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Sammanfattning 

Användning av mobiltelefoner av hälso- och sjukvårdspersonal i hälso- och 

sjukvården har blivit allt vanligare. Forskning visar på att mobiltelefoner används av 

personal i patientnära situationer i syfte att underlätta arbetet. Därmed var syftet med 

kandidatuppsatsen att undersöka förekomsten av mikroorganismer som följd av 

bristande rengöringsrutiner av hälso- och sjukvårdspersonalens mobiltelefoner. 

Studien är skriven som en allmän litteraturstudie. Datainsamlingen har gjorts genom 

specificerade sökningar i databaserna CINAHL och PubMed. Sökningarna i de båda 

databaserna resulterade i 13 artiklar, som ligger till grund för resultatet. Resultatet 

påvisar att bakterier som koagulasnegativa stafylokocker och enterobacter var de 

vanligast förekommande mikroorganismerna på mobiltelefoner tillhörande hälso- och 

sjukvårdspersonal. Ytterligare påträffades mikroorganismer som virus. De virus som 

påträffades var respiratoriskt syncytuevirus (RSV) och adenovirus (AV). Resultatet 

visar även på brister gällande rengöring av mobiltelefonerna där majoriteten av 

mobiltelefonerna aldrig rengjordes. 
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Abstract 

The use of mobile phones by healthcare workers in healthcare settings has become 

increasingly common. Research shows that healthcare workers use their mobile 

phones within near contact with patients in order to facilitate their work. Therefor the 

aim of this candidate essay was to investigate the presence of microorganisms as a 

result of the lack of cleaning routines of the healthcare workers mobile phones. The 

study is written as a general literature study. Data collection was done through 

specific searches in the databases CINAHL and PubMed. Searches in the two 

databases finally resulted in 13 articles, which are the basis for the result in this study. 

The result shows that coagulasenegative staphylococcus and enterobacteria was the 

most occuring microorganisms on the healthcare workers mobile phones. In addition 

microorganisms as viruses like respiratory syncytial virus (RSV) and adenovirus 

(AV) was detected on the healthcare workers mobile phones. The result also shows 

deficiencies regarding the cleaning of the mobile phones where the majority of the 

mobile phones were never cleaned. 
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Inledning 

Vårdrelaterade infektioner är en av de vanligaste vårdskadorna. Varje år drabbas 65 

000 personer som vårdas på svenska sjukhus av vårdrelaterade infektioner (SKL, 

2017). Ungefär hälften av dessa hade kunnat undvikas. Enligt en rapport från World 

Health Organisation, WHO (2011) drabbas mellan 15–20 procent av alla patienter 

som vårdas på sjukhus i låginkomstländer av en vårdrelaterad infektion respektive 5–

10 procent i höginkomstländer. Tillämpningen av basala hygienrutiner är den främsta 

preventiva åtgärden för att minska spridningen av mikroorganismer som kan orsaka 

vårdrelaterade infektioner (Socialstyrelsen, 2019). Mobiltelefoner och andra 

kommunikationsverktyg har blivit allt vanligare att använda inom hälso- och 

sjukvården (McBridee, LeVasseur & Li, 2015). Vanliga användningsområden för 

mobiltelefonen inom sjukvårdsverksamheten är att läsa mail, söka efter medicinsk 

information, ringa och ta emot samtal från patienter, anhöriga eller sjukvårdspersonal 

samt skicka och ta emot patientrelaterad information såsom fotografier på exempelvis 

sår eller röntgenbilder (Koehler, Vujovic & McMenamin, 2013). Tidigare forskning 

som genomförts har visat att 50–65 procent av vårdpersonalen använder 

mobiltelefonen vid patientnära arbetssituationer (Graveto, Costa & Santos, 2018). 

Graveto et al. (2018) uppger även att majoriteten av hälso- och sjukvårdspersonal 

anser att mobiltelefonen är ett viktigt arbetsverktyg. Trots alla fördelar mobiltelefonen 

kan frambringa i den kliniska verksamheten, kan den också vara en potentiell källa för 

ansamling av mikroorganismer. Kontaminerade mobiltelefoner kan således utgöra en 

potentiell risk för smittspridning och därmed orsaka vårdrelaterade infektioner 

(Brady, Verran, Damani & Gibb, 2009). 

Bakgrund 

Definition 

I kandidatuppsatsen avser begreppet mobiltelefoner hälso- och sjukvårdspersonalens 

privata mobiltelefoner som används i hälso- och sjukvården. All form av användning 

har inkluderats. 

Florence Nightingale 

I mitten av 1800-talet arbetade sjuksköterskor i Turkiet med att vårda skadade 

soldater under Krimkriget (Pfettscher, 2018). Mortaliteten bland soldaterna var hög. 

De vårdades i osanitära miljöer som präglades av smutsiga sängar och lakan, orent 

vatten, bristande tillgång på pottor och överfulla avloppsbrunnar. Vid denna tidpunkt 

saknades den kunskap som finns idag om vikten kring en god hygien. Florence 

Nightingale levde mellan 1820 till 1910 och anses vara grundaren till den moderna 

sjukvården. Nightingale var en av de arbetande sjuksköterskorna i Turkiet under 

Krimkriget och kom till insikten att det fanns brister i vårdmiljön. För att tillsammans 

kunna vårda de sargade soldaterna insåg Nightingale att något måste göras åt miljön 

där soldaterna vårdades. Florence hävdade att den omgivande miljön var en bärande 

faktor till den höga mortaliteten. Därmed såg Nightingale till att förbättra miljön runt 
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soldaterna genom frisk luft, renbäddade sängar, belysning, ventilation och rent vatten. 

