Arthur och 
Vaughan (2010) har i deras studie visat en signifikant skillnad i följsamhet till HH 
där värdena var 67,6 % före patientkontakt och 80,3 % efter patientkontakt (p < 
0,001). En signifikant skillnad i följsamhet till HH har Ataei et al. (2013) visat där 
följsamheten var 3,7 % före och 8,1 % efter patientkontakt (p < 0,001). Eiamsitrakoon 
et al. (2013) har visat i deras studie att följsamhet till HH var 17,9 % före 
patientkontakt och 38,8 % efter patientkontkakt (p < 0,04). 
 

Stapeldiagram 2. Följsamhet till riktlinjer för HH före och efter patientkontakt. 
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Sjuksköterskor och läkares följsamhet till riktlinjer för HH 
Sjuksköterskor och läkares följsamhet till riktlinjer för HH presenteras i 
stapeldiagram 3 där studiernas resultat har visat att det är statistiskt säkerställt att 
fler sjuksköterskor än läkare följde riktlinjer för HH i alla studier utom en.  
 
Randle, Arthur och Vaughan (2010) har visat en markant signifikant skillnad i 
följsamhet till HH i deras studie. Sjuksköterskornas följsamhet var 74,8 % och läkares 
följsamhet var 46,9 % (p < 0,001). En annan studie av Ataei et al (2013) har visat en 
en signifikant skillnad i följsamhet till HH där sjuksköterskornas följsamhet var 8,4 
% och läkares följsamhet var 3,8 % (p = 0,002). Mertz et al. (2011) har även visat en 
signifkant skillnad i följsamhet på 33 % av sjuksköterskor och 26 % av läkare (p < 
0,05). Enligt Novoa et al. (2007) har resultatet i deras studie visat en signifikant 
skillnad i följsamhet till HH bland sjuksköterskor och läkare. Sjuksköterskornas 
följsamhet var 22 % och läkares följsamhet var 24,7 % (p < 0,01)  
 
Stapeldiagram 3. Sjuksköterskor och läkares följsamhet till riktlinjer för HH. 
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Diskussion  

Resultatdiskussion 
Syftet var att beskriva vårdpersonalens följsamhet till riktlinjer för HH. Resultatet 
presenteras utifrån tre frågeställningar och har visat att följsamhet till riktlinjer för 
HH varierar i de 10 studierna. De studier som analyserats har visat en generellt låg 
följsamhet bland vårdpersonal. Studierna har visat statistiskt säkerställda skillnader i 
följsamhet till HH före och efter patientkontakt där följsamheten efter patientkontakt 
var procentuellt märkbart än med före patientkontakt. Studierna har även visat en 
skillnad på följsamhet till HH mellan vårdpersonalens professioner där fler 
sjuksköterskor följde riktlinjer för HH än läkare.   
 
Följsamhet till riktlinjer för HH 
Studiernas resultat har visat skillnad i följsamhet till HH i en spridning från värdet 
6,4 % till 78 %. I den europeiska undersökningen på 10 sjukhus varierade resultaten 
mellan 14 % och 76 %. Det har visat att det finns ett samband till att förbättra 
följsamhet till HH enligt WHO:ś riktlinjer ”My 5 Moments for Hand Hygiene” (WHO 
2015a).   
 
Resultatet i vår studie har visat på en generellt låg följsamhet till riktlinjer för HH. 
Följsamheten varierade i de olika studierna och det är troligt att synen på HH inte är 
lika över hela världen. I Sverige förhåller sig vårdpersonal till hygienriktlinjer som är 
en bindande lag utverkad av Socialstyrelsen (SOSFS 2015:10). Samma system finns 
inte i alla länder. Sverige har jämfört med andra länder i vården en skillnad i 
följsamhet till riktlinjer för HH. SKL (2015) visar i den senaste 
punktprevalensmätningen av basala hygienriktlinjer en följsamhet till HH på 87 % 
före patientkontakt och 93 % efter patientkontakt. Det svenska systemet fungerar 
troligtvis bra och vi bör fortsätta följa Socialstyrelsens hygienriktlinjer för att 
upprätthålla god HH . 
 
Knoll, Lautenschlaeger och Borneff-Lipp (2010) visar att faktorer som påverkar 
följsamhet till HH är bland annat stress, glömska, brådska och att det upplevs allt för 
tidskrävande. Dessa faktorer redovisas inte i vårt resultatet men det är troligen en 
vanlig orsak till dålig följsamhet. Enligt Knoll, Lautenschlaeger och Borneff-Lipp 
(2010) beskriver de även att HH bortprioriteras vid nödsituationer och att personalen 
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då utsätter sig själv för risk att exponeras för smittsamma mikroorganismer. 
Bortprioritering hände trots att det inte behöver vara en livshotande situation utan 
det räckte med att det ansågs vara brådskande.  
 
Enligt Maury et al. (2000) är tillgänglighet av handsprit en hög faktor som förbättrar 
följsamhet till riktlinjer för HH. Då det förekom brist på handsprit tog följsamhet till 
HH längre tid då personalen är tvungen att gå iväg för att utföra HH. En trolig orsak 
kan vara att stress är ett bidragande upphov till försämrad följsamhet till HH. 
Swoboda et al. (2007) beskriver att vårdpersonal inte upplever att tid finns när 
platsen för HH inte är tillräckligt nära. En thailändsk observationsstudie av 
Eiamsitrakoon et al. (2013) har visat att medel % på följsamhet till HH var 23.2 %. 
Sjukvårdspersonalen fick efter observationerna fylla i en enkät där de själv fick skatta 
sin följsamhet till HH som sedan jämfördes. Det självskattade värdet var hela 83,4 %. 
Det är troligt att vårdpersonalen övervärderar och har dålig insikt i sin egen 
följsamhet till HH, samt att det är en påverkande faktor till att motivationen i 
följsamhet till riktlinjer för HH inte är tillräckligt hög. 
 
Följsamhet till riktlinjer för HH före och efter patientkontakt 
Resultatet av följsamhet till riktlinjer för HH före och efter patientkontakt har visat 
en signifikant skillnad i följsamhet till hygienåtgärd efter patientkontakt. Pessoa-
Silva et al. (2005) beskriver att vårdspersonalen har en mer positiv attityd till HH vid 
patientkontakt än i övriga fall. Enligt Jenner et al. (2006) visar vårdpersonalen en 
mer positiv attityd efter patientkontakt jämfört med före patientkontakt.  
 
Om en positiv attityd till HH var en viktig orsak av följsamhet kan troligen resultatet 
före patientkontakt vara förbättrad. Följsamhet till HH före patientkontakt var till 
och med lägre än medel % på följsamhet till HH i samtliga av de fyra studierna. En 
trolig orsak kan vara att attityden till HH inte är avgörande för att HH åtgärder 
utförs.  
 
En annan möjlig slutsats som förklarar skillnaden i följsamhet till HH efter än före 
patientkontakt har Novoa et al. (2007) visat som har grund i ett egenintresse. De 
menar att HH utförs mer för eget skydd än att skydda patienterna. Även Kim et al. 
(2003) visar att vårdpersonalen betraktar HH mer som ett medel att skydda sig själv 
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mot smitta eftersom att när personalen exponeras för kroppsvätska tenderar 
följsamheten också att förbättras. Enligt Maury et al. (2000) är orsaken till ökad 
följsamhet att smuts blir mer synligt och påtagligt. Det är enligt författarna också en 
indikation på att det egna intresset kan ha en betydande påverkan på följsamhet till 
HH. Det kan finnas ett samband att man hellre skyddar sig själv och det är en viktig 
faktor som påverkar följsamhet till HH.  
 
