
Abstrakt     
Bakgrund. Antalet äldre som bor på äldreboenden ökar. Äldre drabbas lättare av 
infektioner vilket leder till ökad sjuklighet och dödlighet. Den vanligaste 
smittvägen är via händerna och för att de äldre inte ska utsättas för lidande i 
onödan, så spelar vårdpersonalens hygienrutiner en betydande roll för att 
förhindra smittspridning. Handhygien är en av de effektivaste åtgärderna.  
Syfte. Studiens syfte var att belysa tillämpningen av hygienrutiner på 
äldreboenden för att förebygga smittspridning.  
Metod. En systematisk litteraturstudie gjordes och den innefattade 13 
vetenskapliga artiklar. Innehållsanalys användes för att identifiera tre kategorier: 
betydelsen av handhygien, betydelsen av hygienrutiner samt betydelsen av att 
förhindra smittspridning.  
Resultat. Resultatet visar att vårdpersonalen i stort har kunskap om handhygien, 
hygienrutiner och smittvägar, men att följsamheten är bristfällig eller att den 
uteblir helt. Orsakerna kan vara personalbrist, föråldrade hygienrutiner eller 
felaktiga rutiner. Vaccinering kan förhindra smittspridning, men det görs inte fullt 
ut. Hygiensjuksköterskan har en viktig roll gällande utbildning och information.    
Slutsats. I stort är vårdpersonalen dålig på att tillämpa hygienrutiner. 
Hygienrutinerna behöver ses över och förnyas och arbetsgivare måste se till att 
förutsättningar finns för att goda hygienrutiner ska kunna tillämpas. Mer 
utbildning och uppföljning behövs.  
 
 
Nyckelord. Handdesinfektion, sjukhem, smittspridning och 

smittspridningskontroll 
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Introduktion 
Antalet äldre som bor på äldreboenden ökar, en orsak till detta är att befolkningen 

blir allt äldre. Äldre människor har en ökad känslighet för att drabbas av 

infektioner, därför är det av stor vikt att risken för att utsättas för infektioner 

minskas så gott det går. Vårdpersonalen bör därför vara medveten om vilka 

rutiner som finns för att förhindra smittspridning och vart man kan finna 

information. Rutiner för handhygien, användning av skyddskläder, stickande och 

skärande material, handhavande och bortförande av avfall, blodavfall samt 

desinfektering och sterilisering av ytor och utensilier bör utarbetas då det finns 

många faktorer som påverkar hur känslig en person är för att ådra sig en infektion 

(Ward, 2001). 

 

Riskfaktorer för smittspridning på äldreboende innefattar både vårdtagare samt att 

de bor på en institution. En vanlig vårdtagare på ett äldreboende är ofta en kvinna 

som är över 80 år, har nedsatt fysik och många underliggande sjukdomar. De 

individuella riskfaktorerna för att få en infektion kan orsakas av undernäring, 

dåligt immunförsvar, multipla kroniska sjukdomar, medicinering och dåliga 

hostreflexer. Vårdtagaren kan på grund av dåligt minne glömma att tvätta 

händerna efter toalettbesök. Andra faktorer är att vårdtagarna har problem med 

urin- eller faecesinkontinens, har KAD, är sängbundna, har sond eller 

trackeostomi. De institutionella faktorer som är associerade med en ökad risk för 

smittspridning varierar. Social gemenskap i form av olika gruppträffar för 

vårdtagarna ska främja god hälsa, men dessa aktiviteter ökar också risken för att 

exponeras för olika smittämnen. Aktiviteter som gemensamma måltider, 

gymnastik, terapiverksamhet eller att vårdtagarna delar badrum är sådana 

riskfaktorer (Yoshikawa & Ouslander, 2002, s. 79, 134-135).   

 

Den vanligaste av alla smittvägar är kontaktsmitta via händerna. Den största 

smittrisken utgör en direkt kontaktsmitta från ett infekterat sår eller en 

nagelbandsinfektion eller dylikt. I vården är dock indirekt kontaktsmitta via 

tillfälligt förorenade händer den smittväg som har störst betydelse. En snabb och 

effektiv metod för att minska bakteriemängden är handdesinfektion med 

alkoholbaserat desinfektionsmedel. Detta är vetenskapligt välgrundat och bekant 
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för all vårdpersonal, men goda kunskaper och basala hygienrutiner och 

handhygien leder inte alltid till ett korrekt beteende (Socialstyrelsen, 2006). 

 

För att förhindra smittspridning, vidta försiktighetsåtgärder och följa 

hygienrutiner spelar personalen på äldreboenden en betydande roll. Handhygien är 

en åtgärd som inte är så betungande och som är mycket effektiv gällande att 

förhindra smittspridning, men tyvärr så brister många i praktiken både när det 

gäller handhygien och att använda handskar. Detta syns tydligt vid 

underbemanning av vårdpersonal (Yoshikawa & Ouslander, 2002, s. 91).   
 

För att begränsa risken för vårdrelaterade infektioner skall hälso- och 

sjukvårdspersonal iaktta följande vid vård och behandling, undersökning eller 

annan direktkontakt med patienter: Arbetskläderna ska ha korta armar och de ska 

bytas dagligen, eller oftare vid behov. Finns det risk för att arbetskläderna 

kommer i kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material ska 

engångsförkläde av plast eller skyddsrock användas. Inga armbandsur eller 

smycken på händer eller underarmar. Omedelbart före och efter varje 

direktkontakt med patient ska händerna desinficeras med ett alkoholbaserat 

handdesinfektionsmedel. Händerna ska även desinficeras både före och efter 

användning av handskar. Är händerna synligt smutsiga ska de tvättas med vatten 

och flytande tvål innan de desinfekteras. Händerna ska alltid tvättas med vatten 

och flytande tvål före desinfektion om patienten har gastroenterit. Har händerna 

tvättats ska de vara torra innan de desinfekteras. Vid kontakt med eller risk för att 

komma i kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material ska 

skyddshandskar för engångsbruk användas. Direkt efter varje arbetsmoment ska 

handskarna tas av och de ska bytas ut mellan varje arbetsmoment (SOSFS 

2007:19) 

 

Infektioner till följd av brister i vårdrutiner vill varken personal eller vårdtagare 

drabbas av, oavsett om det beror på slarv eller okunnighet (Gustavsson, Norberg 

och Struwe, 2000, s.7). Handhygien är en av de effektivaste 

infektionsförebyggande åtgärderna och även en av de mest självklara och enklaste 
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åtgärder som vi kan vidta för att reducera förekomsten av infektioner (Stordalen, 

1999, s.54-55). 

 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien är att belysa tillämpningen av hygienrutiner på 

äldreboenden för att förebygga smittspridning. 

 

Frågeställningar 

- Hur ser rutinerna för hygien ut på äldreboenden? 

- Hur följer vårdpersonalen de hygienrutiner som finns? 

 

Metod 
Litteraturstudie 

Genom att göra systematiska litteraturstudier kan många kliniska frågeställningar 

besvaras. I en systematisk litteraturstudie ska det finnas klart formulerade 

frågeställningar, kriterier, metoder för sökning samt urval av artiklar. Relevanta 

studier inkluderas efter kvalitetsbedömning och svaga studier utesluts (Forsberg & 

Wengström, 2003, s. 26-27). För att uppnå syftet och finna svar på 

frågeställningarna har en systematisk litteraturstudie tillämpats. Litteraturen har 

kritiskt granskats och sammanställts, detta för att åstadkomma en sammanfattning 

av tidigare genomförda empiriska studier.  

 

Litteratursökning 

Sökning av litteratur gjordes i databaserna Pubmed/Medline och Cinahl med hjälp 

av engelska MeSH-termer. De termer som användes var nursing home, long term 

care, disease transmission, disease transmission professional to patient, 

handwashing, infection control och infection control policies. Även manuella 

sökningar har gjorts i tillgängliga böcker, tidsskrifter och referenslistor. De 

begränsningar som användes på artiklar i Pubmed/Medline var att de skulle vara i 

fulltext, vara skrivna på engelska, handla om människor samt vara publicerade 

mellan år 1996-2007. I Cinahl gick det inte att använda samma begränsningar då 

antalet sökträffar blev för få. Därför användes publiceringsår 1996-2007 samt 

engelska som begränsning. I tabell 1 återfinns använda sökord och sökstrategier 
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samt antal träffar i respektive databas. Den visar även hur många artiklar som gick 

vidare.  

 

Tabell 1. Översikt över databaser och antal träffar, samt antal artiklar som gick 
vidare. Sökningen utfördes under veckorna 46- 49, år 2006, samt veckorna 41 –  
44, 2007. 

 
* Limits: Fulltext, skrivna på engelska, handla om människor, vara publicerade mellan år 1996-

2007. 

** Limits: Skrivna på engelska, vara publicerade mellan år 1996-2007.  

 

Sökord Databas 
Pubmed* 
(Medline) 
antal 
träffar  

Artiklar 
som gick 
vidare 

Databas 
Cinahl ** 
antal 
träffar 

Artiklar 
som gick 
vidare 

Databas 
Pubmed* 
(Medline) 
antal 
träffar 
V. 41-44, 
2007 

Artiklar 
som gick 
vidare 

Nursing home OR 
Long term care AND 
disease transmission 

26  4 102  2 
 

8 3 

Nursing home OR 
Long term care AND 
disease transmission 
AND infection 
control 

9  0 75  0 6 0 

Nursing home OR 
Long term care AND 
disease transmission 
professional to 
patient  

9  0 25  0 4 0 

Nursing home OR 
Long term care AND 
handwashing 

17  9 179  4 4 2 

Nursing home OR 
Long term care AND 
infection control 
policies 

23  3 13  0 1 0 

Nursing home OR 
Long term care AND 
handwashing AND 
infection control 

13  0 157  2 3 0 

Nursing home OR 
Long term care AND 
handwashing AND 
infection control 
policies 

2  0 4  0 0 0 

Summa 99 16 555 8 26 5 
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Inklusions- och exklusionskriterier 

I studien inkluderades artiklar utifrån syfte samt enligt nedan specificerade 

kriterier. Kriterier för inklusion var studier som handlade om handhygien, 

riktlinjer och smittspridning på äldreboenden. Studier som handlade om hur 

vårdpersonal följer hygienrutiner på äldreboenden, studier som var publicerade 

från år 1996-2007 samt studier som är skrivna på engelska.  