Nightingale förespråkade också en daglig skötsel av kroppslig hygien för både 

soldater och sjuksköterskor, vilket var en viktig åtgärd i syfte att förhindra 

smittspridning. Sjuksköterskornas arbetsdräkter skulle vara rena och händerna skulle 

tvättas ofta. Dessa komponenter är fortfarande aktuella idag för att främja hälsa och 

minska spridningen av mikroorganismer och sjukdomar (Pfettscher, 2018). 

Hygienrutiner 

Smittskydd och vårdhygien 

Enligt Folkhälsomyndigheten (2006) omfattar ett smittskydd 

alla insatser som vidtas för att förebygga spridning av sjukdomsframkallande 

mikroorganismer. För att preventivt arbeta mot smittspridning har arbetet kring 

vårdhygien vuxit fram med syfte att begränsa vårdrelaterade infektioner. Vårdhygien 

gäller för all verksamhet där vård och omsorg bedrivs. Ansvaret för det preventiva 

arbetet för reduceringen av vårdrelaterade infektioner ligger hos verksamhetschefen 

och hos sjukvårdshuvudmannen. Till hjälp handläggs de av experter inom ämnet 

vårdhygien. Dessutom har Folkhälsomyndigheten formulerat utarbetade mål som ska 

leda det preventiva arbetet. Åtgärderna syftar till att förhindra infektioner hos 

vårdbehövande, sträva efter att minska spridning från personal till patient och från 

patient till personal samt förhindra smittspridning bland vårdtagare 

(Folkhälsomyndigheten, 2006). 

Handhygien 

Handhygien ingår som en del av de basala hygienrutinerna. De basala hygienrutinerna 

behandlar enligt Folkhälsomyndigheten (2006) försiktighets- och skyddsåtgärder som 

ska vidtas av all personal inom hälso- och sjukvård. Handhygien ska tillämpas av all 

personal som är verksam inom hälso- och sjukvården vid både direkt och indirekt 

kontakt med patienter (WHO, 2009). Tillämpning av handhygien är den absolut 

viktigaste faktorn för att förebygga uppkomsten av vårdrelaterade infektioner 

(Socialstyrelsen, 2019; WHO, 2009). Folkhälsomyndigheten (2006) hänvisar till att 

indirekt kontaktsmitta är den vanligaste spridningsvägen, vilket gör händerna till den 

främsta vägen för spridning av mikroorganismer. World Health Organization, WHO 

(2009) påtalar att handhygien ska praktiseras vid fem tillfällen vilka är före och efter 

kontakt med patient, före rent eller aseptiskt arbete, efter kontakt med eller vid risk 

för kontakt med kroppsvätska, samt efter vidröring av patientens omgivning. Korrekt 

utförd handhygien omfattas av både handdesinfektion samt mekanisk rengöring vilket 

är en betydelsefull utgångspunkt för rena händer (SOSFS 2015:10). Alkoholbaserat 

desinfektionsmedel reducerar effektivt mängden bakterier från händerna. Följaktligen 

ska handdesinfektion utföras före och efter alla vård- och undersökningsmoment samt 

innan utförande av rena moment. En mekanisk rengöring innefattar handtvätt med 

vatten och tvål. Efter mekanisk rengöring ska händerna torkas av noga och vara torra 

innan handdesinfektion kan användas. Rengöring med tvål och vatten ska tillämpas 

när händerna är märkbart smutsiga, eller upplevs smutsiga (SOSFS 2015:10). 
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Vårdrelaterade infektioner 

Vårdrelaterade infektioner definieras enligt WHO (2011) att en patient drabbas av en 

infektion till följd av behandling inom hälso- och sjukvården. En vårdrelaterad 

infektion kan även innebära att personal inom hälso- och sjukvården drabbas av en 

infektion till följd av utfört arbete (Folkhälsomyndigheten, 2016). 

Folkhälsomyndigeten (2016) rapporterar att vårdrelaterade infektioner är den främsta 

vårdskadan inom svensk hälso- och sjukvård vilket gör att arbetet för att arbeta 

preventivt mot smittspridning är en av det viktigaste åtgärderna såväl globalt som 

inationellt. WHO (2009) understryker att vårdrelaterade infektioner är ett allvarligt 

globalt problem. Varje dag dör tusentals personer till följd av en infektion orsakad av 

hygienbrister i hälso-sjukvården världen över (WHO, 2009). Enligt 

Folkhälsomyndigheten (2006) är de vanligaste typerna av vårdrelaterade infektioner 

urinvägsinfektion, postoperativa sårkomplikationer samt pneumoni. Arbetet med 

vårdhygien som en del av det preventiva arbetet mot vårdrelaterade infektioner är 

även av betydelse för att minska användningen av antibiotika (Folkhälsomyndigheten, 

2016). Folkhälsomyndigheten (2006) uppger att vårdrelaterade infektioner är förenligt 

med stora omkostnader. Insatsen för att arbeta förebyggande mot dessa infektioner 

spelar en central roll för patientsäkerheten. WHO (2009) betonar att infektioner 

orsakade av hälso- och sjukvården är en risk mot patientsäkerheten. Infektionerna 

leder till en längre sjukhusvistelse, ökad resistens mot antibiotika och ett ökat lidande 

för patienten. Dessutom är infektionerna enormt kostsamma både för hälso- och 

sjukvården men även för den enskilt drabbade patienten (WHO, 2009). 

Smittvägar och smittämnen 

Smittvägar 

Definitionen av en smittväg är enligt Socialstyrelsen (2011) hur smittämnen, det vill 

säga mikroorganismer, förs till en individ. Ett smittämne kan spridas med mer än en 

smittväg. 

