
Abstrakt 
För att minska smittspridning av sjukvårdsrelaterade infektioner är den 
viktigaste förebyggande åtgärden de basala hygienrutinerna. 
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa sjuksköterskans följsamhet 
till handhygien som basal hygienrutin samt att se vilka faktorer som 
påverkar att sjuksköterskan följer/inte följer angivna rutiner. 
Metoden som användes i studien var en systematisk litteraturstudie där 16 
vetenskapliga artiklar inkluderats. 
Resultatet visade att följsamheten till handhygien bland sjuksköterskor 
sammantaget vid all vård var ganska låg. I situationer där sjuksköterskorna 
hade bättre följsamhet var när de kommit i kontakt med kroppsvätskor. 
Utbildning, kunskap och tillgängligheten till hygienartiklar förbättrade 
följsamheten. 
Faktorer som försämrade följsamheten var handhygien före patientvård, 
torra händer och hög arbetsbelastning samt felanvändning av handskar. 
Diskussion: Det är flera faktorer tillsammans som påverkar hur följsamheten 
till handhygien ser ut. För att upprätthålla god följsamhet bör sjuksköterskor 
samt övrig vårdpersonal få möjlighet till kontinuerlig utbildning och tillgång 
till adekvat handhygienutrustning. Trots kunskap och motivation är det svårt 
att förbättra följsamheten till handhygien på lång sikt då beteenden är svåra 
att förändra.  
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Bakgrund 
Olika faktorer i miljön inverkar på människors hälsa och sjukdom. Florence 

Nightingale som levde mellan 1820 – 1910 lade grunden för det civila 

sjuksköterskeyrket genom att förstå att om sjuklighet och dödlighet skulle 

kunna begränsas så var den personliga hygienen och omgivande miljöer av 

stor betydelse. Sjukhussalarna skulle vara ljusa, rymliga och rena. Under 

Krimkriget, 1853-1856, utförde hon ett banbrytande sjukvårdsarbete bland 

de sårade soldaterna genom att hålla vårdmiljön ren. Efter krigsslutet 

startade hon uppbyggnaden av sjuksköterskeutbildningen vid St. Thomas 

Hospital i London, Nightingale´s tanke var då att det krävdes utbildning för 

att vårda människor (Erlöv & Petersson.1998. s.14-15).  

 

I många delar av världen ser man en oroande ökning av antalet 

meticillinresistenta Staphyllococcus aureus (MRSA) och vanco-

mycinresistenta enterokocker (VRE). 

Förekomsten av antibiotikaresistenta bakterier utgör alltmer ett stort hot för 

patientsäkerheten. Den vanligaste komplikationen som drabbar patienter 

som vårdas på sjukhus är vårdrelaterade infektioner. Av de patienter som 

ligger inne för akutsjukvård drabbas ca 10% av en eller flera vårdrelaterade 

infektioner. Det är en stor utmaning i det vårdhygienska arbetet att 

förebygga etablering och spridning av dessa smittämnen. Ett viktigt 

vårdhygieniskt mål är att bibehålla den i Europa relativt låga förekomsten av 

MRSA och VRE i vården. Stora strukturförändringar i vården med  minskat 

antal vårdplatser leder till att sjukare patienter med större 

infektionskänslighet inte längre kan erbjudas isoleringsvård då antal 

enkelrum reducerats. Överbeläggningar och personalbrist är faktorer som 

ökar risken för smittspridning då de basala hygienrutinerna inte efterlevs 

(Socialstyrelsen [sos]. 2006. s. 20, 26-27). Faktorer som förhindrar 

spridningen av sjukvårdsrelaterade infektioner antas vara användandet av 

handskar och skyddsrockar av personalen, att isolera infekterade och/eller 

koloniserade patienter, ökad personalbemanning samt desinfektera 

utrustning och andra objekt i omgivningen. Bristande handhygien  anses 
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vara den ledande orsaken till vårdrelaterade infektioner samt spridning av 

multiresistenta organismer som MRSA (Henderson, K. 2006.). 

 

Den vanligaste av alla smittvägar är kontaktsmitta via händerna och för att 

förebygga smittspridning i vården är tillämpning av basala hygienrutiner den 

viktigaste åtgärden. Basala hygienrutiner omfattar handhygien, bruk av 

handskar samt skyddsrock eller plastförkläde i vårdarbetet. Dessa skall 

tillämpas i all vård och behandling av samtliga patienter oavsett diagnos och 

vårdgivare. Handdesinfektion med alkoholbaserat desinfektionsmedel skall 

utföras före och efter alla vård- och undersökningsmoment, men även före 

alla rena moment. Synligt förorenade händer eller kladdiga händer skall 

dock före handdesinfektionen tvättas med flytande tvål och vatten samt 

torkas noggrant. Handskar skall användas vid kontakt med kroppsvätskor 

som blod, urin, avföring, sekret och likvor då dessa innehåller stora mängder 

mikroorganismer. Kapaciteten för handdesinfektionsmedel är ej tillräcklig 

om händerna inte också har skyddats med handskar. Personal med pågående 

hudinfektion på händerna ska inte arbeta i patientnära vård då handskar inte 

räcker för att förhindra smittspridning av MRSA eller grupp A-streptokocker 

eftersom de är genomträngliga. Handskar måste bytas mellan arbete med 

olika patienter och mellan rena och orena moment hos samma patient. 

Händerna måste desinfekteras efter användning av handskar då handskarna 

lätt går sönder. Arbetsdräkten skall vara kortärmad så att riktig 

handdesinfektion är möjlig samt för att förhindra mikroorganismer att få 

fäste på ärmarna. Arbetsdräkten skall vara vit för att smuts skall synas och 

bör tvättas i en temperatur som överstiger 60 ˚C. Att bära skyddsrock 

förhindrar klädburen kontaktsmitta med 20 – 100 gånger. Eftersom S. aureus 

(MRSA) kan överleva upp till sex veckor på kläder skall skyddsrockar vara 

patientbunden och bytas minst en gång per dygn samt vid nedsmutsning 

(SOS. 2006. s. 69-73).  