 

Kriterier för exklusion var studier som är gjorda på sjukhus eller i hemsjukvård. 

Studier som är skrivna på annat språk än på engelska. Studier som är publicerade 

före år 1996 och ej i fulltext samt studier utan abstrakts och studier som är gjorda 

på djur. 

 

Klassificering och värdering av studier 

Klassifiering av vetenskapliga studier gjordes enligt Statens Beredning för 

medicinsk Utvärdering (SBU) och Svensk sjuksköterskeförening (SSF), (SBU, 

SSF 1999:3, s.14-15). 

- Randomiserad kontrollerad studie (RCT) är en prospektiv studie. Där 

indelas deltagarna slumpvis in i en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Därefter jämförs grupperna. 

- Kontrollerad klinisk studie (CCT) är en studie där en experimentgrupp 

jämförs med en kontrollgrupp eller med en tidigare kontrollgrupp. 

- Deskriptiv studie (DS). Denna studie beskriver förekomst, samband eller 

händelseförlopp hos en definierad grupp, men jämförelsegrupp saknas. 

 

Kvalitetsgranskning av studier 

De granskade studiernas vetenskapliga kvalitet har bedömts utifrån en tregradig 

skala. Hög vetenskaplig kvalitet (I), medelgod vetenskaplig kvalitet (II) och låg 

vetenskaplig kvalitet (III) enligt (SBU, SSF 1999:3, s. 39, 43-44). 
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Tabell 2. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet av studier med 

kvantitativ metod enligt (SBU, SSF 1999:3, s. 39, 43-44).  
 I = Hög vetenskaplig kvalitet II = 

Medelgod 
vetenskaplig 

kvalitet 

III = Låg vetenskaplig kvalitet 

RCT Större välmonitorerad 
multicenterstudie med adekvat 
beskrivning av protokoll, 
material och metoder inklusive 
behandlingsteknik. 
Patientmaterialet 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. 

CCT Väldefinierad frågeställning, 
tillräckligt antal patienter och 
adekvata statistiska metoder.  

 
_ 

Litet antal patienter, tveksamma 
statistiska metoder. 

DS Stort konsekutivt 
patientmaterial som är väl 
beskrivet och analyserat med 
adekvata statistiska metoder  
(t ex multivariat analys, fall-
kontrollmetodik, etc).  
Lång uppföljning.  

 
 
 

_ 

Begränsat patientmaterial 
otillräckligt beskrivet, alltför 
kort uppföljning eller 
inadekvata statistiska metoder.  

RCT = Randomiserad kontrollerad studie 
CCT = Kontrollerad klinisk studie 
DS = Deskriptiv studie 
 
 
Bearbetning och analys av insamlat material 

Litteraturen har bearbetats och analyserats i tre steg enligt (SBU, SSF 1999:3, 

s.15-16).  

 
Fas 1.  

En databassökning genomfördes vilket sammanlagt resulterade i 680 träffar. Allra 

först lästes titlar och dubbletter kunde sorteras bort. Därefter lästes abstrakts av 

författarna för att kunna välja ut relevanta artiklar för fortsatt granskning. 

Reviewartiklar exkluderades. Vid granskningen lades fokus på de studier som 

överrensstämde med syfte och frågeställningar. Efter denna första bedömning 

exkluderades 632 artiklar eftersom de inte stämde in på syfte, frågeställningar 

eller inklusionskriterier. Antalet artiklar som var relevanta för fortsatt granskning 

var 24 stycken. Samma process genomfördes under veckorna 41-44, 2007 och 

visade att ytterligare 26 artiklar tillkommit och av dem var fem relevanta för 

studien. 
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Fas 2.  

Efter det första urvalet skrevs 29 artiklar ut i fulltext. Samtliga artiklar lästes av 

två författare. En manuell sökning gjordes i artiklarnas referenslistor och 

ytterligare en artikel inkluderades i studien. Artiklarna bedömdes efter en, av 

författarna, omarbetad artikelgranskningsmall, se bilaga 1. För att studien skulle 

gå vidare för fortsatt granskning måste minst ett av resultatmåtten finnas med. 

Efter denna granskning och bedömning av artiklarna återstod 17 artiklar som gick 

vidare till fas 3 för kvalitetsgranskning.   

 

Fas 3.  

Utifrån kvalitetskraven (bilaga 2) genomfördes den vetenskapliga bedömningen. 

Bedömningarna och resultaten diskuterades och resultaten sammanvägdes. Denna 

kvalitetsgranskning gjordes gemensamt av författarna. Det resulterade i att 

ytterligare fyra artiklar föll bort. De artiklar som inkluderats, 13 stycken, finns 

redovisade i tabell 3a (bilaga 4) och i löpande text under resultatdelen. De artiklar 

som exkluderats finns redovisade i tabell (bilaga 3). 

 

Analys 

Analysens syfte är att bringa ordning bland data för att ge överskådlighet och 

systematik. Analysen ska ge data en ändamålsenlig och tolkningsbar form för att 

få observationsutfallet relaterat till problemställningen i studien (Backman, 1998, 

s.29). Mönster identifierades och data gjordes förståeligt genom att studierna har 

lästs och bearbetas, så att resultat kan presenteras (Forsberg & Wengström, s.145-

146). Artiklarna lästes upprepade gånger. Efterhand växte mönster fram och 

artiklarna sorterades och delades upp i olika kategorier, se nedanstående tabell. 

Det ledde till att tre kategorier framkom: betydelsen av handhygien, betydelsen av 

hygienrutiner samt betydelsen av att förhindra smittspridning. 
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Tabell 3. Översikt av subkategori och kategori. 

Subkategori Kategori 

• Handsprit 

• Handskar 

• Dåliga tvättmöjligheter 

• Personaltäthet 

 

• Betydelsen av 

handhygien 

• Okunskap 

• Bristande rutiner 

• Hygiensjuksköterska 

• Utbildning 

 

• Betydelsen av 

hygienrutiner 

• Vårdtagare med sår 

• Infekterade vårdtagare 

• Städrutiner 

• Vaccination 

• Vårdtagare som delar rum 

 

• Betydelsen av att 

förhindra 

smittspridning 

 

 

Etiska överväganden 
God etik är en viktig aspekt vid all vetenskaplig forskning därför bör etiska 

överväganden göras innan arbetet med en systematisk litteraturstudie påbörjas 

beträffande urval och presentation av resultatet.  Det är viktigt att välja studier 

som genomgått etiska överväganden eller har fått tillstånd från en etisk kommitté 

och att alla artiklar som ingår i litteraturstudien är redovisade. Alla resultat ska 

vara presenterade oavsett om resultatet stöder forskaren eller ej, då det är oetiskt 

att bara presentera artiklar som stödjer forskarens åsikt (Forsberg & Wengström, 

2003, s.73-74). Studierna som ingår i denna litteraturstudie är av redan publicerat 

material och är redan granskade av en etisk kommitté. Därför behövs ingen vidare 

etisk granskning. 
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Resultat 
I resultatet presenteras 13 kvantitativa studier varav sju studier är gjorda i USA, 

två studier i Kanada och en studie vardera från Australien, Slovenien och Spanien 

samt en studie från både USA och Kanada. Artiklarna presenteras detaljerat i 

bilaga 4, tabell 4a. De kategorier som framkom vid analysen av artiklarna var 

betydelsen av handhygien, betydelsen av hygienrutiner samt betydelsen av att 

förhindra smittspridning. Vissa av studierna presenteras under två av kategorierna. 

 

Betydelsen av handhygien. 

Inom denna kategori återfinns 6 studier. 

I en deskriptiv studie (DS) av Arnold et al. (2006), som bedömts vara av en hög 

vetenskaplig kvalitet, har de undersökt varför grupp A streptokocker (GAS) 

spreds på ett äldreboende i USA och orsakade flera sjukdomsfall och dödsfall. 

Äldreboendet hade 104 vårdplatser, men vid tiden för studien fanns 95 vårdtagare 

där. Boendet var uppdelat på fyra avdelningar. Vårdpersonalen fick fylla i en 

enkät angående vårdtagarnas hälsohistoria, vårdtagarnas medicinska problem och 

vilket hjälp de behövde av vårdpersonalen. Vårdpersonalen fick även fylla i en 

enkät angående deras arbetsschema, ansvarsområden, omvårdnad hos vårdtagarna 

och på vilken avdelning de arbetade, hygienrutiner och om de nyligt varit sjuka 

själva. Studien visade att fyra bekräftade fall och två förmodade fall av GAS 

inträffade mellan 16/3-1/4 2004 bland vårdtagarna. Fyra vårdtagare avled på 

grund av GAS. Utbildning gavs till vårdpersonalen vid varje treskift angående hur 

viktigt det var med handhygien och vikten av att följa hygienrutiner för att 

undvika smittspridning av GAS från sjuka vårdtagare. För att upptäcka nya fall av 

GAS följdes temperaturkurva på alla vårdtagare tre gånger dagligen under 14 

dagar.  

 

I en kontrollerad klinisk studie (CCT) av Fendler et al. (2002), som bedöms vara 

av hög vetenskaplig kvalitet, ville de undersöka vilken effekt och vilka resultat 

som uppnås när vårdpersonalen på ett äldreboende använder handsprit när det 

gällde typ av infektioner och frekvensen av dem. Studien utfördes på ett 

äldreboende med sex avdelningar och 265 anställda. Två avdelningar fick utgöra 

experimentgrupper där personalen fick använda handsprit i form av en gel och de 
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återstående avdelningarna fick utgöra kontrollgruppen och skulle enbart tvätta 

händerna med en antibakteriell tvål och vatten. Experimentgrupperna skulle 

använda handsprit mellan varje vårdtagare, mellan olika vårdprocedurer samt 

innan medicingivning om inte händerna var synbart smutsiga. De skulle även 

tvätta händerna med en antibakteriell tvål efter var femte gång de använt 

handspriten. Studien visade att när vårdpersonalen använde handsprit reducerades 

både frekvensen av infektioner och olika typer av infektioner signifikant under 

studiens gång.  