Nicol et al. (2009) beskriver en ytterligare förklaring till skillnad i följsamhet före än 
efter patientkontakt som kan vara att vårdpersonalen hellre använder handskar vid 
patientkontakt. En möjlig orsak är en tro på att handskar ger ett fullgott skydd och 
det har därför en utbredd negativ attityd till handsprit vid handskanvändning (Nicol 
et al. (2009). De som använder handskar desifincerar ofta inte händerna efteråt (jfr. 
Kim et al. 2003). Författarna menar att det troligtvis kan upplevas vara smidigare 
och gå fortare att använda handskar istället för desinfektion. Vårdpersonalen behöver 
då inte vänta på att händerna skall torka samt att handskar kan förvaras i fickorna 
och är då lätt tillgängliga.  
 
Användning av handskar istället för desinfektion av händer tyder på att 
kunskapsnivån på hur bakterier och smitta sprids är dålig bland vårdpersonalen. För 
att förbättra följsamhet till HH är en viktig åtgärd att ändra inställningen av att det är 
viktigare att skydda sig själv än att skydda patienterna. Skillnaden mellan följsamhet 
till HH före och efter patientkontakt är märkbar. Patienter på sjukhus är ofta svaga 
och sjuka och ska inte utsättas för större smittrisk än personalen. Det finns troligtvis 
fler orsaker som påverkar HH före och efter patientkontakt, men vi tror att 
egenintresse och dålig kunskap är två viktiga faktorer som påverkar. 
 
Sjuksköterskor och läkares följsamhet till riktlinjer för HH  
I fyra fall i litteratursammanställningen har signifikant skillnad i sjuksköterskornas 
följsamhet till HH och läkares följsamhet till HH visats. I tre av studierna har 
resultatet visat att det är statistiskt säkerställt fler sjuksköterskor följde riktlinjer för 
HH. I tre av studierna var skillnaden marginell, men tydlig och betydande. Forskning 
gjord av Quiros, Lin och Larson (2007) bekräftar även en skillnad i sjuksköterskor 
och läkares följsamhet till HH. Resultatet visar att sjuksköterskorna och annan 
personal i jämförelse med läkare har mer positiva attityder till riktlinjer för HH.  
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Följsamhet till riktlinjer för HH var förbättrad efter patientkontakt och efter att 
sjukvårdspersonalen varit utsatt för exponering av vätskor eller smuts (Maury et al. 
2000). Det kan finnas ett samband till skillnaden att läkare inte följde riktlinjer för 
HH som sjuksköterskorna och det är att läkare inte är lika ofta involverad i 
patientnära omvårdnadsarbete utan genomför många undersökningar i en relativt 
ren miljö. Sjuksköterskor arbetar däremot vanligtvis dagligen med omvårdnad och 
patientnära arbete där vikten av HH blir tydligare. Karabey et al. (2002) och Moret, 
Tequi och Lombrail (2004) visar i deras studier att läkare är den personalgrupp som 
procentuellt tvättar händerna minst vilket också kan relateras till författarnas 
slutsats. En annan studie gjord av McBryde et al. (2004) påvisar att följsamhet till att 
använda handskar är 27 % hos läkare och 75 % bland resterande vårdpersonal. 
Författarna menar att en trolig orsak till sämre följsamhet till HH hos läkare 
sannolikt får tillskrivas för att deras arbetsuppgifter i huvudsak inte är detsamma 
som för sjuksköterskor. 
 
En studie om sjukvårdspersonalens kunskaper i HH bekräftar att sjuksköterskornas 
kunskap om HH i alla frågor är betydligt bättre än läkares. Läkare visar signifikant 
bättre resultat i kunskap om medicinsk fakta än sjuksköterskor och vårdbiträden, 
men få betecknade skillnader i kunskap när det gäller HH (Flores och Pevalin 2006). 
Legitimerad personal bör någon gång genomgått utbildning i basala hygienrutiner, 
trots utbildning fanns skillnad i följsamhet till HH. Även en positiv attityd spelar 
enligt författarna också en roll i målsättningen att förbättra följsamhet till HH. Stein, 
Makarawo och Ahmad (2003) studie om läkares och sjuksköterskornas attityder till 
HH studeras i England, där det klarläggs en signifikant skillnad mellan läkares och 
sjuksköterskornas attityder till HH. Studien redovisar en mer positiv inställning hos 
sjuksköterskorna.  
 
En annan möjlig orsak till att fler sjuksköterskor följde riktlinjer för HH till skillnad 
från läkare kan vara att traditionellt har arbetet med hygien såväl i hemmet och i 
vården varit kvinnornas uppgift (Öhman 2009, 41). Mertz et al (2011) har visat i 
deras studie att kvinnor utförde HH mer frekvent än män. Bland sjuksköterskor är 
andelen kvinnor högre än bland läkare därför kan det finnas ett samband till 
skillanden i följsamhet.  



 

 
 

14 

 
Förbättring bör vara en prioritet för sjukvårdsmyndigheterna på alla nivåer, vilken 
yrkeskategori det än gäller. Det finns ett individuellt ansvar för varje 
sjukvårdspersonal att minska risken att sprida smitta och infektioner.  
 
Följsamhet till riktlinjer för HH och patientsäkerhet 
Med patientsäkerhet menas att under vård skydda patienterna mot skada (SKL 
2014). Patientsäkerheten har internationellt fått en allt större uppmärksamhet under 
2000-talet vilket resulterat i en ökad internationell samverkan (Socialstyrelsen 2009, 
127-149). Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010: 659) är vårdgivaren ansvarig att 
utföra nödvändiga åtgärder för att motverka vårdskador på patienter.  
 
Enligt WHO (2015b) är en låg följsamhet till HH ett hot mot patientsäkerheten och 
Chen, Chou och Chou (2005) fokuserar på en patientsäkerhetsrisk eftersom att VRI 
orsakar morbiditet och mortalitet. I Sverige har SKL tillsammans med alla landsting 
startat en kampanj som syftar till att halvera VRI från tio till fem procent (SKL 2007). 
Det finns stark evidens för att desinficering av händerna med handsprit före och efter 
vård och undersökningar är en viktig åtgärd för att förebygga smittspridning och VRI 
inom vården (Pittet et al. 2000). 
 
Förebyggande av VRI är viktigt i patientsäkerhetsarbetet inom all hälso- och sjukvård 
(Folkhälsomyndigheten 2014). En förbättrad följsamhet till riktlinjer för HH 
resulterar till ett lägre antal patienter med infektioner och det bör sannolikt även 
minska användandet av antibiotika. Effekten av förbättrad HH främjar inte bara 
patienten som behandlas, utan det är även något som alla människor har förmån av. 
 
En sjuksköterska representerar vårdgivaren och det ligger på dennes ansvar att 
säkerställa patientsäkerheten och förstå vikten av tydliga och väl kommunicerade 
riktlinjer som följs. Det är då inte acceptabelt att ej följa gällande riktlinjer för HH är 
eftersom patienter med många vårdkontakter tillhör en särskilt utsatt grupp. Enligt 
Socialstyrelsen (2015) löper kroniskt och multisjuka äldre en större risk för att bli 
utsatt för smitta. Både genom att vara frekvent utsatt för situationer där HH 
förekommer och att de ofta har ett nedsatt immunförsvar. 
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Wu (2010) har åt WHO tagit fram rekommendationer och handlingsplaner. Han 
pekar på fem steg för att förbättra patientsäkerheten som är att mäta skada, förstå 
orsak, hitta lösning, utvärdera inverkan och omsätta ny kunskap till säker vård. Vår 
studie kan relateras till det första steget i Wu`s teori om förbättring av 
patientsäkerhet. Kunskap om försämrad följsamhet till riktlinjer för HH ger ett ökat 
antal vårdskador, därför kan det förekomma stor risk för att fler antal patienter 
kommer att skadas i vården.  
 