Det som tidigare bara varit rekommendationer från Socialstyrelsen angående 

de basala hygienrutinerna skall fr.o.m. 071224 följas enligt nya föreskrifter 

om basal hygien inom hälso- och sjukvården (SOSFS 2007:19. s. 3 ), bl.a. 

gäller nu att arbetskläderna ska ha korta ärmar och bytas dagligen, eller vid 
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behov oftare. Händerna och underarmarna ska vara fria från armbandsur och 

smycken. 

 

Ericson & Ericson (2002. s. 348-349) använder begreppet barriärvård som 

viktigaste åtgärden för att förhindra smittspridning av vårdrelaterade 

infektioner. Med barriärvård menar de då användning av samtliga basala 

hygienrutiner. Enligt socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade 

sjuksköterskor (2002. s. 11-13) skall sjuksköterskan ha förmåga att arbeta 

utifrån hygieniska principer och rutiner vid undersökningar och 

behandlingar samt förebygga smitta och smittspridning. För att värna 

säkerhet och kvalitet ska sköterskan ha förmågan att följa gällande 

författningar, riktlinjer och rutiner. 

Följsamheten till handhygienrutiner är allmänt dålig bland sjukvårdspersonal 

runt om i världen. Faktorer som påverkar att följsamheten brister är bl.a., 

materiella, kulturella och sociala samt överbeläggningar av patienter på 

avdelningar med samtidig underbemanning av vårdpersonal. Handhygien 

kan tyckas enkelt att utföra men följsamheten till handhygien är ett beteende 

och att förändra en människas beteende är komplext (Jumaa. P. A. 2004). 

 

Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie är att belysa sjuksköterskans följsamhet till 

handhygien som basal hygienrutin. 

 

Frågeställning 
– Vilka faktorer är det som påverkar att sjuksköterskan följer/inte följer 

angivna hygien rutiner? 

  

Metod 
En systematisk litteraturstudie har genomförts för att belysa sjuksköterskans 

följsamhet av handhygien som basal hygienrutin och att finna faktorer som 

påverkar följsamheten. Enligt Forsberg & Wengström (2006. s. 29-30) så 

innebär en litteraturstudie att systematiskt söka, kritiskt granska och 
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sammanställa litteratur och aktuell forskning inom ett valt ämne eller 

problemområde. 

  

Litteratursökning 

Litteraturstudien gjordes genom artiklar med kvantitativ design. I 

databaserna PubMed och Cinahl gjordes en första sökning av artiklar med 

huvudsökorden i form av Mesh-termerna: nursing staff, hand hygiene, 

infection control, guidelines adherence och practice guidelines, detta 

resulterade i 62 artiklar. Sökningen i databaserna med kombinationerna av 

sökorden presenteras i tabell 1. Litteratur har även sökts manuellt med hjälp 

av de utvalda artiklarnas referenslistor vilket resulterade i ytterligare 3 

artiklar. Sökning av artiklar och granskning av titlar och abstrakt gjordes 

mellan v. 1-4 2008. 
 

Tabell 1: Databassökning 

 Sökord     PubMed Cinahl Totalt antal

 träffar: 

 

#1 nursing staff 18181 13091  

#2 hand hygiene 942 509  

#3 practice guidelines 35838 1401  

#4 guideline adherence 8426 140  

#5 infection control 14366 13081  

#6 #3 OR #4 OR #5 54124 14432  

#7 #1 AND #2 AND #6 35 27 62 

PubMed; limits: skrivna på engelska, publicerade mellan 1997-2007. 

Cinahl; Avancerad sökning, limits: peer-reviewed, publicerade mellan 

1997-2007 och skrivna på engelska. 

De träffar som markerats med fet stil valdes ut för vidare granskning av titlar 

och abstrakt. 

 

Inklusionskriterier 

För att begränsa antalet artiklar så inkluderades de artiklar som var 

vetenskapliga och stämde med syftet samt hade tillgängliga abstrakt. 

 4



 

Exklusionskriterier 

Artiklar som valdes bort var icke-vetenskapliga artiklar, de som saknade 

abstrakt samt de som ej motsvarade syftet.  

 

Bearbetning 

Litteraturen har bearbetats utifrån syftet och frågeställningen i studien. 

Samtliga 65 artiklars titlar och abstrakt som fanns tillgängliga i databaserna 

lästes av författarna. Då dubbletter och artiklar utan abstrakt valts bort 

kvalificerades 20 stycken till vidare granskning. Dessa 20 artiklar beställdes 

eller hämtades från fulltextdatabaser. Artiklarna lästes igenom i sin helhet av 

författarna och därefter exkluderades 3 artiklar som inte motsvarade 

inklusionskriterierna. 17 artiklar granskades, och värderades med hjälp av 

Hellzèn & Peijlert (1999), omarbetade SBU-granskningsmall, se bilaga 2, 

och klassificerades i enlighet med SBU/SSF`s kvalitetskriterier (Berg, 

Dencker & Skärsäter. 1999. s. 14-15, 39) se bilaga 3. Därefter uteslöts 

ytterligare en artikel p.g.a. att den ej motsvarade studiens syfte, vilken 

presenteras sist i bilaga 1. 

 

Analys 

Litteraturstudiens analys har strukturerats genom att de valda studierna lästes 

flera gånger för att författarna skulle få en helhetsuppfattning och insikt om 

likheter och skillnader i studierna samt finna svar på denna studies syfte och 

frågeställning. Därefter sorterades artiklarna efter likheter i huvudfynden i 

respektive studies resultat under samma rubrik. Därefter kunde en ny helhet 

ses med tre huvudrubriker samt underrubriker enligt (Friberg, 2006. s. 121-

122)   

 

Etisk granskning 

Etiska överväganden gjordes beträffande urval och presentation av resultat. 

De studier där det framgår att etiska överväganden har gjorts eller de som 

har tillstånd från en etisk kommitté har valts i första hand enligt (Forsberg & 

Wengström, 2006, s.73-74). Artiklar utan direkt etisk diskussion har också 

inkluderats då de trots det visat hög kvalitet i övrig bedömning. 
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Resultat 
16 artiklar ingick i studien varav fyra från USA, två från Canada, två från 

Frankrike, två från Schweiz, en från Turkiet, en från Irland, en från 

Skottland, en från England, en från Australien samt en från Tyskland. Alla 

artiklar var kvantitativa. Då artiklarna återkommer flera gånger under olika 

rubriker är de beskriven med studiedesign och kvalitet endast första gången 

de nämns. Ur artiklarna uppstod tre huvudrubriker, vilka var: Följsamheten 

till handhygien, faktorer som förbättrar följsamheten samt faktorer som 

försämrar följsamheten.  