Direkt och indirekt kontaktsmitta 

Direkt kontaktsmitta kännetecknas i enlighet med Socialstyrelsen (2013) av  

smittämnen som sprids direkt mellan smittkälla och mottagare. Det som utmärker en 

indirekt kontaktsmitta är att smittämnet sprids från en individ till en annan via 

mellanled. Exempel på mellanled kan vara händer, ytor, kläder eller föremål såsom 

utrustning och dörrhandtag som är förorenade med smittämnen. Indirekt 

kontaktsmitta är den vanligaste smittvägen där kontaminerade händer många gånger 

är orsaken till smittspridning (Socialstyrelsen, 2013). 

Mobiltelefoner i hälso- och sjukvård 

Mobiltelefoner har blivit ett vanligare verktyg att använda inom hälso- och 

sjukvårdsverksamheten (Bautista & Lin, 2016). Hälso- och sjukvårdspersonal uppger 

att de använder sina mobiltelefoner i syfte att spara tid på grund av att mobiltelefonen 
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ofta finns lättillgängliga och därmed snabbt kan användas för informationssökning. 

Dessutom uppges det att mobilen används vid dokumentation då möjligheten finns att 

fotografera exempelvis sår (Bautista & Lin, 2016). Privata mobiltelefoner används 

både i arbetsrelaterade situationer, men också för privat bruk genom samtal och 

meddelande (McBridee et. al, 2015). Bautista & Lin (2016) betonar att användning av 

privata mobiltelefoner under arbetstid kan ha en negativ inverkan på arbetet samt att 

det kan äventyra en patientsäker vård då mobiltelefonen kan vara en distraktion för 

hälso- och sjukvårdspersonalen. Idag är det många som är ägare av en mobiltelefon 

och tar med den nästintill överallt vilket enligt Bautista & Lin (2016) bidrar till en oro 

kring att mobiltelefoner och dess användning i sjukhusmiljön är en faktor till 

spridning av mikroorganismer. Det finns dessutom en oro kring att det råder brister 

vid tillämpning av basala hygienrutiner i samband med mobiltelefonens användning 

(Bautista & Lin, 2016). 

Smittämnen – mikroorganismer 

Socialstyrelsen (2013) uppger att mikroorganismer såsom bakterier och virus 

förekommer var som helst i människans omgivning. Människan själv är bärare på en 

stor mängd bakterier som en del av normalfloran. Avsikten med normalfloran är att 

fungera som ett försvar mot smittämnen och infektioner som kan förorsaka sjukdom. 

Majoriteten av normalflorans bakterier återfinns i tarmen men många av bakterierna 

finns även på huden. Alla typer av mikroorganismer har en förmåga att spridas. De 

kan antingen spridas till olika delar av kroppen eller alternativt spridas vidare till 

andra individer. Det finns tillfällen där individen är bärare av ett 

sjukdomsframkallande smittämne utan att själv ha några symtom. 

Smittspridningsrisken baseras på antingen smittväg och smittämne eller på 

mottagarens immunförsvar. Vad som inträffar när mikroorganismer sprids till 

mottagaren beror dels på smittdos, det vill säga hur stor mängd av smittämnet som 

personen utsätts för och dels infektionsdos, med andra ord den mängd av 

mikroorganismer som krävs för att ge upphov till en infektion. Infektionsdosen är 

varierande för smittämnets typ samt hur mottaglig individen är för infektionen 

(Socialstyrelsen, 2013). 

Koagulaspositiva – och koagulasnegativa stafylokocker 

I stammen av staphylococcus ingår minst tio olika arter som har påträffats på 

människan (Ericson & Ericson, 2018). Stafylokockus aureus (s. aureus) och 

stafylokockus epidermidis (s. epidermidis) är de två mest förekommande 

stafylokockerna i sjukhussammanhang. S. aureus benämns även som den gula 

bakterien då den ger upphov till ett gulaktigt var vid sårinfektioner. Bakterien trivs på 

hud och slemhinnor men kan även orsaka infektioner i blod och benvävnad. Bakterien 

kan dessutom förekomma på individer utan att orsaka infektion. De flesta infektioner 

av s. aureus orsakas oftast av de kroppsegna bakterierna, men i en sjukhusmiljö 

förekommer det också att infektioner orsakas på grund av direkt eller indirekt smitta 

via exempelvis förorenade händer och föremål (Arvidsson, 2015; Ericson & Ericson, 
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2018). Sårinfektioner orsakade av s. aureus leder till en försämrad läkningsprocess 

samt en ökad risk för att infektionen sprider sig djupare ner i vävnaderna (Ericson & 

Ericson, 2018). Om bakterien sprids vidare till blodbanan kan det orsaka sepsis, vilket 

kan innebära ett livshotande tillstånd för patienten (Arvidsson, 2015). Genom 

transport via blodet kan bakterien i sin tur spridas vidare till hjärtklaffar, leder och 

ben. Ytterligare kan bakterien orsaka infektion i lungorna. Patienter som vårdas på 

sjukhus i samband med operationer eller för omfattande sårskador, löper en större risk 

att råka ut för bakteriens konsekvenser (Arvidsson, 2015). S. aureus är en 

koagulaspositiv stafylokock vilket innebär att den har förmågan att producera 

enzymet koagulas (Ericson & Ericson, 2018). Koagulas omsluter bakterien och gör 

det därmed svårare för fagocyterna att bekämpa bakterien. Andra stafylokocker 

besitter inte förmågan att producera koagulas och är därmed en koagulasnegativa 

stafylokocker, KNS (Ericson & Ericson, 2018). För koagulasnegativa stafylokocker är 

s. epidermidis den vanligaste och mest dominanta bakteriegruppen som ingår i 

normalfloran, det vill säga den finns på och i huden samt på slemhinnor (Melhus, 

2016). KNS orsakar vanligtvis inga infektioner hos bäraren, dock kan bakterierna bli 

