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Abstrakt 
 
Bakgrund: I genomsnitt drabbas 10,1% av alla patienter som vårdas på sjukhus av en vårdrelaterad 
infektion. Detta medför stort lidande för patienten och stora kostnader för samhället. Den enskilt 
effektivaste metoden att förhindra smittspridning är att vårdpersonalen konsekvent följer de riktlinjer 
som finns för handdesinfektion. Syfte: Att belysa sjuksköterskans följsamhet av de gällande riktlinjer 
som finns för handdesinfektion i omvårdnadsarbetet på sjukhus. Metod: En litteraturöversikt som 
baserades på 16 vetenskapliga originalartiklar. Resultat: Det fanns brister i sjuksköterskans 
följsamhet till befintliga riktlinjer i handdesinfektion. Följsamheten främjades respektive 
motverkades av olika faktorer. Faktorer som motverkade följsamheten var; hög arbetsbelastning, brist 
på kunskap, arbetsklimat och negativa förebilder samt överskattad följsamhet. Faktorer som främjade 
följsamheten var; tillgänglighet, utbildning, riskmoment, omgivningens förväntningar samt 
belöningssystem. Diskussion: Att öka följsamheten i handdesinfektion av gällande riktlinjer kräver 
olika metoder eftersom icke följsamhet är ett komplext problem. Tillgängligheten av ett 
alkoholbaserat handdesinfektionsmedel visade sig vara den enskilt viktigaste faktorn för god 
följsamhet. Arbetsgivaren har en viktig uppgift att skapa förutsättningar så att god följsamhet kan 
uppnås. Chefens engagemang och goda förebilder på arbetsplatsen har betydelse för följsamheten. 
Att inneha kunskap som tillägnats genom utbildning gör att sjuksköterskan förstår konsekvenserna av 
sitt handlande och detta kan bidra till ökad följsamhet. Slutsats: Kunskap om vilka faktorer som 
påverkar följsamheten kan vara till nytta för sjuksköterskan i sitt omvårdnadsarbete. Studier med 
kvalitativ metod och studier med färre kombinerade interventioner kan bidra till fortsatt 
kunskapsutveckling. 
 
 
 
Nyckelord: Följsamhet gentemot riktlinjer, handdesinfektion, litteraturöversikt, sjukhusmiljö, 
sjuksköterskor. 
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Bakgrund 
 

”Den mest grundläggande åtgärden för att förebygga vårdrelaterade infektioner inom alla 

former av vård och omvårdnad är att vårdpersonal av alla kategorier konsekvent tillämpar 

basala hygienrutiner i sitt arbete” (Pittet, 2000; Socialstyrelsen, 2009). Framförallt är 

desinfektion av händerna den enskilt viktigaste åtgärd som kan användas i kampen för att 

förebygga vårdrelaterade infektioner (Beggs et al., 2006). För sjuksköterskan är det av yttersta 

vikt att hålla sig ajour med de senaste forskningsresultaten inom området (Foster & Clark, 

2008). 

 

Under 1800-talet var dödligheten på hela världens sjukvårdsinrättningar mycket hög. 

Trängsel, smuts, urusel hygien samt okunnighet om smitta och smittspridning var orsakerna 

till detta. I mitten av 1800-talet organiserade och strukturerade Florence Nightingale om 

sjukvården och sjukvårdinrättningarna så att den hygieniska standarden markant förbättrades 

för de sårade och sjuka soldaterna som deltagit i Krimkriget. Dödstalen på sjukhusen sjönk 

markant (Ericson & Ericson, 2009). 

Den ungerska läkaren Ignaz Philippe Semmelweis (1818-1865) har också varit bidragande för 

utvecklingen av handhygien. Han upptäckte, med hjälp av egna observationer, sambandet 

mellan bakteriespridning och dödligheten i barnsängsfeber. Doktorer och medicinstuderande 

gick direkt från obduktion till att utföra gynekologiska undersökningar utan att tvätta sina 

händer. Många kvinnor dog av infektioner orsakade av bakterier som överfördes från de döda 

kropparna via doktorernas händer. Semmelweis införde då som rutin att läkarna skulle tvätta 

sina händer med en klorkalklösning före förlossning och gynekologisk undersökning. Detta 

medförde att antalet döda i barnsängsfeber minskade dramatiskt (Samuel, Almedom, Hagos, 

Albin & Mutungi, 2005).  

”Semmelweis kallas för ”handhygienens fader” (Stordalen, 1999, s. 29). 

 

När en patient förvärvar en infektion i samband med behandling eller vistelse på sjukhus eller 

annan sjukvårdsinrättning så benämns det vårdrelaterad infektion (Allegranzi, 2011). 

För att en infektion skall förvärvas krävs det att det finns en smittkälla som 

mikroorganismerna sprids ifrån. Mest vanligt är att vårdpersonalen agerar smittkälla och 

sprider mikroorganismer vidare till patient eller från omkringliggande miljö till patient 

(Creedon, 2008). Det är främst personer med nedsatt immunförsvar som riskerar att drabbas 

av vårdrelaterade infektioner (Stordalen, 1999).  
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De vanligaste mikroorganismerna som ger upphov till vårdrelaterade infektioner är E.coli, 

Staphylococcus aureus, koagulasnegativa staphylococcer, enterococcer och Pseudomonas 

aeruginosa. Även infektioner orsakade av virus såsom influensa, calici och RS drabbar vården 

framförallt i samband med utbrott i samhället (Socialstyrelsen, 2006). 

 

Förekomsten av vårdrelaterade infektioner i ett globalt perspektiv är okänd. Övervakning av 

detta problem är komplext och kräver stora resurser. I de flesta höginkomstländerna finns 

utarbetade övervakningssystem för kontroll och rapportering av vårdrelaterade infektioner, 

medan 66% av länderna i världen saknar detta helt. Utifrån de studier som ändå gjorts, mellan 

1995-2010, visar dessa att 10,1% av alla patienter drabbas av vårdrelaterade infektioner. Dock 

varierar siffrorna mellan 5,7% till 19,1% beroende på var studien är gjord och kvaliteten på 

studien (Allegranzi, 2011). 

 

Följderna av vårdrelaterade infektioner blir förlängda vårdtider, längre sjukskrivningar, ökad 

antibiotikaresistens, stora kostnader för hälso- och sjukvården, en ökning av antalet dödsfall 

samt att de orsakar ett stort lidande för patienten och dess anhöriga (Allegranzi, 2011; Foster 

& Clark, 2008). I Europa visar tillgängliga data att vårdrelaterade infektioner medför 16 

miljoner extra vårddagar, 37 000 dödsfall och ekonomiska kostnader på ungefär 7 miljarder 

euro. Det finns starka bevis för att det går att förebygga vårdrelaterade infektioner. Solida 

rekommendationer har utarbetats både på nationell och internationell nivå (Allegranzi, 2011). 

 

Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien inom hälso- och sjukvården  

SOSFS 2007:19 ” …innebär att händerna ska desinfekteras med ett alkoholbaserat 

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

och efter varje direktkontakt med en patient” (Författningshandbok, 2011 ss. 681-682). 

 

Alkoholbaserade handdesinfektionsmedel innehåller 60-75% alkohol. Etanol är den vanligaste 

förekommande alkoholen, men det finns även produkter med en blandning av etanol och 

propanol. Effekten av alkoholbaserade handdesinfektionsmedel har studerats och man har 

kommit fram till att alkohol har den starkaste och snabbaste effekten på ett brett spektrum av 

bakterier, svampar samt virus (Bissett, 2002). Andra fördelar är dess låga toxicitet och 

skonsamhet mot huden samt att handdesinfektionsmedlet går snabbt och enkelt att applicera 

(Rotter, 2001). 
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Enligt Pittet et al. (2000) är det svårt att få följsamhet till rutiner om handdesinfektion som 

varar över tid. Vårdpersonal upplever ofta att deras följsamhet till befintliga riktlinjer i 

handhygien är betydligt bättre än vad de i själva verket är (Rickard, 2004). Den 

genomsnittliga följsamheten hos vårdpersonal ligger oftast på mindre än 50%  (Kim, 2003). 

