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Abstrakt 

Bakgrund: På senare år har en rad nosokomiala utbrott av C. difficile ägt rum, vilket har 

resulterat i mänskligt lidande, förlängda vårdtider och ökade kostnader för vården. Basala 

hygienrutiner utgör hörnstenen i det förebyggande arbete som bedrivs för att förhindra 

smittspridning i vårdsituationer, men de virulensegenskaper som förekommer hos C. difficile 

gör att ytterligare åtgärder kan behövas för att förhindra spridning av bakterien. Syfte: Syftet 

med denna studie var att belysa omvårdnadsaspekter som bidrar till att förhindra och 

förebygga spridning av Clostridium difficile i slutenvården. Metod: Studien utformades som 

en litteraturöversikt med kvantitativ och kvalitativ forskning. I litteraturöversikten ingår 

sammanlagt 18 studier. Resultat: Resultaten kunde delas in i fyra huvudkategorier – 

organisation, förebyggande, hygien och kunskaper – inom vilka de enskilda delarna utgjorde 

olika aspekter av omvårdnadsarbetet. Diskussion: En rad konkreta aspekter av 

omvårdnadsarbetet bidrar till att förebygga och förhindra spridning av C. difficile i 

slutenvården, bland annat påbjuden handtvättning med tvål och vatten, användning av 

klorbaserade desinfektionsmedel, tidig identifiering av patienter som löper risk att drabbas av 

infektion, samt kunskaper och kunskapsutveckling hos patienter och vårdpersonal. Slutsatser: 

Med adekvata kunskaper om C. difficiles virulensegenskaper och spridningsvägar finns det 

goda förutsättningar för att i det evidensbaserade omvårdnadsarbetet förhindra och förebygga 

spridning av C. difficile. 

Nyckelord: Clostridium difficile, infektionskontroll, litteraturöversikt, nosokomial, 

omvårdnad, vårdhygien.   
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Bakgrund 

”It may seem a strange principle to enunciate as the very first requirement in a Hospital that 

it should do the sick no harm”, lyder den inledande meningen i Florence Nightingales Notes 

on hospitals (1863, s. III), och hon fortsätter:  

 

”It is quite necessary, nevertheless, to lay down such a principle, because the actual mortality in 

hospitals […] is very much higher than any calculation founded on the mortality of the same class 

of diseases among patients treated out of hospital would lead us to expect.” 

 

Dessa iakttagelser bygger på insikter som på författarens tid var banbrytande och som i vår tid 

är högst aktuella, nämligen att vårdmiljön i sig kan vara direkt skadlig för patienter och att en 

viktig del av sjuksköterskans arbete består i att främja läkande och rehabiliterande processer 

genom att påverka eller avlägsna negativa miljöfaktorer (Nightingale, 1863, s. 1-11; 

Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2006, s. 22). 

 

Då man tidigare talade om sjukhusinfektioner och sjukhushygien, talar man i dag om 

vårdrelaterade infektioner (VRI) och vårdhygien (Socialstyrelsen [SoS], 2006, s. 19). År 

2011 beslutade Socialstyrelsen om en ny definition av begreppet vårdrelaterad infektion 

enligt följande:  

 

Infektion som uppkommer hos person under sluten vård eller till följd av åtgärd i form av  

diagnostik, behandling eller omvårdnad inom övrig vård och omsorg, eller som personal som 

arbetar inom vård och omsorg ådrar sig till följd av sin yrkesutövning (SoS, u.å.).  

 

VRI hör till de vanligaste komplikationerna i samband med patientvård på sjukhus. 

Incidenssiffror skiljer sig mellan olika sjukhus och länder, men en vanlig uppskattning är att 

cirka en av tio personer som akutvårdas på sjukhus drabbas av en eller flera vårdrelaterade 

infektioner. Mest utsatta är patienter med nedsatt immunförsvar, och det rör sig då främst om 

för tidigt födda barn, äldre personer samt personer som står under antibiotikabehandling. VRI 

förlänger vårdtiderna och leder till ökade vårdkostnader. I Sverige finns ännu inga exakta 

siffror tillgängliga, men enligt en beräkning som delvis baseras på statistiska uppgifter från 

andra länder kan landstingens merkostnader för VRI uppgå till cirka 3,7 miljarder kronor per 

år. Dessutom tillkommer de mänskliga kostnaderna, då VRI bedöms orsaka patientens död i 
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0,9 procent av alla fall och utgöra en bidragande dödsorsak i 2,7 procent av alla fall (SoS, 

2006, s. 19-24). 

 

Clostridium difficile är namnet på en grampositiv, sporbildande stav som i dag utgör den 

vanligaste orsaken till vårdrelaterad gastroenterit. Denna strikt anaeroba bakterie förekommer 

överallt i syrefria miljöer och återfinns även i den normala tarmfloran hos människor och djur 

(Steen & Degré, 2011, s. 173, 206). Hos cirka tre procent av alla friska vuxna och hos 80 

procent av alla friska småbarn kan C. difficile påvisas i avföringen. Bland patienter i 

slutenvården ligger motsvarande siffra på mellan 16 och 35 procent (Kuijper, Coignard & 

Tüll, 2006). Hos friska individer har dessa bakterier ingen patogen effekt, men om balansen i 

den normala tarmfloran rubbas, vanligtvis i samband med antibiotikabehandling, finns det risk 

att en överväxt av C. difficile äger rum. De toxiner som bakterien producerar retar då 

tarmhinnan och orsakar diarrébesvär av varierande svårighetsgrad. I allvarliga fall uppstår 

svåra skador på tarmepitelet, så kallad pseudomembranös kolit. De kliniska symtomen uppstår 

vanligen till följd av att tarmen koloniseras av endogena bakterier, men överföring sker också 

fekal-oralt via direkt eller indirekt kontakt (Ericson & Ericson, 2009, s. 49). 

 

I ogynnsamma miljöer omvandlas vegetativa celler av C. difficile till sporer med hög resistens 

mot värme, uttorkning och kemiska ämnen, inklusive de ämnen som återfinns i de flesta 

desinfektionsmedel. Det här gör att sporerna kan överleva i flera månader i sjukhusmiljöer. 

Organismen är också resistent mot många olika typer av antibiotika (Kuijper et al., 2006). 

Studier har visat att klorbaserade desinfektionsmedel kan ha en viss effekt mot sporer av C. 

difficile, medan desinfektionsprodukter med kvartära ammoniumföreningar, så kallade 

invertsåpor, tvärtom kan ha en stimulerande effekt på sporbildningen (Hedge, Strain, Heins & 

Farver, 2008).  

 

C. difficile kan delas in i mer än 150 olika stammar (Kuijper et al., 2006), och av dessa har 

särskilt en, den så kallade PCR-ribotyp 027 eller NAP 1, på senare år varit förknippad med ett 

stort antal svåra utbrott av C. difficile-infektioner i Nordamerika och Europa. PCR-ribotyp 

027 är en hypervirulent stam som producerar 16 gånger så mycket toxin A och 23 gånger så 

mycket toxin B som andra stammar, och den har också en större sporbildande förmåga 

(Hedge et al., 2008). Mätningar av spornivåer vid utbrott av infektioner med C. difficile 

ribotyp 027 låter antyda att användning av icke-klorbaserade desinfektionsmedel på sjukhus 

kan leda till ökad spridning av C. difficile-associerad diarré (Kuijper et al., 2006).  
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I Sverige inträffar mer än 7 500 fall av C. difficile-associerad diarré per år, av vilka de flesta 

utlöses av antibiotikabehandling. Under 2011 identifierades endast två isolat av PCR-ribotyp 

027, men ansamlingar av andra aggressiva stammar i vissa geografiska områden tyder på 

förekomst av lokal smittspridning. Majoriteten av de drabbade var 60 år eller äldre (Figur 1) 

(Smittskyddsinstitutet, 2012, s. 5-8).  