 

I en deskriptiv studie (DS) av Greene et al. (2005), som bedöms vara av hög 

vetenskaplig kvalitet, undersöktes varför dödsfall av grupp A streptokocker 

(GAS) ökat på ett äldreboende i Georgia. Målet var att förhindra fortsatt spridning 

av infektionen och att förhindra fler dödsfall, att identifiera riskfaktorer bland 

vårdtagarna och att fastställa hur smittspridningen skett på äldreboendet. Vid 

observationer hur hygienrutinerna följdes såg de att det var svårt att tvätta 

händerna mellan vårdtagarna. Tvättställen delades mellan olika vårdtagare och var 

badrummet upptaget fick vårdpersonalen leta ett annat. Dessutom var hållare med 

handskar endast uppsatta i sköterskornas rum i var sin ände av korridoren. För att 

förbättra rutinerna för handhygien på äldreboendet tillkallades en hygiensköterska 

från det lokala hälsodepartementet och utbildade all vårdpersonal. Dessutom 

sattes hållare för handsprit och handskar upp utanför varje vårdtagares rum. 

Studien visade att förbättrad handhygien minskade smittspridningen. 

 

I en deskriptiv studie (DS) av Loeb et al. (2002), som bedöms vara av hög 

vetenskaplig kvalitet, undersöktes vilka antibiotika- och institutionella riskfaktorer 

som fanns på äldreboenden i Kanada och USA för att undvika utveckling av 

resistenta bakterier bland vårdtagarna. I studien deltog sammanlagt 50 

äldreboenden ifrån fyra kanadensiska provinser och fyra angränsande stater i 

USA, sammanlagt 9156 vårdtagare. Ett frågeformulär skickades ut angående 

storleken på boendena, (antalet sängplatser), bruket av sonder, katetrar, antalet 

sängliggande- och rullstolsbundna vårdtagare, personaltäthet, användandet av 

antibakteriella tvålar, samt antalet tvättställ som fanns. De ville se vilken effekt 

antalet vårdpersonal, användandet av antibakteriella tvålar, samt antalet tvättställ 

hade för att minska risken av att få resistenta bakterier. Studien visade att genom 
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att öka personaltätheten, installera flera tvättställ, samt öka användningen av 

antibakteriell tvål så kunde spridningen av resistenta bakterier minskas. 

 

I en randomiserad kontrollerad studie (RCT) av Mody et al. (2003), som bedöms 

vara av en hög vetenskaplig kvalitet, ville de på ett äldreboende undersöka vilken 

inverkan införandet av handsprit hade bland vårdpersonalen och deras kunskap 

och följsamhet angående handhygien, samt undersöka antalet mikroorganismer på 

vårdpersonalens händer. Studien gjordes på ett äldreboende med 162 vårdplatser. 

Två avdelningar med 36 vårdplatser vardera blev en experimentgrupp och en 

kontrollgrupp. I experimentgruppen skulle vårdpersonalen använda sig av 

handsprit och i kontrollgruppen skulle vårdpersonalen enbart tvätta händerna med 

tvål och vatten. Studien delades in i fyra faser under en ett-årsperiod. Studien 

visade att experimentgruppen ökade sin användning av handsprit och att den 

upplevdes som en mer lättillgänglig metod, samt att den var mindre uttorkande än 

tvål och vatten. Antalet mikroorganismer på vårdpersonalens händer var 

oförändrat, men handspriten var mer effektiv på att ta bort gramnegativa bakterier 

och stafylokockus aureus. 

 
I en kvalitativ studie (DS) av Thompson et al. (1997), som bedöms vara av hög 

vetenskaplig kvalitet, observerades utövandet av handskanvändning och 

handhygien, samt att undersöka vilken effekt det har gällande smittspridning på 

äldreboendet. Detta äldreboende hade 255 bäddar uppdelat på tre flyglar. Där 

observerades olika interaktioner mellan vårdpersonal och vårdtagare och delades 

in i en skala där olika aktiviteter graderades efter hur stor risken var för 

smittspridning. Totalt observerades 230 interaktioner. Studien visade påfallande 

brister i handskanvändning och i handhygien. Den främsta orsaken till att inte 

hygienrutinerna fungerade berodde på att vårdpersonalen ej bytte handskar eller 

att de inte tog av sig handskar som var kontaminerade. Det visade sig också att 

vårdpersonalen inte tvättade händerna under kontakt med vårdtagarna. 

Hygienrutinerna följdes dock mer ofta vid såromläggning än vid annan 

omvårdnad.   
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Betydelsen av hygienrutiner 
Inom denna kategori återfinns fem studier. 

Dominguez-Berjón, Hernando-Briongos, Miguel-Arroyo, Echevarria & Casas 

(2007), har i en deskriptiv studie (DS), som bedömts vara av medelgod 

vetenskaplig kvalitet, undersökt vad som orsakade ett epidemiskt utbrott av 

konjunktivit på ett äldreboende i Spanien. De undersökte vilka åtgärder som 

vidtogs för att bekämpa utbrottet och vilka riskfaktorer för smittspridning som 

fanns. Vid tiden för utbrottet fanns det 118 vårdtagare på äldreboendet och 121 i 

personalgruppen. Utbrottet varade i 120 dagar och 36 vårdtagare och tio ur 

personalgruppen insjuknade. Information samlades in angående vilka som 

insjuknat, ålder, kön samt vilken våning på äldreboendet som vårdtagaren bodde 

på och om det var enkel- eller dubbelrum. Även information om vilken typ av 

symtom, eventuella komplikationer och behandling som gavs samlades in. 

Förbättrade hygienrutiner infördes. Användningen av handsprit och städning med 

desinfektionsmedel ökade, vårdpersonal skulle använda handskar när de 

behandlade vårdtagare med konjunktivit och handtvätt skulle utföras före och 

efter kontakt. Insjuknad personal fick inte arbeta och vårdtagarna isolerades, samt 

att restriktioner för besökande infördes. Personalkläder skulle bytas dagligen och 

hos vårdtagare som insjuknat skulle sängkläder skulle bytas dagligen. Även 

information angående vikten av att följa hygienrutinerna gavs. Studien visade att 

efter införandet av förbättrade hygienrutiner upphörde smittspridningen. 

 

Li, Birkhead, Strogatz och Coles (1996) har i en kontrollerad klinisk studie 

(CCT), som bedömts vara av hög vetenskaplig kvalitet, undersökt vad som 

orsakade utbrott av luftvägsinfektioner och gastroenteriter på äldreboenden i New 

York. Studien fokuserade sig på äldreboenden som hade haft flera utbrott av 

magsjuka, luftvägsinfektioner eller andra infektioner. I experimentgruppen 

inkluderades alla äldreboenden som hade rapporterat två eller flera utbrott av 

luftvägsinfektioner eller gastroenteriter under 1992, det var 61 boenden. Av 629 

äldreboenden som inte hade haft några utbrott valdes 122 ut genom randomisering 

till kontrollgruppen. Ett frågeformulär skickades till varje äldreboende, det var 

indelat i tre frågeställningar: 1) Vårdtagarnas hälsostatus, ålder, samt antal 

vårdtagare som vaccinerat sig mot Influensa A. 2) Antalet vårdplatser på 

äldreboendena samt antal enkel- och dubbelrum, om boendet är kommunalt eller 



                                                    15   

privatägt. 3) Om det fanns skrivna hygienrutiner, om det fanns en 

hygiensjuksköterska och hur många timmar per vecka hon arbetade på 

äldreboendet, om personalen utbildades i hygienfrågor samt hur många av 

vårdtagarna som överlevde infektionsutbrott. Studien påvisade att på de flesta 

äldreboenden fanns det hygienrutiner som skulle följas vid Influensa A och 

Tuberkulosutbrott, men inte vid Methicillinresistenta Staphylococcus aureus, 

Hepatit B och Clostridium difficile. I experimentgruppen hade 54 procent av alla 

äldreboenden rutiner att följa vid sjukdom hos vårdpersonal, vid till exempel 

diarré, feber och hosta. I kontrollgruppen var motsvarande siffra 60,5 procent. 

 

I en randomiserad kontrollerad studie (RCT) studie av Makris, Morgan, Gaber, 

Richter och Rubino (2000), som bedöms vara av hög vetenskaplig kvalitet, 

värderades effekten av att införa omfattande och förebyggande riktlinjer för 

hygienrutiner för att se vilken effekt det hade på antalet infektioner på 

äldreboenden. Detta värderades utifrån åtta äldreboenden där hälften av dem 

valdes till experimentgrupp och den andra hälften var kontrollgrupp. I 

experimentgruppen hölls flera informationsmöten innan riktlinjerna om 

hygienrutiner infördes. Dessutom utfördes flera observationer angående hur ofta 

personalen tvättade händerna och hur hygienen vid mathantering till vårdtagarna 

sköttes. Tvätt- och desinfektionsteknik observerades också. Kontrollgruppen 

följde de riktlinjer som gällde sedan tidigare på deras boenden och de 

observerades inte. Studien visade att på de äldreboenden som ingick i 

experimentgruppen sjönk antalet infektioner från 743 under första året till 621 året 

efter. I kontrollgruppen var antalet infektioner 614 första året och ökade under 

andra året till 626.  

 

Mody, Langa, Saint, Bradley och Arbor (2005) har i en deskriptiv studie (DS), 

som bedömts vara av medelgod vetenskaplig kvalitet, undersökt hur man kan 

förebygga spridning av infektioner på äldreboenden i södra Michigan. Ett 

frågeformulär med 43 frågor, öppna och slutna, skickades till 105 äldreboenden i 

södra Michigan och 35 svarade. Frågorna handlade om hur många vårdplatser 

äldreboendet hade, om det fanns en hygiensjuksköterska, hur många timmar som 

avsattes till att arbeta med hygienfrågor, hur många av vårdtagarna hade kateter, 

sondmat samt central venkateter, hur många av vårdtagarna var vaccinerade mot 
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influensa A och pneumokocker, frekvensen på utbrott av infektioner, vilken typ 

av infektioner samt om de arbetade aktivt på äldreboendena för att minska antalet 

utbrott av infektioner. Andra frågeställningar var om det togs prover på vårdtagare 

och omgivande miljö för att se om det fanns resistenta bakterier, om det fanns 

nedskrivna riktlinjer angående hygienrutiner vid exempelvis diarréutbrott, 

resistenta bakterier och trycksår. Om vårdpersonal fick utbildning angående 

hygienrutiner, om de erbjöds influensavaccination och om de fick betald 

sjukfrånvaro. Studien visade att hygienrutiner fanns men att stora variationer 

förekom angående att följa metodanvisningar och riktlinjer utifrån på hur mycket 

tid som lades ned på hygienfrågor och vaccinering på äldreboenden. 