 

Följsamhet till handhygien 
Resultatet i Raboud, Saskin, Wong, Moore, Parucha, Bennett, Green, Low, 

Loeb, Simor och McGeer (2004) deskriptiv studie (I) från Kanada, visade att 

sjuksköterskor, när man tittade sammantaget på flera olika aktiviteter som 

kontakt med kroppsvätskor, hudkontakt, kontakt med ytor och utrustning 

som varit i kontakt med patienter, tvättade händerna efter patientbesök 46 % 

av gångerna. Bäst följsamhet till handhygien var vid högriskaktiviteter som 

vid kontakt med kroppsvätskor då valde 86 % att använda handskar och 81 

% valde att tvätta händerna. Följsamheten blir sämre vid hudkontakt och är 

sämst vid kontakt med ytor och medicinsk utrustning som delas av flera 

patienter.   

Wendt, Knautz & Baum (2004), Tyskland, fann i en deskriptiv studie (I) där 

följsamheten till handhygien var sammantaget 67.9% att sjuksköterskor hade 

brister i kunskap om och när risken för smittspridning är störst och när det är 

viktigt att följa hygienrutiner.  

Pittet, Mourouga & Perneger (1999) fann i sin deskriptiva studie (I) från 

Schweiz, att följsamheten skiljde sig signifikant åt mellan arbetsgrupperna i 

studien och var lägre på kirurg och intensivvårdsavdelningar men högre på 

pediatrikavdelningarna.  

Wendt et al. (2004) fann att sjuksköterskor på en IVA avdelning, vid det 

sjukhus som ingick i studien, hade sämre följsamhet än de på övriga 

avdelningar. 
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Quiros, Lin & Larson (2007) fann i sin deskriptiva studie (I) med anonymt 

frågeformulär till sjukvårdspersonalen, att ingen signifikant skillnad fanns i 

följsamheten till handhygien mellan medicin, kirurg och 

intensivvårdsavdelningarna som ingick i studien.  

I en deskriptiv studie (I) från Frankrike fann Girou, Chai, Oppein, Legrad, 

Ducellier, Cizeau och Brun-Buisson (2004) att risken att smittas av 

mikroorganismer var signifikant högre på en medicinavdelning än på en 

IVA avdelning som ingick i studien.  

Van de Mortel, Bourke, Mc Loughlin, Nonu & Reis (2001) gjorde en 

deskriptiv studie (II) i Australien för att se skillnader i följsamhet mellan 

könen. De fann att det var skillnad mellan könen, kvinnor hade högre 

följsamhet än männen då man tittade sammantaget på flera yrkeskategorier i 

vården. Bland sjuksköterskor fanns ingen signifikant skillnad mellan könen. 

I en deskriptiv studie (I) vid ett undervisningssjukhus i Canada tittade man 

på följsamheten till användning av handskar, skyddsrock och handhygien 

bland vårdpersonal och fann då ingen skillnad mellan könen i följsamheten 

(Afit, Huor, Brassard & Loo. 2002) 

 

Faktorer som förbättrar följsamheten 
Efter patientvård och vid risk för kontakt med kroppsvätskor 

Följsamheten var högre efter kontakt med kroppsvätskor och efter sårvård 

som innebär låg risk för patienten att bli smittad. Fyra moment som 

associerades med högst följsamhet var: efter patient vård, under läkemedels 

förberedelser, vid hushållssysslor och efter intravenös vård (Pittet et 

al.1999).   

 

Harris, Samoret, Nafziger, DiRosario, Roghmann & Carmeli (2000) fann 

efter en deskriptiv studie (I) i USA att sjuksköterskor tvättade händerna 

oftare om de varit i kontakt med patienter drabbade av diarré, skabb, AIDS 

samt patienter som genomgår kemoterapi eller antibiotikabehandling. 

 

Moret, Tequi och Lombrail, (2004) fann i sin deskriptiva studie (II)i 

Frankrike att sjuksköterskor följer hygienrutinerna i 80 % -91,3 % efter 

 7



aktiviteter som invasiva procedurer och byte av infusionspåsar, blodprov och 

sårvård.  

Vid aktiviteter där sjuksköterskor kom i kontakt med patienters urin och 

faeces var följsamheten högre (90-97 %) än vid kontakt med patienter som 

hade infektioner (69-97 %) (Wendt et al. 2004). 

 

Utbildning, kunskap och tillgänglighet  

I en kontrollerad klinsik studie (I) fann Larson, Bryan, Adler, & Blane 

(1997), USA, att efter utbildning, feedback och tillgänglighet av 

hygienartiklar ökade följsamheten av handhygien. Experimentgruppen 

tvättade händerna före och efter patientvård 69 % av tillfällena och 

kontrollgruppen 59 %. Efter användning av handskar tvättade 

experimentgruppen händerna 77 % av gångerna och kontrollgruppen 69 %. 

Däremot var det ingen signifikant skillnad mellan grupperna vid invasiva 

procedurer. Ökningen av följsamheten varade endast på kort sikt. På lång 

sikt gick personalen tillbaka till gamla beteenden igen med dålig följsamhet 

som följd. Personalens kunskap och motivation ändrades inte nämnvärt efter 

interventionen då den var relativt god innan. 

 

Creedoon (2005), Irland, fann i sin kontrollerade kliniska studie (I) att 

följsamheten ökade från 56 % till 89 % efter upplysning/utbildning, 

feedback och bättre tillgänglighet av handsprit. Trots att kunskapen ökade 

ändrades inte personalens attityder och övertygelser till följsamhet.    