 

Figur 1. Åldersfördelning för nydiagnostiserade fall av C. difficile vecka 1-26 2012. Källa: Smittkyddsinstitutet. 

 

  

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ska hälso- och sjukvården vara av god kvalitet 

och bedrivas med god hygienisk standard. Vidare fastslår lagen att hälso- och sjukvården ska 

arbeta för att förebygga ohälsa. Smittskyddslagen (2004:168) säger att smittskyddsåtgärder 

ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet, att den som är verksam inom smittskyddet 

ska ha kompetens och erfarenhet som är lämplig för uppgiften, samt att den som är verksam 

inom smittskyddet ska värna om skyddet för både osmittade och bärare av smittsamma 

sjukdomar. I Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) 

framgår det följaktligen också att sjuksköterskan ska ha förmåga att identifiera och aktivt 

förebygga hälsorisker samt förmåga att förebygga smitta och smittspridning. Detta stämmer 

också överens med sjuksköterskans etiska förpliktelser, så som de framkommer i International 

Council of Nurses etiska kod (2007), där det framgår att sjuksköterskan i sitt yrke utvecklar 
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och övervakar arbetsmiljösäkerheten på arbetsplatsen, samt att sjuksköterskan utarbetar 

standarder för omvårdnad och en arbetsmiljö som främjar säkerhet och vårdkvalitet. Mot 

bakgrund av det föregående kan man konstatera att sjuksköterskan i sin yrkesroll har en såväl 

juridisk som professionell och etisk skyldighet att förebygga ohälsa och smittspridning.  

 

Basala hygienrutiner, så som de föreskrivs av Socialstyrelsen (SOSFS 2007:19), utgör 

hörnstenen i det förebyggande arbete som bedrivs för att förhindra smittspridning i 

vårdsituationer (Ericson & Ericson, 2009, s. 357). Med tanke på de virulensegenskaper som 

förekommer hos C. difficile finns det dock anledning att förmoda att ytterligare åtgärder kan 

vara nödvändiga för att förhindra spridning av bakterien. Samtidigt visar en studie som 

genomfördes av Aroori, Blencowe, Pye och West (2009) på ett sjukhus i Storbritannien att 

omvårdnadspersonalens kunskaper om C. difficile var tämligen begränsade. Av dessa 

anledningar framstår det som angeläget att belysa hur sjuksköterskor bör gå tillväga för att 

förhindra och förebygga spridning av C. difficile i slutenvården. 

 

Syfte 

Syftet med den här litteraturstudien är att belysa omvårdnadsaspekter som bidrar till att 

förhindra och förebygga spridning av Clostridium difficile i slutenvården. 

 

Metod 

Design 

Studien utformades som en fristående litteraturöversikt, det vill säga en översikt av befintlig 

vetenskaplig litteratur i syfte att kritiskt bedöma och summera den samlade forskningen inom 

det aktuella området (Polit & Beck, 2012, s. 94-95). 

 

Inklusionkriterier 

Artiklar vars frågeställningar bedömdes äga relevans i omvårdnadsarbetet inkluderades. Till 

inklusionskriterierna hörde också att artiklarna skulle vara referentgranskade, författade på 

engelska och publicerade i vetenskapliga tidskrifter senare än år 2003.  
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Exklusionskriterier 

Artiklar med inriktning på behandling eller diagnostisering av C. difficile-infektioner 

exkluderades. Likaså exkluderades andra artiklar än vetenskapliga originalartiklar, artiklar 

med fokus på smittspridning i andra miljöer än slutenvården, artiklar som bedömdes vara av 

undermålig kvalitet, samt artiklar som endast kunde erhållas som fulltext mot erläggande av 

en avgift.  

 

Litteratursökning 

Elektroniska sökningar genomfördes i de omvårdnadsorienterade databaserna PubMed och 

CINAHL den 12 september 2013. Vid sökningarna användes kombinationer av MeSH-

termerna ”clostridium difficile”, ”infection control”, ”nosocomial”, ”hygiene”, ”primary 

prevention” samt ”nurs*”. Syftet med sökordskombinationerna var att erhålla breda 

träffbilder, för att förutsättningslöst kunna urskilja olika resultat med relevans för den här 

studiens frågeställning. En översikt över sökförfarandet och den påföljande urvalsprocessen 

redovisas i tabell 1. 

 

Urval och granskning 

Sökningarna genererade totalt 926 träffar. Det påföljande artikelurvalet skedde i tre olika 

faser. Under en första grovsortering skildes intressanta artiklar från ointressanta på grundval 

av titel och abstrakt. Därefter gjordes ett urval utifrån innehållet i de återstående artiklarna, av 

vilka flertalet lästes mer än en gång. Slutligen genomfördes en kritisk och systematisk 

granskning av de sammanlagt 32 artiklar som dessförinnan bedömts som de mest intressanta 

för förevarande studie. Vid denna granskning användes bearbetade bedömningsmallar av 

Carlsson och Eiman (2003), se bilaga 1. Artiklar av lägre kvalitet än grad II exkluderades per 

automatik. I fråga om studier med likartade frågeställningar, inkluderades den eller de artiklar 

som bedömdes vara av högst kvalitet. Granskningsprotokollet med bedömningar av de 

enskilda artiklar som ingår i den här litteraturöversikten finns på begäran att tillgå hos 

författaren. I resultatdelen ingår sammanlagt 18 artiklar, se vidare tabell 1. 
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Tabell 1. Översikt över litteratursökningar, genomförda den 12 september 2013.  

Databas Sökord Träffar Förkastade 

artiklar 

Utvalda artiklar 

(Författare) 

PubMed Clostridium difficile AND 

Infection control AND 

Nosocomial 

169 *92 

**57 

***13 

****1 

6 

(Boyce et al., Doan et al., 

Gudnadottir et al., Manian 

et al., Rutala et al., 

Salgado et al.) 

CINAHL Clostridium difficile AND 

Infection control AND 

Nosocomial 

57 *40 

**13 

***4 

– 

PubMed Clostridium difficile AND 

Hygiene 

144 *97 

**34 

***5 

****4 

4 

(Muto et al., Mutters et al., 

Oughton et al, Whitaker et 

al.) 

CINAHL Clostridium difficile AND 

Hygiene 

72 *52 

**17 

***3 

– 

PubMed Clostridium difficile AND 

Primary prevention 

100 *50 

**40 

***4 

****5 

1 

(Hickson et al.) 

CINAHL Clostridium difficile AND 

Primary prevention 

22 *20 

**2 

– 

PubMed Clostridium difficile AND 

nurs* 

205 *156 

**40 

***1 

****2 

6 

(Dumford et al., Goorhuis 

et al., Henrich et al., 

Madeo et al., Raveh et al., 

Timen et al.)  

CINAHL Clostridium difficile AND 

nurs* 

157 *131 

**21 

***2 

****2 

1 

(Vaughan et al.) 

 

* Antal förkastade efter läsning av titeln 

** Antal förkastade efter läsning av abstrakt 

*** Antal förkastade efter läsning av artikel 

**** Antal förkastade efter granskning av artikel 
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Efter den kritiska granskningen av de artiklar som erhållits genom sökningar i PubMed och 

CINAHL, genomfördes ytterligare en sökning i PubMed den 5 oktober 2013 med söktermerna 

”Clostridium difficile” och ”knowledge”, samt en manuell sökning i referenslistorna till de 

studier som valts ut. Det specifika syftet med dessa sökningar var att hitta bättre och mer 

generaliserbara studier om kunskap och kunskapsutveckling hos vårdpersonal och patienter i 

fråga om C. difficile, men de artiklar som påträffades vid dessa sökningar var inte av intresse 

för den här studien. 