 

Stevenson, McArthur, Naus, Abraham och McGeer (2001) har i en deskriptiv 

studie (DS), som bedömts vara av hög vetenskaplig kvalitet, undersökt hur man 

arbetade för att förebygga utbrott av influensa A och pneumokockpneumoni med 

hjälp av vaccinationer på kanadensiska äldreboenden. Under en tioårsperiod har 

frågeformulär skickats ut till alla kanadensiska äldreboenden vid tre tillfällen. År 

1995 och 1999 skickades frågorna slumpmässigt till en tredjedel av äldreboendena 

som deltagit tidigare. Frågeformuläret skulle ge svar på vart i Kanada 

äldreboendet låg, hur hög vaccinationsfrekvensen var bland vårdtagare och 

vårdpersonal, hur många det var bland vårdtagarna som vaccinerats mot 

pneumokockpneumoni, om det finns rutiner angående influensa A och 

pneumokockvaccinering på äldreboendet, antalet utbrott samt användandet av 

profylaxbehandling med antivirusmedel de två senaste influensasäsongerna. 

Studien visade att vaccinering mot influensa A bland vårdtagarna på äldreboendet 

hade ökat från år 1991 till år 1995. Vaccinering bland vårdpersonal år 1999 var 35 

procent, men vaccinationsfrekvensen varierade mellan olika provinser. Det 

rekommenderades dock att vårdpersonal skulle vaccinera sig mot influensa A. 

Vaccinering mot pneumokocker bland vårdtagare hade ökat och 1999 erbjöds 

vaccinering på 83 procent av alla äldreboenden. En stor andel av äldreboendena 

hade hygienrutiner angående användandet av antivirusmedicinering för att 

förhindra ytterligare smittspridning mellan vårdtagare och vårdpersonal vid 

utbrott. Om det fanns en hygiensjuksköterska var det större sannolikhet att det 

fanns rutiner angående användandet av antivirusmedicinering som profylax vid 

influensautbrott.  
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Betydelsen av att förhindra smittspridning 

Inom denna kategori återfinns åtta studier. 
 
Under denna kategori återkommer Arnold et al. (2006), vars metod och design 

tidigare beskrivits. De visade i sin studie hur grupp A streptokocker (GAS) spreds 

på äldreboendet. Personal från det lokala hälsodepartementet ordnade ett 

obligatoriskt möte för vårdpersonalen angående metoder för handhygien. 

Vårdpersonalen uppmuntrades även att söka ytterligare råd angående 

hygienrutiner av någon hygiensjuksköterska för att optimera och förstärka 

rutinerna i praktiken. Studien visade att det var GAS av typ emm3 som orsakade 

detta utbrott och 16,5 procent av vårdtagarna och 2,4 procent av vårdpersonalen 

var bärare av denna stam. Antibiotikabehandling gavs till de vårdtagare och 

vårdpersonal som var bärare av GAS. Inga nya fall hade uppkommit sex månader 

efter denna undersökning. De vårdtagare som insjuknat eller var bärare av GAS 

var vårdkrävande och fick ofta hjälp av vårdpersonal. 

 

I en deskriptiv studie (DS) av Cretnik et al. (2005), som bedömts vara av en 

medelgod vetenskaplig kvalitet, har de undersökt förekomsten och omfattningen 

av Methicillin- resistenta Staphylococcus aureus (MRSA) bland vårdtagare och 

vårdpersonal på ett äldreboende i Slovenien, samt för att fastställa hur det spreds 

och se hur olika MRSA-stammar är relaterade till varandra. Två besök gjordes på 

äldreboendet som hade tre avdelningar med totalt 351 platser. På den avdelning 

som valdes ut för studien var vårdtagarna sängbundna och mycket vårdkrävande. 

På avdelningen fanns det 127 vårdplatser, 107 vårdtagare deltog. Vid första 

besöket togs det prov på 107 av vårdtagarna och på 38 av vårdpersonalen. Vid det 

andra besöket tre månader senare togs det 91 prov på vårdtagarna och på 38 av 

vårdpersonalen. På vårdtagarna togs två prover, ett från näsborrarna och ett från 

det största skadade hudpartiet. Fanns det inget sår togs provet från axillen. På 

vårdpersonalen togs prover före arbetspassets början. För att se möjliga smittvägar 

togs det prov från händerna två timmar efter att arbetsskiftet startat. Det togs även 

20 prover på den omgivande miljön. Studien visade att vid första besöket var tio 

av vårdtagarna MRSA- positiva, vid andra besöket var det åtta. Bland 

vårdpersonalen var två MRSA- positiva vid första besöket, men ingen vid det 

andra besöket. Att två av vårdpersonalen var koloniserade med MRSA antyder att 
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vårdpersonal kan vara möjliga smittspridare. Provtagning visade att på ett 

vårdrum var två av tre vårdtagare koloniserade av samma MRSA- stam, medan de 

smittade vårdtagarna på ett annat vårdrum hade olika typer av MRSA- stam. 

Ingen MRSA hittades på den omgivande miljön. Alla prover som togs, utom ett, 

tillhörde två besläktade MRSA-stammar. Det förefaller som om de MRSA- 

stammar som var besläktade hade störst potential att spridas mellan vårdtagare 

och vårdpersonal.  

 

Under denna kategori återkommer Dominguez-Berjón, Hernando-Briongos, 

Miguel-Arroyo, Echevarria och Casas (2007), vars metod och design tidigare 

beskrivits, där de undersökt vad som orsakade ett epidemiskt utbrott av 

konjunktivit på ett äldreboende i Spanien. Resultatet påvisade att det var högre 

infektionsfrekvens bland de äldsta vårdtagarna på äldreboendet som hade sänkt 

allmäntillstånd, det var också högre risk att smittas för de vårdtagare som delade 

rum. Vårdpersonal som smittats arbetade ute i omvårdnaden. 

 

Ferson et al. (2004), har i en deskriptiv studie (DS), som bedömts vara av 

medelgod vetenskaplig kvalitet, undersökt vad som orsakade Influensa A samt 

kikhosta bland vårdtagarna på ett äldreboende i Sidney. Vanligtvis förekommer 

Influensa A mellan maj och september, men detta utbrott skedde i februari. På 

äldreboendet fanns det 70 platser men vid tiden för utbrottet bodde 69 vårdtagare 

där. Äldreboendet hade två våningar, 46 respektive 24 bäddar, i enkel-, dubbel- 

och fyrbäddsrum. Av de 69 vårdtagarna insjuknade 35. För att förhindra 

smittspridning isolerades vårdtagarna på sina rum och vårdpersonalen arbetade 

enligt kohortvård. Besökare fick information om utbrottet och att de skulle vara 

noga med handhygienen. Vårdpersonalen skulle även berätta för sin chef om de 

fick symtom. Halsprov togs på alla som insjuknat och proverna testades för olika 

virustyper. Blodprover togs på alla samt att ett konvalecensserum togs efter en 

vecka. Efter fem månader lästes även journalerna för att se om vårdtagarna var 

vaccinerade mot influensa A och för att se vilka bakomliggande sjukdomar som 

vårdtagarna hade som kunde öka dödligheten vid ett influensautbrott. Resultatet 

av provtagningarna visade att 19 hade influensa A. Hos 10 vårdtagare upptäcktes 

även en kikhosteinfektion. Den mest troliga orsaken till utbrottet var att en 

vårdpersonal som hade insjuknat i en övre luftvägsinfektion återvänt till arbetet 
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trots kvarvarande symtom. Enligt policyn vaccinerades alla vårdtagare mot 

Influensa A men det fanns inga sådana vaccinationsrutiner för vårdpersonalen.  

 

Under denna kategori återkommer Greene et al. (2005), vars metod och design 

tidigare beskrivits. De hade undersökt varför dödsfall av grupp A streptokocker 

(GAS) ökat på ett äldreboende i Georgia. Alla vårdtagare och all vårdpersonal 

screenades för att se om det var bärare av GAS, 205 personer sammanlagt. 

Studien visade att 11 vårdtagare och åtta vårdpersonal var bärare av GAS. 

Smittspridningen av GAS i detta utbrott skedde troligast via kontaktsmitta från 

såromläggning, samt från en infekterad eller smittbärande vårdtagare som bodde i 

dubbelrum. Vårdpersonal och vårdtagare som var bärare av GAS behandlades 

med antibiotika. Dessa åtgärder samt att rutinerna för handhygien förbättrades 

ledde till att smittspridningen upphörde.  

 

Under denna kategori återkommer Li, Birkhead, Storgatz och Coles (1996), vars 

metod och design tidigare beskrivits. I deras studie har de undersökt vad som 

orsakade utbrott av luftvägsinfektioner och gastroenteriter på äldreboenden i New 

York. Resultatet visade att risken för utbrott av influensa och magsjuka ökade på 

större äldreboenden med flera avdelningar och om vårdpersonalen arbetade på fler 

än en avdelning. Risken för utbrott minskade på de äldreboenden där 

vårdpersonalen fick betald sjukfrånvaro. 

 

Metod och design gällande Stevenson, Mc Artur, Naus och McGeer (2001), har 

tidigare beskrivits. De visade i sin studie hur man arbetade för att förebygga 

utbrott av Influensa A och pneumokockpneumoni med hjälp av vaccinationer på 

kanadensiska äldreboenden. Studien visade att på äldreboenden där det fanns en 

hygiensjuksköterska vaccinerades vårdtagare och vårdpersonal mot Influensa A 

och pneumokockpneumoni i högre utsträckning än på äldreboenden utan 

hygiensjuksköterska. Risken för influensautbrott var relaterat till antalet 

vaccinerade vårdtagare och vårdpersonal och risken för smittspridning minskade 

när vårdtagare och vårdpersonal vaccinerat sig. År 1999 hade 50 procent av alla 

äldreboenden rutiner angående antivirusbehandling vid influensutbrott bland 

vårdtagarna. Antivirusbehandling var ett effektivt sätt att stoppa influensautbrott. 
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Även denna studie av Thompson et al. (1997) är återkommande, metod och design 

har tidigare beskrivits. I deras studie observerades utövandet av 

handskanvändning och handhygien samt för att se vilken effekt det hade gällande 

smittspridning på äldreboendet. I interaktioner mellan vårdtagare och personal i 

flygel A användes handskar endast i 139 fall av 170 när det var indicerat, men 

handskarna byttes endast i 21 fall av 132. Av vårdpersonalen tvättade fyra procent 

alltid händerna, 27 procent tvättade alltid händerna före kontakt med vårdtagarna, 

men efter kontakt tvättade 63 procent av vårdpersonalen händerna. I flygel B 

använde vårdpersonalen alltid handskar när det var indicerat, men de byttes bara i 

tre fall av 20. Handtvätt utfördes alltid av nio procent av vårdpersonalen, 67 

procent tvättade händerna före kontakt med vårdtagare och 83 procent efter 

kontakt. Smittspridning hade kunnat ske i 158 fall av 193. Här fanns det ingen 

signifikant skillnad mellan flyglarna.  