 

90.4% av sjuksköterskorna, i Sax,Uckay, Richet, Allegranzi & Pittet`s 

deskriptiva studie (I), (2007) från Schweiz, var medveten om att god 

handhygien effektivt förebyggde infektioner. Vidare fann de att utbildning 

om vikten av handhygien och smittspridning och tillgänglighet av adekvata 

handhygienartiklar ökar följsamheten till god handhygien  

 

Gould, Gammon, Donnelly, Batiste, Ball, Carneiro De Melo, Alidad, Miles 

& Halablab (2000) fann i sin deskriptiva studie (II) att sjuksköterskorna hade 

god kunskap om och motivation till handhygien. Det var svårt att följa 
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handhygienrutiner ute i hemtjänsten då tillgänglighet av adekvata 

hygienartiklar inte är tillfredställande hemma hos patienterna.    

 

Majoriteten av sjuksköterskorna uppskattade att de tvättade händerna efter 

all patientkontakt, kontakt med utrustning och omgivning oberoende om de 

var kontaminerade eller inte redovisar Asiye D. Akyol (2005) efter en 

deskriptiv studie (I) där turkiska sjuksköterskor uppskattat sitt 

handhygienbeteende. 86 % av sjuksköterskorna upplevde dock svårigheter 

att tillgå adekvat utrustning för att kunna utföra riktig handhygien 

Wendt et al. (2004) fann att sjuksköterskor ofta använde handsprit efter 

kontakt med sterila och rena material. 

 

Andra personers förväntan på följsamhet 

Sax et al. (2007) visade att sjuksköterskor tyckte att patienternas förväntan 

på god följsamhet (78.4%) var den faktor som påverkade dem mest till 

följsamhet till handhygien men även att den person de tyckte hade mest 

inflytande på arbetsplatsen förväntade sig följsamhet (73.3%). 

 

Åldersskillnader 

Quiros et al. (2007) fann att äldre sjuksköterskor såg mer positivt på 

följsamheten till handhygien än yngre medarbetare. 

 

Faktorer som försämrar följsamheten  
Användning av handskar 

Sjuksköterskor väljer i första hand handskar när de vill skydda sig från 

smittämnen. De brister i att desinficera sina händer efter användning av 

handskar, samt att handskar inte byts mellan olika arbetsmoment hos 

patienterna vilket innebär en risk för smittspridning då handsken blir en 

”andra” hud med bakterier. I studien var 19 av 22 handskar kontaminerade 

med patologiska bakterier (Girou et al. 2004). 

 

Sjuksköterskorna byter sina handskar 97 % av gångerna efter patientbesöken 

men desinficerar händerna efter användning av handskar endast 70 % av 
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gångerna. I de fall då sjuksköterskan måste röra sig ut och in i rummet hos 

samma patient tvättas händerna endast när sjuksköterskan går ut ur rummet 

sista gången (Raboud et al. 2004). 

 

Torra och nariga händer 

Asiye D. Akyol (2005) fann att torra och ömtåliga händer är en faktor som 

försämrar sjuksköterskans följsamhet till handhygien.  

Gould et al. (2000) fann att flertalet sjuksköterskor upplevde att torra såriga 

händer var ett problem. 

74 % av sjuksköterskorna i Quiros et al (2007) studie uppgav att om 

sjukvårdspersonalen skulle följa angivna rutiner för handhygien så skulle det 

resultera i förvärrat hudtillstånd på händerna. Deltagarna i studien var dock 

medvetna om att om de följer angivna riktlinjer för handhygien så minskar 

risken för sjukvårdsrelaterade infektioner. 

 

Sjuksköterskorna i Creedoon`s studie (2005) var övertygade om att händerna 

blir torra om de följer riktlinjerna av handhygien men efter ökad följsamhet 

p.g.a. en intervention insåg de att händernas kondition inte blev försämrad. 

 

Underbemanning och brist på tid 

Dancer, Coyne, Speekenbrink, Samavedam, Kennedy & Wallace (2006) 

skriver efter en deskriptiv studie (I) i Skottland att de kunde se ett samband 

mellan antal erfarna sjuksköterskor på dagskift och total arbetsbelastning. 

Tio av tolv nya fall av MRSA uppstod de veckor då det var brist på erfarna 

sjuksköterskor 

 

Följsamheten till handhygien var lägre under veckorna och på morgonpassen 

(Pittet et al. 1999). 

Kho, Johnston, Wilson & Wilson (2004) fann efter en deskriptiv studie (I) 

att sjuksköterskan har för många patienter på kort tid och hinner inte 

genomföra ordentlig handhygien mellan varje patientkontakt. 
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Före patientvård 

Följsamheten var lägre vid procedurer associerade med en hög risk för 

smittöverföring till patienten som före intravenös vård, innan respiratorvård, 

och vård mellan en smutsig och en ren kroppssida (Pittet et al. 1999). 
 

Diskussion 
Metoddiskussion 

Efter databassökning med redovisade sökord (tabell 1) gjordes även manuell 

sökning med hjälp av de inkluderade artiklarna och deras referenslistor. 

Ordet handwashing återkom ständigt i den engelska litteraturen, därför 

gjordes en extra sökning med detta ord tillsammans med de övriga sökorden. 

Denna kombination gav inte några fler träffar, varav ordet handwashing 

kunde uteslutas. Artiklarna är skrivna på engelska och det har ibland gjort 

det svårt att göra korrekta översättningar vilket kan ha påverkat granskning 

och kvalitetsbedömningen. Ordet handwashing är inte alltid definierat i 

artiklarna vilket kan ha påverkat författarnas tolkning av resultatet då de inte 

vet om det betyder handtvätt med tvål och vatten eller handtvätt med 

handsprit. Alla artiklar är kvantitativa men flertalet har även kvalitativ 

ansats, dessa är dock analyserade med statistiska metoder som författarna 

har bristande kunskaper om vilket då också har försvårat kvalitets- 

bedömningen. Många artiklar saknar direkt etisk diskussion men för ändå ett 

etiskt resonemang kring metoden varför de ändå ingår i studien. Det som 

styrker resultatet i denna litteraturstudie är att två författare har granskat och 

diskuterat litteraturen.    