Betydelse för omvårdnad 

Stressande situationer då patienterna bedöms akut sjuka eller när arbetsbelastningen 
är hög så måste vi tänka oss för. Då patienterna behöver omedelbar hjälp så finns 
risken att HH glöms bort eller bortprioriteras. Erasmus et al. (2009) skriver att en 
rädsla för att hamna efter i arbetet resulterar i att HH inte blir utfört. Vi får inte låta 
stress och hög arbetsbelastning påverka vår följsamhet till riktlinjer för HH. Vi som 
sjuksköterskor måste ta ansvar för att säkerställa rutiner för en god HH. Det innebär 
även att vi ska säkerställa att kliniska åtgärder såsom handskar, handsprit och 
möjlighet att tvätta händerna finns väl tillgängliga när behov uppstår. Patientens 
behov av säker vård bör vara i fokus för sjuksköterskans arbete. Vid insikt om när HH 
bortprioriteras är det viktigt att ta hänsyn till patienten. Det är självklart med en god 
HH även före patienkontakt. 
 
Huvudfynden i studiens resultat har visat att fler sjuksköterskor följde riktlinjer för 
HH än läkare, vilket även Dierssen-Sotos et al. (2010) och Gilbert et al. (2010) 
bekräftar i deras studier. Andersson et al. (2011) beskriver att läkare undviker att ta 
patienter i hand på grund av att de har en smittsam infektion. Det kan finnas ett 
samband som tyder på en okunskap inom läkarkåren om smittspridning och hur HH 
ska tillämpas. I utbildningen till sjuksköterska är vårdhygien ett viktigt område av 
stor betydelse. Med vetskap om att sjuksköterskor har en bättre kunskap om 
vårdhygien, så förväntas vi att påminna och hjälpa andra inom vården att utföra HH. 
Vi bör vara förebilder för andra professioner inom vårdyrket.  
 

 

 



 

 
 

16 

Metoddiskussion 
Vi har gjort en deskriptiv sammanställning där de utvalda artiklarna hade en 
kvantitativ ansats eftersom att vi redovisade följsamhet till HH i förhållande till antal 
tillfällen. I kvantitativa studier presenteras resultaten i data och figurer och syftar till 
att förklara och beskriva mätningsresultat (jfr. Olsson och Sörensen 2011, 23). 
Diskussioner kring att genomföra en kvalitativ eller en kvantitativ studie gjordes. Vid 
första sökningen var majoriteten av redan genomförda studier kvantitativ. Vi ansåg 
också att en kvalitativ studie inte skulle ge det resultat som vi eftersträvade. En 
kvalitativ ansats hade dock kunna redovisa vårdpersonalens attityder om HH.  
 
Till vårt examensarbete valde vi att göra en litteraturöversikt. Friberg (2012, 100) 
menar att i en litteraturöversik kartläggs kunskapsläget inom ett visst fält. 
Författarna ville samla forskningsresultat och sammanställa det på ett vetenskapligt 
sätt. Vid våra sökningar användes flera kombinationer av sökord som omvandlades 
till Mesh-termer samt Cinahl headings. Diskussion om orden fördes innan sökning 
för att bestämma vilka ord som var relevanta. I början av arbetet användes ord såsom 
”Hand Hygiene”, ”Hygiene”, ”Knowledge”, ”Adherence”, ”Health Care” och 
“Guideline” men under arbetets gång upptäckte vi att ord som ”Compliance” och 
”Hand disinfection” återkom i den engelska litteraturen så dessa ord lades till i 
kombinationen och fler studier framkom.  
 
Definitionen av följsamhet behöver inte ha samma betydelse i studierna, de två ord 
som förekom var adherance och compliance vilket har en liknande betydelse. Därför 
valde författarna att använda båda begreppen i sökningarna. Studier från hela 
världen ansåg vi vara en styrka eftersom att det tillförde en diskussion om olika 
arbetssätt och riktlinjer beroende på vilket land studien var gjord i. Länder från 
Norden hade möjligen givit studien mer förståelse, på grund av att personalen jobbar 
efter liknande direktiv och regler som oss. Men eftersom att vi endast ville redovisa 
följsamhet till HH fick internationella studier ingå. Anledningen till att vi enbart 
sökte på CINAHL och PubMed var för att det fanns ett brett urval av material där. 
Det var en rekommendation av bibliotikarien på universitetsbiblioteket och som 
enligt Karolinska Institutet (2015) är vanliga inom omvårdnadsforskning. Studiens 
trovärdighet är stor för att vi varit två författare som skrivit arbetet och granskat 
studiernas resultat. Målsättningen var att hitta ett stort antal rubriker till resultatet 



 

 
 

17 

som gav en mer detaljerad information, men risken kunde då vara att studien blev 
mindre överskådlig (jfr. Olsson och Sörensen 2011, 225). Sökningarna filtrerades till 
år mellan 2000 och 2015 eftersom att handhygienens betydelse för minskad 
smittspridning av VRI har fått ökad uppmärksamhet under 2000-talet. 
 
Varje studie som ingår i resultatet översattes till svenska och sammanfattades i en 
text. Vi gjorde det som ett stöd i analysarbetet för att vara säker på att vi 
dokumenterat och uppfattat allt väsentligt i studierna (jfr. Friberg 2012, 140). Risken 
fanns för missförstånd vid översättningen på grund av att engelska inte var vårt 
modersmål, för att motverka det använde vi lexikon och tog hjälp av varandra. Vid 
translatering fick vi bättre förståelse för innehållet i artiklarna än att tolka resultat på 
engelska direkt från studierna. Risken var annars att vi missat viktig fakta från 
studierna. Artiklarna lästes igenom flera gånger vilket var bra för att helheten skulle 
förstås (jfr. Friberg 2012, 140). Vi sorterade innehållet i materialet som svarade på 
vårt syfte utifrån likheter, skillnader och gemensamma faktorer vilket sedan utgjorde 
resultatet. För att bli mer överskådlig och enklare att sammanställa har en 
översiktstabell utförts och gjordes för att undvika risken att missa relevanta resultat i 
studiens innehåll. Översiktstabellen hjälpte oss att se samband vid bildandet av 
rubriker och data från varje enskild studie placerades lämpligen in i stapeldiagram.  
 
Svagheten med studien var att vi använde oss utav ett flertal studier från hela 
världen. Vi menar att om jämförelse i sjuksköterskornas roll i olika länder utförs så 
kan en sjuksköterska i Sverige i stor omfattning få ge olika ordinationer till en patient 
utan att konsultera med en läkare. Det gäller inte alltid för personal i Tyskland och 
Österrike där sjuksköterskeutbildningen är mer av en yrkeshögskola. Vi har tagit 
ställning till att inte redovisa övrig personal eftersom att det är svårt att definiera 
vilken yrkestillhörighet de har då det kan ha olika betydelser i studierna.  
 

Forskningsetisk diskussion  
Internationellt finns det olika riktlinjer för HH. Det är etiskt tänkbart att forskarna 
har olika definitioner på vad HH är. Exempelvis så kan det innebära både handtvätt 
med tvål och/eller med handdesinfektion. Definitionen av basala hygienrutiner 
behöver inte heller enbart betyda att ta på sig skyddskläder, handskar och byta 
kläder.  
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I några av studierna var personalen medveten om att observationen pågick. 
Medvetenheten har kunna påverka resultatet av följsamheten eftersom att de kunde 
bli påminda om att utföra HH. Fördelar med att observatören är ”undercover” är att 
personalen är omedveten om att en forskning pågår och utför HH i sedvanlig 
ordning. Det kan förekomma en risk att de anstränger sig för att följa riktlinjerna för 
HH. Negativt är att det kan utlösa en stress hos personalen och att de kan ha svårt att 
utföra sina arbetsuppgifter. Patienten är då den som drabbas av det. Det kan även ha 
en påverkan på patienten om observatörerna var indirekt medverkande i 
vårdsituationerna. De Wandel et al. (2010) visar att från tidigare studier var det 
bättre med observationsmetod för att mäta följsamhet till HH än att använda en 
enkät och frågeformulär. Det är rimligt att personal överskattat sin förmåga av 
följsamhet och studien inte blir lika trovärdig. Det är etiskt tänkbart att           
undersökningspersonerna inte fått ge samtycke till att medverka och enligt Codex 
(2015) är det en grundregel, samt att man får information om forskningen. 
 