 

Analys 

En induktiv metod användes för att analysera de granskade artiklarna. Således identifierades 

de huvudsakliga fynden i studiernas resultatdel, varpå dessa inordnades under vad som 

sedermera kom att bilda fyra huvudkategorier med två underkategorier vardera, se tabell 2. De 

sammanställda resultaten redovisades sedan under rubriker som överensstämde med de olika 

kategorier som dessförinnan kunnat urskiljas (Friberg, 2006, s. 127-129). En översikt över de 

inkluderade artiklarna återfinns i bilaga 2. 

Tabell 2. Huvudkategorier och underkategorier. 

Huvudkategorier Organisation Förebyggande Hygien Kunskap 

Underkategorier Spridningsvägar Identifiering av 

riskgrupper 

Miljöhygien Kunskapsbehov 

hos patienter 

Samordning av 

åtgärder vid utbrott 

Probiotika Handhygien Kunskapsbehov 

hos vårdpersonal 

 

Etiska överväganden 

Av de artiklar som inkluderades i den här litteraturöversikten har samtliga publicerats i 

referentgranskade tidskrifter. Således bör man kunna sluta sig till att inga etiska övertramp 

ägde rum i samband med studiernas genomförande. Likväl noterades en påfallande avsaknad 

av etiska diskussioner i de studier som granskades, och i många av de inkluderade artiklar 

som för övrigt kännetecknas av hög kvalitet, lyser de etiska resonemangen med sin frånvaro. 

Författarna uppger pliktskyldigt att deras studie har godkänts av en etisk kommitté, men 

underlåter att problematisera de etiska aspekterna av studien i fråga. Även om detta inte får 

någon avgörande inverkan på de enskilda resultaten, är det givetvis av största vikt för 

vetenskapen i allmänhet och den vetenskapliga metodologin i synnerhet att diskussionen om 

forskningen och dess etik fortgår kontinuerligt. 
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Resultat 

Resultatet sammanställdes av 15 kvantitativa studier, en kvalitativ studie och två blandstudier. 

Studierna i fråga genomfördes i USA (n=9), Storbritannien (n=4), Nederländerna (n=2), 

Canada (n=1), Israel (n=1) och Tyskland (n=1). 

 

Organisation 

För att effektivt förhindra nosokomial spridning av C. difficile måste omvårdnaden av 

patienter utformas och organiseras med hänsyn till bakteriens spridningsvägar. I det här 

avsnittet behandlas aspekter med bäring på organisationen av vården. 

 

Spridningsvägar 

Studier har visat att den nosokomiala spridningen av C. difficile sker både lokalt, bland annat 

genom indirekt överföring av sporer på sjukvårdspersonalens händer (Mutters et al., 2008), 

och regionalt, sannolikt till följd av förflyttningar av patienter mellan olika sjukhus (Goorhuis 

et al., 2007). Studien av Mutters et al. (2008) visade också att kontamineringsgraden i den 

direkta närmiljön runt C. difficile-positiva patienter var signifikant högre än i den direkta 

närmiljön runt C. difficile-negativa patienter, samtidigt som det förelåg en stark korrelation 

mellan kontamineringsgraden på sjukvårdspersonalens händer och på ytor utanför C. difficile-

positiva patienters direkta närmiljö.  

I en studie av Dumford, Nerandzic, Eckstein och Donskey (2009) mättes förekomsten av 

toxinproducerande C. difficile-stammar på vårdytor utanför isolerade patientsalar på ett 

akutsjukhus med 202 platser i Cleveland, USA. Mätningarna genomfördes fem år efter ett 

större nosokomialt utbrott av C. difficile, som vid tiden för utbrottet föranledde strängare 

hygienrutiner på sjukhuset. Av 105 flerbäddssalar visade sig 17 (16 %) vara kontaminerade, 

och av 87 vårdytor utanför patientsalar var 20 (23 %) kontaminerade med toxinproducerande 

C. difficile-stammar. De mest utsatta ytorna utgjordes av stationära datorer, knappsatsen på 

fasta telefoner och dörrhandtag. Vad beträffar den bärbara sjukvårdsutrustningen återfanns C. 

difficile på oximetrar, bärbara datorer, läkemedelsvagnar och streckkodsläsare. Däremot fann 

man i dessa mätningar inga spår av C. difficile på blodtrycksmanschetter, ultraljudsapparater 

eller EKG-apparater.  

 



11 

 

Samordnade åtgärder vid utbrott 

Vid större utbrott av C. difficile har samordnade åtgärder i form av interventionsprogram visat 

sig vara effektiva för att reducera incidensen av C. difficile i slutenvårdsmiljöer. I tre olika 

studier av nosokomiala utbrott på olika orter studerades effekten av interventionsprogram som 

till viss del bestod av samma komponenter, närmare bestämt komponenter som utgjordes av 

handtvättning med tvål och vatten efter kontakter med infekterade patienter, användning av 

klorbaserade rengöringsmedel vid städning av ytor i infekterade patienters närmiljö, högre 

grad av isolering för patienter med misstänkt C. difficile-infektion, samt isolering av patienter 

med bekräftad C. difficile-infektion. I samtliga tre studier noterades en signifikant minskad 

incidens av C. difficile efter implementeringen av respektive program (Muto et al., 2007; 

Salgado, Mauldin, Fogle & Bosso, 2009; Whitaker, Brown, Vidal & Calcaterra, 2007). Andra 

komponenter utgjordes av personalutbildning och utökad patientundervisning, samt åtgärder 

för att möjliggöra tidigare identifiering av C. difficile-positiva patienter, bland annat genom 

att ge sjuksköterskor behörighet att beställa provtagning för C. difficile (Muto et al., 2007). 

Timen et al. (2010) tog i en studie fasta på tidigare undersökningar som visar att följsamheten 

till infektionsförebyggande riktlinjer ofta lämnar en del att önska i övrigt och undersökte mot 

bakgrund av detta vad sjukvårdspersonalen uppfattade som hinder för god följsamhet under 

omfattande utbrott av infektioner, däribland utbrott av C. difficile. Bland de hinder som 

urskildes bland sjuksköterskorna var de flesta av praktiskt slag, och en majoritet av deltagarna 

i denna yrkeskategori uppgav tidsbrist och otydlig ansvarsfördelning som hinder för god 

följsamhet till uppställda riktlinjer. Såväl sjuksköterskor som andra yrkeskategorier inom 

vården ansåg också att otydligt formulerade riktlinjer samt bristen på tydliga målsättningar 

som gjorde det möjligt att mäta de förebyggande åtgärdernas effekt utgjorde hinder för god 

följsamhet. 