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa sjuksköterskans följsamhet 

till handhygien som basal hygienrutin då det är den viktigaste förebyggande 

åtgärden i kampen mot antibiotikaresistenta bakterier. Vi ville även 

undersöka vilka faktorer som påverkar följsamheten positivt eller negativt.  
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Följsamhet av handhygien bland sjuksköterskor är varierande och beror 

bland annat på kunskap, tillgängligheten av hygienartiklar, felanvändning av 

handskar, arbetsbelastning och tidsbrist samt konditionen på händerna. 

 

I många av studierna har vårdpersonal från olika yrkeskategorier deltagit 

vilket leder till att följsamheten överlag blir låg bland hela gruppen 

vårdpersonal men tittar man specifikt på sjuksköterskans följsamhet så är 

den signifikant högre än tillexempel läkares och undersköterskors följsamhet 

till handhygien (Afit et al. 2002; Creedon. 2005 ; Moret et al. 2004 ; Pittet et 

al. 1999 ; Sax et al. 2007 ; Quiros et al. 2007 ; Wendt et al. 2004).  

 

Efter patientvård som innebär t.ex. sårvård, infektioner av olika slag, 

intravenösa procedurer och kontakt med kroppsvätskor är följsamheten god, 

(Pittet et al. 1999; Harris et al.2000; Moret et al. 2004; Raboud et al. 2004).  

Innan intravenös vård, respiratorvård och vård mellan smutsig och ren 

kroppssida är följsamheten låg (Pittet et al. 1999). Många sjuksköterskor 

använder i första hand handskar för att skydda sig men då de används 

felaktigt blir de bara ytterligare en smittkälla. Det visar sig att sjuksköterskor 

brister i utövandet då de inte desinficerar händerna efter att ha använt 

handskar och/eller inte byter handskarna mellan olika moment (Gioru et al 

2004; Raboud et al. 2004; Larson et al. 1997).  

Kontakt med synligt smuts som t.ex. urin, faeces och blod verkar öka 

följsamheten oavsett om det är koloniserat med patologiska bakterier eller 

inte. Risken att bli kontaminerad med mikroorganismer är dock lika stor vid 

andra omvårdnadsmoment där följsamheten visat sig vara lägre vilket kan 

bero på att personalen då inte ”ser” smutsen.  

Majoriteten av sjuksköterskorna har motivation, är medvetna och har 

kunskap om vikten av att god handhygien förebygger smittspridning (Sax et 

al. 2007; Gould et al. 2000). Resultatet visar också att följsamheten är låg 

vid kontakt med ytor som kan vara kontaminerade och vid kontakt med 

patienters hud samt medicinsk utrustning som delas av flera patienter. 

 

Följsamheten är lägre vid procedurer associerade med en hög risk för 

smittöverföring till patienten. Då sjuksköterskornas beteende ser ut som 
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ovan kan det tyda på att de i första hand skyddar sig själv från smitta och 

patienten i andra hand. Positivt är att sjuksköterskor har motivation och 

kunskap om varför god handhygien skall tillämpas men när kunskapen om 

förfarandet i olika situationer inte är tillräckligt blir följsamheten inte 

tillfredställande. Att sjuksköterskorna arbetar på detta sätt leder till att 

sjukvårdsrelaterade infektioner inte kommer att minska utan snarare öka. 

 

Dålig tillgänglighet av handskar och handsprit är en faktor som ofta 

återkommer som en orsak till att följsamheten till handhygien försämras.  

När tillgången till handskar och handsprit förbättras och personalen blir 

påmind om hygienrutinerna samt får utrymme för diskussion och feedback 

ökar följsamheten till handhygien (Larson et al. 1997; Creedon. 2005; Sax et 

al. 2007; Gould et al. 2000). (Larson et al. (1997) fann dock att detta bara 

var en lösning på kort sikt och att på längre sikt gick personal tillbaka till 

sämre följsamhet igen.  

Det verkar som att det är svårt att ändra på attityder, beteenden och 

övertygelser trots att sjuksköterskan besitter kunskap om vikten av att följa 

hygienrutiner och ökad tillgänglighet av hygienartiklar. För att uppnå en 

ihållande följsamhet tror vi att de personer som personalen anser har mest 

inflytande på arbetsplatsen är de som skall ansvara för att det kontinuerligt 

flera gånger per år sker översyn av rutiner och tillgänglighet samt att 

diskussionen om vikten av handhygien förs i arbetsgruppen. 

 

I flera av studierna rapporterade sjuksköterskorna att torra och nariga händer 

upplevdes som ett problem orsakat av för mycket handtvätt (Asiye D. Akyol. 

2005; Gould et al. 2000; Quiros et al. 2007).  

I Creedon´s studie (2005) insåg sjuksköterskorna att bättre följsamhet till 

handhygien inte orsakade sämre kondition av händerna.   

 

Sjukvårdpersonalens händer måste ofta vårdas och återfuktas med t.ex. 

handkräm men det bör vara personalens eget ansvar att förebygga försämrad 

kondition av händerna. Rekommendationen är att använda handsprit istället 

för tvål och vatten då tvål inte har förmågan att eliminera mikroorganismer 

från händerna samt är uttorkande för huden (Jumaa P.A. 2005).  
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Att följsamheten varierar och är som sämst på morgonpassen under 

vardagarna beror på den höga arbetsbelastningen som uppstår p.g.a. 

tidsbristen när vårdpersonalen ska hinna med många patienter på kort tid. 

Under dessa förhållanden prioriteras tyvärr inte handhygienen jfr ( Dancer et 

al. 2006; Pittet et al. 1999; Kho et al. 2004). 

 

 

Quiros et al. (2007) fann att äldre sjusköterskor hade mera positiva attityder 

till att följa hygienrutiner än yngre, jämför med Dancer et al. (2006) som 

fann att när fler erfarna sjuksköterskor arbetar minskar uppkomsten av 

MRSA. Detta tror vi kan tyda på att erfarna sjuksköterskor, som ofta är 

äldre, har bättre inarbetade rutiner och att arbetsbelastningen då inte 

påverkar deras följsamhet till handhygien i samma utsträckning som för de 

yngre och oerfarna. 