 

Diskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa tillämpningen av hygienrutiner på 

äldreboenden för att förebygga smittspridning. Frågorna som ställdes var hur 

rutinerna ser ut för hygien på äldreboenden och hur vårdpersonalen följer de 

hygienrutiner som finns. Vi som författare anser att de 13 artiklar som ingår i 

denna studie har belyst vårt syfte och våra frågeställningar. Dessa artiklar har 

publicerats från år 1997 och framåt. De tre kategorier som framkommit under 

analysen av artiklarna är betydelsen av handhygien, betydelsen av hygienrutiner 

och betydelsen av att förhindra smittspridning. 

 

Metoddiskussion 

Det fanns många artiklar inom detta område, men ett problem var att många av 

studierna var gjorda för mer än tjugo år sedan, men utifrån syfte och 

frågeställningar samt sökordskombinationer framkom ändå en hanterbar mängd 

studier. Många av artiklarna kunde gallras bort redan på titel därför lästes ej alla 

abstrakt. All bearbetning har skett gemensamt av båda författarna. Författarna har 

använt sig av en artikelgranskningsmall och en kvalitetsbedömningsmall i 

artikelgranskningen. Utifrån en tregradig skala; hög, medel eller låg har kvaliteten 

bedömts på de vetenskapliga artiklarna. Det har varit svårt att hålla sig till ämnet 
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då ett flertal artiklar varit intressanta men inte svarat mot syfte och 

frågeställningar. Antalet deltagare i varje artikel är förhållandevis stort vilket talar 

för en hög trovärdighet. På grund av bristande språkkunskaper kan författarna ha 

gått miste om värdefull information och feltolkat studier. Även författarnas 

bristande kunskaper i kvalitetsbedömning och bristande kunskaper i statiska 

metoder kan ha påverkat bedömningen. En annan svaghet är att författarna ej gjort 

någon litteraturstudie tidigare. En styrka är dock att författarna har varit två och 

att de har strävat efter att granska objektivt. Författarna har gemensamt diskuterat 

och genomfört alla steg i denna studie. Det har varit många lärorika diskussioner 

under arbetets gång där författarna fått argumentera för sina ståndpunkter. 

Studierna är gjorda utomlands, men författarna tror att de är överförbara till 

svenska förhållanden. I och med att författarna tog ett studieuppehåll fick de göra 

en ny sökning i databaserna Pubmed/Medline och Cinahl. En ny sökning i Cinahl 

var dock ej möjlig att genomföra på grund av att databasen gjorts om sedan förra 

sökningen och mängden artiklar blev nu för stort. Därför har endast nya artiklar 

tillförts från Pubmed/Medline.  

 
 
Resultatdiskussion 
De kategorier som författarna delade in resultatet i var: betydelsen av handhygien, 

betydelsen av hygienrutiner samt betydelsen av att förhindra smittspridning. 

Dessa kategorier belyser faktorer som ingår i vårdpersonalens dagliga arbete i 

omvårdnaden och det har i sin tur stor betydelse för vårdtagarna som bor på 

äldreboenden (jmf. Arnold et al. 2006; Greene et al. 2005). Huvudresultatet visar 

att vårdpersonal i stort har kunskap om handhygien, hygienrutiner och hur olika 

smittvägar ser ut, eller så får de utbildning i dessa ämnen. Ändå är följsamheten 

bristfällig eller uteblir helt vissa gånger. Orsakerna till det är flera, vilket studierna 

visar på. 

 

En god handhygien hos vårdpersonalen kan uppnås om det finns förutsättningar 

för detta. För att förhindra smittspridning samt förhindra att bakterier blir 

resistenta mot antibiotika är det viktigt med hygienrutiner. I en studie av Loeb et 

al. (2002) upptäcktes det att det fanns för få tvättställ till antalet vårdtagare på 

äldreboendet, men det åtgärdades. När vårdpersonalen använde antibakteriell tvål 

minskade också risken av att smittas av MRSA och resistenta enterobakterier.  
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I en studie av Fendler et al. (2002) reducerades infektionerna med 30,4 procent 

under den tid studien pågick genom att handsprit infördes på äldreboendet. 

Tidigare hade vårdpersonalen använt antibakteriell tvål. Flera studier har visat att 

handsprit inte är uttorkande eller allergiframkallande, utan lätt att använda (jmf. 

Fendler et al. 2002; Mody et al. 2003). Vårdpersonalen kan ibland använda det 

som ett argument för att inte använda handsprit.  

 

Trots att vårdpersonalen fick utbildning om de mikroorganismer som vi bär med 

oss på händerna och vilken effekt handspriten har på att avdöda dessa organismer 

så visade en studie av Mody et al. (2003) att följsamheten inte ökade särskilt 

mycket efter utbildningen. När vårdpersonal inte följer de hygienrutiner som finns 

leder det till ett onödigt lidande och ibland till dödsfall bland vårdtagarna. I en 

studie av Dominguez-Berjón et al. (2007) spreds konjunktivit bland vårdtagare 

och vårdpersonal, men genom att införa förbättrade hygienrutiner upphörde 

smittspridningen. I en studie av Arnold et al. (2006) förekom ett utbrott av 

invasiva grupp A streptokocker som även orsakade dödsfall bland vårdtagarna på 

grund av bristande hygienrutiner. Även i en studie av Greene et al. (2005) spreds 

grupp A streptokocker via personalens händer och orsakade flera dödsfall bland 

vårdtagarna.  

 

När det blir praxis av de hygienrutiner som finns på äldreboendet ökar risken för 

smittspridning. Detta syns tydligt i en studie av Thompson et al. (1997). Fastän 

det fanns fastställda rutiner för handhygien på äldreboendet så följdes de inte 

alltid av vårdpersonalen. Vårdpersonalen använde handskar, men bytte dem alltför 

sällan och använde därför smutsiga handskar emellan vårdtagarna. De 

desinficerade händerna, men inte enligt hygienrutinerna. Under sårvård följde 

däremot vårdpersonalen hygienrutinerna bättre än under annan omvårdnad. På 

grund av att vårdpersonalen inte följde hygienrutinerna så ökade risken för 

smittspridning och smittspridning hade kunnat ske i 82 procent av alla 

interaktioner som observerades. 

 

Det går att förebygga infektioner på äldreboenden om vårdpersonalen följer 

hygienrutinerna. I en studie av Makris et al. (2000) infördes ett omfattande och 

förebyggande program med hygienrutiner som även inkluderade olika 
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desinfektionsprodukter och där sjönk antalet infektioner i experimentgruppen 

jämfört med kontrollgruppen.  

 

Hygiensjuksköterskan har en viktig roll i att hygienrutiner upprättas och följs, 

vilket ses i flera studier (jmf. Greene et al. 2005; Mody el al. 2000; Stevenson et 

al. 2001). Med tanke på hygiensjuksköterskans kunskap om hygien finns 

möjligheter till att utbilda vårdpersonalen och se till att hygienrutiner upprätthålls 

för att minska risken för smittspridning. I en studie av Beltrami et al. (2003) där 

hygienrutinerna inte följdes kunde smittspridning av Hepatit C och HIV ske 

mellan en vårdtagare till en vårdpersonal. När vårdpersonalen använde handskar 

gick de ofta sönder och genom att hon dessutom hade torra och nariga händer så 

blev hon smittad.  

 

Flera studier visar att vårdpersonal kan vara möjliga smittspridare på 

äldreboenden. I en studie av Ferson et al. (2004) återgick en vårdpersonal tillbaka 

till arbetet för tidigt efter en övre luftvägsinfektion och orsakade ett utbrott av 

Influensa A och kikhosta hos vårdtagarna. I en studie Cretnik et al. (2005) 

upptäcktes MRSA både hos vårdpersonal och vårdtagare där det antyddes att 

vårdpersonalen var möjliga smittspridare.  

 

Utbrott av Influensa A sker varje år och närmare 90 procent av de dödsfall som 

skett i anslutning till senare års influensautbrott har inträffat hos personer som är 

äldre än 65 år. Enligt Socialstyrelsen är det av värde att vaccinera patienter med 

kronisk hjärt- och eller lungsjukdom samt personer över 65 års ålder. Vaccination 

kan minska risken för allvarliga komplikationer och död trots att skyddseffekten 

inte är fullständig. Utländska studier tyder på att vaccination av äldre är en 

kostnadseffektiv åtgärd i studerade länder (SOSFS 1997:21). Flera studier visar 

att vaccinering av influensa A sker på vissa äldreboenden, men att stora 

variationer förekommer (jmf. Ferson et al. 2004; Li et al. 1996; Mody et al. 2005, 

Stevenson et al. 2001). Hygiensjuksköterskan har även en viktig roll vid 

vaccinering för att förhindra smittspridning vilket en studie av Stevenson et al. 

(2001) visar. 

 

 



                                                    24   

Slutsats 

Fynden i denna litteraturstudie visar att vårdpersonalen på äldreboenden i stort 

inte tillämpar de hygienrutiner som finns eller att de tillämpas på fel sätt. Trots 

utbildning om hygienrutiner så följer ändå inte vårdpersonalen de föreskrifter som 

gäller, vilket är ett skrämmande resultat. Många äldreboenden har hygienrutiner 

men att de behöver ses över och förnyas. På de äldreboenden där det finns en 

hygiensjuksköterska vaccineras vårdtagare mer ofta, men ej optimalt. Det är 

viktigt att informera vårdpersonalen om att dåligt fungerade hygienrutiner leder 

till smittspridning, samt att vårdtagare avlidit på grund av att smittspridning skett 

från vårdpersonal till vårdtagare.  