 

Förebyggande 

Ett första steg mot att förebygga C. difficile-associerade sjukdomar är att identifiera vem eller 

vilka som löper störst risk att drabbas av symtomgivande infektioner. Att i ett tidigt stadium 

vidta korrekta och evidensbaserade omvårdnadsåtgärder för att förebygga dessa infektioner 

torde kunna leda till stora kostnadsbesparingar och en minimering av mänskligt lidande. 
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Identifiering av riskgrupper 

Studier har visat på en rad riskfaktorer för att utveckla C. difficile-associerad diarré och andra 

tillstånd som förknippas med infektionen. Raveh, Rabinowitz, Breuer, Rudensky och Yinnon 

(2006) undersökte journaluppgifter från sammanlagt 535 inneliggande patienter, från vilka 

man tagit fecesprov för att undersöka förekomsten av C. difficile-toxiner. Av dessa patienter 

hade 17 % toxinpositiv diarré och 83 % toxinnegativ diarré. En jämförande analys visade att 

de toxinpositiva patienterna hade signifikant högre ålder, signifikant lägre halter av albumin i 

serum, signifikant högre leukocytvärden och signifikant högre värden av blodureakväve än de 

toxinnegativa patienterna. De toxinpositiva patienterna behandlades också i signifikant större 

utsträckning med diuretika och klindamycin. Tidigare antibiotika-associerad diarré visade sig 

utgöra den främsta riskfaktorn för C. difficile-associerad diarré, i fallande grad följt av 

behandling med klindamycin, behandling med diuretika och hög ålder.  

Att hög ålder (> 70 år), höga leukocytvärden och låga albuminvärden utgör riskfaktorer för 

allvarliga C. difficile-associerade sjukdomar framgick också i en studie av Henrich, 

Krakower, Bitton och Yokoe (2009). Denna retrospektiva studie visade även på ett samband 

mellan allvarliga C. difficile-associerade sjukdomar och förhöjda kreatininvärden samt ileus.  

 

Probiotika 

I en randomiserad studie av Hickson et al. (2007) undersöktes om intag av en probiotisk dryck 

innehållande Lactobacillus casei, Streptococcus thermophilus och Lactobacillus bulgaricus 

kan förhindra C. difficile-associerad diarré hos patienter äldre än 50 år som genomgår en 

antibiotikakur. Drycken serverades två gånger om dagen, en halvtimme före eller en till två 

timmar efter måltider. I experimentgruppen kunde man därefter notera en signifikant minskad 

incidens av C. difficile-associerad diarré. Den totala riskreduktionen för C. difficile-associerad 

diarré uppgick till 17 %. I urvalet till den här studien exkluderades patienter insatta på 

högriskantibiotika (klindamycin, cefalosporiner, aminopenicilliner). Frågan om huruvida även 

fluorokinoloner orsakar C. difficile-associerad diarré är för närvarande mycket omdiskuterad, 

men bland annat Goorhuis et al. (2007) visar i en epidemiologisk studie på ett signifikant 

samband mellan användning av fluorokinoloner och C. difficile-associerad diarré.  
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Hygien 

Betydelsen av god hygien låter sig svårligen underskattas i arbetet med att förebygga 

infektioner. C. difficiles virulensegenskaper betingar dock andra premisser än de vanliga för 

vad som är god hygien. I följande avsnitt behandlas olika hygiensaspekter av arbetet med att 

förebygga spridning av C. difficile. 

 

Miljöhygien 

På senare år har man testat en rad nya metoder för att avlägsna C. difficile-sporer. Bland annat 

har studier visat att desinfektion med väterperoxidånga leder till signifikant lägre spornivåer i 

kontaminerade miljöer (Boyce et al., 2008) och till signifikant minskad incidens av C. 

difficile-associerad diarré i sjukhusmiljöer (Manian, Griesnauer & Bryant, 2013). UVC-

strålning har också visat sig ge god och signifikant effekt. Vid strålning av ett kontaminerat 

patientrum uppgick reduktionen av C. difficile-sporer efter 50 minuter till 99,8 % (Rutala, 

Gergen & Weber, 2010). Tilläggas bör att ingen kan vara närvarande i rummet under dessa 

olika typer av interventioner, därför lämpar de sig bäst vid utstädning av rum. 

Doan et al. (2012) undersökte i en randomiserad kontrollerad studie den kliniska och 

ekonomiska effektiviteten hos sju olika produkter och åtta olika desinfektionsmetoder 

(väteperoxidånga, ozonoxidation, desinfektionsmedel som frigör klor, mikrofiberdukar med 

och utan Actichlor Plus, två olika rengöringssystem med värmeånga, samt rengöringsdukar 

med spordödande medel) i sjukhusrum som kontaminerats med C. difficile av typ 027. 

Samtliga produkter gav upphov till en signifikant reduktion av sporer. Den mest effektiva 

produkten var väteperoxidånga, följt av desinfektionsmedel som frigör klor. Skillnaden i 

klinisk effektivitet var förhållandevis liten mellan dessa båda produkter, däremot var 

skillnaden i ekonomisk effektivitet stor, då desinfektionsmedel som frigör klor kostade £ 

14,04 per användning, medan väteperoxidånga kostade £ 108,96 per användning. 

Desinfektionsmedel som frigör klor var således den mer kostnadseffektiva produkten. 

 

Handhygien 

God handhygien utgör en mycket viktig förutsättning för att förhindra spridning av C. difficile 

i nosokomiala miljöer (Muto et al., 2007; Mutters et al., 2008; Salgado et al., 2009; Whitaker 

et al., 2007). En randomiserad studie av Oughton, Loo, Dendukuri, Fenn och Libman (2009) 

visade att handtvättning med vanlig tvål och varmt eller kallt vatten är den mest effektiva 
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metoden att avlägsna C. difficile från händerna, med en statistiskt signifikant reduktion av 

sporer efter interventionen, närmast följt av handtvättning med varmt vatten och en 

antibakteriell tvål. En betydligt mindre god effekt noterades vid handhygien med antiseptiska 

våtservetter eller ett alkoholbaserat handdesinfektionsmedel. Att sprita händerna med ett 

alkoholbaserat handdesinfektionsmedel gav en endast marginellt bättre effekt än då ingen 

handhygien utfördes överhuvudtaget. Studien visade också att kontamineringsgraden efter en 

handhygienintervention i regel är högre på tenar och hypotenar, det vill säga tumvalken och 

handflatans lillfingersida, än på fingrarna. 

 

Kunskaper 

Patientundervisning och kunskapsutveckling hos vårdpersonalen ingår som en del i många av 

de interventionsprogram som med signifikanta resultat har genomförts för att förhindra och 

reducera spridning av C. difficile vid nosokomiala utbrott (Muto et al., 2007; Whitaker et al., 

2007). I det här avsnittet behandlas olika kunskapsaspekter av arbetet med att förebygga och 

förhindra spridning av C. difficile. 

 

Kunskaper hos patienterna 

Gudnadottir et al. (2013) undersökte i en studie om och i så fall hur patienter infekterade med 

multiresistenta bakterier som exempelvis C. difficile, MRSA och VRE vill informeras om 

vårdrelaterade infektioner. Elva procent av patienterna uppgav att de inte hade erhållit någon 

information överhuvudtaget om den infektion de drabbats av. Bland de patienter som hade fått 

muntlig information ansåg 72 % att den var nyttig och användbar, och bland de patienter som 

hade fått skriftlig information ansåg 93 % att den var nyttig och användbar. På frågan om 

vilken eller vilka typer av utbildningsmaterial som var att föredra, svarade 70 % av deltagarna 

i studien att de föredrog skriftlig information, högutbildade i något större utsträckning än 

lågutbildade, medan 57 % sade sig vilja ha muntlig information och drygt hälften kunde tänka 

sig informativa filmer och/eller internetbaserat material. Vad beträffar den skriftliga 

informationens utformning, ansåg de flesta att ett begripligt och lättillgängligt språk var det 

allra viktigaste. Nära nog samtliga deltagare i studien, 98 av 100, ansåg det vara viktigt eller 

mycket viktigt att patienter fick lära sig mer om vårdrelaterade infektioner orsakade av 

multiresistenta bakterier. 
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Behovet och vikten av information och kunskaper framkommer också i en kvalitativ studie av 

Madeo och Boyack (2010) som undersökte den levda erfarenheten hos patienter med C. 

difficile-infektion. Kunskaperna om infektionen varierade bland deltagarna i studien, men 

överlag hade de en dålig uppfattning om hur C. difficile sprider sig. 