För att minska spridningen av multiresistenta mikroorganismer är 100% följsamhet till 

rådande riktlinjer i handdesinfektion en avgörande faktor, men hittills har ingen studie kunnat 

uppvisa resultat som ens är i närheten av den siffran (Foster & Clark, 2008). 

 
Kontaktsmitta via händerna är den vanligaste vägen för smittspridning i vården och 

handdesinfektion är den mest effektiva metoden för att förebygga och minska spridningen av 

mikroorganismer (Cheng et al., 2011). Det finns utarbetade riktlinjer i 

handhygien/handdesinfektion för vårdpersonal, SOSFS 2007:19 (Författningshandbok, 2011). 

Att inte följa riktlinjerna medför en ökad risk för patienten att drabbas av en vårdrelaterad 

infektion med stort lidande för både den drabbade och dess anhöriga som följd. Inadekvat 

handhygien hos sjuksköterskan utgör ett hot mot det professionella åtagandet; att främja hälsa 

och minimera lidande för patienten (Foster & Clark, 2008). Det kan därför vara värdefullt att 

känna till vad som främjar respektive motverkar sjuksköterskans följsamhet till befintliga 

riktlinjer i handdesinfektion. 

 

Syfte 

 

Syftet med studien är att belysa sjuksköterskans följsamhet av de gällande riktlinjer som finns 

för handdesinfektion i omvårdnadsarbetet på sjukhus. 
 
 
Metod 
 

Design 

 

Metoden som tillämpas för detta arbete är en litteraturöversikt. Informationen som används är 

hämtad från tidigare publicerade vetenskapliga artiklar som sökts, valts ut och granskats 

kritiskt för att sedan sammanställas i ett resultat. 
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Litteratursökning 

 

I denna litteraturöversikt ingår totalt 16 vetenskapliga artiklar varav 1 kvalitativ artikel och 14 

kvantitativa artiklar samt 1 artikel som är både kvantitativ och kvalitativ. Aktuell kunskap 

inom valt område har sökts via databaserna PubMed och Cinahl. I PubMed användes följande 

kombinerade MesH termer: Guideline adherence, handwashing, nursingstaff, hospital. 

Sökningen gjordes 2012-01-25. MeSH termerna som användes i PubMed har hämtats från 

Karolinska institutets sökverktyg på internet. I Cinahl användes följande kombinerade Cinahl 

headings: Professional compliance, handwashing, nurses. Sökningen gjordes 2012-02-06. 

Inklusionskriterier för samtliga artiklar i litteraturöversikten var att de skulle vara 

vetenskapliga, skrivna på engelska och inte vara publicerade för mer än tio år sedan. En 

översikt av litteratursökningen visas i tabell 1. 

 

Tabell 1. Översikt av litteratursökningen. Sökningen i PubMed gjordes 2012-01-25. 

Sökningen i Cinahl gjordes 2012-02-06. 

 

Databas Avgränsningar Sökord Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 Urval 4 

Cinahl Limits:  

English 

20020101-

20111231 

Professional 

compliance 

AND 

handwashing 

AND nurses 

118 118 64 21 10 

PubMed Limits: 

Humans 

English 

Guideline 

adherence 

AND 

handwashing 

AND 

nursingstaff, 

hospital 

57 57 29 9 6 

Summa   175 175 93 30 16 

 

I Urval 1 lästes artiklarnas titel. I Urval 2 lästes artiklarnas abstrakt. I Urval 3 lästes hela 

artikeln I Urval 4 presenteras det antal artiklar som valdes ut för granskning. 
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Urval och granskning 

 
Bearbetning 
 
Bearbetningen av artiklarna utfördes i tre faser med stöd av SBU/SSF nr 4 (1999, s. 16-17).  
 

Fas 1 

I ett första steg lästes titlarna på samtliga 175 artiklar som sökningarna gav. Efter detta 

bedömde vi att 93 artiklar hade en titel som stämde överens med vårt syfte och dessa läste vi 

abstrakten på. 63 artiklar av dessa ansågs inte vara relevanta för denna litteraturöversikt och 

exkluderades. 30 artiklar lästes i sin helhet. Av dessa exkluderades 14 stycken artiklar varav 

10 stycken bedömdes att inte till fullo svara an mot syftet och 4 stycken bedömdes att inte 

vara av tillräckligt hög kvalitét för att ingå i litteraturöversikten. Tillslut återstod 16 stycken 

artiklar som gick vidare till fas 2. 

 

Fas 2 

De 16 artiklar som bedömdes vara av betydelse granskades enligt SBU med hjälp av en 

granskningsmall som är utformad av Hellzén, Johanson och Pejlert (1999). Enligt denna mall 

dokumenterades; land, typ av studie, vilket område studien behandlade, hur diagnos 

redovisats, resultatmått, samt en bedömning om studien var av intresse för fortsatt granskning. 

Granskningsmallen bifogas som bilaga 2. 

 

Fas 3 

Artiklarna som granskades i fas 2 klassificerades och värderades utifrån den vetenskapliga 

kvaliteten, se tabell 2 och 3. 11 artiklar bedömdes vara av medelgod kvalitét och 5 artiklar 

bedömdes vara av hög kvalitét. Samtliga 16 artiklar rekvirerades. Resultatet presenterades i 

löpande text samt sammanställdes i tabell 4, bilaga 1. 

 
 
 
 
Klassificering och värdering av studier 
 

Studierna har klassificerats och indelats i följande grupper enligt SBU/SSF nr 4 (1999, ss. 15-

16) 
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· Randomiserad kontrollerad studie (C). En prospektiv studie där en slumpmässig fördelning 

sker av deltagare till en eller flera experimentgrupper eller till en kontrollgrupp. Dessa 

jämförs därefter med varandra. 

 

· Prospektiv studie (P). En studie som utan slumpmässig fördelning gör jämförelser mellan en 

kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper. 

 

· Retrospektiv studie (R) Historiskt material analyseras som kan utgöras av exempelvis 

journalhandlingar. 

 

· Kvalitativ studie (K). I denna studie analyseras data som insamlats genom observationer, 

berättelser eller intervjuer i syfte att erhålla fördjupad förståelse för den enskilda individens 

upplevelse och erfarenheter. 

 

Den vetenskapliga kvaliteten värderades enligt en tregradig skala där I = hög, II = medel samt 

III = låg enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 48). 

 
Tabell 2. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvantitativ metod 
enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 48) 
 
  

                    I:hög  
 

 
    II:medel 

 
                  III:låg 

 C Prospektiv randomiserad studie. 
Större välplanerad och 
genomförd multicenterstudie med 
adekvat beskrivning av protokoll, 
material och metoder inklusive 
behandlingsteknik. Antalet 
patienter tillräckligt stort för att 
besvara frågeställningen. 

           - Randomiserad studie med för få 
patienter, och/eller för många 
delstudier, vilket ger otillräcklig 
statistisk styrka. Bristfälligt antal 
patienter, otillräckligt beskrivet 
eller stort bortfall. 

 P Prospektiv studie utan 
randomisering. Väldefinierad 
frågeställning, tillräckligt antal 
patienter, adekvata statistiska 
metoder. 

           - Litet antal patienter, brister i 
genomförande, tveksamma 
statistiska metoder. 

 R Retrospektiv studie. Stort 
konsekutivt patientmaterial. Väl 
beskrivet och analyserat med 
adekvata statistiska metoder (t ex 
multivariantanalys, fallkontroll-
metodik). Lång uppföljningstid. 