 

Under arbetets gång har funderingarna ofta kretsat kring varför vårdpersonalen 

inte följer de hygienrutiner som finns. En tanke är underbemanning, för ökad 

arbetsbörda ger tidsbrist. Det kan leda till att vårdpersonalen blir stressad och det 

är då lätt hänt att både handhygien och städning av den omgivande miljön inte 

prioriteras. Handsprit är dock en snabb och effektiv metod för att avdöda 

mikroorganismer. I Sverige har vårdpersonalen goda kunskaper om hygienrutiner 

och handhygien men enligt Socialstyrelsen (2006) så leder inte alltid kunskap till 

ett korrekt beteende. Enligt flera studier så verkar detta gälla även i andra länder 

(jmf. Mody et al. 2003, Mody et al. 2005). Varför är det så och varför gör 

vårdpersonalen inte som vi säger? 

 

Kanske måste pedagogik och metod förändras när det gäller utbildning och 

uppföljning angående hygienrutiner för vårdpersonal, eftersom det inte fungerar 

optimalt i dagsläget. Utbildning borde ändå vara rätt metod för att öka deras 

kunskap, men teorin kan behöva varvas med praktik. Genom att odla på 

agarplattor kan vårdpersonalen se med egna ögon vilka bakterier som finns under 

deras naglar, klockor och ringar. Det borde ge en ökad förståelse för hur viktig 

handhygienen är för att förhindra smittspridning.  Här har hygiensjuksköterskan 

en nyckelroll. Fungerar hygienrutinerna höjs livskvaliteten hos vårdtagarna, samt 

att det ger ökat välbefinnande hos både vårdtagare och vårdpersonal. Fungerande 

hygienrutiner ger även minskade kostnader för samhället i och med att 

vårdtagarna inte behöver sjukhusvård. 
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Denna studie har betydelse för sjuksköterskor och övrig vårdpersonal som arbetar 

inom äldreomsorgen, men vidare forskning behövs kring detta ämne. Det skulle 

även vara intressant att läsa studier som är gjorda i Sverige. Dels har vi till 

exempel årligen problem med vinterkräksjukan. Smittämnen förs in i vården via 

besökande, personal och från andra vårdtagare. Här har hygienrutinerna en stor 

betydelse så att inte infektionerna får fäste i verksamheten. Dessutom så har vi 

åter igen ett ökat användande av antibiotika i Sverige enligt A. Lindahl som sitter 

med i Läkemedelskommittén (personlig kommunikation, 13 maj, 2008). 

Konsekvenserna av detta är att vi får problem med antibiotikaresistenta bakterier 

som lätt sprids på sjukhus och äldreboenden. Det räcker inte med att minska 

förskrivandet av antibiotika utan det är även oerhört viktigt att tillämpa basala 

hygienrutiner för att förhindra smittspridning. Enligt Socialstyrelsen (2007) är 

konsekvent tillämpning av basala hygienrutiner det som är mest effektivt för att 

förhindra smittspridning av MRSA inom vård och omsorg.  

 

Slutsatsen visar att arbetet med att utbilda vårdpersonal i hygienfrågor måste 

fortgå kontinuerligt för att bespara både vårdtagare och vårdpersonal onödigt 

lidande. 
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(bortfall) 

Resultat Studie 
design och  
Kvalitet 

Greene, Van 
Beneden, 
Javadi, Skoff, 
Beall, 
Facklam, 
Abercrombie, 
Kramer & 
Arnold (2005) 
USA 

Att förhindra fortsatt 
spridning av 
infektioner och 
förhindra dödsfall 
orsakade av grupp A 
streptokocker (GAS) 
på äldreboendet. Att 
identifiera riskfaktorer 
bland vårdtagarna som 
kan ge infektioner 
samt fastställa hur 
smittspridningen av 
GAS sker på 
äldreboendet. 

En deskriptiv studie.   
Vårdtagare och vårdpersonal 
screenades för bärarskap av grupp 
A streptokocker (GAS) då 
sjukhuslaboratoriet rapporterat 
om flera fall av GAS på  
äldreboendet. Vårdtagare som var 
sjuka eller smittbärare jämfördes 
med vårdtagare som varken var 
sjuka eller smittbärare av GAS.  
 

Mantel-Haenszel 
method, Fisher 2-
tailed exact test,  
Multivariable 
analysis, 
Univariate 
analysis 

n=116 vårdtagare 
n=112 personal 
 
 
Bortfall 
4 vårdtagare 
19 vårdpersonal 
 
Ingen 
bortfallsanalys 

Studien visade vid observationer 
att det fanns för få tvättställ på 
äldreboendet vilket gjorde det 
svårt för vårdpersonalen att kunna 
tvätta händerna. Hållare för 
handskar fanns endast uppsatta i 
sköterskornas rum i var sin ände 
av korridoren. En 
hygiensköterska utbildade 
vårdpersonal i handhygien och 
dessutom sattes hållare med 
handsprit och handskar upp 
utanför varje vårdtagares rum. 
Dessa åtgärder minskade 
smittspridningen. 

DS-I 

Loeb, Craven, 
McGeer, 
Simor, 
Bradley, Low, 
Armstrong-
Evans, Moss 
& Walter 
(2002) Canada 
and USA 

Att undersöka vilka 
antibiotika- och 
institutionella 
riskfaktorer som finns 
på äldreboenden i 
Kanada och USA för 
att undvika att 
bakterier blir 
resistenta. 

Deskriptiv studie. Äldreboenden i 
4 kanadensiska provinser och i 4 
angränsande stater i USA 
inviterades till studien. De 
boenden som valdes ut skulle ha 
mer än 100 vårdplatser samt att 
vårdtagaren skulle ha hjälp av 
sjuksköterska minst 90 
minuter/dag. 50 äldreboenden 
deltog  med sammanlagt 9156 
stycken vårdtagare. Enkäter 
skickades ut till alla äldreboenden 
och data samlades in under 1år.  
 
 

Multivariable 
analysis, 
univariate 
analysis 

n=50 äldreboenden 
med 9156 
vårdtagare 
 
 
Inget bortfall 
 

Studien visade ett antal faktorer 
som var relaterade till antibiotika-
resistens. Till exempel låg 
personaltäthet, för få tvättställ till 
antalet vårdtagare, dåliga 
hygienrutiner, intravenös 
antibiotikabehandling samt ökat 
antal vårdplatser. 
Att öka antalet sjuksköterskor 
/100 vårdtagare ledde till minskad 
användning av penicillin mot 
MRSA. Användandet av 
antibakteriell tvål reducerade 
risken av att få MRSA. Att öka 
antalet tvättställ per 100 
vårdtagare reducerade risken av 
att få resistenta enterobakterier.  
 
 

DS-I 
 



    

Tabell 4a fortsättning. ”Betydelsen  av handhygien” 
Författare 
Årtal 
Land 

Syfte med studien Design/Intervention Analysmetod Deltagare/ 
(bortfall) 

Resultat Studie 
design och  
Kvalitet 

Mody, 
McNeil, Sun, 
Bradley & 
Kaufmann 
(2003) Canada 

Att på ett äldreboende  
undersöka vilken 
inverkan införandet av 
handsprit hade bland 
vårdpersonalen och 
deras kunskap och 
följsamhet angående 
handhygien, samt 
undersöka antalet 
mikroorganismer på 
vårdpersonalens 
händer. 
 

En randomiserad kontrollerad 
studie som indelades i fyra faser 
under en ettårsperiod.  
1 experimentgrupp och  
1 kontrollgrupp.  
Fas 1, pre-intervention 
Fas 2, utbildnings- intervention 
Fas 3, introduktion av handsprit 
Fas 4, uppföljning varje månad 
mellan grupperna under åtta 
månader. 

Beroende t-test, 
t-test, 
Chi-square test 

n=44 
Experimentgrupp 
n=22 
Kontrollgrupp n=22 
 
 
Bortfall 6 personer 
Bortfallsanalys 
gjord 

Studien visade en liten skillnad 
angående kunskap och följsamhet 
efter utbildning, men 
experimentgruppen ökade sin 
användning av handsprit och 
tyckte att den var lättare att 
använda och mindre uttorkande 
än tvål och vatten. Antalet 
mikroorganismer på 
vårdpersonalens händer var 
oförändrat, men handsprit var mer 
effektivt på att avdöda 
gramnegativa bakterier och 
stafylokocker. 

RCT-I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thompson, 
Dwyer, 
Ussery, 
Denman, 
Vacek & 
Schwartz 
(1997) USA 

Att undersöka 
användningen av 
handskar och 
utövandet av 
handhygien, dvs. 
faktorer som är 
associerade med 
riktlinjer för 
hygienrutiner, samt se 
vilken effekt det har 
gällande 
smittspridning på 
äldreboendet. 

En observationsstudie på 
interaktionen mellan vårdpersonal 
och vårdtagare på ett äldreboende. 
Protokoll skrevs på vilken åtgärd 
som utfördes och hur lång tid den 
tog, vilken befattning 
vårdpersonalen hade, vad 
personalen gjorde med sina 
händer och därefter användes 
äldreboendets riktlinjer för att 
bedöma när användning av 
handskar och handhygien var 
lämplig. 

Chi-square, 
Fisher’s exact test 

n=230 
 
Inget bortfall 

Handskar användes i 139 fall av 
170 när det var befogat, men 
byttes bara vid 21 fall av 132. När 
det var befogat att tvätta händerna 
före kontakt med vårdtagaren 
skedde det i 27% av fallen. Under 
kontakt med vårdtagare tvättades 
händerna inte alls och efter 
kontakt med vårdtagarna tvättades 
händerna i 63% av fallen. 
Riktlinjerna för hygien följdes 
mer vid såromläggning än under 
annan omvårdnad.  