Samtliga artiklar var skrivna på engelska som vi har översatt och tolkat, risken fanns 
då för felöversättning. Vid funderingar vid översättning har vi först rådfrågat 
varandra, författarna mellan, därefter tagit hjälp av ett svensk/engelsk lexikon och 
nationalencyklopedin. Vid oenigheter diskuterades problemet till dess att en lösning 
uppnåddes. När man skriver på varsitt håll för att sedan komplettera varandra kan 
det innebära att författarna tappar fokus, men det har undvikits med hjälp av god 
kommunikation. En svaghet var att vi kan ha tolkat innehållet i artiklarna fel på 
grund av bristande erfarenhet i att granska vetenskapliga artiklar. Övervägande kan 
ändå vara att vi utfört och diskuterat alla steg i litteraturstudien tillsammans.  
 
Resultatartiklarna är kontrollerade i etisk granskning, där samtliga var godkända. 
Willman (2011, 104) menar att exprimentgrupperna tillåter säkra slutsatser, och det 
är avgörande för studiens kvalité. 

 

Konklusion                                                                                                          
Enligt Socialstyrelsen (2006) skall ”sjuksköterskan för att förhindra smittspridning 
främja hälsa och utföra omvårdnad på ett säkert sätt”. Vår litteraturstudie har visat 
på en dålig följsamhet till riktlinjer för HH runt om i världen. Observationerna har 
visat på brister i följsamhet i alla frågeställningar. Det är svårt att utföra HH när 
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kunskapen inte är tillräcklig och resurserna fattas. Studien har visat att HH utfördes i 
större utsträckning efter patientkontakt än före. Flera faktorer kan vara orsaken men 
egenintresse att skydda sig själv och bristande kunskap i hur smittspridning 
föreligger är några av dem. Det är upp till dem som tar beslut och har ansvar att se till 
att det finns riktlinjer på varje enhet och att dessa följs. I det långa loppet ges en mer 
kostnadseffektiv omvårdnad och mindre lidande för patienterna. Vår studie 
konstaterar att arbetsmiljön och stress påverkar följsamhet till HH hos vårdpersonal. 
 
Vi anser att det är mycket viktigt att fortsatt forskning studeras inom detta ämne. Där 
forskningen kan hitta andra alternativ till att följsamheten efterlevs. Metoder som går 
fortare att utföra på grund av personalens tidsbrist samt är mer kostnadseffektiva. 
Vidare utveckling behövs så att riktlinjerna synliggörs mer och vårdpersonal i hela 
världen jobbar mot samma mål. Det finns behov av att göra ytterligare en kvantitativ 
studie för att se betydelsen av utbildning för att höja följsamhet till HH. Det vore 
även intressant att genomföra en kvalitativ studie med syfte till att identifiera 
vårdpersonalens attityder och förhållningssätt till riktlinjer för HH för att bättre 
förstå orsaker till den dåliga följsamheten.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

20 

Referenser  
Enligt Harvard 
 
*Almaguer-Leyva, M., Mendoza-Flores, L., Medina-Torres, A. G., Salinas-Caballero, 
A. G., Vidaña-Amaro, J. A., Garza-Gonzalez, E. & Camacho-Ortiz, A. 2013. Hand 
hygiene compliane in patients under contact precautions and in the general hospital 
population. American Journal of Infection Control. 41 (11). 
doi:10.1016/j.ajic.2013.05.003. (Hämtad 2015-11-23). 
 
*Al-Wazzan, Batool., Salmeen, Yasmeen., Al-Amiri, Eisa., Abul, Ala’a., 
Bouhaimed, Manal. & Al-Taiar, Abdullah. 2011. Hand Hygiene Practices among 
Nursing Staff in Public Secondary Care Hospitals in Kuwait: Self-Report and Direct 
Observation. Medical Principles and Practice. 2011. 20 (4). doi: 10.1159/000324545 
(Hämtad 2016-02-21). 
 
Andersson, H., Lindholm, C. & Fossum, B. 2011. MRSA--global threat and personal 
disaster: patients' experiences. International nursing review. 58 (1). 
doi:10.1111/j.1466-7657.2010.00833.x (Hämtad 2016-02-28). 
 
*Ataei, B., Zahraei, S. M., Pezeshki,  Z., Babak, A., Nokhodian, Z., Mobasherizadeh, S. 
& Hoseini, S. G. 2013. Baseline evaluation of hand hygiene compliance in three major 
hospitals, Isfahan, Iran. Journal of Hospital Infection. 85 (1). 
doi:10.1016/j.jhin.2013.07.001 (Hämtad 2016-02-21). 
 
Boyce, J. M. & Pittet, D. 2002. Guideline for Hand Hygiene in Health-Care Settings. 
Recommendations of the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee 
and the HICPAC/SHEA/APIC/IDSA Hand Hygiene Task Force. Society for 
Healthcare Epidemiology of America/Association for Professionals in Infection 
Control/Infectious Diseases Society of America. Infection Control and Hospital 
Epidemiologi. 23 (12). doi: 10.1086/503164 (Hämtad 2015-12-23). 
 
Chen, Y. Y., Chou, Y. C. & Chou, P. 2005. Impact of nosocomial infection on cost of 
illness and length of stay in intensive care units. Infection Control & Hospital 
Epidemiology.26 (3). doi: 10.1086/502540 (Hämtad 2016-01-04). 



 

 
 

21 

Clements, Arcie., Halton, Kate., Graves, Nicholas., Pettitt, Anthony., Morton, 
Anthony., Looke, David & Whitby, Michael. 2008. Overcrowding and understaffing 
in modern health-care systems: key determinants in meticillin-resistant 
Staphylococcus aureus transmission. The Lancet Infectious Diseases. 8 (7). 
doi: http://dx.doi.org/10.1016/S1473-3099(08)70151-8. (Hämtad 2015-11-11). 
 
CODEX. 2015. Regler och riktlinjer för forskning. 
http://www.codex.uu.se/manniska2.shtml (Hämtad 2015-12-19). 
 
De Wandel, D., Maes, L., Labeau, S., Vereecken, C., & Bolt, S. 2010. Behavioral  
determinants of hand hygiene compliance in intensive care untis. American Journal 
Of Critical - Care Nurses. 19, (3). doi: 10.4037/ajcc20108992 (Hämtad 2016-02-01). 
 
Dierssen-Sotos, T., Brugos-Llamazares, V., Robles-Garcia, M., Rebollo-Rodrigo, H., 
Farinas-Alvarez, C., Antolin-Juarez, F. M., Fernandez-Nunez, M. L., Lopez Marta de, 
L. C. & Llorca, J. 2010. Evaluating the impact of a hand hygiene campaign on 
improving adherence. American Journal of Infection Control. 38 (3). 
doi:10.1016/j.ajic.2009.08.014 (Hämtad 2016-02-27).  
 
*Eiamsitrakoon, Thanee., Apisarnthanarak, Anucha., Nuallaong, Winitra.,  
Khawcharoenporn, Thana & Mundy, Linda. M. 2013. Hand hygiene behavior: 
translating behavioral research into infection control practice. Infection Control & 
Hospital Epidemiology. 34 (11). doi:10.1086/673446 (Hämtad 2015-11-19). 
 