           - Begränsat patientmaterial, 
otillräckligt beskrivet, alltför kort 
uppföljning eller inadekvata 
statistiska metoder. 
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 L Noggrann litteraturgenomgång. 
Väl redovisat patientmaterial, 
ofta i tabellform. 
Väldokumenterat lärobokskapitel 

           - Redovisning utan källhänvisning 
och med ofullständigt 
underbyggda slutsatser. 

 
 
 
Tabell 3. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvalitativ metod, 
enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 48). 
 
 
  

                   I:hög 
 
 

 
    II:medel 

 
                    III:låg 

  K     Studie med kvalitativ metod. Väl 
definierad frågeställning, 
relevant urval samt väl beskriven 
undersökningsgrupp och kontext. 
Metod och analys väl beskriven 
och genomförd, resultatet är 
logiskt och begripligt, god 
kommunicerbarhet. 

           - Dåligt/vagt formulerad 
frågeställning, 
undersökningsgrupp för 
liten/otillräckligt beskriven, 
metod/analys ej tillräckligt 
beskriven eller bristfällig 
resultatredovisning. 

 
 
 
Analys 
 

Resultatet består av 16 vetenskapliga artiklar, skrivna och publicerade på engelska. Artiklarna 

granskades enligt en granskningsmall utarbetad av Hellzén, Johanson och Pejlert (1999). 

Klassificering och värdering gjordes enligt mallarna i tabell 2 och 3. Artiklar med låg 

vetenskaplig kvalitét har valts bort. Analysen av studierna i artiklarna har utförts med stöd av 

Fribergs (2006) förslag till struktur vid granskning. De vetenskapliga artiklarna lästes först 

igenom grundligt för att få en helhetsförståelse av innehållet. Artiklarna lästes därefter igenom 

flera gånger med avseendet att söka efter likheter och skillnader i resultatinnehållet. Utifrån 

de funna likheterna och skillnaderna sorterades innehållet in under två kategorier som 

rubricerades; faktorer som motverkar följsamheten samt faktorer som främjar följsamheten. 

Området faktorer som motverkar följsamheten består av följande underrubriker: hög 

arbetsbelastning, brist på kunskap, arbetsklimat och negativa förebilder samt överskattad 

följsamhet. Området faktorer som främjar följsamheten består av underrubrikerna: 

tillgänglighet, utbildning, riskmoment, omgivningens förväntningar samt belöningssystem. 
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Etiska överväganden 

 

Tillstånd från etisk kommitté krävs ej för genomförandet av en litteraturstudie. Etiska 

överväganden bör dock göras. Detta har gjorts genom att varje studie som inkluderats i 

resultatet har granskats för att se om ett etiskt resonemang har förts. Ett objektivt 

förhållningssätt till resultatet har också intagits. 

 

Resultat 

 

Resultatet i denna litteraturöversikt består av 16 vetenskapliga artiklar, varav 14 är av 

kvantitativ metod, 1 av kvalitativ metod samt 1 av både kvantitativ och kvalitativ metod. 

Studierna är genomförda i USA, Tyskland, Italien, Holland, Schweiz, Cypern, Egypten, 

Jordanien, Libanon, Malta, Marocko, Tunisien, Turkiet, Kanada, Belgien, Irland och 

Danmark. 11 artiklar bedömdes vara av medelgod kvalitét och fem artiklar bedömdes vara av 

hög kvalitét. En översikt av inkluderade artiklar bifogas i tabell 4, bilaga 1. 

 

Faktorer som motverkar följsamheten 
 

Hög arbetsbelastning 

 

I en artikel av Knoll, Lautenschlager och Borneff-Lipp (2010) framkom att de sjuksköterskor 

som ej desinfekterade händerna korrekt eller inte alls uppgav stress och tidsbrist som främsta 

orsak till icke följsamhet. Trots att sjuksköterskorna förstod vikten av god handhygien gjorde 

den höga arbetsbelastningen att handdesinfektionen inte utfördes korrekt. I en studie av De 

Wandel, Maes, Labeau, Vereecken och Blot (2010) framgår det att tidsaspekten påverkar 

följsamheten negativt. Sjuksköterskorna tycker att de förlorar tid när de utför 

handdesinfektion enligt gällande riktlinjer, tid som de skulle vilja använda till annat. 

 

Brist på kunskap 

 

Erasmus et al. (2009) presenterar i en studie resultatet att handdesinfektion i första hand 

utfördes av sjuksköterskorna för att skydda sig själv och inte patienten. Även om 

sjuksköterskorna var övertygade om nödvändigheten och vilken god effekt korrekt 
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handhygien hade så undervärderade de konsekvenserna av dålig följsamhet och tenderade att 

minimera problemet.  

Sjuksköterskorna var inte medvetna om att handdesinfektion borde utföras både före och efter 

vissa specifika kliniska procedurer. Ofta desinfekterades händerna efter arbetsmoment som 

ansågs smutsiga. (Knoll et al., 2010). Creedon (2005) presenterade i sin studie resultatet att 

följsamheten var 41,7% före ett vårdutövande och 72,1% efter ett vårdutövande. Liknande 

resultat framkommer även i en studie gjord av Laustsen et al. (2009), då 63,2% utförde 

korrekt handdesinfektion före en klinisk procedur och 69,3% utförde korrekt handdesinfektion 

efter en klinisk procedur. Den självrapporterade följsamheten av riktlinjerna i handhygien var 

signifikant lägre före patientkontakt än efter patientkontakt, enligt Borg et al. (2009). På en 

neonatal intensivvårdsavdelning utförde 50%  av sjuksköterskorna korrekt handhygien före ett 

omvårdnadsarbete. Efter ett sådant moment var följsamheten hos sjuksköterskor 67,7% i 

korrekt utförd handhygien. När den medicinska vården skulle utföras på denna avdelning var 

det fler sjuksköterskor som skötte sin handhygien före det momentet än efter, 75% respektive 

50% (Polat, Gűrol & Çevik, 2011). 

Borg et al. (2009) presenterar resultatet i sin studie baserad frågeformulär att den sämsta 

följsamheten av befintliga handhygienrekommendationer var i situationer då sjuksköterskan 

hade varit i kontakt med en yta och inte med en patient. Studien visade även att tre gånger så 

många av deltagarna föredrog tvål och vatten före ett alkoholbaserat handdesinfektionsmedel, 

detta efter patientkontakt eller kontakt med enbart ytor i patientens omgivning.  

Uppfattningen om att vårdrelaterade infektioner är allvarligt för patienten var en svag 

drivkraft för god följsamhet enligt resultatet i studien gjord av Sax, Uçkay, Richet, Allegranzi 

och Pittet (2007). 

 

Arbetsklimat och negativa förebilder 

 

Vårdkulturen på ett sjukhus eller avdelning har betydelse för hur riktlinjerna i 

handdesinfektion följs och skriver vidare att om följsamheten brister hos äldre erfarna 

kollegor så påverkar det de nyutexaminerade sjuksköterskornas beteende gällande 

handdesinfektion på ett negativt sätt (Erasmus et al., 2009). 
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Överskattad följsamhet 

 

När sjuksköterskor bedömer sin egen följsamhet till handhygienrutiner tenderar de att 

överskatta sin följsamhet. I jämförelse med direkta observationer har man sett att den 

självrapporterade följsamheten i vissa fall kan vara tre gånger högre. En studie baserad på 

frågeformulär uppvisade en självskattad följsamhet på 82% (De Wandel et al., 2010). Hög 

självskattad följsamhet redovisar också Sax et al. (2007). I den studien bedömde 

sjuksköterskorna att deras egen följsamhet till gällande riktlinjer i handdesinfektion var 90% 

och 65,1% upplevde att det var enkelt att utföra god handhygien. 