patogena om huden skadas, vilket kan exemplifieras av inläggning av perifer 

venkateter eller vid andra yttre skador på huden som gör att bakterien kommer i 

kontakt med andra vävnader. Infektioner orsakade av s. aureus eller KNS behandlas 

med antibiotika (Melhus, 2016). Sjukhusmiljöer utgör en ideal plats för stafylokocker 

att överleva i, bakterien är tålig mot uttorkning och kan överleva länge i 

dammpartiklar (Ericson & Ericson, 2016). Melhus (2016) beskriver skillnaden mellan 

stammar av KNS som beror på om KNS infektionen är sjukhusförvärvad eller 

samhällsförvärvad. KNS- infektioner från hälso- och sjukvårdsmiljön är allvarligare 

att drabbas av. En sjukhusförvärvad infektion av KNS handlar många gånger om 

stammar där bakterien har lättare att fastna på material av plast samt på olika typer av 

proteiner och om multiresistenta stammar. Dessutom ger den mer akuta infektioner. 

KNS-infektioner från samhället har till skillnad från sjukhusförvärvad KNS-infektion 

ett mer långsamt förlopp innan insjuknandet. Dessutom rör det sig ofta om bakterier 

som är tämligen känsliga mot olika antibiotikaarter. Ytterligare uppges det att sepsis 

förorsakad av KNS är förenligt med bland annat intensivvård, förekomsten av 

främmande material såsom proteser, behandling med antibiotika samt vård från 

sjukhus (Ericson & Ericson, 2018). 

Multiresistenta bakterier 

Multiresistenta bakterier är bakterier som har utvecklat resistens mot olika typer av 

antibiotika (Folkhälsomyndigheten 2016; Folkhälsomyndigheten 2018). Bakterier 

som utvecklat resistens mot antibiotika är bland annat Meticillinresistenta 

Staphylococcus Aureus (MRSA) och Extended Spectrum Beta-lactamase (ESBL). 

MRSA är stammar av stafylokocker som utvecklat en resistens mot antibiotikumet 

meticillin (Folkhälsomyndigheten, 2018). Stafylokocker är vanligt förekommande på 

slemhinnor i näsan. Bäraraskapet av s. aureus genererar sällan symtom men kan dock 

skapa svåra infekterade och variga sår i en skadad hudkostym. Inom hälso- och 
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sjukvården sprids MRSA främst genom kontaktsmitta via förorenade händer eller 

genom slarvigt rengjord medicinteknisk utrustning (Folkhälsomyndigheten, 2016; 

Folkhälsomyndigheten, 2018). År 2018 rapporterades 3864 fall av MRSA inom 

svensk sjukvård. Detta innebär en ökning med 2,5 procent från tidigare år 

(Folkhälsomyndigheten, 2018). ESBL är ett enzym som bryter ner och skapar en 

resistens mot den viktiga antibiotikagruppen betalaktam (Folkhälsomyndigheten, 

2016). Orsak till spridning av ESBL inom hälso- och sjukvården är i likhet med 

spridning av MRSA, vilket innefattar att spridningen framförallt sker genom 

kontaktsmitta av händer som är förorenade samt genom slarvigt rengjord 

medicintekniska apparater (Folkhälsomyndigheten, 2016; Folkhälsomyndigheten, 

2018). Människor kan vara bärare av ESBL utan att ha några symtom. Det är först när 

en person drabbas av en infektion som ESBL-bakterier kan komma att förvärra 

tillståndet (Folkhälsomyndigheten, 2016). Enligt en rapport från 

Folkhälsomyndigheten (2018) identifierades i Sverige 10 341 fall av ESBL år 2018. 

Vilket är en oförändrad siffra i jämförelse med tidigare års mätningar. 

Virus 

Respiratoriskt syncytievirus, RSV är enligt Melhus (2016) ett rhinovirus förslutet med 

ett skal. Främst är det små barn som drabbas. Smittvägar för RSV är generellt via 

luften men viruset har även en förmåga att spridas via händer. I kontexten av hälso- 

och sjukvård ger viruset störst skada på avdelningar som vårdar nyfödda barn eller 

barn med ett nedsatt immunförsvar. Adenovirus är ytterligare ett virus som framförallt 

drabbar barn. Det finns olika typer av adenovirus. Gemensamt är att de saknar ett skal 

vilket gör viruset motståndskraftigt och därmed klarar av torra miljöer och 

rengöringsmedel. Viruset sprids via aerosoler, fekalt-oralt eller via kontakt. Även 

adenoviruset utgör ett särskilt hot mot patienter med nedsatt immunförsvar på grund 

av att infektionen kan drabba lungor och lever vilket i sin tur kan leda till en 

kraftigare infektion (Melhus, 2016). 

Säker vård 

En av sjuksköterskans kärnkompetenser är att utföra en säker vård gentemot 

patienterna (Leksell & Lepp, 2013). Cronenwett et al. (2007) konstaterar vidare att 

sjuksköterskans kärnkompetens säkervård är utvecklad för att belysa framstående 

komponenter som sjuksköterskor ska ta hänsyn till för att bland annat bedriva en vård 

som är säker för patienterna. Säker vård definieras enligt Emanuel et al. (2008) som 

en disciplin inom området av hälso- och sjukvård, där evidensbaserade metoder 

används för att åstadkomma ett säkert sätt att bedriva hälso- och sjukvård. Begreppet 

syftar till att kunna identifiera faktorer som är riskfyllda och tillämpa preventiva 