 

I resultatet framkom att följsamheten till handhygien varierar beroende på 

vilken avdelning som studerats. I tre av studierna visar det sig att personal på 

IVA avdelningar får sämre resultat i följsamhet än andra avdelningar. Vad 

som föranleder detta resultat är svårt för oss att säga men kan bero på den 

omfattande patientvård med många olika moment hos varje patient som 

sjuksköterskan utför hos patienter som är inlagd på en IVA-avdelning samt 

att akuta situationer kanske oftare uppstår vilket gör att personalen då inte 

kan prioritera hygienrutinerna. 

 

Slutsats 

Sjuksköterskor arbetar idag fortfarande utifrån Florence Nightingale´s teori. 

Den belyser bl.a. vikten av god hygien och goda förhållanden i den miljö vi 

lever i (Kirkevold. 2000. s. 100-101). Trots att vi i vår tid förvärvat mycket 

mer kunskap om infektioner och smittspridning ökar spridningen av 

antibiotikaresistenta bakterier. Det är då motsägelsefullt att göra stora 

besparingar inom sjukvården, i form av mindre personal som skall vårda fler 

patienter, när man är medveten om att angivna hygienrutiner då inte kan 

följas tillfredställande.   
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De flesta studierna har inte specificerat könen på deltagarna vilket gör att 

kön inte utgör en faktor som påverkar följsamheten till handhygien. I de få 

studier där könsskillnader tagits upp som en faktor har resultatet inte visat på 

någon signifikant skillnad bland sjuksköterskor men i några av studierna ses 

ändå en skillnad mellan män och kvinnor i yrkesgruppen läkare där männen 

har signifikant sämre följsamhet till handhygienen. 

Moret et al. (2004) fann att det var en viss skillnad i följsamhet 

mellan könen vid t.ex. toalettbesök då manliga sjuksköterskor tvättade 

händerna mer sällan än kvinnliga.  

Denna studie har väckt intresset hos författarna att få se fler studier gjorda på 

enbart sjuksköterskor där just könsskillnader beaktas för att fastställa om det 

är ytterligare en faktor som påverkar följsamheten till handhygien. Inga 

svenska studier har granskats vilket också får oss att fundera på om resultatet 

är generaliserbart till den svenska sjukvården. 
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Bilaga 1. Inkluderade artiklar i studien 
Föefattare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/intervention Deltagare Analysmetod Huvudresultat Studiedesign 
-kvalitet 

Afif et al. 
2002 
Canada 

Att undersöka 
varierande faktorer 
associerade med 
följsamheten till  
åtgärder mot MRSA 
spridning under 
rutinvård vid patient 
omvårdnad.  
 

Observationsstudie av 
deltagarnas följsamhet  till 
användandet av handskar, 
rockar och handhygien. 

488 st observationer av 
lika många vårdpersonal, 
varav 184 st var 
sjuksköterskor. 

Multivarianta
nalys, 
Logistisk 
regressions 
analys, 
SAS program 
(version 6.03)

Följsamheten  med 
MRSA- åtgärder är låg. 
Det som påverkar 
sjukvårdsarbetares 
fölsamhet till hanhygienen 
är faktorer som irriterad 
hud hos 
sjukvårdspersonalen och 
”lågriskpatienter” 

 
 
DS= I 
 
 
 
 
 
 
 

Asiye D. 
Akyol 
2005 
Turkiet 

Att identifiera 
sjuksköterskors 
praktiska handhavande 
och åsikter om 
handtvätt under 
rutinomvårdnad av 
patienter. Undersöka 
riskfaktorer till dålig 
följsamhet med 
handhygien bland 
sjuksköterskor. 

Tvärsnittsstudie med 
frågeformulär där 
sjuksköterskor uppskattat 
sitt handhygien beteende. 

129 st sjuksköterskor Microsoft 
Excel, 
SPSS version 
10 for 
Windows, 
Chi-square 
test 

Sjuksköterskorna i studien 
hade dålig kunskap om 
värdet av handtvätt. 
Handtvätt påverkas av 
faktorer som 
arbetsförhållanden, brist på 
nödvändiga material och 
uttorkade, ömma händer 
efter frekvent tvättande. 

 
DS= I 
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Creedon, 
SA. 
2005 
Irland 

Att rapportera 
vårdpersonalens 
handhygien  utifrån ett  
beteende perspektiv 

Qvasiexperimentell studie 
utan kontrollgrupp med 
intervention i form av 
utbildning/upplysning och 
lättillgänglig handsprit. 
samt ett 
självskattningsformulär 
där attityder, upplevelser 
av och kunskap om 
följsamhet skattades av 
deltagarna.  

Totalt gjordes 314 
observationer av 
handhygienstillfällen av 
totalt 73 deltagare varav 
55 st var sjuksköterskor. 
62 st svarade på 
frågeformuläret. 

SPSS, Chi-
square, 
MATLAB, 
Mann-
Whitney u-
test, 
cronbach`s 
alfa 

Följsamheten ökar efter  
utbildning och bättre 
tillgänglighet av handsprit.  
Attityder och övertygelser 
är svåra att ändra på trots 
att kunskapen ökade efter 
upplysnings kampanjen. 

 
CCT= I 

Dancer et 
al. 
2005 
Skottland 

Att undersöka  
uppkomsten av MRSA 
på en intensivvårds- 
Avdelning under en 
fem-månadersperiod 

Retrospektiv studie där 
forskarna studerat 
patienters journaler, 
sjuksköterskors 
arbetsbelastning samt att  
vissa ytor på avdelningen 
och fingertoppar hos 18 
personal screenades och 
analyserades i lab. 

174 st patient 
inläggningar studerades. 

Linjär 
regressionsan
alys. 
Fisher exact 
test 

Sjukvårdspersonalen följer 
inte basala hand hygien 
rutiner när de har för 
mycket att göra. När det 
finns för få utbildade 
sjuksköterskor under 
dagtid uppstår oftare nya 
MRSA fall. 

 
DS= I 
 
 
 
 
 
 
 

Girou, E. 
et al. 
2004 
Frankrike 

Att mäta hur felaktigt 
använda handskar 
begränsar 
följsamheten av 
handhygien. 