 ”I was worried about the infection as I had not heard of it before. […] I think it’s the operation 

that gave me the infection. I think at one point they had to take my stomach out while they did this 

operation and then put it back … that’s where you get your bugs from.” (Patient 1) 

Endast en av patienterna i studien redogjorde för att det finns ett samband mellan användning 

av antibiotika och infektioner med C. difficile. Av deltagarnas utsagor framgick det också att 

bristen på kunskap kan orsaka onödig rädsla och oro hos patienterna.  

 

Kunskaper hos vårdpersonalen 

I en blandstudie av Vaughan, Randle och Adams (2006) undersöktes kunskaperna om C. 

difficile hos brittiska sjuksköterskor med ansvar för infektionshygien på avdelningsnivå. 

Deltagarna i studien visade sig ha mycket goda kunskaper om basala hygienrutiner, men 

dåliga kunskaper om C. difficile, dess virulensegenskaper och spridningsvägar. Endast ett 

fåtal kunde uppge att bakterien kontaminerar den omgivande miljön i sporform. Dock kände 

samtliga deltagare i studien till de typiska symtomen av C. difficile. 

 

Diskussion 

 

Metoddiskussion 

Syftet med den här studien var att belysa omvårdnadsaspekter som bidrar till att förhindra och 

förebygga spridning av Clostridium difficile i slutenvården. Vid urvalet av artiklar hanterades 

därför genomgående en grundläggande frågeställning, nämligen: ”Är det tänkbart att jag som 

sjuksköterska och omvårdnadsexpert med ansvar för vårdhygien kan ha konkret nytta av de 

resultat som framkommer i den här studien?” Ett jakande svar på denna fråga utgjorde ett 

starkt incitament att inkludera studien för en närmare kvalitetsgranskning. 

Artiklarnas kvalitet bedömdes inte enbart med hjälp av bedömningsmallar, även om dessa 

mallar hela tiden fungerade som bra och vägledande verktyg. Vissa artiklar valdes bort då en 

enskild aspekt i allt för hög grad bidrog till att undergräva studiens kvalitet och trovärdighet, 
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bland annat till följd av ett alltför stor bortfall i urvalet och på grund av potentiella 

intressekonflikter hos författarna. 

I studien av Hickson et al. om effekten av en probiotisk dryck föreligger en viss risk för att 

resultatet i någon mån påverkades av confounders, detta i och med att fluorokinoloner inte 

ingick bland de högriskantibiotika som identifierades och utgjorde grund för exklusion av 

patienter i urvalet. I övrigt bedömdes studien vara av god kvalitet.  

Flertalet av de studier som har inkluderats i den här litteraturöversikten är observationsstudier. 

Följaktligen visar många av de resultat som framkommer i översikten på korrelation snarare 

än kausalitet, som till exempel i fråga om riskfaktorer för C. difficile-associerad diarré. Likaså 

är vissa resultat belysande snarare än generaliserbara, som till exempel i fråga om kunskaper 

hos patienter och vårdpersonal, delvis på grund av tämligen begränsade urval och delvis till 

följd av den vetenskapliga ansatsen. Således bör man iaktta en viss försiktighet i tolkningen 

av resultaten. Inte desto mindre vill jag hävda att den här litteraturöversikten med sin bredd 

ger en mycket god grund att stå på för sjuksköterskor med ansvar för vårdhygien och 

infektionskontroll – det vill säga sjuksköterskor i allmänhet – framför allt som det finns en 

hög grad av samstämmighet i de resultat som framkommit. Bredd har för övrigt prioriterats 

före djup, vilket självfallet har sin förklaring i att det rör sig om en översiktsstudie. Ämnet är 

dock lika komplext som dynamiskt, och ytterligare fördjupning i de enskilda delarna är därför 

att rekommendera.  

Hälften av de inkluderade studierna genomfördes i USA, och av de övriga nio studierna 

genomfördes fyra i Storbritannien. Det går naturligtvis inte att säga någonting med säkerhet 

om orsaken till den här geografiska snedfördelningen, men man kan tänka sig att det beror på 

att flera stora utbrott av C. difficile har ägt rum i just dessa länder, samt det faktum att endast 

engelskspråkiga artiklar inkluderades. 

 

Resultatdiskussion 

Florence Nightingale menade att omvårdnad är mer än att bara dela ut mediciner och lägga 

grötomslag, i syfte att säkerställa patientens behov har omvårdnaden också en funktion knuten 

till organisation och ledning. I det sammanhanget lägger Nightingale stor fokus på det hon 

kallar omvårdnadens sanitära aspekter, som är grundläggande för all vård och som utgör en 

essentiell del av den professionella omvårdnaden (Kirkevold, 2000, s. 102-103). 
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Evidensbaserad omvårdnad kan definieras både som ett förhållningssätt och som en process. 

Förhållningssättet består i viljan att utnyttja forskningens resultat, medan processen innebär 

att omvårdnadsforskningens resultat används som komplement till andra kunskaper (Kihlgren, 

Engström & Johansson, 2009, s. 86). En av den evidensbaserade vårdens pionjärer, Ernest 

Amory Codman, klassificerade i början på 1900-talet de komplikationer som kunde uppstå 

vid kirurgiska ingrepp i olika kategorier, däribland: kunskapsbrist, oskicklighet och 

omdömeslöshet, fel metod rätt använd och rätt metod fel använd, utrustning och resurser, 

organisationen och systemet, patientens sjukdom i sig, samt patientens bristande medverkan 

och delaktighet (Ferraz-Nunes & Karlberg, 2012, s. 272). Likadant skulle man kunna härleda 

dagens vårdrelaterade infektioner till en eller flera av dessa kategorier, och omvänt ger 

resultaten i den här studien vid handen att den omvårdnad som bedrivs på evidensbaserad 

grund, då rätt patienter erhåller rätt vård vid rätt tidpunkt av vårdgivare med rätt kompetens, 

leder till minskad incidens av C. difficile-associerade sjukdomar, och i förlängningen av det 

till mindre lidande, kortare vårdtider och stora kostnadsbesparingar.  

För att förhindra och förebygga spridning av C. difficile inom slutenvården måste omvården 

av patienter som drabbats eller riskerar att drabbas av infektion utformas och organiseras med 

hänsyn till bakteriens virulensegenskaper och spridningsvägar. Därvidlag visar resultaten i 

den här studien på en rad viktiga aspekter. Ett flertal undersökningar har visat på signifikant 

minskad incidens av C. difficile sedan strängare och särskilt anpassade hygienrutiner införts 

på vårdavdelningar, bland annat med påbjuden handhygien med tvål och vatten, användning 

av klorbaserade rengöringsmedel och isolering av infekterade patienter (Muto et al., 2007; 

Salgado et al., 2009; Whitaker et al., 2007). Förekomsten av sporer från C. difficile på bärbar 

sjukvårdsutrustning (Dumford et al., 2009) påvisar att sådan utrustning antingen bör rengöras 

med ett klorbaserat desinfektionsmedel efter användning (Doan et al., 2012) eller att 

utrustningen bör vara salsbunden. Att följsamheten till vårdhygiensiska riktlinjer påverkas 

negativt av bristande ansvarsfördelning och brist på tydliga målsättningar (Timen et al., 2010) 

implicerar att sjuksköterskan i sin roll som arbetsledare bör sörja för en tydlig fördelning av 

ansvar och arbetsuppgifter, liksom tydligt uppställda mål för den infektionsförebyggande 

verksamheten.  