DS-I 

 



    

 Tabell 4b. ”Betydelsen av hygienrutiner”       
Författare 
Årtal 
Land 

Syfte med studien Design/Intervention Analysmetod Deltagare/ 
(bortfall) 

Resultat Studie 
design och  
Kvalitet 

Dominguez-
Berjón, 
Hernando-
Briongos, 
Miguel-
Arroyo, 
Echevarria & 
Casas (2007) 
Spain 

Att rapportera om ett 
utbrott av 
konjunktivit på ett 
äldreboende i 
Spanien, vilka 
hygienrutiner som 
vidtogs, samt se vilka 
riskfaktorer som 
fanns för att få 
konjunktivit på 
äldreboendet. 

En deskriptiv studie som varade 
i 120 dagar. Frågor ställdes 
angående ålder, kön, om de var 
vårdpersonal eller vårdtagare, 
vilka symtom de hade, när 
symtomen inföll, allmäntillstånd 
och hur vårdkrävande 
vårdtagaren var, om de bodde i 
enkel- eller dubbelrum. Odlingar  
togs från ögat på vårdpersonal 
och vårdtagare för att se om de 
var infekterade.  

Multivariable 
analysis, 
univariate 
analysis 

n=118 vårdtagare  
n=121 
vårdpersonal  
 
Inget bortfall 

Bland vårdtagarna hade 36 
stycken konjunktivit och 10 
stycken av vårdpersonalen.  
Effektivare städning med 
desinfektionsmedel infördes, 
handhygienrutinerna 
förbättrades, samt att handskar 
skulle användas vid omvårdnad 
av infekterade vårdtagare. 
Renbäddning utfördes varje dag 
hos infekterade vårdtagare samt 
att vårdtagarna isolerades och att 
restriktioner infördes vid besök. 
Vårdpersonal skulle bära visir 
vid omvårdnad och byta 
arbetskläder dagligen. 

DS-II 

Li, Birkhead, 
Strogatz & 
Coles (1996) 
USA 

Att identifiera 
äldreboenden i New 
York som under 1992 
hade utbrott av 
luftvägsinfektioner 
och gastroenteriter, 
samt undersöka vilka 
riskfaktorer som 
påverkar utbrott av 
dessa infektioner. 

En kontrollerad klinisk studie.  
I experimentgruppen 
inkluderades alla  
äldreboenden som hade 
rapporterat två eller fler utbrott 
av luftvägsinfektioner eller 
gastroenteriter. Till 
kontrollgruppen valdes 
äldreboenden som inte 
rapporterat utbrott. 
Till varje äldreboende som 
rapporterat utbrott valdes 2 
kontrollboenden som ej varit 
drabbade 

Univariate 
analysis  
Chi-square, 
Students t-test 

n=61 äldreboenden 
med utbrott 
n=122 
äldreboenden i 
kontrollgruppen 
 
Bortfall 
4 äldreboenden 
med utbrott 
8 äldreboenden i 
kontrollgruppen 

Studien visade att storleken på 
äldreboendet, samt 
vårdpersonalens arbetssätt hade 
en stor betydelse när det gäller 
att kontrollera och förebygga 
utbrott på äldreboenden. Om 
vårdpersonalen insjuknar vid 
utbrott av luftvägsinfektioner 
eller gastroenteriter och får 
betald sjukfrånvaro hade också 
stor betydelse. 
 

CCT=I 

 



    

Tabell 4b fortsättning. ”Betydelsen  av hygienrutiner” 
Författare 
Årtal 
Land 

Syfte med studien Design/Intervention Analysmetod Deltagare/ 
(bortfall) 

Resultat Studie 
design och  
Kvalitet 

Makris, 
Morgan, 
Gaber, Richter 
& Rubino 
(2000) USA 

Att utvärdera effekten 
av att införa 
omfattande och 
förebyggande  
riktlinjer för 
hygienrutiner på 
äldreboenden för att 
se vilken effekt det 
har på antalet 
infektioner. 

Randomiserad kontrollerad studie 
som pågick under 2 år. Åtta 
äldreboenden grupperades i 4 
matchade par. I 
experimentgruppen ingick 2 
boenden från tätorten och 2 från 
förorten. Uppdelningen var 
densamma i kontrollgruppen. 
Kontrollgruppen använde sig av 
de hygienrutiner de haft sedan 
tidigare. Experimentgruppen fick 
utbildning i hygienrutiner och 
använde en sorts handsprit under 
en 12-månaders period. 
 

1-sided Wilcoxon 
signed rank test 

n=890 
 
Experimentgrupp 
n=443 
Kontrollgrupp 
n=447 
 
Inget bortfall 

Första året visade studien att 
experimentgruppen hade 743 
stycken infektioner och 
kontrollgruppen 614 stycken. 
Under det andra året när 
programmet för hygienrutiner 
införts sjönk antalet infektioner i 
experimentgruppen med 122 
stycken, medan de ökade i 
kontrollgruppen. 

RCT-I 

Mody, Langa, 
Saint, Bradley 
& Arbor 
(2005) USA 

1. Att identifiera 
hygienrutiner som är 
vedertagna på  
äldreboenden i södra 
Michigan.  
2. Att identifiera 
rutiner angående 
vaccination gällande 
vårdtagare och 
vårdpersonal. 
3. Att förstå hygien- 
sjuksköterskans roll, 
samt se hur mycket tid 
som avsätts till dessa 
uppgifter. 

En deskriptiv studie. 
Ett frågeformulär bestående av 43 
öppna - och slutna frågor  
skickades till äldreboenden i 
Michigan. Till de som ej svarat 
skickades ett nytt brev 4 veckor 
senare. 35 boenden deltog i 
studien. 

Fisher’s exact 
test, Mantel-
Haenszel χ2 test, 
Student t-test 
  

n=35 äldreboenden 
 
 
Inget bortfall  
 

Vedertagna hygienrutiner fanns 
på äldreboendena men stora 
variationer förekom i att följa 
metodanvisningar och riktlinjer. 
Även stora variationer angående 
influensa- och 
pneumokockvaccinering förekom. 
Hygiensjuksköterskan roll är att 
införa, övervaka och värdera 
rutinerna för vårdhygien. En 
heltidsanställd 
hygiensjuksköterska avsätter 40 
timmar i veckan och en 
deltidsanställd avsätter 15 timmar 
i veckan på dessa uppgifter.  

DS=II 



    

 
Tabell 4b fortsättning. ”Betydelsen av hygienrutiner” 
Författare 
Årtal 
Land 

Syfte med studien Design/Intervention Analysmetod Deltagare/ 
(bortfall) 

Resultat Studie 
design och  
Kvalitet 

Stevenson, 
McArthur, 
Naus, 
Abraham & 
McGeer 
(2001) Canada 

Att beskriva resultatet 
av ett flertal 
granskningar på 
kanadensiska 
äldreboenden under 
ett decennium 
angående 
vaccinationsskydd och 
antivirusbehandling 
vid influensautbrott.  

En deskriptiv studie som sträcker 
sig över ett decennium. 
Studien startade år 1991, ett 
frågeformulär skickades ut till 
alla äldreboenden i Kanada.   
Ett nytt frågeformulär skickades 
ut år 1995 och 1999 via ett 
slumpmässigt urval till de 
äldreboenden som varit med 
tidigare. 
 

Wilcoxon rank-
sum test, Fisher’s 
exact test, 
Mantel-Haenszel 
χ2 – test, 
Multivariate 
analysis, 
Univariate analys 

n=1570 
äldreboenden år 
1991 
n=515 år 1995 
n=506 år 1999 
 
Bortfall 
n=250 år 1991 
n=85 år 1995 
n=126 år 1999 
 
9 äldreboenden 
hade stängts under 
åren 1995-1999. 

Studien påvisade att om det fanns 
en hygiensjuksköterska på 
äldreboendet blev 
vaccinationsfrekvensen högre än 
på äldreboenden utan 
hygiensjuksköterska. Trots 
rekommendationer från National 
Advisory Committée on 
Immunization förekom det bara 
antivirusbehandling vid 
influensautbrott på 50 % av  
äldreboendena.  

DS-I 



    

Tabell 4c. ”Betydelsen av att förhindra smittspridning” 
Författare 
Årtal 
Land 

Syfte med studien Design/Intervention Analysmetod Deltagare/ 
(bortfall) 

Resultat Studie 
design och  
Kvalitet 

Arnold, 
Schweitzer, 
Wallace, 
Salter, 
Neeman, 
Hlady & 
Beall (2006) 
USA 

Att undersöka 
utbrottet av invasiva 
grupp A 
streptokocker (GAS) 
som orsakade flera 
sjukdomsfall och 
dödsfall på ett 
äldreboende. 

En deskriptiv studie. Studien 
varade från 1 mars till 30 
september 2004. En enkät 
utformades för vårdpersonal för 
att se vilka riskfaktorer det fanns 
för smittspridning av GAS på 
äldreboendet. Hals- och 
sårodlingar togs på vårdtagare 
och vårdpersonal. 
Vårdpersonalen utbildades 
angående vikten av handhygien 
och att följa hygienrutiner. 

Mantel-Haenszel 
χ2 statistic, 
Fisher’s exact 
test 

n=91 vårdtagare 
n=83 
vårdpersonal 
 
Bortfall 12 
vårdpersonal  
Ingen 
bortfallsanalys 

Fyra konstaterade fall och två 
förmodade fall av GAS upptäcktes 
på äldreboendet. Fyra vårdtagare 
dog. Inga nya fall förekom efter 
april. Undersökningen visade att 
16,5% av vårdtagarna och 2,4% av 
vårdpersonalen var bärare av en 
specifik grupp A streptokockstam. 
Sjukdomsfallen förekom mest på 
en våning och de vårdtagarna som 
var smittade hade sår. Vårdtagarna 
var vårdkrävande och hade ofta 
kontakt med vårdpersonal.  

DS-I 

Cretnik, 
Vovko, 
Retelj, 
Jutersek, 
Harlander, 
Kolman & 
Gubina 
(2005) 
Slovenia 

1. Att fastställa 
förekomsten och 
omfattningen av 
Methicillin-resistenta 
staphylococcus 
aureus (MRSA) 
bland vårdtagare. 
2. Att fastställa 
förekomsten av 
MRSA bland 
vårdpersonal. 
3. Att fastställa 
möjliga smittvägar på 
äldreboendet. 
4. Att fastställa vilka 
olika stammar av 
MRSA som förekom. 