Prospektiv 
observationsstudie där 
följsamheten med 
användandet av handskar 
och handtvätt observerades 
samt screening av 

120 sjukvårdspersonal, 
varav 72 sjuksköterskor.  
784 kontakter med 30 
patienters infekterade 
eller koloniserade med 
bakterier. 

Mann-
Whitney test, 
Chi-square, 
Fisher exakt 
test, Epi-info 
6,0, Statistica 

Handhygienen blir 
bristfällig då personal inte 
använder handskar på rätt 
sätt. Slarv med hand-
desinfektion efter 
användning  av handskar 

 
DS= I 
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mikroorganismer på 
handskar. 

101 observations- 
tillfällen. 
22 handskar screenades. 
 

4,5 och slarv med byte av 
handskar  mellan olika 
arbetsmoment hos samma 
patient gör att följsamheten 
försämras. 19 av 22 
handskar som screenades 
var kontaminerade med 
patologiska bakterier. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gould et 
al. 
2000 
England 

Att undersöka 
potentiell 
smittspridning under 
sjuksköterskors 
hembesök som kan  
orsakas av följsamhet 
av handhygien.  

Prospektiv studie 
observationsstudie med 
screening av 
mikroorganismer på 
fingrarna och 
frågeformulär om 
möjlighet till god 
följsamhet. 

17 sjuksköterskor och 
133 procedurer 
observerades, 126 
svarade på 
frågeformuläret. 

Cronbach`s 
alfa 

Motivation och 
medvetenhet om 
handhygien finns men 
följsamheten brister då det  
inte finns tillfredsställande 
tillgänglighet av adekvata 
hygienartiklar i 
hemvården. 

DS= II 
 
 
 
 
 
 
 
 

Harris et 
al. 
2000 
USA 

Att få information om 
handtvätt, attityder till 
handtvätt i olika 
patientgrupper samt 
attityder till 
interventioner som 
syftar till att öka 
fölsamheten. 

Studie med 
självskattningsformulär. 

199 st sjukvårdpersonal 
vid två olika sjukhus. 
Bortfall ej redovisat 

SAS software Följsamheten var beroende 
på patienternas diagnos. 
Lättillgängligheten till 
tvättställ och annan 
nödvändig 
handhygienutrustning 
ledde till ökad följsamhet. 
Deltagarna skattade själj 
att lättillgänglig utrustning 

 
DS= I 
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var det som de upplevde 
ledde till bäst följsamhet. 

 
 

Kho et al. 
2004 
USA 

Att undersöka faktorer 
associerade med 
sjukvårdens överföring 
av resistenta 
organismer genom att 
använda ett animerat 
geografiskt 
informationssystem. 

Retrospektiv studie med 
hjälp av datajournaler som 
jämfördes med 
sjuksköterskornas tid för 
inloggning efter 
patientkontakter. 

Patientinformation från 
2622 inlagda patienters 
journaler.  

Microsoft 
Access table 
format med 
ArcMap 9.0 
GIS software 
(ESRI, 
Redlands 
CA)  

Sjuksköterskan har för 
många patienter på kort tid 
och hinner inte genomföra 
ordentlig handhygien 
mellan varje 
patientkontakt.  

 
DS= I 
 
 
 
 
 
 

 
Larson et 
al. 
1997 
USA 

Att undersöka och 
försöka förbättra 
följsamhet till 
handhygien med hjälp 
av flera faktorer, som 
benägenhet, 
tillgänglighet av 
hygienartiklar och 
förstärkande faktorer.  

Prospektiv qvasi-
exprimentell studie under 
12 månader med 
intervention i form av 
focusgrupp, installation av 
automatiska tvättställ och 
feedback till personalen. 
En exprimentgrupp bestod 
av sjuksköterskor på en 
neurokirurgisk IVA avd. 
och kontrollgrupp var 
sjuksköterskor på en 
kirurgisk IVA avd.   

365 observationsperioder 
under sammanlagt 
301timmar resulterade i 
2624 observationer av 
handtvätt. 
19 ssk i exp.grupp och 
21 st i kontr.grupp 
svarade på ett 
frågeformulär om sitt 
handhygienbeteende 
innan intervebtionen och 
20 resp. 11 svarade efter 
interventionen.    

Cronbach`s 
alfa, Kruskal 
Wallis analys, 
chi-square 
test 

Sjuksköterskorna skattade 
sin kunskap och 
benägenhet till handhygien 
lika innan interventionen 
som efter. Man kunde se 
att följsamheten var större i 
experimentgruppen än i 
kontrollgruppen direkt 
efter interventionen men 
efter 4-6 mån sjönk 
följsamheten och var lika i 
båda grupperna.   

 
CCT= I 
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Moret et 
al. 
2004 
Frankrike 

Att undersöka om 
självuppskattnings 
formulär är ett bra sätt 
att mäta följsamheten 
av riktlinjer gällande 
handhygien. 

Observations studie och 
självuppskattningsformulär

206 st sjukvårdare 
observerades under en 
dag. 
1050 st av 1263 fyllde i 
självskattningsformulär 

Cronbach`s 
alfa, qhi-test, 
fisher exakt 
test, S-plus, 
SPSS 

Observation och 
självskattning är lika 
tillförlitliga. 
Sjuksköterskor skattar sin 
följsamhet själv något 
sämre än vad 
observationerna. visade. 
Utbildning & tillgänglighet 
ökar följasmheten. Dålig 
följsamhet innan arb.pass 
& efter rast. Ingen skillnad 
pga ålder. Manliga ssk 
något sämre än kvinnliga 
m handhygien efter 
toabesök. 
 

 
DS= II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pittet et al. 
1999 
Schweiz 

Att identifiera tillfällen 
till icke-följsamhet 
med handtvätt under 
rutinomvårdnad hos 
patienter. 

Observationsstudie där 
tillfällen till handtvätt 
observerades av fem 
infektionssköterskor. 

2834 observerade 
tillfällen för handtvätt 
bland 1043 st 
sjukvårdspersonal varav 
520 st sjuksköterskor. 

Logistisk 
regressions 
modell, chi-
square test, 
stata verision 
5. 