åtgärder för att inte utsätta patienten för ett oönskat lidande. Hälso- och 

sjukvårdslagen (2017:30) säger att all verksamhet som omfattas av hälso- och 

sjukvård är skyldiga att arbeta på ett sätt som gör att villkoren för en god vård 

efterföljs. Det betyder framförallt att vården ska tillgodose patientens behov av 

säkerhet samt att vara av god standard. Utöver hälso- och sjukvårdslagen omfattas 
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säker vård av Patientsäkerhetslagen (2010:659) som på ett mer specificerat sätt syftar 

till att behandla patientens säkerhet. Det övergripande målet handlar om att främja en 

hög patientsäkerhet. Vidare anger lagen att personalens och däribland 

sjuksköterskans, arbete inom hälso- och sjukvård ska ske i samklang med vetenskap 

och beprövad erfarenhet. Sjuksköterskan har därmed som skyldighet att arbeta på ett 

sätt som bidrar till att patientsäkerheten bevaras, vilket därför förutsätter att 

sjuksköterskan fullföljer sina skyldigheter att rapportera risker för vårdskador samt 

företeelser som har orsakat eller hade kunnat orsaka en vårdskada. Med vårdskada 

menas en skada som innebär lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom och 

dödsfall som skulle kunnat förebyggas om lämpliga åtgärder vidtagits under 

patientens möte med sjukvården (Patientsäkerhetslagen 2010:659). Cronenwett et al. 

(2007) beskriver att en stor del av sjuksköterskans möjlighet till att kunna bedriva en 

patientsäker vård härleds till att utbildningen för sjuksköterskor är av hög kvalitet. 

Utbildningen är ett sätt för blivande sjuksköterskor att bli förbereda med adekvat 

kunskap och därigenom erhålla den behörighet som krävs för att i den blivande rollen 

kunna utföra en säker vård som både berör säkerhet för patienten samt för 

arbetskollegor. För att se till att verksamheten är utformad på ett säkert sätt använder 

James Reason (2016) metaforen om schweizerosten för att illustrera den verkliga 

verksamheten och hur det går att upptäcka svagheter, brister och risker för att kunna 

skydda patienterna. Schweizerostmodellen skapar förståelse för hur risker ständigt 

befinner sig i rörelsen genom att minska, växa samt omplaceras genom vidtagna 

åtgärder. Modellen skiljer på aktiva fel och latenta tillstånd för hur risker identifieras. 

Aktiva fel behandlar bristande uppmärksamhet, misstag samt försummelser av regler, 

medan latenta tillstånd ligger på avstånd och blir synliga först när bristerna uppstår. 

Latenta tillstånd är på förhand omöjliga att identifiera. Modellen har en central roll för 

verksamhetens sätt att arbeta patientsäkert genom att kritiskt granska verksamheten 

med hjälp av metaforen (Reason, 2016). 

Problemformulering 

En av sjuksköterskans kärnkompetenser är att se till att vården kring patienten sker 

säkert för att förhindra att vårdrelaterade infektioner uppstår. Mobiltelefoner som 

används inom hälso-och sjukvården, kan vara en potentiell källa för ansamling av 

mikroorganismer. Därför behövs det mer kunskap om mobiltelefonen som en källa för 

ansamling av mikroorganismer samt hur mängden av dessa mikroorganismer på 

mobiltelefoner tillhörande hälso- och sjukvårdspersonal kan minskas. 

Syfte 

Syftet var att undersöka förekomsten av mikroorganismer som följd av bristande 

rengöringsrutiner av hälso- och sjukvårdspersonalens mobiltelefoner. 
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Metod 

Kandidatuppsatsen är skriven som en allmän litteraturstudie enligt Forsberg och 

Wengström (2016). Metoden tillämpas genom sökning av relevanta artiklar för ämnet, 

därefter görs en översikt av vad artiklarna har belyst. Resultatet speglar på vad det 

finns för forskning inom ämnet (Segesten, 2017). Vidare är arbetet skriven med en 

induktiv ansats (Forsberg & Wengström, 2016). 

Datainsamling 

För datainsamling valdes databaserna Cumulative Index To Nursing & Alliated 

Health Literature, CINAHL (Karlsson, 2017) och Public Medline, PubMed (Forsberg 

& Wengström, 2016). Valet av databaser motiverades utifrån att både PubMed och 

CINAHL behandlar material som omfattar ämnen inom omvårdnad. CINAHL berör 

ämnen inom omvårdnad, arbetsterapi samt fysioterapi. PubMed behandlar material 

inom hela den biomedicinska sektorn vilket bland annat inkluderar omvårdnad, 

medicin samt tandvård. Databaserna var således relevanta för att kunna utforska det 

valda syftet (Karlsson, 2017). Sökorden som användes vid datainsamlingen var cross 

infection, nosocomial infection, hospital acquired infection, mobile phone, cell phone, 

cellular phone, healthcare professionals, healthcare providers, healthcare worker, 

bacteria och bacterial contamination. Sökorden kombinerades sedan i olika 

konstellationer med boolska operatorerna AND och OR samt genom ämnesord och 

fritextsökning. Trunkering användes även på vissa ord för att ge en bredare sökning. 

Inklusionskriterier för samtliga sökningar i databaserna syftades till att artiklarna 

skulle vara skrivna inom fem år och vara skrivna på engelska. Exklusionskriterierna 

var att exkludera de artiklar som behandlade mobiltelefoner av hälso- och 

sjukvårdspersonal inom tandvård. I CINAHL användes också inklusionskriteriet peer 

reviewed, vilket handlar om att artiklarna genomgått vetenskapliga granskning 

(Henricson & Mårtensson, 2017). För att garantera kvalitén på kandidatuppsatsen 

användes endast artiklar som genomgått peer reviewed granskning till resultatet. 