Erasmus, V., Brouwer, W., van Beeck, E., Oenema, A., Daha, T., Richardus, J. & Brug, 
J. 2009. A qualitative exploration of reasons for poor hand hygiene among hospital 
workers: Lack of positive role models and of convincing evidence that hand hygiene 
prevents crossinfection. Journal of Infection Control and Hospital Epidemiology. 30 
(5). doi:10.1086/596773 (Hämtad 2016-02-29). 
 
Flores, A. & Pevalin, D. J. 2006 Healthcare workers knowledge and attitudes to glove 
use. British Journal of Infection Control. 7 (5). doi:10.1177/14690446060070050601 
(Hämtad 2015-12-20). 
 



 

 
 

22 

Folkhälsomyndigheten 2014. Rena händer räddar liv. 
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-
sjukdomar/vardhygien-och-vardrelaterade-infektioner/rena-hander-raddar-liv/ 
(Hämtad 2015-12-26). 

Folkhälsomyndigheten 2015. Vårdhygien och vårdrelaterade infektioner. 
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-
sjukdomar/vardhygien-och-vardrelaterade-infektioner/ (Hämtad 2015-12-23). 
 
Forsberg, Christina. & Wengström, Yvonne. 2013. Att göra systematiska 
litteraturstudier: Värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. 3. 
uppl. Stockholm. Natur och kultur.  
 
Friberg, Febe. (red). 2012. Dags för uppsats: Vägledning för litteraturbaserade 
examensarbeten. 2. Uppl. Lund: Studentlitteratur AB.  
 
Gilbert, K., Stafford, C., Crosby, K., Fleming, E. & Gaynes, R. 2010. Does hand 
hygiene compliance among health care workers change when patients are in contact 
precaution rooms in ICUs? American Journal of Infection Control. 38 (7). 
doi:10.1016/j.ajic.2009.11.005 (Hämtad 2016-02-28).  
 
Helsingforsdeklarationen. 2008. World Medical Association Declaration of Helsinki. 
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/17c.pdf (Hämtad 2016-02-
01).   
 
Henricson, Maria. (red.). 2013. Vetenskaplig teori och metod: Från ide till 
examination inom omvårdnad. 1:3. Uppl. Lund: Studentlitteratur AB.  
 
ICN. 2012. International Councils of Nurses. The ICN Code of Ethics for Nurses. 
http://www.icn.ch/images/stories/documents/about/icncode_english.pdf 
(Hämtad: 2016-02-01). 
 
Jenner, E. A., Fletcher, B., Watson, P., Jones, F. A., Miller, L. & Scott, G. M. 2006. 
Discrepancy between self-reported and observed hand hygiene behaviour in  



 

 
 

23 

healthcare professionals. Journal of hospital infection. 63 (4). 
doi:10.1016/j.jhin.2006.03.012 (Hämtad 2015-12-23). 
 
Karabey, S., Ay, P., Derbentli, S., Nakipoğlu, Y. & Esen, F. 2002. Handwashing 
frequencies in an intensive care unit. Journal of Hospital Infection. 50 (1). 
doi:10.1053/jhin.2001.1132 (Hämtad 2015-12-18). 
 

Karolinska Institutet. 2015. Användbara databaser och webbplatser. 
http://kib.ki.se/soka-vardera/soka-information/anvandbara-databaser-och-
webbplatser (Hämtad 2015-11-23). 
 
Kim, P., Roghmann, M. C., Perencevich, E. & Harris, A. 2003. Rates of hand  
disinfection associated with glove use, patient isolation, and changes between  
exposures to various body sites. American Journal of Infection Control. 31 (2). 
doi:10.1067/mic.2003.32 (Hämtad 2015-12-19). 
 
Knoll, Martin., Lautenschlaeger, Christine. & Borneff-Lipp, Marianne. 2010. The 
impact of workload on hygiene compliance in nursing. British Journal of Nursing. 19 
(6). doi: http://dx.doi.org.proxy.ub.umu.se/10.12968/bjon.2010.19.Sup6.78213/ 
(Hämtad 2015-11-15). 
 
*Korhonen, Anne., Ojanperä, Helena., Puhto, Teija., Järvinen, Raija., Kejonen, Pirjo. 
& Holopainen, Arja. 2015. Adherence to hand hygiene guidelines – significance of 
measuring fidelity. Journal of Clinical Nursing. 24 (21). doi:10.1111/jocn.12969 
(Hämtad 2015-11-23). 
 
Larson, E. 1989. Innovation in health care: antisepsis as a case study. American 
journal of public health. 79 (1). doi: 10.2105/AJPH.79.1.92 (Hämtad 2016-02-01).  
 
*Lee, Andie., Chalfine, Annie., Daikos, George. L., Garilli, Silvia., Jovanovic, Biljana., 
Lemmen, Sebastian., Martínez, José. Antonio., Masuet-Aumatell, Cristina., McEwen, 
Joanne., Pittet, Didier., Rubinovitch, Bina., Sax, Hugo. & Harbarth, Stephan. 2011. 
Hand hygiene practices and adherence determinants in surgical wards across Europe 



 

 
 

24 

and Israel: A multicenter observational study. American Journal of Infection 
Control. 39 (6). doi:10.1016/j.ajic.2010.09.007 (Hämtad 2015-11-25). 
 
Maury, E,. Alzieu, M., Baudel, J. Luc., Haram, N., Barbut, F., Guidet, B. & Offenstadt, 
G. 2000. Availability of an alcohol solution can improve hand  
disinfection compliance in an intensive care unit. American journal of respiratory  
and critical care medicine. 162 (1). doi: 10.1164/ajrccm.162.1.9908118 (Hämtad 
2015-12-21). 
 
McBryde, E. S., Bradley, L. C., Whitby, M. & McElwain, D. L. 2004. An investigation 
of contact transmission of methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Journal of 
Hospital Infection. 58 (2). doi:10.1016/j.jhin.2004.06.010 (Hämtad 2015-12-27). 
 
McLaughlin, C. A. & Walsh, F. 2011. Individual differences in judgments of hand 
hygiene risk by health care workers. American Journal Infection Control. 39. 
doi:10.1016/j.ajic.2010.08.016 (Hämtad 2016-02-01).  
 
*Mertz, Dominik., Johnstone, Jennie., Krueger, Paul., Brazil, Kevin., Watler, 
Stephen. D. & Loeb, Mark. 2011. Adherence to hand hygiene and risk factors for poor 
adherence in 13 Ontario acute care hospitals. American Journal of Infection Control. 
39 (8). doi:10.1016/j.ajic.2010.12.002 (Hämtad 2015-11-23). 
 
Moret, L., Tequi, B. & Lombrail, P. 2004. Should self-assessment methods be used to 
measure compliance with handwashing recommendations? A study carried out in a 
French university hospital. American Journal of Infect Control. 32 (7). doi: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.ajic.2004.02.004 (Hämtad 2015-12-17). 
 
Newton, J. T., Constable, D. & Senior, V. 2001. Patients’ perceptions of 
methicillinresistant staphylococcus aureus and source isolation: A qualitative 
analysis of sourceisolated patients. Journal of Hospital Infection. 48 (4). 
doi:10.1053/jhin.2001.1019 (Hämtad 2015-12-22). 
 



 

 
 

25 

Nicol, P. W., Watkins, R. E., Donovan, R. J., Wynaden, D. & Cadwallader, H. 2009. 
The power of vivid experience in hand hygiene compliance. Journal of Hospital 
Infection. 72 (1). doi:10.1016/j.jhin.2009.01.021 (Hämtad 2015-12-21). 
 
*Novoa, Ana. M., Pi-Sunyer, Teresa., Sala, Maria., Molins, Eduard. & Castells, Xavier. 
2007. Evaluation of hand hygiene adherence in a tertiary hospital. American Journal 
of Infection Control. 35 (10). doi:10.1016/j.ajic.2007.03.007 (Hämtad 2016-02-21). 
 