 

Faktorer som främjar följsamheten  
 

Tillgänglighet 

 

Följsamheten av riktlinjer i handdesinfektion ökade om det fanns ett alkoholbaserat 

desinfektionsmedel lättillgängligt. I samband med att ett alkoholbaserat handdesinfektions-

medel infördes på avdelningarna A och B i en observationsstudie studie av som Rupp et al. 

(2008) utförde så ökade följsamheten i handhygien från 47% till 66% på avdelning A samt 

från 38% till 74% på avdelning B. Efter studiens avslutande så bibehöll sjuksköterskorna en 

relativt hög nivå av följsamhet jämfört med andra yrkeskategorier (Rupp et al., 2008). 

Scheithauer (2010) visade i sin studie att om ett alkoholbaserat handdesinfektionsmedel finns 

lättillgängligt har faktorn att patienten har misstänkt eller verifierad viral gastroenterit ringa 

betydelse för följsamheten till riktlinjer i handdesinfektion. Sjuksköterskor uppvisade 69% 

följsamhet hos de som vårdade patienter med misstänkt/verifierad viral gastroenterit 

respektive 68% hos de sjuksköterskor som vårdade en patientgrupp utan den misstanken.  

Saint et al. (2009) genomförde en interventionsstudie och resultatet av denna visade att; om 

sjuksköterskorna fick inneha personliga behållare med ett alkoholbaserat 

handdesinfektionsmedel i fickformat samt att lättillgänglighet till ett alkoholbaserat 

handdesinfektionsmedel fanns på hela arbetsplatsen, främjades följsamheten.  

I studien av Laustsen et al. (2009) hade en kampanj pågått under många år som i enlighet med 

gällande riktlinjer förordade ett alkoholbaserat handdesinfektionsmedel. En del i kampanjen 

var att optimera tillgängligheten av alkoholbaserat desinfektionsmedel. Behållare placerades 

lättillgängliga på olika ställen runt om på sjukhuset, på salarna där patienterna vårdades samt 



 11 
 

 

att personalen fick egna små flaskor med desinfektionsmedel som de kunde bära med sig i 

fickorna. Studien visade att följsamheten till korrekt utförd handdesinfektion ökade både före 

och efter patientkontakt. Handdesinfektion före patientkontakt ökade från 53% till 63% och 

handdesinfektion efter patientkontakt ökade från 65% till 69% (Laustsen et al., 2009). Mertz 

et al. (2011) gjorde en observationsstudie som också kom fram till att lättillgängligheten till 

ett alkoholbaserat handdesinfektionsmedel har betydelse för följsamheten. I den studien hade 

sjuksköterskorna en följsamhet i handhygien på 33%. Enligt Mertz et al. (2011) anses detta 

vara en låg siffra men utan god tillgänglighet till alkoholbaserat desinfektionsmedel skulle 

den siffran vara ännu lägre. I en studie av De Wandel et al. (2010) trodde sig sjuksköterskorna 

kunna följa riktlinjerna bättre om bara det fanns god tillgänglighet till ett alkoholbaserat 

handdesinfektionsmedel. 

 

Utbildning 

 

I en studie gjord av Saint et al. (2009) ökade följsamheten i handdesinfektion hos 

sjuksköterskor från 33,7% till 47,9% efter att en femstegs intervention genomförts. 

Interventionen bestod delvis av information om hur skötseln av handhygienen såg ut på 

avdelningen just nu, utbildning om infektioner och smittspridning samt handhygien med 

fokus på användandet av handsprit före kontakt med patienten (Saint et al., 2009). Utifrån 

resultatet i ovanstående studie gjorde di Martino et al. (2011) en uppföljningsstudie ett år efter 

denna för att undersöka om det lyckade resultatet av femstegsinterventionen fortfarande var 

bestående över tid. Uppföljningsstudien pågick i fyra månader och visade ett resultat i 

följsamhet som låg på 40,7 % i början av studien och hade ökat till 49,8% i slutet av studien. 

Att utbildning spelar en viktig roll för följsamheten till riktlinjer i handhygien visar även 

studien som Rupp et al. (2008) gjorde på en intensivvårdsavdelning. Sjuksköterskorna ökade 

sin följsamhet från 47% före till 62% efter att ett utbildningsprogram hade genomförts. 

Utbildningsprogrammet bestod bland annat av informationsträffar, frågeformulär, 

informationsbroschyrer och affischer. 

Duggan, Hensley, Khuder, Papadimos och Jacobs (2008) visade i en studie att efter en 

omfattande utbildningskampanj på ett sjukhus samt efter ett besök av en 

ackrediteringskommitté ökade sjuksköterskornas följsamhet av gällande riktlinjer i 

handhygien från 88,4% före till 93,4% efter. Harne-Britner, Allen och Fowler (2011) kom i 

sin quasi-experimentella studie som pågick i 6 månader fram till att en kontrollgrupp som 

enbart fått utbildning gav ett nästintill identiskt medelvärde i följsamhet som 
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experimentgruppen som erhållit både utbildning samt belöningar. Medelvärdet låg på 66,6 % 

för den grupp som enbart fått utbildning och på 66,2% för den grupp som fick både utbildning 

och belöningar.  

I studien som Creedon (2005) gjorde så uppvisade sjuksköterskorna ett resultat av förbättrad 

följsamhet i handdesinfektion efter att de hade fått utbildning. Utbildningen bestod av 

broschyrer som talade om; hur händerna skall desinfekteras och information angående 

gällande riktlinjer i handdesinfektion, vårdrelaterade infektioner samt dess orsaker och 

kostnader. Affischer sattes upp väl synligt på många ställen på vårdavdelningen. Detta i 

kombination med att ett alkoholbaserat handdesinfektionsmedel placerades vid varje patients 

sänggavel resulterade i att följsamheten för sjuksköterskorna förbättrades från 56% före 

interventionen till 89% efter interventionen. 

Det framkom i en studie att om sjuksköterskorna praktiskt får träna momentet 

handdesinfektion, ökade den självrapporterade följsamheten (Sax et al., 2007). 

 

Riskmoment 

 

Resultatet i studien av Mertz et al. (2011) visar att när sjuksköterskor på en 

intensivvårdsavdelning vårdar en patient som ligger på ett enkelrum och situationen kräver 

särskilda försiktighetsåtgärder, ökar följsamheten av riktlinjerna i handdesinfektion. Även i 

studien gjord av Korniewicz och El-Masri (2010) framkom resultatet att högrisk moment 

medför en högre följsamhet av riktlinjerna i handdesinfektion. Exponeringen för blod ökade 

även den följsamheten hos sjuksköterskorna (Korniewicz & El-Masri., 2010). 

 

Omgivningens förväntningar 

 

Sax et al. (2007) utförde en studie med frågeformulär som undersökte vilka beteendemässiga 

komponenter som motiverar till följsamhet i handhygien. 90,4% av sjuksköterskorna ansåg att 

god handhygien är en effektiv metod för att minska vårdrelaterade infektioner och därmed alla 

negativa konsekvenser detta för med sig såsom fysiskt lidande för patienten och förlängda 

vårdtider. Drivkraften att utföra handdesinfektion var för 72% av sjuksköterskorna upplevd 

press och förväntningar från chefen. 74,8% svarade att de kände en upplevd press och 

förväntningar från patienten att utföra handdesinfektion, och ytterligare 64%  upplevde 

samma sak från kollegorna (Sax et al., 2007). 
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Ökad följsamhet kan uppnås om chefen är engagerad samt att sjuksköterskor i ledande 

befattningar som en del i en intervention agerar goda förebilder, visar en studie gjord av Saint 

et al. (2009). 