En deskriptiv studie.  
Studien involverade 2 besök av 
inspektörer med 3 månaders 
mellanrum. 
Prover togs på deltagande 
vårdtagare och vårdpersonal vid 
båda besöken. 
På vårdtagarna togs 2 prover, ett 
från näsborrarna och ett från det 
största skadade hudpartiet. Fanns 
inget sår togs provet från axillen. 
På vårdpersonalen togs prover 
före arbetspassets början samt 
för att se möjliga smittvägar togs 
det prov från händerna 2 timmar 
efter att arbetsskiftet startat. 
Samt att 20 prover togs på den 
omgivande miljön. 

Two-sample 
student’s t-test, 
Wilcoxon rank 
sum test, Chi-
square, Fisher’s 
exact test 

n=127 
vårdtagare 
n=38 
vårdpersonal 
 
Bortfall 20 
vårdtagare vid 
första besöket 
16 vid andra 
besöket 

Bland vårdtagarna var förekomsten 
av MRSA 9,3% vid första besöket 
och 8,8% vid det andra besöket. 
Två av vårdpersonalen var 
smittade av MRSA vid första 
besöket, men ingen var smittad vid 
andra besöket. Att  två av 
vårdpersonalen var smittade 
antydde att de var möjliga 
smittspridare. Bakterieodlingar 
visade att 2 av 3 rumskamrater i 
samma rum hade samma genotyp 
av MRSA, medan att 2 vårdtagare i 
ett annat rum påvisade 2 genotyper 
av MRSA. Alla odlingar, utom en, 
visade att de tillhörde 2 besläktade 
grupper. Den MRSA-stam som 
förekom i flest antal odlingar hade 
den största potentialen för att 
spridas bland vårdtagare och 
personal. 

DS-II 



    

Tabell 4c fortsättning. ”Betydelsen av att förhindra smittspridning” 
Författare 
Årtal 
Land 

Syfte med studien Design/Intervention Analysmetod Deltagare/ 
(bortfall) 

Resultat Studie 
design och  
Kvalitet 

Dominguez-
Berjón, 
Hernando-
Briongos, 
Miguel-
Arroyo, 
Echevarria & 
Casas (2007) 
Spain 

Att rapportera om ett 
utbrott av 
konjunktivit på ett 
äldreboende i 
Spanien, vilka 
hygienrutiner som 
vidtogs, samt vilka 
riskfaktorer som 
fanns för att få 
konjunktivit på 
äldreboendet. 

En deskriptiv studie som varade 
i 120 dagar. Frågor ställdes 
angående ålder, kön, om de var 
vårdpersonal eller vårdtagare, 
vilka symtom de hade, när 
symtomen inföll, allmäntillstånd 
och hur vårdkrävande 
vårdtagaren var, om de bodde i 
enkel- eller dubbelrum. Odlingar  
togs från ögat på vårdpersonal 
och vårdtagare för att se om de 
var infekterade.  

Multivariable 
analysis, 
univariate 
analysis 

n=118 vårdtagare  
n=121 
vårdpersonal  
 
Inget bortfall 

Vårdpersonal utbildades 
angående vikten av att följa 
hygienrutiner. Riskfaktorer var 
att bo i dubbelrum med 
gemensam toalett, hög ålder och 
sänkt allmäntillstånd.   

DS-II 

Ferson, 
Morgan, 
Robertson, 
Hampson, 
Carter & 
Rawlinson 
(2004) 
Australia 

Att undersöka varför 
det blev ett utbrott av 
Influensa A samt 
kikhosta på ett 
äldreboende i Sidney  

Deskriptiv studie. 
En epidemiologisk och blod- och 
virusanalys, samt en 
mikrobiologisk undersökning 
gjordes under utbrottet. 
Retrospektivt granskades 
medicinska journaler angående 
influensavaccination tidigare år, 
underliggande sjukdomar som 
kunde öka dödligheten vid 
influensa, antibiotikaanvändning 
och dess inverkan på 
sjukdomsförloppet. 
 

Chi-square, 
Fisher´s exact 
test 

n=69 
 
Inget bortfall 

Av de 69 vårdtagarna var det 35 
stycken som uppfyllde 
kriterierna för luftvägsinfektion. 
Influensa A förekom hos 19 
vårdtagare. Serologi visade att 
10 vårdtagare hade kikhosta, 
men att epidemiologiska 
analyser visade att Influensa A 
var orsak till insjuknandet. 
Orsaken till utbrottet berodde 
troligast på att en av 
vårdpersonalen återgick till 
arbetet trots att hon hade 
kvarvarande symtom på 
luftvägsinfektion. 

DS-II 
 

 



    

Tabell 4c fortsättning. ”Betydelsen av att förhindra smittspridning” 
Författare 
Årtal 
Land 

Syfte med studien Design/Intervention Analysmetod Deltagare/ 
(bortfall) 

Resultat Studie 
design och  
Kvalitet 

Greene, Van 
Beneden, 
Javadi, Skoff, 
Beall, 
Facklam, 
Abercrombie, 
Kramer & 
Arnold (2005) 
USA 

Att förhindra fortsatt 
spridning av 
infektioner och 
förhindra dödsfall 
orsakade av grupp A 
streptokocker (GAS) 
på äldreboendet. Att 
identifiera 
riskfaktorer bland 
vårdtagarna som kan 
ge infektioner och att 
fastställa hur 
smittspridningen av 
GAS sker på 
äldreboendet. 

En deskriptiv studie.   
Vårdtagare och vårdpersonal 
screenades för bärarskap av 
grupp A streptokocker (GAS) då 
sjukhuslaboratoriet rapporterat 
om flera fall av GAS på  
äldreboendet. Vårdtagare som 
var sjuka eller smittbärare 
jämfördes med vårdtagare som 
varken var infekterade eller 
bärare av GAS.  
 

Mantel-Haenszel 
method, Fisher 
2-tailed exact 
test,  
Multivariable 
analysis, 
Univariate 
analysis 

n=116 vårdtagare 
n=112 
vårdpersonal 
 
 
Bortfall 
4 vårdtagare 
19 personal 
 
Ingen 
bortfallsanalys 

Studien visade att både 
vårdtagare och vårdpersonal var 
smittbärare. De som var 
smittbärare behandlades med 
antibiotika. Det var högre risk att 
smittas om vårdtagaren hade 
någon form av såromläggning 
jämfört med att dela rum med en 
vårdtagare som var smittbärare. 

DS-I 

Li, Birkhead, 
Strogatz & 
Coles (1996) 
USA 

Att identifiera 
äldreboenden i New 
York som under 1992 
hade utbrott av 
luftvägsinfektioner 
och gastroenteriter, 
samt undersöka vilka 
riskfaktorer som 
påverkar utbrott av 
dessa infektioner. 

En kontrollerad klinisk studie.  
I experimentgruppen 
inkluderades alla  
äldreboenden som hade 
rapporterat två eller fler utbrott 
av luftvägsinfektioner eller 
gastroenteriter. Till 
kontrollgruppen valdes 
äldreboenden som inte 
rapporterat utbrott. 
Till varje äldreboende som 
rapporterat utbrott valdes 2 
kontrollboenden som ej varit 
drabbade 

Univariate 
analysis  
Chi-square, 
Students t-test 

n=61 äldreboenden 
med utbrott 
n=122 
äldreboenden i 
kontrollgruppen 
 
Bortfall 
4 äldreboenden 
med utbrott 
8 äldreboenden i 
kontrollgruppen 

Studien visade att risken för 
utbrott av influensa och 
magsjuka ökade på större 
äldreboenden med flera 
avdelningar och om personalen 
arbetade på flera avdelningar. 
Risken för utbrott minskade på 
äldreboenden där vårdpersonalen 
fick betald sjukfrånvaro.  

CCT-I 

 
 
 



    

Tabell 4c fortsättning. ”Betydelsen av att förhindra smittspridning” 
Författare 
Årtal 
Land 

Syfte med studien Design/Intervention Analysmetod Deltagare/ 
(bortfall) 

Resultat Studie 
design och  
Kvalitet 

Stevenson, 
McArthur, 
Naus, 
Abraham & 
McGeer 
(2001) 
Canada 

Att beskriva 
resultatet av ett flertal 
granskningar på 
kanadensiska 
äldreboenden under 
ett decennium 
angående 
vaccinationsskydd 
och 
antivirusbehandling 
vid influensautbrott. 

En deskriptiv studie som 
sträcker sig över ett decennium. 
Studien startade år 1991, ett 
frågeformulär skickades ut till 
alla äldreboenden i Kanada.   
Ett nytt frågeformulär skickades 
ut år 1995 och 1999 via ett 
slumpmässigt urval till de 
äldreboenden som varit med 
tidigare. 
 

Wilcoxon rank-
sum test, 
Fisher’s exact 
test, Mantel-
Haenszel χ2 – 
test, Multivariate 
analysis, 
Univariate 
analys 

n=1570 
äldreboenden år 
1991 
n=515 år 1995 
n=506 år 1999 
 
Bortfall 
n=250 år 1991 
n=85 år 1995 
n=126 år 1999 
 
9 äldreboenden 
hade stängts under 
åren 1995-1999. 

Studien visade att äldreboenden 
med högre frekvens av 
influensavaccinering bland 
vårdtagare och vårdpersonal 
rapporterade färre 
influensautbrott. 

DS-I 

Thompson, 
Dwyer, 
Ussery, 
Denman, 
Vacek & 
Schwartz 
(1997) USA 

Att undersöka 
användningen av 
handskar och 
utövandet av 
handhygien, dvs. 
faktorer som är 
associerade med 
riktlinjer för 
hygienrutiner, samt 
se vilken effekt det 
har gällande 
smittspridning på 
äldreboendet. 

En observationsstudie på 
interaktionen mellan 
vårdpersonal och vårdtagare på 
ett äldreboende. Protokoll skrevs 
på vilken åtgärd som utfördes 
och hur lång tid den tog, vilken 
befattning vårdpersonalen hade, 
vad personalen gjorde med sina 
händer och därefter användes 
äldreboendets riktlinjer för att 
bedöma när användning av 
handskar och handhygien var 
lämplig. 

Chi-square, 
Fisher’s exact 
test 

n=230 
 
Inget bortfall 

Studien visade att smittspridning 
hade kunnat ske vid 158 
tillfällen av 193 kontakter med 
vårdtagare på grund av bristande 
rutiner vid handhygien och 
handskanvändning. 

DS-I 

 
 