Nunkoo, B., & Pickles, H. 2008. Infection prevention and control in general practice. 
Nursing Standard. 23 (13). doi: 10.7748/ns2008.12.23.13.44.c6731 (Hämtad 2016-
02-01).   
 
Olsson, Henny & Sörensen, Stefan. 2011. Forskningsprocessen: Kvalitativa och 
kvantitativa perspektiv. 3. Uppl. Stockholm: Liber AB.  
 
Pessoa- Silva, C. L., Posfay- Barbe, K., Pfister, R., Touveneau, S., Perneger, T. &  
Pittet, D. 2005. Attitudes and perceptions toward hand hygiene among healthcare  
workers caring for critically ill neonates. Infection control and hospital  
epidemiology. 26 (3). http://www.jstor.org/stable/10.1086/502544 (Hämtad 2015-
11-25). 
 
Pittet, Didier., Hugonnet, Stephane., Harbarth, Stephan., Mourouga, Philippe., 
Sauvan, Valerie., Touveneau, Sylvie., & Perneger, Thomas. V. 2000. Effectiveness of a 
hospital-wide programme to improve compliance with hand hygiene. The Lancet. 356 
(9238). doi.org/10.1016/S0140-6736(00)02814-2 (Hämtat 2016-02-23). 
 
Quiros, Dave., Lin, Susan & Larson, Elaine. L. 2007. Attitudes toward practice 
guidelines among intensive care unit personnel: A cross- sectional anonymous 
survey. Issues in infection control. 36 (4).  doi:10.1016/j.hrtlng.2006.08.005 
(Hämtad 2015-12-28). 
 
*Randle, J., Arthur, A. & Vaughan, N. 2010. Twenty-four-hour observational study of 
hospital hand hygiene compliance. Journal of Hospital Infection. 76 (3). 
doi:10.1016/j.jhin.2010.06.027 (Hämtad 2015-11-25). 



 

 
 

26 

*Scheithauer, S., Oberröhrmann, A., Haefner, H., Kopp, R., Schürholz, T., Schwanz, 
T., Engels, A. & Lemmen S. W. 2010. Compliance with hand hygiene in patients with 
meticillin-resistant Staphylococcus aureus and extended-spectrum [beta]-lactamase-
producing enterobacteria. Journal of Hospital Infection. 76 (4).    
doi:10.1016/j.jhin.2010.07.012 (Hämtad 2015-11-19). 
 
SFS 1998:204. Personuppgiftslag. Stockholm: Socialdepartementet.  
 
SFS 2010:659. Patientsäkerhetslag. Stockholm: Socialdepartementet.   
 
Sveriges kommuner och landsting. [SKL]. 2007. Nationell satsning för ökad 
patientsäkerhet. http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/5137.pdf (Hämtad 2016-
02-22). 
 
Sveriges kommuner och landsting. [SKL] . 2014.Vad är patientsäkerhet? 
http://skl.se/halsasjukvard/patientsakerhet/vadarpatientsakerhet.821.html 
(Hämtad 2016-01-04).  
 
SKL. 2015. Sveriges kommuner och landsting. Resultat från mätning av basala 
hygienrutiner och klädregler. 
http://skl.se/halsasjukvard/patientsakerhet/matningavskadorivarden/matningavvri
ochbhk/resultatbasalahygienrutinerochkladregler.2277.html (Hämtad 2015-11-22). 
 
Socialstyrelsen. 2005. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. 
Stockholm: Socialstyrelsen. (Hämtad 2016-02-01).  
 
Socialstyrelsen. 2006. Att förebygga vårdrelaterade infektioner - Ett 
kunskapsunderlag. Socialstyrelsen, Stockholm. (Hämtad 2016-01-05).  

 

Socialstyrelsen 2009. God vård – Säker vård, Hälso- och sjukvårdsrapport. 
www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8496/2009-126-72-
rev2.pdf.pdf (Hämtad 2016-01-04). 

 



 

 
 

27 

Socialstyrelsen. 2014. Patientsäkerhet lönar sig. Kostnader för skador och 
vårdskador i slutenvård år 2013. 
www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19417/2014-4-7.pdf  
(Hämtad 2015-12-10). 
 
Socialstyrelsen. 2015. Åtgärdsförslag för att utveckla vården och omsorgen om de 
mest sjuka äldre. Primärvård och korttidsboende – vad behöver förändras?  
www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19739/2015-2-45.pdf 
(Hämtad 2016-02-02).  
 
SOSFS 2015:10. Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg. 
Stockholm: Socialstyrelsen.  
 
Stein, D., Makarawo, T. P. & Ahmad, M. F. 2003. A survey of doctors and nurses 
knowledge, attitudes and compliance with infection control guidelines in 
Birmingham teaching hospitals. Journal of Hospital Infection. 54 (1).  
doi:10.1016/S0195-6701(03)00074-4 (Hämtad 2015-12-22). 
 
Swoboda, Sandra. M., Earsing, Karen., Strauss, Kevin., Lane, Stephen & Lipsett, 
Pamela. A. 2007. Isolation status and voice prompts improve hand hygiene. 
American Journal of Infection Control. 35 ( 7). doi:10.1016/j.ajic.2006.09.009 
(Hämtad 2015-17-12). 

Ward. D. 2012. Attitudes towards the infection prevention and control nurse: an 
interview study. Journal of Nursing Management. 20 (5). doi: 10.1111/j.1365- 
2834.2012.01354.x (Hämtad 2016-02-01).  

WHO 2010. Hand Hygiene Self-Assessment Framework 2010. 
http://www.who.int/gpsc/country_work/hhsa_framework_October_2010.pdf 
(Hämtad 2015-12-23). 
 
WHO 2015a. Clean Care is Safer Care. 
http://www.who.int/gpsc/5may/background/5moments/en/ (Hämtad 2015-12-15). 
  
 



 

 
 

28 

WHO 2015b. The evidence for clean hands. 
http://www.who.int/gpsc/country_work/en/ (Hämtad 2015-12-23). 
 
Willman, Ania., Stoltz, Peter. & Bahtsevani, Christel. 2011. Evidensbaserad 
omvårdnad: en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. 3:1. Uppl. Lund: 
Studentlitteratur AB.  
 
Wu, Albert W. 2010. Patient safety: A world alliance for safer healthcare. 
http://www.who.int/patientsafety/research/ps_online_course_session8_intro_2in1
_english_2010_en.pdf (Hämtad 2016-01-05). 
 
Öhman, Ann. 2009. Högskoleverket. Genusperspektiv på vårdvetenskap. 
www.uka.se/download/18.3f830234146aebb94892ac/1404197607040/isbn_71-
2+Genusperspektiv+på+vårdvetenskap+(2009).pdf (Hämtat 2016-02-03). 