 

Belöningssystem 

 

Harne-Britner, Allen och Fowler (2010) presenterade utifrån sin quasi-experimentella studie 

resultatet att utbildning i samband med ett belöningssystem både på personlig nivå och 

enhetsnivå genererade en högre följsamhet av rådande riktlinjer i handdesinfektion. 

Belöningssystemet bestod av att för varje gång korrekt utförd handdesinfektion bevittnades av 

en kollega fick sjuksköterskan som blivit bevittnad ett klistermärke på en affisch som hängde 

väl synlig på avdelningen. Den sjuksköterska som vid månadens slut hade samlat flest 

klistermärken belönades med exempelvis en biobiljett eller ett presentkort. Även hela 

avdelningen kunde belönas med en middag om de uppnått ett i förväg uppsatt mål för 

följsamheten i handdesinfektion. Experimentgruppen ökade sin följsamhet från 60,8% före 

interventionen till 82,5% efter interventionen. Följsamheten var dock inte stabil över 6 

månader som experimentet pågick utan variationen skiftade mellan 47,7% som lägst och ovan 

nämnda 82,5% som högst. 

 

Diskussion 
 

Resultatdiskussion 

 

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans följsamhet av de gällande riktlinjer som 

finns för handdesinfektion i omvårdnadsarbetet på sjukhus. Att desinfektera händerna på ett 

korrekt sätt med ett alkoholbaserat desinfektionsmedel är den mest effektiva åtgärden för att 

motverka utvecklingen av vårdrelaterade infektioner (Noritomi et al., 2007). 

Litteraturöversikten visar att det finns brister i följsamheten till gällande riktlinjer. Det 

framgår att detta är ett komplext problem och för att öka följsamheten krävs olika metoder. 

Resultatet som framkom delades upp i två kategorier; faktorer som motverkar följsamheten 

och faktorer som främjar följsamheten.  
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Resultatet visar att hög arbetsbelastning är en av faktorerna som motverkar följsamheten av 

handdesinfektion enligt gällande riktlinjer. Sjuksköterskorna var tvungna att prioritera bort 

handhygienen trots att de förstod att det var viktigt. Detta tolkar vi som ett organisatoriskt 

problem och arbetsgivaren har en viktig uppgift att skapa förutsättningar för att 

arbetsbelastningen inte skall påverka följsamheten negativt. 

Resultatet visar vidare att sjuksköterskorna upplevde att tiden inte räckte till för att utföra 

korrekt handdesinfektion, de ville lägga tiden på annat vårdarbete. 

Att behöva välja bort ett så pass viktigt moment måste kännas frustrerande för sjuksköterskor 

som innehar god kunskap om vad dålig handhygien kan få för konsekvenser. 

I en review artikel av Erasmus et al. (2010) framkom det i nio av tretton studier att hög 

arbetsbelastning är associerat med bristande följsamhet till gällande riktlinjer i 

handdesinfektion.  

 

I resultatet visade det sig att sjuksköterskan i vissa fall uppvisade brist på kunskap. 

Handdesinfektion utfördes med syftet att skydda sig själv som främsta motiverande faktor, 

snarare än omtanke om patienten. Detta går emot en av grundprinciperna i Virginia 

Hendersons omvårdnadsteori som säger att målet med omvårdnad är att främja patientens 

hälsa och tillfrisknande. Det betonas att sjuksköterskan har ett ansvar att upprätthålla en säker 

och hälsobefrämjande miljö (Kirkevold, 2000). Vidare framkom det i resultatet att 

följsamheten till riktlinjer i handdesinfektion var väsentligt lägre före patientkontakt än efter 

patientkontakt. Detta kan tolkas som att sjuksköterskan inte ser sig själv som potentiell 

smittbärare vilket tyder på bristande kunskap. I en studie av Hanna, Davies och Dempster 

(2009) uppgav sjuksköterskorna att de hade en större benägenhet att utföra handdesinfektion 

om de upplevde att de förstod konsekvenserna av att bristande handhygien kan leda till 

spridning av mikroorganismer. Det tyder på att förståelsen om varför man skall utföra en viss 

handling till stor del kan bidra till att den blir utförd. 

 

När det gäller arbetsklimat och negativa förebilder visar resultatet att chefens engagemang 

och brist på goda förebilder har betydelse för följsamheten. Vi tolkar detta som att det är 

viktigt att personalen på en arbetsplats upplever att korrekt utförd handdesinfektion är 

någonting som är en del i någonting stort. Att alla gör samma sak och att alla strävar mot 

samma mål. Hur vårdkulturen upplevs sätter normen för vårt beteende. Därför är det viktigt 

att utarbeta och definiera en plan och ett mål och att implementera detta hos alla medarbetare i 

olika yrkeskategorier, inte bara hos sjuksköterskor. Även om chefen har det övergripande 
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ansvaret så har också all vårdpersonal sitt personliga ansvar att följa de riktlinjer som finns 

gällande handdesinfektion och sjuksköterskan bör i sin utbildning ha tillägnat sig tillräckliga 

kunskaper i ämnet.  

 

Självrapporterad följsamhet har visat sig vara högre än den som kan ses vid 

observationsstudier. Självskattningsformulär anses inte alltid vara tillförlitliga. Att skatta sin 

egen följsamhet högt kan tolkas som att sjuksköterskan troligtvis utför handdesinfektion men 

de kanske inte utför den korrekt. Om dessa personer istället skulle observeras då de utförde 

momentet handdesinfektion i en annan studie är det möjligt att följsamheten inte skulle var 

lika hög. 

 

När det gäller faktorer som främjar följsamheten av riktlinjer i handdesinfektion visar 

resultatet att lättillgängligheten till alkoholbaserat desinfektionsmedel har betydelse. Flera 

studier belyser detta. Resultatet styrks av en review artikel av Erasmus et al. (2010) där 8 av 8 

studier visar att lättillgängligheten har positiv betydelse för följsamheten, oavsett om det är 

kombinerat med följsamhetskampanjer eller inte. 

 

Utbildning och kampanjer som ökar sjuksköterskans kunskap och medvetenhet om 

vårdrelaterade infektioner framstår som en viktig del i arbetet med att öka följsamheten av 

befintliga riktlinjer i handdesinfektion. Ett flertal studier i resultatet belyser detta.  Med tanke 

på att flera studier visade liknande resultat tyder det på att utbildning har en positiv inverkan 

för arbetet med att minska antalet vårdrelaterade infektioner. Vi anser dock att det är svårt för 

oss att säkert värdera utbildningens enskilda betydelse för följsamheten, då de flesta av 

studierna innefattar andra interventioner. 

 

I litteraturöversikten framkom det att då sjuksköterskor utför omvårdnadsarbete där 

situationen kräver särskilda försiktighetsåtgärder eller i samband med exponering av blod var 

det associerat med högre följsamhet till gällande riktlinjer. Det kan tyda på att en drivkraft till 

följsamhet återigen är sjuksköterskans rädsla för att själv förvärva en smittsam sjukdom. 

Maskerine och Loeb (2006) skriver i en review artikel om en teori som belyser 

vårdpersonalens upplevelse av potentiell smittspridning. Enligt den teorin skulle 

vårdpersonalen följa riktlinjer till handhygien om de visste att brister direkt skulle leda till att 

de förvärvade en infektion. 
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Enligt resultatet kan andra drivkrafter till att utföra handdesinfektion vara den enskilda 

sjuksköterskans upplevda förväntningar och press från chef, kollegor och patienter. Vi tolkar 

det som att vårdkulturen på ett sjukhus har betydelse för hur vårdpersonalen ser på varandra. 