Vilket motiverades utifrån att artiklarna är vetenskapligt publicerade och är därmed av 

originalproduktion samt en primärkälla (Mårtensson & Fridlund, 2017). Artiklar som 

ansågs relevanta i förhållande till att besvara syftet granskades ytterligare enligt 

Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för bedömning av kvalitativa och 

kvantitativa artiklar med avsikt att kontrollera artiklarnas vetenskapliga kvalitet. För 

att se sökordsöversikt se Tabell 6 (Bilaga A) och för sökhistorik se Tabell 7 (Bilaga 

B). 

CINAHL 

I första sökningen användes funktionen ”CINAHL subjects headings” för att kunna 

söka på termen ”Cross Infection” som ämnesord. Här valdes att kryssa i rutan för 

major concept, vilket eftersöker artiklar som huvudsakligen handlar om det ämnet 

som efterfrågas. Termen valdes sedan tillsammans med samtliga underrubriker för att 

sökas i databasen. För att begränsa sökningen ytterligare accepterades endast artiklar 
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som var publicerade de senaste fem åren, var peer reviewed och var skrivna på 

engelska. Det resulterade i 3959 träffar. För att specificera sökningen samt för att få 

fram ett bredare urval av artiklar som stämde överens med syftet, användes tekniken 

med boolesk sökteknik. Ämnesordet ”Cross infection” kopplades samman med AND 

mobile phone vilket gav 28 träffar. Till sökkombinationen lades slutligen AND 

healthcare professionals OR healthcare workers OR healthcare providers. Sökningen 

gav nio träffar där samtliga titlar och åtta abstrakt studerades. Totalt valdes två 

artiklar ut till resultatet. 

I andra sökning tillämpades också funktionen ”CINAHL subjects headings”. 

Sökningen gjordes med ämnesordet “Cross Infection”, även här kryssades rutan i för 

major concept. Det resulterade i 3959 träffar. Liknande sökning applicerades med en 

sökning på mobilephone och rutan för ”CINAHL subjects headings” fylldes i. 

Cellular phone var enligt CINAHL ämnesordet för mobile phone. Ämnesorden 

kombinerades med boolska operatorn AND. Sökningen med ämnesorden “Cross 

Infection” AND “Cellular phone” gav ett resultat på elva stycken träffar. Samtliga 

titlar lästes samt tio stycken abstrakt. Sökningen bidrog inte till några nya artiklar till 

resultatet, på grund av dubbletter i föregående sökning. 

I den tredje sökningen i CINAHL användes enbart fritextsökning. Detta gjordes med 

syfte att inte begränsa sökningen för att istället få ett bredare spektrum av träffar. 

Trunkering (*) användes på sökordet infection i syfte att söka på ordets alla suffix. 

Boolska operatorerna AND och OR tillämpades. Limit som applicerades var artiklar 

skrivna inom fem år, de skulle vara skrivna på engelska samt vara peer reviewed. 

Söksträngen blev följande, Nosocomial infection* OR hospital acquired infection* 

AND mobile phone OR cell phone AND bacteria. Detta gav elva träffar. Samtliga 

titlar och abstrakt lästes. Sökningen gav tre nya artiklar till resultatet. 

Den fjärde sökningen användes även med funktionen ”CINAHL subjects headings” 

med ämnesorden ”Health personnel” och ”Cellular Phone”. I denna sökningen 

kryssas även rutan i för major concept. I sökningen adderas sedan bacteria som ord i 

fritextsökning. Orden kopplades samman med boolska operatorn AND. Sökningen 

resulterade i söksträngen (MM “Health personnel”) AND (MM “Cellular Phone”) 

AND bacteria. Samma limits användes även vid denna sökningen vilket genererade 

en artikel. Abstrakt till artikeln lästes. Sökningen gav ingen ny artikel till resultatet.  

I den sista sökningen användes funktionen ”CINAHL subjects headings”. Funktionen 

användes för ämnesorden ”Cellular Phone och ”Health personnel”. Rutan för major 

concept kryssades i. Ämnesorden kombinerades med bacterial contamination i 

fritextsökning. Samma limit som i föregående sökning applicerades vilket gav 

söksträngen (MM “Cellular Phone”) AND bacterial contamination AND (MM 

“Health personnel”). Sökningen gav en artikel, där artikelns abstrakt lästes. 

Sökningen genererade inte i någon ny resultatartikel. 
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PubMed 

PubMed skiljer sig från CINAHL då ämnesorden i PubMed kallas för Mesh. I 

samtliga sökningar begränsades sökningen till artiklar som var skrivna på engelska, 

innehöll ett abstrakt samt var skrivna inom de senaste fem åren. 

Den första sökningen i PubMed gjordes för att få fram Mesh-termen på nosocomial 

infection vilket resulterade i mesh-termen ”Cross infection”. Sökningen med “Cross 

Infection” som Mesh-term samt valda begränsningar gav 8201 träffar. “Cross 

Infection” kombinerades med hjälp av den boolska operatorn AND samt sökorden 

mobile phone AND health professionals som fritextsökning. Limit som applicerades 

var artiklar skrivna inom fem år samt var skrivna på engelska. Det gav resultat på nio 

träffar. Samtliga titlar och abstrakt lästes igenom. Sökningen resulterade i fem nya 

artiklar till resultatet.  

I andra sökningen kombinerades Mesh-termerna “Cross Infection” AND “Cell 

Phone” med samma limits som i föregående sökning. Det gav en träff på totalt 14 

stycken artiklar. Alla titlar genomlästes och 12 abstrakt lästes igenom. Två nya 

artiklar valdes till resultatet. 