Materialvetenskap är ett område som initialt kan tyckas fjärran från omvårdnadsvetenskap, 

men med kunskaper om olika materials egenskaper kan vårdmiljön och de redskap som 

används inom vården utformas på ett sätt som bidrar till att förhindra och förebygga spridning 

av infektioner som C. difficile. De studier om detta som påträffades under arbetet med den här 
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litteraturöversikten var dessvärre av undermålig kvalitet, men ämnet i sig är oerhört intressant 

och vidare forskning skulle kunna utvisa vilka material som lämpar sig bäst för dörrhandtag 

och andra föremål och redskap i vårdmiljön som enligt vad som framkommer i studien av 

Dumford et al. (2009) är utsatta för en hög grad av kontamination.  

Förebygga är bättre än att bota, lyder ett gammalt talesätt, och det är inte minst sant i fråga om 

C. difficile-infektioner. Att tidigt kunna identifiera patienter som har drabbats eller löper risk 

att drabbas av infektion medför stora fördelar, då det givetvis är angeläget att de förebyggande 

åtgärderna vidtas i ett så tidigt skede som möjligt. Studien av Hickson et al. (2007) är mycket 

intressant i så måtto att den visar på en möjlighet att till en låg kostnad begränsa incidensen av 

C. difficile avsevärt med hjälp av probiotika. Som tidigare har konstaterats finns det emellertid 

ett visst utrymme för tvekan till studiens resultat på grund av metodologiska svagheter, varför 

ytterligare studier vore önskvärda. 

Handhygien och miljöhygien utgör a och o inom all vårdhygien. I socialstyrelsens föreskrifter 

om basal hygien inom hälso- och sjukvården (SOSFS 2007:19) framgår det att ”händerna ska 

desinfekteras med ett alkoholbaserat handdesinfektionsmedel, eller något annat medel med 

motsvarande effekt.” Resultaten i den här studien visar dock med all önskvärd tydlighet att 

handtvättning med vanlig tvål och vatten är det mest effektiva sättet att rengöra händerna efter 

kontakter med patienter med C. difficile (Oughton et al., 2009). Vidare framkommer det att 

nya metoder för att avlägsna sporer från C. difficile har en god och signifikant effekt (Boyce 

et al., 2008; Rutala et al., 2010), men att rengöring med desinfektionsmedel som frigör klor 

alltjämt är det mest kostnadseffektiva alternativet (Doan et al., 2012). Förhoppningsvis 

kommer framtida forskning att utvisa rengöringsmetoder som är mer skonsamma för såväl 

människor som miljö.  

Det är inte för inte som International Council of Nurses i sin etiska kod betonar vikten av att 

sjuksköterskan ägnar sig åt ett livslångt lärande för att behålla sin yrkeskompetens (ICN, 

2007). Kompetens och aktuella kunskaper utgör grunden för den infektionsförebyggande 

omvårdnaden, inte minst med tanke på de nya och hypervirulenta stammar av C. difficile som 

under de senaste tio åren har föranlett en starkt ökad incidens av nosokomiala infektioner av 

denna typ (Beran et al., 2013). Samtidigt visar jämförelser från Socialstyrelsen att vården i 

Sverige inte alltid bygger på bästa tillgängliga kunskaper (Leksell & Lepp, 2013, s. 194). Av 

resultaten i den här studien framgår det att så gott som alla patienter fäster stor vikt vid att 

informeras om det infektionstillstånd de drabbats av (Gudnadottir et al., 2013; Madeo et al., 
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2010), medan resultaten i studien av Vaughan et al. (2006) låter antyda att det kan råda brist 

på kunskaper om C. difficile bland sjuksköterskor. För att kunna säga någonting med säkerhet 

om det sistnämnda behövs emellertid långt mer omfattande forskningsstudier, och för övrigt 

vore det också oerhört intressant att undersöka om det kan finnas en korrelation mellan 

utökade insatser för förbättrad patientundervisning och minskad infektionsincidens. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att en rad konkreta aspekter av omvårdnadsarbetet 

bidrar till att förhindra och förebygga spridning av C. difficile i slutenvården, bland annat 

påbjuden handtvättning med tvål och vatten, användning av klorbaserade desinfektionsmedel, 

isolering av patienter med bekräftad C. difficile-infektion, tydligt ledarskap för förbättrad 

följsamhet till infektionsförebyggande rutiner och riktlinjer, tidig identifiering av patienter 

som löper risk att drabbas av infektion, användning av probiotika, samt kunskaper och 

kunskapsutveckling hos patienter och vårdpersonal.  

 

Slutsats 

Med adekvata kunskaper om C. difficiles virulensegenskaper och spridningsvägar finns det 

goda förutsättningar för att i det evidensbaserade omvårdnadsarbetet förhindra och förebygga 

spridning av C. difficile. 
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Bilaga 1 

Bearbetade bedömningsmallar för artiklar med kvantitativ och kvalitativ ansats, utifrån 

förlagor av Carlsson och Eiman (2003). 

KVANTITATIV GRANSKNINGSMALL 

Författare:   Titel: 

Poängsättning 0 1 2 3 
Abstrakt (syfte/metod/resultat) Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod – – – – 

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant – 

Metodbeskrivning (repeterbarhet 

möjlig) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Urval (antal/beskr./representativitet) Oacceptabel Låg Medel God 

Fokus på C. difficile. Nej Delvis Helt – 

Bortfall Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 % 

Bortfall med betydelse för resultatet Analys 

saknas/Ja 

Nej – – 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna – – 

Resultat – – – – 

Frågeställning besvarad Nej Ja – – 

Resultatbeskrivning (redovisning, 

tabeller etc.) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Statistisk analys (beräkningar, 

metoder, signifikans) 

Saknas Mindre bra Bra – 

Confounders Ej undersökt Undersökt – – 

Tolkning av resultatet Oacceptabelt Låg Medel God 

Diskussion – – – – 

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik och 

felkällor 

Saknas Låg God – 

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser – – – – 

Överensstämmelse med resultatet 

(resultatets huvudpunkter belyses) 

Slutsats 

saknas 

Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas  – 

 

MAX 46 poäng   TOTALT:  

Grad I: 80 %    PROCENT: 

Grad II: 70 %   GRAD:  

Grad III: 60 % 
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KVALITATIV GRANSKNINGSMALL 

Författare:   Titel: 

Poängsättning 0 1 2 3 
Abstrakt (syfte/metod/resultat) Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod – – – – 

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant – 

Metodbeskrivning (repeterbarhet 

möjlig) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns – – 

Urval (antal/beskr./representativitet) Oacceptabel Låg Medel God 

Fokus på C. difficile Nej Delvis Helt – 

Bortfall Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 % 

Bortfall med betydelse för resultatet Analys 

saknas/Ja 

Nej – – 

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna – – 

Resultat – – – – 

Frågeställning besvarad Nej Ja – – 

Resultatbeskrivning (redovisning, 

kodning etc.) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultatet (citat, kod, 

teori etc) 

Oacceptabel Låg Medel God 

Diskussion – – – – 

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik och 

felkällor 

Saknas Låg God – 

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser – – – – 

Överensstämmelse med resultatet 

(resultatets huvudpunkter belyses) 

Slutsats 

saknas 

Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas – – 

 

MAX 47 poäng   TOTALT:  

Grad I: 80 %    PROCENT: 

Grad II: 70 %   GRAD:  

Grad III: 60 % 
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Bilaga 2 

Översikt över inkluderade artiklar. 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av studie Urval 

Deltagare 

(Bortfall) 

Metod 

Analys 

Huvudresultat Kvalitet 

(%) 

Kommentarer 

Boyce et al. 