 

 

Bilaga 1. Söktabell  

Databas Filter Sökord Träffar Urval 
1 

Urval 
2 

Urval 
3 

Urval 
4 

Urval 
5 

CINAHL English 
Peer reviewed 
Abstract Available 
Academic Journals 
2013-2015  
*professional 
compliance 

*Hand Hygiene 
AND *compliance 
AND *Adherence 
AND *Statistics 

35 8 7 5 5 3 

CINAHL  English  
Peer reviewed 
Abstract Available 
Academic Journals 
2010-2015  

*Hand Hygiene 
AND *Health Care 
AND *Statistics 
AND *Guideline 
*Adherence 

39 10 10 5 4 4 

CINAHL English 
Peer reviewed 
Abstract Available 
Academic Journals 
2013-2015  
*professional 
compliance 

*Hand Hygiene 
AND *compliance 
AND *Adherence 
AND *Statistics 
AND *Guideline 

74 10 7 4 1 1 

Pubmed Nursing journals  
English 
2000-2015 
Abstract Available 

#Hand hygiene  
AND #knowledge  
AND #adherence 

40 23 18 7 4 
 

2 

Urval 1 = Titel överensstämmer med litteraturstudiens syfte  
Urval 2 = Abstrakt läst  
Urval 3 = Hel artikel läst 
Urval 4 = Artikel kvalitetsgranskad 
Urval 5 = Slutligt urval 
# = MESH-term 
* = Cinahl-headings 
 

Artikelurval 
Utväljandet av artiklar skedde i flera steg som i söktabellen (bilaga 1) redovisas som 
urval 1-5. Urval 1 innebar att studiens titel överensstämde med litteraturstudiens 
syfte. I urval 2 lästes abstrakt och om studien var fortsatt väsentlig för 
litteraturstudiens syfte gick den vidare till urval 3, då hela artikeln läste. De studier  
som bedömdes fortsatt relevanta kvalitetsgranskades i urval 4. Slutligen valda  
artiklar nådde urval 5.  
 
 

 

 
 
 



 

 

Bilaga 2.1. Översiktstabell 

 År Författare 
Land 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalite 

1 2010 
S. 
Scheithauer,
. et al. 
Tyskland 

"Compliance 
with hand 
hygiene in 
patients with 
meticillin-
resistant 
Staphylococcus 
aureus and 
extended-
spectrum 
[beta]-
lactamase-
producing 
enterobacteria"
. 

Uppgifter om 
följsamhet till 
handhygienriktlinjer 
vid vård av patienter 
med multiresistenta 
(MDR) organismer i 
särskilda 
isoleringsförhållande
n saknas. 

Prospektiv 
observationsstudi
e av indikationer 
för, och 
efterlevnaden av, 
HH hos patienter 
koloniserade eller 
infekterade med 
MRSA eller ESBL 
producerande 
enterobakterier i 
kirurgisk 
intensivenhet och 
mellanvårdsenhe
t. 

Observerade 
uppfyllandegraden 
47 % och 43 % för 
MRSA-gruppen och 
54 % och 51 % för 
ESBL-gruppen. 
Efterlevnaden före 
patientkontakt eller 
aseptiska uppgifter 
var betydligt lägre 
(17-47 %) än efter 
kontakt med 
patienten, 
kroppsvätska eller 
patientens 
omgivning (31-78 
%). Handsk 
användning i stället 
för desinfektion 
användes i upp till 
100 % före 
patientkontakt 

HÖG 

2 2015 
A. 
Korhonen., 
et al.  
Finland 

"Adherence to 
hand hygiene 
guidelines – 
significance of 
measuring 
fidelity". 

Fokus för denna 
studie är 
handgnuggning (30 
sek,) vilket är viktigt 
eftersom det är 
avgörande för 
förebyggande av 
infektioner i vården. 
Handtvätt 
rekommenderas 
dock i vissa 
situationer. 

En tvärsnitts- 
observationsstudi
e. Standardiserat 
observationsform
ulär kompletteras 
med uppfyllande 
kriterier. Totalt 
830 gånger 
observervationer 
i 13 enheter. 
Data 
analyserades i 
PACES program, 
procentsatsen av 
efterlevnaden 
och mätt trohet 
där deskriptiv 
statistik 
användes. 

I 78 % av tillfällena 
utfördes 
handspritning. Men 
bara 10 % i över 30 
sekunder. 
Sjuksköterskor 
spritar i medel 15,3 
sekunder. 
Rekomenderad 
längd är 30 
sekunder. 

HÖG 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 2.2. Översiktstabell 
 
 År Författare 

Land 
Titel Syfte Metod Resultat Kvalite 

3 2010 
Randle J 
England 

"Twenty-
four-hour 
observational 
study of 
hospital hand 
hygiene 
compliance". 

Att mäta 
vårdpersonalens 
(HCWs), 
patienternas 
och besökarnas 
följsamhet till 
handhygien.  

Observationsstudie 
Studien pågick på 
två avdelningar. 
Observationerna 
klassificerades i 
fem moment: före 
patientkontakt, 
innan en aseptisk 
uppgift, efter 
exponering av 
kroppsriskvätska  
efter patientkontakt 
och efter kontakt 
med patient 
omgivningar. 
Deltagarna 
klassificerades som 
HCWs - läkare, 
sjuksköterskor, 
underordnad och 
annan personal. 
Dataanalys 
genomfördes i 
SPSS version 16. 

Av totalt 823 
handhygien 
möjligheter, 
bestående av 659 
(80 %) för HCWs 
varierade 
efterlevnaden av 
handhygien mellan 
HCW yrken. 
Efterlevnad av 
läkare var 47 %, 
sjuksköterskor 75 
%. Efterlevnad 
varierade 
beroende på typ 
av kontakt. 
Variation mellan 
50 % efter kontakt 
med patient 
omgivningar till 
100 % innan man 
vidtar en aseptisk 
uppgift.  

MEDEL 

4 2013 
B. Ataei 
Iran 

”Baseline 

evaluation of 

hand hygiene 

compliance 

in three 

major 

hospitals, 

Isfahan, 

Iran” 

 

Att fastställa 
efterlevnad av 
grundläggande 
HH och att bidra 
till en förståelse 
av hinder för 
HH 
 

Direkt observation 
användes för att 
bedöma efterlevnad 
av HH bland 
vårdpersonal på tre 
sjukhus i Isfahan. 
Ett 763-sängs 
universitetssjukhus, 
ett 186-sängs 
allmän sjukhus, och 
ett 124-sängs 
privatsjukhus.  
Data analyserades 
med hjälp av SPSS-
PC-versionen 16,0 

Sammanlagt var 
3078 HH 
möjligheter under 
de tre sjukhusen. 
Efterlevnaden var 
6,4%. 
Vårdpersonalen 
föredrog att tvätta 
händerna snarare 
än gnugga med 
alkohol. 
 

HÖG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 2.3. Översiktstabell 
 
 År 

Författare 
Land 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalite 

5 2013 
Almaguer-
Leyva 
Mexico 

"Hand 
hygiene 
compliance 
in patients 
under 
contact 
precautions 
and in the 
general 
hospital 
population". 

Är hälso- och 
sjukvårdspersonal 
(HCWs) med vetskap 
om att en patient är 
under CP (mrsa och 
esbl) mer kompatibel 
med etablerade 
försiktighetsåtgärder, 
inklusive handhygien 
efterlevnad. 

Observationsstudie 
av HH under en 
period 3 månader i 
2012. 
Observationer 
gjordes i enlighet 
med de 5 
momenten som 
definieras av 
WHO. Totalt 3.270 
tillfällen 
registrerades. 
Beskrivande och 
icke parametriska 
analyser 
användes. χ2 
testet användes 
vid jämförelse av 
procentsatser. 

Intensivvårds 
områden hade högre 
HH efterlevnad när 
patienter isolerades 
genom kontakt 
försiktighetsåtgärder. 
Medicinska 
vårdavdelningar var 
statistiskt lägre i HH 
när patienterna var 
under kontakt- 
försiktighetsåtgärder. 
Andningstekniker 
hade den högsta HH 
efterlevnad i både 
prestanda och 
patienter under 
kontakt- 
försiktighetsåtgärder.  

HÖG 

6 2011 
Mertz, D 
et al. 
Kanada 

"Adherence 
to hand 
hygiene and 
risk factors 
for poor 
adherence 
in 13 
Ontario 
acute care 
hospitals". 

Hur är följsamheten 
till handhygienrutiner 
i stora 
patientgrupper? 