I sökning nummer tre tillämpades fritextsökning med orden nosocomial infection OR 

hospital acquired infection AND mobile phone AND bacteria. Artiklar skrivna inom 

fem år och var skrivna på engelska användes som limits för sökningen. Detta gav ett 

resultat på 25 träffar varav 20 abstrakt av dessa studerades. Sökningen medförde att 

två nya artiklar adderades till resultatet. 

Fjärde sökningen utgår från att endast tillämpa Mesh-termer. “Health personnel” 

AND “cell phone” AND “bacteria” var de mesh-termer som kombinerades med den 

boolska operatorn AND. Även i denna sökningen användes limits av artiklar skrivna 

på engelska och inom fem år. Detta gav en sökträff på elva artiklar där alla titlar 

studerades varav åtta abstrakt lästes igenom. Här påträffades inga nya artiklar att 

tillföras till resultatet på grund av dubbletter i föregående sökning. 

I sista sökningen användes “Cell Phone” som Mesh-term AND bacterial 

contamination i fritextsökning. Detta gav träff på 20 artiklar. Vidare lades 

“healthcare personnel” till som Mesh-term vilket slutligen gav tio artiklar. Samma 

limits användes i denna sökningen. Alla titlar studerades och åtta abstrakt granskades. 

Sökningen genererade i några nya artiklar, vilket relateras till dubbletter i tidigare 

sökningar. 

Databearbetning 

Bearbetning av datainsamling gjordes med ett induktivt förhållningssätt. Det syftade 

till att utifrån genomförda sökningar summera vad forskningen från valda 
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resultatartiklar kom fram till (Danielson, 2017). Tillvägagångssättet vid bearbetningen 

utgick från Henricson & Billhult (2017) analysering av data. Samtliga artiklar från 

sökningar lästes igenom ett flertal gånger för att få ett perspektiv på varje enskild 

artikels innehåll. Därefter kunde ett fåtal artiklar rensas bort, på grund av att 

forskningen inte svarade på syftet. Materialet granskades enligt Carlsson & Eimans 

(2003) bedömningsmall för studier med kvantitativ metod. Mallen utgick ifrån sju 

huvudkategorier för poängsättning. Resultatet av poängen sammanställdes och 

tolkades därefter utifrån grad I, grad II och grad III. Grad I likställdes med hög 

kvalitet, grad II värderades till en medel kvalitet och grad III graderades till lägre 

kvalitet. Artiklarna hållande grad I och grad II inkluderades vilket innebar att 

resultatartiklarna höll en vetenskaplig grad från 70 procent och uppåt. Artiklar 

hållande grad III exkluderades. Forskningsartiklar som berörde ämnet tandvård och 

tandhälsa exkluderades. Totalt gav läsningarna samt artikelbedömningarna 13 artiklar 

som valdes till resultatartiklar. Samtliga 13 artiklar lästes ytterligare igenom för 

vidare diskussion av dess innehåll, likheter och skillnader. Ytterligare diskuterades 

studiernas resultat. Artiklarna jämfördes sedan med varandra. Det resulterade i att 

kategorier kunde identifieras vilka var bakteriekontaminering, viruskontaminering, 

rengöring före och efter, rengöring av mobiltelefoner. Se Tabell 1 för identifierade 

kategorier från resultatartiklar. 

Tabell 1: Identifierade kategorier från resultatartiklarna  

Artiklar  Bakterie-

kontaminering  

Virus-

kontaminering  

Rengöring 

före/efter  

Rengöring av 

mobiltelefoner 

Banawas et al. (2018) X   X 

Bobat et al. (2017) X    

Cavari et al. (2016)  X  X 

Chang et al. (2017) X    

Foong et al. (2015) X   X 

Karkee et al. (2017) X    

Loyola et al. (2016) X   X 

Mark et al. (2014) X   X 

Missri et al. (2019) X  X X 

Murgier et al. (2016) X   X 

Nwankwo et al. (2014) X    

Shakir et al. (2015) X  X X 

Smibert et al. (2018) X    
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Forskningsetik och etiska överväganden 

Det finns inom forskning alltid en risk för att de personer som går med på att deltaga i 

en forskningsstudie, behandlas oförnuftigt och oetiskt. Forskningsetiken finns därmed 

till för att skydda dessa personer genom att behandla dess information, rättigheter och 

värden med respekt (Kjellström, 2017). Lagen om etikprövning av forskare som avser 

människor (SFS 2003:460) belyser att forskning endast får genomföras med hänsyn 

och respekt för människan. Forskning får således endast utföras om det råder ett 

informerat samtycke mellan individen som ska deltaga, samt ett samtycke till den 

forskningen som kommer utföras. Samtycket ska vara frivilligt och ska även 

dokumenteras (SFS 2003:460). Den som ska deltaga i forskningsprojektet ska få 

tydlig information i form av vad den huvudsakliga planen för vad forskningen 

innebär. Deltagaren ska också få information om syftet med forskningen, 

tillvägagångssätt, vem som ansvarar för forskningen och eventuella risker. Framför 

allt ska det framgå att medverkan är frivillig och att deltagaren har rätten på sin sida 

att när som helst avbryta sitt deltagande (SFS 2003:460). International council of 

nurses (2012) har formulerat sex etiska principer att tillämpa i syfte att skydda de 

personer som medverkar i ett forskningsprojekt. Fyra av dessa principer fokuserar på 

deltagarnas rättigheter i forskningen vilka är att de har rätt att inte bli skadade, rätten 

till fullständig information, att själv få bestämma om deltagande eller avbryta 

deltagandet, rätten till privatliv, anonymitet samt att uppgifter kring deltagaren ska 

behandlas konfidentiellt (International council of nurses, 2012). Internationella etiska 

koder har skapats som ett resultat av forskning som utförts på människor som inte har 