(2008) 
USA 

Att undersöka 

förekomsten av C. 
difficile i patient-

rum efter 

intervention med 
väteperoxidånga. 

Kvasi-

experimentell 
studie. 

De fem 

avdelningarna 
med den 

högsta 

incidensen av 
C. difficile på 

ett sjukhus 

med 500 
platser. 

 

Intervention och 

insamling av 
data genom 

provtagningar. 

Analytisk 
statistik. 

Pearsons chi-

två-test. 

En signifikant 

minskad 
förekomst av C. 

difficile efter 

interventionen  
(P = 0,047). 

Grad I 

(94 %) 

Doan et al. 

(2012) 
Stor-

britannien 

Att undersöka 8 

desinfektions-
metoder i 

sjukhusrum 

kontaminerade med 
C. difficile 027 och 

jämföra verkan och 

kostnadseffektivitet. 

Randomiserad 

kontrollerad 
studie. 

Sju olika 

desinfektions-
produkter 

testades och 

jämfördes. 

Intervention och 

insamling av 
data genom 

provtagningar. 

Analytisk 
statistik. 

Kruskal-Wallis 

test, Mann-
Whitney U-test. 

Klorin 

(natriumdikloriso-
cyanurat) fungerar 

lika bra som 

modernare 
metoder (t.ex. 

desinfektion med 

väteperoxidånga) 
och är mer 

kostnadseffektivt. 
 

Grad I 

(90 %) 
 

Dumford et 

al. 

(2009) 
USA 

Att undersöka 

förekomsten av C. 

difficile på andra 
vårdavdelningsytor 

än isoleringsrum 

under ett utbrott av 
C. difficile. 

Punktprevalens-

studie (tvärsnitt). 

Provtagningar 

genomfördes 

på åtta 
avdelningar 

på ett 

akutsjukhus 
med 202 

platser. 

Provtagning och 

insamling av 

data. 
Beskrivande 

statistik.  

Resultatet visar på 

en relativt riklig 

förekomst av C. 
difficile på ytor 

utanför isolerings-

rum, framför allt 
på bärbar 

utrustning. 

 

Grad I 

(92 %) 

En bra studie med 
en olyckligt vald 

titel. Metod-

beskrivningen 
kunde ha varit 

något utförligare. 

Goorhuis et 

al. 

(2007) 
Neder-

länderna 

Att kartlägga C. 

difficile 027 på 

nationell nivå. 

Epidemiologisk 

studie. 

Demografiska 

data och 

provtagningar 
från 36 

sjukhus, 9 

vårdhem och 
5 regional 

laboratorier. 

Insamling av 

data och prover. 

Analytisk 
statistik. Yates 

chi-två-test, 

Fishers exakta 
test. 

En regional 

koncentration av 

C. difficile 027 
tyder på regional 

spridning. 

Grad I 

(80 %) 

Otydligt 
formulerat syfte, 

en tydligare be-

skrivning av 
metod och urval 

hade varit 

önskvärd. 
 

Gudnadottir 

et al. 

(2013) 
USA 

Att undersöka om 

och hur patienter 

infekterade med 
multiresistenta 

bakterier vill 
informeras om 

vårdrelaterade 

infektioner. 

Prospektiv 

tvärsnittsstudie. 

 
 

 

Konsekutivt 

urval. 

n=109 
(n=9) 

Kvantitativa 

enkätintervjuer. 

Beskrivande 
och analytisk 

statistik. 
Regressions-

analys. 

En stor majoritet 

av deltagarna i 

studien ansåg det 
viktigt att erhålla 

information om 
VRI. De flesta, 

cirka 70%, sade 

sig föredra 
skriftlig 

information. 

 

Grad I 

(80 %) 

Kortfattad intro-
duktion, resultat-

redovisningen 
kunde ha varit 

mer överskådlig, 

etiskt resonemang 
saknas. 

Henrich et 

al. 

(2009) 

USA 

Att undersöka och 
identifiera kliniska 

riskfaktorer för att 

utveckla allvarlig C. 
difficile-associerad 

sjukdom. 

Retrospektiv 
tvärsnittsstudie. 

Konsekutivt 
urval. 

n=336 

(n=0) 

Insamling av 
data från 

journaler. 

Analytisk 
statistik. Chi-

två-test, Mann-

Whitney U-test. 

Studien visar på 
ett signifikant 

samband mellan 

bl.a. hög ålder > 
70 år (P = 0,001), 

ileus (P = 0,014), 

förhöjda leukocyt- 
värden (P < 0,001) 

och allvarlig C. 

difficile-
associerad 

sjukdom. 

 
 

Grad I 
(80 %) 

Något 

knapphändig 
introduktion och 

metoddel. Bra 

resultatredo-
visning , bra 

egenkritik. 
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Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av studie Urval 

Deltagare 

(Bortfall) 

Metod 

Analys 

Huvudresultat Kvalitet 

(%) 

Kommentarer 

Hickson et 

al. 

(2007) 

Stor-
britannien 

Att undersöka om en 
probiotisk dryck kan 

förebygga diarré 

utlöst av antibiotika 
och orsakad av C. 

difficile. 

Randomiserad 
kontrollerad 

studie. 

Konsekutivt 
urval. 

n=135 

(n=22) 
 

Experiment 

grupp: 
 n=69 

 

Kontroll-
grupp: 

n=66 

Insamling och 
jämförelse av 

data. Fishers 

exakta test. 

I experiment-
gruppen noterades 

ett signifikant 

lägre antal fall av 
antibiotikarelat-

erad diarré 

orsakad av C. 
difficile jämfört 

med kontroll-

gruppen (P = 
0,001). 

Grad I 
(93 %) 

En viss risk för 

confounders, ett 
mer tillförlitligt 

resultat kunde ha 

erhållits med 
andra inklusions- 

och exklusions-

kriterier. I 
resultatdelen 

förekommer 

redogörelser för 
metoden. 

Madeo & 

Boyack 
(2010) 

Stor-

britannien 
 

Att undersöka den 

levda erfarenheten 
hos patienter med C. 

difficile-infektion 

för att förbättra 
omvårdnaden. 

Fenomenologisk 

studie. 

Strategiskt 

urval. 
n=15 

(n=0) 

Ostrukturerade 

intervjuer. 
Textanalys. 

Författarna kunde 

urskilja fyra olika 
huvudteman ur 

deltagarnas 

utsagor: fysiskt 
lidande, bristande 

kontroll över 

tarmfunktionen, 
sjukdoms-

förståelse, samt 

värdighet. 
 

Grad II 

(75%) 
Ojämn köns-

fördelning i 

urvalet. Ingen 
uppgift om 

informations-

mättnad. Egen-
kritik saknas. Ett 

etiskt resonemang 

vore önskvärt.  

Manian et 

al. 

(2013) 
USA 

Att undersöka om 

utökad städning med 

väteperoxidånga vid 
utstädning av 

patientrum har 

effekt på antalet fall 
av C. difficile-

infektion. 

Kvasi-

experimentell 

studie. 

Interventio-

nen genom-

fördes 1123 
gånger i 870 

av totalt 900 

patientrum. 

Intervention och 

insamling av 

data genom 
provtagningar. 

Analytisk 

statistik. 
Pearsons chi-

två-test, Fishers 

exakta test. 

Utökad städning 

med väteperoxid-

ånga ledde till en 
signifikant 

reduktion av 

antalet fall av C. 
difficile-

associerad diarré 

(P < 0,001). 

Grad II 

(79 %) 

Otydligt 
formulerat syfte 

och mycket 

kortfattad 
introduktion. En 

bättre anknytning 

till tidigare 
forskning hade 

varit önskvärd.. 