Om det är en allmän uppfattning att det är allvarligt att brista i handhygien och att man påtalar 

detta för varandra kan det ha en positiv inverkan på följsamheten. I resultatet framkom det 

vidare att sjuksköterskor i ledande befattningar kunde öka följsamheten genom att agera goda 

förebilder. I en review artikel av Maskerine och Loeb (2006) nämns även där att en av 

faktorerna som främjar god handhygien är bra förebilder. De sociala normerna är en 

avgörande faktor för god handhygien och bra ledarskap, kommunikation, stöd samt 

återkoppling till personalen är viktiga delar som kan öka följsamheten (Maskerine & Loeb,  

2006). Detta belyser även Erasmus et al. (2010) där det framgår att goda förebilder är viktiga 

för följsamheten, framförallt för vårdpersonal under utbildning. 

 

Metoddiskussion 

 

Artiklarna till denna litteraturöversikt har sökts via Pubmed och Cinahl. MeSH termerna som 

användes valdes noggrant ut via Karolinska institutets sökverktyg. Eftersom de sökord som 

valdes ut ansågs vara överensstämmande med syftet så kombinerades de direkt för att se vilka 

träffar de gav. Det visade sig att området ringades in omgående för vad som avsågs att bli 

studerat och därför provades inte andra sökord. Att med relativt få sökord erhålla så relevanta 

träffar anser vi vara en styrka i litteraturöversikten. Ett problem som uppstod var att det endast 

var just sjuksköterskans följsamhet som skulle undersökas, men i en del av de kvantitativa 

artiklarna så visade det sig att studierna ofta inkluderade andra yrkeskategorier inom 

sjukvården. Därför valdes sjuksköterskorna som yrkesgrupp ut för att enskilt studeras i dessa 

artiklar och därför kan deltagarna uppfattas som få till antalet. I studierna nämns inte heller 

alltid antalet deltagare utan antalet observerade tillfällen.  

Litteraturöversiktens fokus skulle vara på handdesinfektion som enskild företeelse. Enligt 

Karolinska institutets sökverktyg så speglade MeSH termen handwash vad som avsågs med 

handdesinfektion. Under arbetets gång så upptäcktes att det valda området kanske inte var så 

enkelt att studera eftersom olika länder i världen har kommit olika långt i vilka produkter som 

används, om det ens förekommer handdesinfektionsmedel. Artiklar som med ordet handwash 

avsåg handhygien med tvål och vatten exkluderades. Åldersgränsen för artiklarna var satt till 
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10 år och det visade sig att det fanns mycket skrivet om det valda ämnet så problem med att 

behöva överskrida den uppstod inte. Den äldsta artikel i studien var från 2005. 

Styrkan i litteraturöversikten var att artiklarna speglade det som syftet avsåg att studera samt 

att artiklarna representerade många olika länder i världen. En svaghet är att kvantitativa 

resultat inte alltid är enkla att presentera på ett lättförståeligt sätt för läsaren. Ibland 

presenteras endast en siffra och då har de bakomliggande 

faktorerna/fenomenen/interventionerna fått beskrivas på ett kortfattat sätt. Ytterliggare en 

svaghet i litteraturstudien är att resultatet i observationsstudierna kan ha blivit påverkade av 

Hawthorne effekten. Det innebär att det finns en risk att personer som är medvetna om att de 

är observerade har en tendens att förändra sitt beteende till det bättre (Erasmus et al, 2010). 

Detta nämns dock i flertalet av de vetenskapliga artiklarna. Eftersom två personer läst och 

granskat artiklarna har så vi kunnat få ut så mycket som möjligt från dem ur olika synvinklar 

och det ses som en styrka att det framkommit både positiva och negativa påverkansfaktorer av 

följsamheten i enlighet med syftet och frågeställningarna.  

 

Slutsats 
 

Litteraturöversikten belyser sjuksköterskans följsamhet till befintliga riktlinjer i 

handdesinfektion och detta presenteras i form av vilka faktorer som främjar god följsamhet 

respektive motverkar god följsamhet. Det finns brister i sjuksköterskans följsamhet till 

riktlinjer i handdesinfektion. Insikt om detta samt vilka påverkansfaktorerna är kan vara till 

nytta för sjuksköterskan i sitt omvårdnadsarbete. I artiklarna varierar den 

sjukvårdsorganisatoriska utvecklingen mellan länderna och detta synliggörs genom att kraven 

på handhygien ser olika ut. Detta gör litteraturöversiktens resultat svårbedömt. Fler studier 

som inte kombinerar flera interventioner samtidigt kan vara värdefulla för 

kunskapsutvecklingen. Att studera olika åtgärder var för sig kan mer specifikt belysa vilka 

faktorer som har betydelse för följsamheten. Vi har även sett att det finns få studier inom valt 

område med kvalitativ metod. Kvalitativa studier skulle kunna bidra med kunskap om 

individens egna upplevelser om vad som påverkar följsamheten samt skapa en djupare 

förståelse av sjuksköterskans beteendemönster. 
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Bilaga 1 
 

Tabell 4. Översikt av inkluderade artiklar. 

 
Författare 
Årtal 
Land 
 

Studiens syfte Design 
Interventioner 
Instrument 

Deltagare 
(/bortfall) 

Huvudresultat Kvalitet 

Borg et al. 
(2009) 
Cypern, 
Egypten, 
Jordanien, 
Libanon, 
Malta, 
Marocko, 
Tunisien och 
Turkiet 

Att identifiera 
hur vårdpersonal 
självskattar sin 
egna följsamhet i 
handhygien 
utifrån rådande 
riktlinjer. 
Identifiera vad 
som ligger 
bakom deras 
följsamhet/icke 
följsamhet. 

Kvantitativ 
Studie. 
Frågeformulär. 

n=1782 
frågeformulär 
besvarades och 
returnerades. 
 

Den 
självuppskattade 
följsamheten var 
lägre före 
patientkontakt 
jämfört med efter. I 
situationer då 
personalen endast 
varit i kontakt med 
en ”yta” var 
följsamheten som 
sämst. I situationer 
då händerna ansågs 
som rena föredrog 
3 ggr så många tvål 
och vatten före ett 
alkoholbaserat 
handdesinfektions-
medel.  
 

 Medel 

Creedon 
(2005) 
Irland 

Att studera 
vårdpersonalens 
skötsel av 
handhygien, 
faktorer som 
påverkar, utifrån 
ett 
behaviouristiskt 
synsätt. 

Kvantitaiv 
studie. 
Observations- 
studie samt 
frågeformulär. 
Kvasi-
experimentell. 
Mätningar före 
och efter en 
intervention; 
utbildning (info 
om antalet VRI, 
orsaker 
kostnader), 
lättillgängligt 
hand-
desinfektions-
medel samt 
användar 
intruktioner. 
 

Antal deltagande 
ssk före 
interventionen 
n=23 samt 
observations 
tillfällen 101. 
Antal deltagande 
ssk efter 
interventionen 
n=22 samt 
observerade 
tillfällen 106 

Följsamheten hos 
sjuksköterskor 
ökade från 56% 
före interventionen 
till 89% efter. 
Hudstatusen 
förbättrades, ökad 
kunskap om 
handhygienrutiner. 
 

 Hög 

De Wandel 
et al. 
(2010) 
Belgien 

Att utveckla och 
utvärdera ett 
frågeformulär 
där man kan få 
svar på vilka 
faktorer som 
påverkar 
ickeföljsamheten 

Kvantitativ 
studie. 
Frågeformulär. 
 

148 utdelade 
frågeformulär. 
108 svarade 
(73%). 