Fem tertiära vård 
och fyra 
vårdcentraler, 
sammanlagt 13 
akutsjukhus 
platser och 123 
sjukhusenheter. 9 
utbildade 
observatörer 
använde ett 
standardiserat 
handhygien 
instrument. 
Statistiska 
analyser utfördes 
med användning 
av STATA 
programvara 

Totalt 9,511 
möjligheter för 
handhygien bland 
3.697 HCW 
patientkontakter 
observerades. 1963 
av 9,511 möjligheter 
(20,6 %), tvättade 
med tvål och vatten. 
I 1002 av 9511 (10,5 
%), används 
alkoholbaserad 
handsprit, vilket 
resulterar i en total 
vidhäftning av 31,2 
%. 

HÖG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 2.4. Översiktstabell 
  
 År Författare 

Land 
Titel Syfte Metod Resultat Kvalite 

7 2011 
Lee, Andie 
Europa 

"Hand 
hygiene 
practices and 
adherence 
determinants 
in surgical 
wards across 
Europe and 
Israel: A 
multicenter 
observational 
study". 

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka HH praxis i 
operationsavdelningar 
inskrivna i en 
interventionsstudie av 
MRSA kontroll, som 
en del av sin 
bedömning. 

Denna observationsstudie 
genomfördes mellan juni 
2008 och januari 2009 i 
33 operationsavdelningar 
från 10 sjukhus i 9 
länder. Direkt 
observationer av HH 
metoder med hjälp av 
Världshälsoorganisationen 
(WHO)s metod för 
observation. Data 
analyserades med 
användning av Stata 11,0 
(Statacorp, College 
Station, TX). χ2 test 
användes för att 
analysera skillnader i 
proportioner 

Totalt 4649 
möjligheter för HH 
observerades. 
Övergripande 
överensstämmelse 
var 40 % med 
stora variationer 
mellan sjukhusen 
(intervall 14 % -
76 %). 
Sjuksköterskor 
var mer 
kompatibel än 
läkare (43 % vs 
37 %). 
Efterlevnad var 
högre efter 
riskexponering 
patient och deras 
omedelbara 
omgivning, än 
innan de vidrör en 
patient eller utför 
en ren eller 
aseptisk procedur: 
46 % vs 31 %. 

HÖG 

8  2013 
Eiamsitrakoon 
et al. 
Thailand 

"Hand 
hygiene 
behavior: 
translating 
behavioral 
research into 
infection 
control 
practice". 

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka HCWs 
möten med patienten 
och följsamhet till 
5MHH och HCWs 
självrapportstadier av 
förändring och TPB -
konstruktioner. 

Prospektivt observation 
av personalens 
följsamhet till 5MHH. 
Efter observationer 
intervjuades personal 
med samtyckte om 
faktorer som är 
förknippade med hand 
hygien. Enkätresultaten 
jämfördes med 
observerade beteenden. 
Alla analyser utfördes 
med hjälp av SPSS, 
version 16. χ2 test eller 
Fisher exakta test 
användes för att jämföra 
kategoriska uppgifter, 
vad som är lämpligt. 

Det gjordes 968 
observationer, 
89.4 % var 
kvinnor och 51.3 
% var ssk. Den 
genomsnittliga 
efterlevnaden av 
5MHH var 23,2 %. 

HÖG 

 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 2.5. Översiktstabell 
 

  År Författare 
Land 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalite 

9 2007 
Ana M. Novoa 
Spanien 

“Evaluation of 
hand hygiene 
adherence in a 
tertiary hospital” 

Undersöka hur 
stor 
efterlevnaden 
av HH är i olika 
avdelningar och 
yrkesroller. 

Observationsstudie 
av 247 
sjukvårdpersonal 
med 1254 
möjligheter till HH på 
ett sjukhus med 433 
bäddar i Barcelona. 

247 vårdpersonal med 
1254 möjligheter för HH 
observerades. 
Genomsnittlig 
efterlevnad var 20%. 
Skillnader observerades 
bland olika typer av 
vårdpersonal och 
efterlevnaden varierade i 
sjukhusen. 
 

MEDEL 

10 2010 
Al-Wazzan 
Iran 

“Hand Hygiene 

Practices among 

Nursing Staff in 

Public Secondary 

Care Hospitals in 

Kuwait: Self-

Report and Direct 

Observation” 

 

Syftet var att 
bedöma 
följsamheten till 
HH-riktlinjer 
bland 
vårdpersonal på 
sjukhus 
i Kuwait. 
 

En observationsstudie 
som genomfördes 
under 2009 på sex 
offentlig sjukhus och 
omfattade 84 
avdelningar. Data 
samlades in från 204 
observationssessioner 
Under en period av 
en vecka. Totalt 
observerades 935 till 
HH. 
 
 

Den övergripande 
följsamheten var 33,4%. 
Den varierade kraftigt 
mellan olika avdelningar 
från 14,7% på akuten till 
55% i medicinska 
avdelningar. 
 

HÖG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 3. Checklista (Olsson och Sörensen, 2011)  
 
  

Ja  Nej   Inte aktuellt  
Titel:  
Framgår frågeställningar av titeln?   ?  ?  ?  
  
Sammanfattning:  
Framgår bakgrund, syfte, metod,   ?  ?  ?  
huvudresultat och slutsatser?  
  
Inledning/Bakgrund:  
Redovisas tidigare erfarenheter   ?  ?  ?  
(litteraturgenomgång)?  
Framgår undersökningens bakgrund?   ?  ?  ?  
Finns en teoretisk ram    ?  ?  ?  
(problemanalys)?  
Finns undersökningens syften   ?  ?  ?  
redohar visat?  
Är angivna syften entydigt   ?  ?  ?  
formulerade?  
Om hypoteser har ställts upp:  
stämmer de överens med angivna  
syften? Är de möjliga att pröva?   ?  ?  ?  
  
Metod:  
Är metoden relevant mot bakgrund av  ?  ?  ?  
undersökningens syften?  
  
Finns följande beskrivet?  
? Studiepopulation?    ?  ?  ?  
? Urvalsförfarande?    ?  ?  ?  
? Inklusion- och exklusions-   ?  ?  ?  
? kriterier?  
? Randomiseringsförfarande?   ?  ?  ?  
? Blindning?      ?  ?  
? Beräkning av urvalsstorlek?   ?  ?  ?  
? Bortfall?     ?  ?  ?  
? Bortfallsanalys?    ?  ?  ?  
? Mätmetodernas validitet?   ?  ?  ?  
? Mätmetodernas reliabilitet?   ?  ?  ?  
? Statistiska metoder?    ?  ?  ?  
  
Resultat:  
Stämmer resultatredovisningen med   ?  ?  ?  
syftena?  
Är redovisningen logisk?    ?  ?  ?  
Är tabeller och figurer lätta att förstå?   ?  ?  ?  
Har rätt slutsatser dragits av tabeller   ?  ?  ?  
och figurer?  
Är statistiska tester relevanta?   ?  ?  ?   
Redovisas undergruppsanalyser   ?  ?  ? 
(bifynd) som inte har förankring i  



 

 

syften/frågeställningar?  
  
Diskussion:  
Metod  
Diskuteras generaliseringsmöjligheter utifrån följande?  
Den valda undersöknings-   ?  ?  ?  
uppläggningen?  
Den valda studiepopulationen?   ?  ?  ?  
Urvalsmetod/randomiserings-   ?  ?  ?  
förfarande?  
Bortfall?     ?  ?  ?  
Validitet och Reliabilitet?    ?  ?  ?  
  
Resultat  
Relateras resultaten till tidigare   ?  ?  ?  
forskning?  
Relateras resultaten till en teoretisk   ?  ?  ?  
modell?   
Relateras resultaten till uppställda   ?  ?  ?  
syften?  
Framgår konsekvensen av de funna   ?  ?  ?  
resultaten?  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    



 

 

Bilaga 4. Sammanställning av resultatartiklar 

 