Följsamheten var 
medelmåttig och skillde 
sig mellan olika yrken. 
Följsamheten var lägre på 
kirurg och Iva-avdelningar 
än pediatrikavdelningar. 
Följsamheten var lägre vid 
morgonskiften och under 
veckorna och varierade  
under olika typer av  

 
DS=I 
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patientvård.  
 

Quiros et 
al. 
2007 
USA 

Att analysera attityder 
hos personalen på en 
intensivvårdsavdelning 
gentemot att praktisera 
riktlinjer i allmänhet 
och gentemot riktlinjer 
för handhygien. 

Tvärsnittsstudie med 
anonymt frågeformulär. 

1359 formulär 
returnerades varav 1003 
från sjuksköterskor, 
bortfall ej beskrivet. 

Linjär 
regressionsan
alys 

Sjukvårdspersonal inom 
pediatriken hade 
signifikant  mer positiva 
attityder till att följa 
riktlinjer än övriga 
avdelningar.  
Äldre personal var mer 
positiv till att följa 
riktlinjer än yngre. 

 
DS= I 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raboud et 
al. 
2004 
Canada 

Att erhålla data  från 
sjukvårdspersonal 
angående deras 
handtvättsbeteende vid 
olika patientbesök. 

Observationsstudie där 
hygienpersonal 
observerade 
sjuksköterskorna och ett 
självskattningsformulär 
där sjuksköterskorna fick 
fylla i antal patientbesök 
och vad besöken innebar. 

7 sjuksköterskor 
observerades en dag eller 
natt var och gjorde 
sammanlagt 
379 patientbesök 

GEE logistic 
regression 
model 

Personal uppskattar antal 
besök färre än de som 
observerar dem gjorde. 
Största risk för smitta är 
vid kontakt m. 
kroppsvätska, hud, ytor 
och med. utr. som delas av 
pat. Tvättar inte alltid 
händer efter användning av 
hanskar. Stor del använder 
handskar vid kontakt eller 
tvättar händer efter kontakt 
m kroppsvätskor, mindre 
vid hudkontakt och få vid 

 
DS=I 
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kontakt m ytor el med utr. 
Om man blir ”avbruten” 
brister följsamheten. 

 
 
 
 

Sax et al. 
2007 
Schweiz 

Att finna olika 
beteendemönster i 
sjukvårdspersonalens 
motivation till att 
eftersträva handhygien 
på en vårdinstitution 
efter olika 
handhygienskampanjer 
under tio år. 

Tvärsnittsstudie med 
anonymt frågeformulär där 
sjukvårdpersonal svarat på 
frågor om sin följsamhet 
till handhygien. 

1 042 formulär av 2 961 
returnerades varav 629st 
var besvarade av 
sjuksköterskor. 

Multivarianta
nalys, Fisher 
exact test, 
Mann-
Whitney U 
test, 
Wilcoxon 2-
sample test, 
SPSS 
verision 10. 

Efter en lång tids 
handhygienkampanjer är 
övertygelsen om att 
beteendet att följa givna 
handhygien rutiner drivs av 
påtryckning och insikten 
om hög egeneffektivitet  

 
DS= I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van de 
Mortel et 
al.  
2001 
Australien 

Att undersöka om det 
finns skillnader i 
följsamhet av 
handhygien mellan 
könen i samma 
yrkesgrupp och mellan 
yrkesgrupperna. 

Observationsstudie Totalt 249 observationer 
varav 42 på 
sjuksköterskor (9 män & 
33 kvinnor) 

SPSS 6.1 Överlag har kvinnlig 
personal bättre följsamhet 
till handhygien än manliga 
efter patientkontakt. Bland 
sjuksköterskor var 
skillnaden inte statistisk 
signifikant mellan könen 
men männen hade lite 
bättre följsamhet. 

DS=II 
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Wendt et 
al. 
2004 
Tyskland 

Att undersöka hur ofta 
sjukvårdspersonal 
använder antiseptisk 
handsprit efter 
specifierade aktiviteter 
rankade i Fulkerson 
skalan. 

Observationssudie där 
handhygienen 
observerades och 
bedömdes utifrån  
Fulkerson scale, som är ett 
instrument där rena till 
smutsiga aktiviteter rankas 
från 1-15. Vid aktiviteterna 
5-15 skall 
handhygienrutiner följas 

2 138 observationer där 
31,7% av 
observationerna gjordes 
på läkare och 68,3% 
gjordes på 
sjuksköterskor 

Chi-square 
test, Fisher´s 
exact test 

Läkare sämre följsamhet 
än ssk. IVA pers. sämre än 
de på vanliga avd. Dålig 
medvetenhet om vad som 
är riskaktiviterer (enl 
Fulkerson scale) bland 
personal. Följsamheten 
inte alltid adekvat med 
riskerna. 

 
DS=I 

 
Exkluderad artikel 
 

O`Boyle et 
al. 2001 
USA 

Att beskriva 
självskattningsformulä
ret HAI och efter en 
studie diskutera om 
det är ett adekvat 
instrument att använda 
för att mäta 
motivationen till 
handhygien och att 
identifiera viktiga 
faktorer som påverkar 
motivationen. 

Observationsstudie med ett 
självskattningsformulär 
(HAI). 

120 sjuksköterskor. 20 st 
i en pilotstudie och 100 
st i studien. Alla 120 
redovisas i resultatet. 

Cronbach`s 
alpha 

HAI formuläret är ett bra 
instrument att nå insikt om 
beteenden, värderingar, 
känslor och övertygelser 
om handhygien bland 
personal. Men författarna 
anser att vidare utveckling 
av instrumentets validitet 
bör göras. 

DS= I 
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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, Johanson och Pejlert (1999)
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Klassificering och värdering av studier 

• Randomiserad kontrollerad studie (RCT) är en prospektiv studie 

där man jämför undersökningsgrupper där deltagarna slumpvis har 

fördelats till antingen en kontrollgrupp eller till en eller flera 

experimentgrupper. 

• Kontrollerad klinisk studie (CCT) är en studie där man jämför en 

experimentgrupp med en kontrollgrupp eller med en tidigare 

kontrollgrupp (historisk kontroll). 

• Deskriptiv studie (DS) beskriver förekomst, samband eller händelseförlopp 

hos en definierad grupp och saknar jämförelsegrupp. 
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