Muto et al. 

(2007) 

USA 

Att undersöka 
effekten av ett antal 

samordnade åtgärder 

för att förhindra 
ytterligare spridning 

av vårdrelaterad C. 

difficile under ett 
utbrott. 

Longitudinell 
kvasi-

experimentell 

studie. 

Patienter som 
diagnostise-

rats med 

vårdrelaterad 
C. difficile-

infektion på 

ett sjukhus 
med 834 

platser. 

 

Insamling och 
jämförelse av 

data. Cox-Stuart 

test. 

En signifikant 
minskning av 

antalet vård-

relaterade C. 
difficile-fall kunde 

noteras sedan 

åtgärderna 
genomförts (P < 

0,001). 

Grad I 
(80 %) 

En mer utförlig 

egenkritik hade 
varit önskvärd. 

Ingen evidens för 

de enskilda inter-
ventionernas 

effekt. 

Mutters et 

al. 

(2008) 
Tyskland 

Att undersöka 

förekomsten av C. 

difficile i miljön runt 
C. difficile-positiva 

och –negativa 

patienter. 

Punktprevalens-

studie. 

Totat 531 

provtagningar 

genomfördes 
på ett 

universitets-

sjukhus med 
1300 platser. 

Insamling och 

jämförelse av 

data. Analytisk 
statistik. Wald-

test, Spearmans 

rangkorrelation. 

Korrelationen 

mellan mängden 

C. difficile i de 
undersökta 

miljöerna visar på 

nosokomiala 
spridnings-

mönster. 

 

Grad I 

(94 %) 

Oughton et 

al. 

(2009) 

Canada 

Att undersöka hur 
effektiva 5 vanliga 

handhygienmetoder 

är för att avlägsna C. 
difficile. 

Randomiserad 
crossoverstudie. 

Fem olika 
handhygien-

metoder, 120 

observationer. 

Intervention och 
insamling av 

data genom 

provtagningar. 
Beskrivande 

statistik. Bas-
10-logaritmer. 

 

Handtvättning 
med tvål och 

vatten är den mest 

effektiva metoden 
för att avlägsna C. 

difficile. 

Grad I 
(94 %) 

Raveh et al. 

(2006) 
Israel 

Att undersöka 

riskfaktorer för 
diarré orsakad av 

vårdrelaterad C. 

difficile-infektion. 

Retrospektiv 

tvärsnittsstudie. 

Konsekutivt 

urval. 
n=535 

(n=75) 

Insamling av 

data. Analytisk 
statistik. 

Students t-test, 

chi-två-test, 
Fishers exakta 

test. 

Hög ålder, höga 

leukocytvärden, 
låga albumin-

värden och 

medicinering med 
diuretika utgör 

riskfaktorer. 

 

Grad I 

(91 %) 
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Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av studie Urval 

Deltagare 

(Bortfall) 

Metod 

Analys 

Huvudresultat Kvalitet 

(%) 

Kommentarer 

Rutala, 

Gergen & 

Weber 

(2010) 
USA 

Att undersöka 
effekten av UVC-

strålning på noso-

komiala patogener i 
ett kontaminerat 

sjukhusrum. 

Kvasi-
experimentell 

studie. 

Provtagning i 
preparerade 

och oprepare-

rade sjukhus-
rum.  

Provtagning och 
insamling av 

data. 

Beskrivande 
och analytisk 

statistik. 

Students t-test. 

En signifikant 
minskning av 

vegetativa 

bakterier och C. 
difficile-sporer 

noterades efter 

UVC-strålningen 
(P < 0,001).  

 

Grad I 
(87 %) 

Salgado et 

al. 

(2009) 

USA 

Att undersöka 
effekten av utökade 

åtgärder för att 

förhindra smitt-
spridning samt 

sambandet mellan 

antibiotika-
användning och 

antalet C. difficile-

fall. 

Longitudinell 
kvasi-

experimentell 

studie. 

Patienter som 
diagnostise-

rats med 

vårdrelaterad 
C. difficile-

infektion på 

ett sjukhus 
med 610 

platser. 

Insamling och 
jämförelse av 

data. Pearsons 

korrelations-
test. 

Studien visar på 
ett signifikant 

minskat antal fall 

av C. difficile efter 
införandet av 

utökade smitt-

spridningsåtgärder 
(P < 0,0001) samt 

på ett samband 

mellan antalet C. 
difficile-fall och 

användning av 

vissa 
bredspektrum-

antibiotika. 

Grad I 
(90 %) 

Syftet något 

otydligt 
formulerat. 

Timen et al. 

(2010) 
Neder-

länderna 

Att undersöka vad 

som utgör hinder i 
tillämpningen av 

infektionsförebygg-

ande åtgärder i 
krissituationer. 

Blandstudie. 

Kvalitativ 
innehållsanalys 

och prospektiv 

tvärsnittsstudie. 

Klusterurval, 

varav sjuk-
sköterskor 

n=37 

(n=8) 

Djupintervjuer 

och enkätinter-
vjuer. 

Beskrivande 

och analytisk 
statistik. Uni-

variatanalys, 

multivariat-
analys. 

En rad faktorer 

utgör hinder vid 
tillämpningen av 

förebyggande 

åtgärder, för 
sjuksköterskor 

bl.a. tidsbrist, 

otydlig ansvars-
fördelning och 

otydliga mål-

sättningar. 

Grad I 

(88 %) 
Urvalsstrategin 

otydligt beskriven 

i den kvantitativa 
delen. I övrigt är 

studien väl 

genomförd, men 
en rent kvalitativ 

ansats hade 

eventuellt varit 
bättre, då inte 

minst i ljuset av 

enkätundersök-

ningens relativ 

ringa omfattning. 

Vaughan, 

Randle & 

Adams 

(2006) 
Stor-

britannien 

Att undersöka 
kunskaperna om 

Clostridium difficile 

hos vårdpersonal 
som arbetar med 

infektionsvård, samt 

den praktiska 
tillämpningen av 

dessa kunskaper. 

Blandstudie. 
Prospektiv 

tvärsnittsstudie 

och kvalitativ 
innehållsanalys. 

Strategiskt 
urval. 

n=20 

(n=0) 

Enkäter och 
semistrukture-

rade intervjuer. 

Innehållsanalys. 

Deltagarna i 
studien hade 

relativt dåliga 

kunskaper om 
Clostridium 

difficile, men goda 

kunskaper om 
basala 

hygienrutiner. 

Grad I 
(82 %) 

Begränsad 

generaliserbarhet, 
vilket dock också 

påpekas av för-

fattarna själva. 

Whitaker et 

al. 

(2007) 

USA 

Att identifiera 
etiologin bakom 

vårdrelaterade C. 

difficile-fall, att 
utveckla ett 

protokoll för 

förebygga spridning 

av C. difficile, samt 

att minska den totala 

incidensen av 
infektioner med C. 

difficile.   

Longitudinell 
kvasi-

experimentell 

studie. 

Patienter med 
misstänkt/dia-

gnostiserad C. 

difficile-
infektion på 

ett sjukhus 

med 469 

platser. 

Insamling och 
jämförelse av 

data. 

Beskrivande 
statistik. 

Implementeringen 
av ett smitt-

skyddsprotokoll 

bidrog till att mer 
än halvera 

incidensen av C. 

difficile. 

Grad II 
(72,5 %) 

Egenkritik och 

etiskt resonemang 
saknas. Den 

statistiska redo-

visningen kunde 

ha varit mer 

omfattande och 

mer översiktlig. 
Dålig om än inte 

obefintlig 

anknytning till 
tidigare 

forskning. 

 

 