Faktorer som 
påverkar 
ickeföljsamhet: den 
egna uppfattningen 
av hur man tror sig 
kunna sköta sin 
handhygien som 
det förväntas om 

 Medel 
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i handhygien 
enligt rådande 
riktlinjer hos 
intensivvårds-
sjuksköterskor. 
Att identifiera 
och analysera 
avgörande 
faktorer som gör 
att 
sjuksköterskor i 
allmänhet på en 
intensivvårds-
avdelning inte 
följer rådande 
riktlinjer i 
handhygien. 
 

tillgänglighet av 
handdesinfektions-
medel finns. 
Tidsaspekten - att 
det tar för lång tid 
att utföra hand-
desinfektion (tid 
som ssk vill 
använda till annat). 

di Martino 
et al. 
(2011) 
Italien 

Att undersöka 
om det lyckade 
resultatet av en 
1-år tidigare 
gjord före- och 
efter studie med 
intervention 
(Saint et al, 
2009) har 
fungerat på lång 
sikt. 

Kvantitativ 
Studie. 
Observations- 
studie. 

Observerade 
interaktioner 
mellan 
sjuksköterska 
och patient: 297 
 

Följsamheten hos 
sjuksköterskor ett 
år efter 
interventionen i en 
tidigare studie hade 
ökat från 40,7%  
till 49,8%. 
Av dessa använde 
70 % ett 
alkoholbaserat 
handdesinfektions- 
medel. 
 

 Hög 

Duggan et al. 
(2008) 
USA 

Att utvärdera om 
utbildningsnivån 
hos sjukvård-
personal 
påverkar 
följsamheten av 
rådande riktlinjer 
i hand-
desinfektion. 

Kvantitativ 
studie. 
Observations-
studie. 
Året före 
studiens 
genomförande 
hade sjukhuset 
bedrivit en 
omfattande 
utbildnings-
kampanj. Före 
och efter studie, 
besök av en 
ackrediterings-
kommitté 
(JCAHO). 
 

1361 
observations-
tillfällen för 
handhygien 
(Ssk). 
 

Sjuksköterskorna 
förbättrade sin 
följsamhet i 
handhygien från 
88,4% före besöket 
av JCAHO till 
93,4% efter 
besöket. 

 Medel 

Erasmus et al. 
(2009) 
Holland 

Att studera vilka 
potentiellt 
bestämmande 
faktorer som 
påverkar 
följsamheten av 
riktlinjerna i 
handhygien. 

Kvalitativ 
studie. 
Gruppintervjuer 
och individuella 
intervjuer. 
Innehållsanalys 
utfördes. 

24 st 
sjuksköterskor 
och 23 st 
intensivvårds-
sjuksköterskor 
intervjuades. 

Sjuksköterskor 
uppfattade att god 
handhygien är  
viktig för att 
minska 
smittspridning. 
Handhygien 
utfördes oftare 
efter situationer 
som upplevdes 
smutsiga och den 

Hög 
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största drivkraften 
för god handhygien 
var den egna 
säkerheten. 
Tillgänglighet av 
ett 
alkohoholbaserat 
hand-
desifektionsmedel 
var viktigt för god 
följsamhet. 
 

Harne-Britner 
et al. 
(2011) 
USA 

1: Att fastställa 
om 
interventioner 
såsom utbildning 
och att förändra 
beteende hos 
sjuksköterskor 
kan förbättra 
följsamheten till 
rådande riktlinjer 
i handhygien. 
2: Att se om 
förbättringarna 
fortfarande 
upprätthålls efter 
6 månader. 
3: Att se om det 
finns ett 
samband mellan 
följsamhet och 
nivån av 
vårdrelaterade 
infektioner. 
 

Kvantitativ 
studie. 
Interventioner. 
Kvasi-
experimentell 
observations 
studie. 
Datasystemet; 
Infection control 
department 
tillhandahöll 
information om 
antalet 
vårdrelaterade 
infektioner. 
 

n=633 Utbildning i 
kombination med 
ett belöningssystem 
ökade till en början 
följsamheten till 
rådande riktlinjer i 
handhygien hos 
sjuksköterskor, 
men ökningen var 
inte stabil i 6 
månader. Ingen 
signifikant skillnad 
i antalet 
vårdrelaterade 
infektioner kunde 
ses mellan 
kontrollgruppen 
och experiment-
grupperna. 

Medel 

Knoll et al. 
(2010) 
Tyskland 

Har externa 
faktorer 
påverkan på 
sjuksköterskors 
följsamhet av 
riktlinjer i 
handhygien. 

Kvantitativ 
/kvalitativ studie. 
Observations-
studie som  
direkt efter det 
studerade 
momentet följdes 
upp av narrativa 
intervjuer med 
de som inte 
utförde 
handdesinfektion 
enligt de 
nationella 
riktlinjerna. 

n=181 Ssk 
observerades. 
 
n=87 Ssk 
intervjuades. 
 

51,9% 
desinfekterade 
händerna korrekt. 
48,1% 
desinfekerade inte 
händerna ordentligt 
/inte alls. Utifrån 
intervjusvaren på 
frågan om varför 
man inte utfört 
handdesifektion 
enligt de rådande 
riktlinjerna korrekt 
så bildades fem 
kategorier.Ytter-
liggare två 
kategorier bildades 
även från 
observations-
tillfället. 
 

 Hög 

Korniewicz 
et al. 
(2010) 

Vilka faktorer 
påverkar 
följsamheten av 

Kvantitativ 
studie. 
Observations- 

n=19  
 

Den totala 
följsamheten före 
en vårdsituation 

 Medel 
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USA korrekt utförd 
handhygien 
enligt gällande 
riktlinjer hos 
sjukvård- 
personal i det 
rutinmässiga 
arbetet. 

studie. var 41,7% (av 255 
observationstill-
fällen), och efter 
72,1% (av 441 
observationstill-
fällen). 
Följsamheten var 
bättre 
vid”riskmoment” 
eller vid 
exponering för 
blod. 
 

Laustsen  
et al. 
(2009) 
Danmark 

Att undersöka 
hur följsamheten 
av korrekt utförd 
handdesinfektion 
ser ut hos 
sjukvårds-
personal före och 
efter utförd 
vårdaktivitet. 

Kvantitativ 
studie. 
Cohortstudie 
mellan 2006-
2007 (ett 
sjukhus), sedan 
2004 hade en 
kampanj pågått 
för att främja 
alkoholbaserat 
hand-
desinfektions-
medel.  
2 st Cross-
sectional studier, 
2006 och 2007. 
 

n=295 Sjuksköterskor var 
den yrkesgrupp i 
studien som hade 
den högsta nivån 
av följsamhet i 
korrekt utförd 
handdesinfektion. 
Följsamheten var 
högre efter en 
vårdprocedur än 
före. Kvinnor hade 
högre följsamhet 
än män. I 
Cohortstudien så 
ökade följsamheten 
för ssk signifikant 
från år 2006 till år 
2007. 
 

 Hög 

Mertz et al 
(2011) 
Canada 

Att se hur 
följsamheten till 
rutinerna i 
handhygien ser 
ut samt att 
identifiera 
eventuella 
riskfaktorer som 
leder till dålig 
följsamhet. 

Kvantitativ 
studie. 
Observations- 
studie. 

Antal 
observations-
tillfällen för 
handhygien hos 
sjuksköterskor 
var 7497, 79% 
av alla totalt 
observerade 
tillfällen (totalt 
9511). 
Sjuksköterskors 
observerade 
patient kontakt 
tillfällen var 
2809, 76% av 
alla totalt 
observerade 
tillfällen. 
 

Sjuksköterskor 
hade en följsamhet 
till gällande 
riktlinjer i 
handhygien till 
33%. 
Av det totala 
antalet 
observations-
tillfällen för all 
vårdpersonal var 
följsamheten 
31,2% och endast i 
10,5% av dessa 
användes ett 
alkoholbaserat 
handdesinfektions
medel. 

Medel 

Polat et al. 
(2011) 
Turkiet 

Att ta reda på hur 
riktlinjerna i 
handhygien 
efterföljs av 
sjuksköterskor 
som jobbar på en 
neonatal-
intensivvårds-
avdelning 

Kvantitativ 
studie. 
Observations 
studie. 

n=72 Sjuksköterskorna 
var bättre på att 
utföra handhygien 
innan de gav  
medicinsk 
behandling till det 
förtidigt födda 
barnet än när de 
utförde det basala 

 Medel 
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(NICU). omvårdnadsarbetet. 
Endast 16,7% av 
alla sjuksköterskor 
använde ett 
alkoholbaserat 
handdesinfektions-
medel. 

Rupp et al. 
(2008) 
USA 

Att undersöka 
om införandet av 
ett 
alkoholbaserat 
desinfektions-
medel (samt 
utbildning) 
förbättrar 
följsamheten av 
gällande  
riktlinjer i 
handhygien. 
 
 

Kvantitativ 
studie. 
Observations-
studie. 
Kontrollerad, 
Cross-over trial. 
Två intensiv-
vårds-
avdelningar. 
Intervention: 
utbildning samt 
införande av ett 
alkoholbaserat 
desinfektionsme
del.  
 
 
 
 

17,994 min 
observationstid 
(för all 
vårdpersonal). 
Sjuksköterskor 
observerades för 
2342 tillfällen att 
utföra 
handhygien. 

Tillgänglighet till 
ett alkoholbaserat 
handdesifektions-
medel samt 
utbildning ökade 
följsamheten i 
handhygien hos 
Sjuksköterskor. 
När studien 
avslutats bibehöll 
Ssk en relativt hög 
nivå av följsamhet i 
handhygien. 

Medel 

Saint et al. 
(2009) 
Italien 

Kan införandet 
av en 
intervention 
bestående av fem 
delar;  
information, 
utbildning, 
kampanj - märke 
på bröstet hos en 
ansvarig för 
projektet ”Ask 
me if I had wash 
my hands”, 
Personlig liten 
behållare med 
desinfektions-
medel att ha i 
fickan, God 
tillgänglighet av 
desinfektions-
medel.  
 

Kvantitativ 
studie. 
Observations-
studie. 
Före och efter 
studie. Fokus på 
handdesinfektion 
före 
patientkontakt. 

Totalt 173 
observations 
sessioner, varav 
medeltiden var 
36 min per 
tillfälle. Ssk 
noterades för 
2461 
patientkontakt 
tillfällen. 

Följsamheten av 
riktlinjer i 
handhygien hos 
sjuksköterskor 
ökade från 33,7% 
före 5-stegsinter-
ventionen till 
47,9% efter. 

 Medel 

Sax et al. 
(2007) 
Schweiz 

Att kvantifiera 
vilka beteende- 
mönster som 
påverkar 
följsamhet till 
riktlinjer om 
handhygien för 
vårdpersonal, på 
ett sjukhus med 
en 10-årig 
historia av 
handhygien 

Kvantitativ 
studie. 
Frågeformulär. 
En viktig 
beståndsdel i 
kampanjerna har 
varit tillgänglig-
het av  
alkoholbaserat- 
hand-
desinfektions-
medel. 

1664 utdelade 
frågeformulär. 
 
629 besvarade 
frågeformulär. 
 
Svarsfrekvensen 
37,8% 

Svaren indelades i 
tre kategorier: 
Beteende, 
normgivande 
faktorer och 
upplevelse av 
kontroll. När det 
gäller beteende var 
uppfattningen att 
vårdrelaterade 
infektioner är 
farliga för 

 Medel 
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kampanjer patienten en svag 
drivkraft för god 
följsamhet. 
 

Scheithauer  
et al. 
(2011) 
Tyskland 

Hur påverkas 
följsamheten till 
riktlinjerna i 
handhygien hos 
sjukvårds-
personalen på en 
barnklinik om 
patienten har en 
misstänkt eller 
verifierad viral 
gastroenterit. 
Hur ser 
följsamheten ut 
under hela 
dygnet. 

Kvantitativ 
studie. 
Observations-
studie. 
2 grupper, en 
som vårdade 
barn med 
misstänkt 
/verifierad viral 
gastroenterit 
(G+), den andra 
gruppen vårdade 
barn utan viral 
gastroenterit 
(G-)-. Samma 
tillgänglighet till 
ett alkohol-
baserat hand-
desinfektions-
medel för båda 
grupperna. 
 

144 timmar i 
observationstid 
för varje grupp. 
 

Ej speciellt stor 
skillnad i 
följsamhet av 
handhygien för de 
sjuksköterskor som 
vårdade barn med 
G+ (69%), och de 
som vårdade barn 
med G-(68%). 

 Medel 
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Bilaga 2. 

 
Artikelgranskning  
(Inspirerad av Hellzén, Johanson & Pejlert för urval i SBU-rapport (1999). 
 

Artikel nr:………….   Granskare:………………………………………….. 

Författare:……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….. 

Titel:…………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………..………………………………………… 

Årtal:……….. Tidskrift:…………………………………………………………… 

Land där studien utfördes: ……………………………………………………………………… 

Typ av studie:  Original         □        Review         □    Annan    □………………….. 

      Kvantitativ     □        Kvalitativ     □ 

Område:   

1…………………………………….   □ 

2……………………………………..   □ 

3……………………………………..   □ 

4……………………………………..   □ 

Kvalitetsbedömning: Hög (I)  □ Medel  (II)  □ Låg (III)  □  

Kommentar:…………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………. 

Fortsatt bedömning:    Ja □     Nej □ 
Motivering:…………………………………………………………………………………….. 
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KVALITETSBEDÖMNING 

Frågeställning/hypotes:………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Typ av studie 

Kvalitativ:        Deskriptiv                □             Intervention        □ 

                          Annan                       □........................................................................... 

Kvantitativ:      Retrospektiv           □         Prospektiv          □ 

                           Randomiserad          □             Kontrollerad       □ 

                           Intervention             □             Annan                 □................................... 

 

Studiens omfattning:    Antal försökspersoner (N):………..       Bortfall (N) ……………… 

Tidpunkt för studiens genomförande?.........................................   Studiens längd……………  

Beaktas: Könsskillnader?     Ja □      Nej □            Åldersaspekter?    Ja  □    Nej □ 
 

Kvalitativa studier 

Tydlig avgränsning/Problemformulering?  Ja            Nej   

Är perspektiv/kontext presenterade?   Ja            Nej   

Finns ett etiskt resonemang?   Ja             Nej   

Urval relevant?    Ja             Nej   

Är försökspersonerna väl beskrivna?   Ja             Nej   

Är metoden tydligt beskriven?   Ja             Nej   

Kommunicerbarhet: Ges en klar bild av resultat?  Ja             Nej   

Giltighet: Är resultatet logiskt, begripligt, i   

överensstämmelse med verkligheten, fruktbar/nyttigt?  Ja             Nej    
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Kvantitativa studier 

Urval:     Förfarandet beskrivet Ja □ Nej □ 

               Representativt                           Ja □              Nej □ 

               Kontext  Ja □ Nej □ 

Bortfall:  Analysen beskriven Ja □ Nej □ 

                Storleken beskriven Ja □ Nej □ 

Interventionen beskriven  Ja □ Nej □ 

Adekvat statistisk metod  Ja □ Nej □ 
Vilken statistisk metod är använd? 
…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. 

Etiskt resonemang  Ja □ Nej □ 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten  -valida  Ja □ Nej □ 

                            -reliabla  Ja □ Nej □ 

 

Är resultatet generaliserbart? Ja □ Nej □ 

Huvudfynd: 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

                                 Omarbetad utifrån SBU-granskningsmall Hellzén, O., & Pejlert, A .(1999) 
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