varit etiskt försvarbara (Kjellström, 2017). Ett exempel på en kodex är 

Nürnbergkodexen från 1947 som skapades efter andra världskrigen då människor 

utsattes för oetiska experiment. Nürnbergkodexen säger att ingen människa ska ta 

skada av den forskning som utförs och har även en stark betoning på att ett informerat 

samtycke ska existera. Helsingforsdeklarationen är ytterligare en etisk kod som ingår i 

de internationella riktlinjerna för forskning (Kjellström, 2017). Centralt för 

Helsingforsdeklarationen är att den behandlar etiska principer av forskning på 

människor (World Medical Association, 2013). Det framträdande fokuset syftar till att 

ny kunskap ska vägas jämt med deltagarnas hälsa och intresse, således får inte 

deltagarnas hälsa på något sätt äventyras. Helsingforsdeklarationen påtalar att 

forskningsprojekt bör granskas av oberoende individer i avgörandet om studiens 

upplägg är etiskt försvarbart (World Medical Association, 2013).   

Av 13 resultatartiklar framgick det av sex resultatartiklar att studierna fått ett etiskt 

godkännande till att genomföra forskningen samt att ett informerat samtycke 

upprättats. Två resultatartiklar redovisade att studien endast blivit godkänd av en etisk 

kommitté. Ytterligare två resultatartiklar redovisade att ett informerat samtycke 

formulerats. Från tre av resultatartiklarna framgick det varken om studierna fått etisk 

godkännande att genomföras eller om ett informerat samtycke diskuterats. 

Motiveringen till att artiklarna trots detta använts är att tillvägagångssättet i studien 

inte äventyrat deltagarnas hälsa eller integritet. 
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Resultat 

Resultatet baseras på identifierade kategorier som var kontaminerade mobiltelefoner, 

kontaminering av mikroorganismer: bakterier och virus, rengöring av mobiltelefoner 

och kontaminering av mikroorganismer före och efter rengöring. Kategorierna 

presenteras i diagram, tabeller samt i löpande text. Totalt användes 13 artiklar till 

resultatet. 

Kontaminerade mobiltelefoner 

Diagram 1: Kontaminering av mobiltelefoner från samtliga resultatartiklar   

 

Högt antal kontaminerade mobiltelefoner 

På en intensivvårdsavdelning i Frankrike visade det att av 100 procent vilket 

motsvarar (n=56) av (N=56) mobiltelefoner tillhörande sjuksköterskor, läkare och 

undersköterskor var kontaminerade med mikroorganismer (Missri et al., 2019). När 

det kommer till kontaminerade mobiltelefoner i nära förhållande till antal 

mobiltelefoner påvisas liknande förhållanden i Chang et al. (2017), Foong et al. 

(2015), Karkee, Madhup, Humagain, Thaku & Timilisnia (2017), Murgier et al. 

(2016), Nwankwo, Ekwunife & Mofolorunsho (2014) och Shakir, Patel, Chamberland 

& Kaar (2015). De studierna utfördes på mobiltelefoner som ägdes av 

sjukvårdspersonal bestående av läkare, läkarstudenter, kirurger, anestesipersonal, 

radiologer, sjuksköterskor och undersköterskor. Odlingarna på mobiltelefonerna 

utfördes på två operationssalar med inriktning på ortopedi (Murgier et al., 2016; 

Shakir et al., 2018), på en operationsavdelning (Chang et al., 2017), på 

vårdavdelningar på ett sjukhus i Nigeria (Nwankwo et al., 2014), på olika 

specialistavdelningar på ett sjukhus i Nepal (Karekee et al., 2017) samt på olika 

avdelningar på ett sjukhus i Australien (Foong et al., 2015). 
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Lågt antal kontaminerade mobiltelefoner 

Tre studier visade en låg grad av kontaminering i förhållande till antal mobiltelefoner 

som undersöktes i studierna (Smibert et al., 2015; Bobat et al., 2015; Cavari et al., 

2016). Smibert et al. (2015) utförde sin studie på en intensivvårdsavdelning i 

Australien med inriktning på brännskador, trauman, transplantation och hematologi. 

Där undersöktes mobiltelefoner tillhörande läkare och läkarstudenter. Studien visade 

ett lågt antal kontaminerade mobiltelefoner, vilket innebar att endast (n=4) av (N=55) 

mobiltelefoner visade växt av olika typer av mikroorganismer. I Bobat et al. (2015) 

klargjordes att (n=30) av (N=100) mobiltelefoner var kontaminerade med 

mikroorganismer. Mobiltelefonerna ägdes av personal som utförde patientnära arbete 

och studien ägde rum på tre pediatrikavdelningar samt en neonatalavdelning i 

Sydafrika. I Cavari et al. (2016) påvisade det att (n=5) av (N= 50) mobiltelefoner 

tillhörande läkare, sjuksköterskor och undersköterskor arbetande på en 

pediatrikavdelning i Israel, var kontaminerade med mikroorganismer. 

Övriga mobiltelefoner 

Ytterligare tre studier hade en gemensam nämnare vilken var att nära hälften av 

mobiltelefonerna i studierna var kontaminerade med mikroorganismer (Banawas et 

al., 2018; Loyola et al., 2016 & Mark et al., 2014). Yrkeskategorierna vars 

mobiltelefoner som undersöktes var läkare, läkarstudenter, sjuksköterskor och övrig 

sjukvårdspersonal. Studierna ägde rum på en kirurgavdelning i Nordirland (Mark et 

al., 2014), tre pediatrikavdelningar och två neonatalavdelningar i Peru (Loyola et al., 

2016) samt på tre olika sjukhus i Saudiarabien (Banawas et al., 2018). 

Kontaminering av mikroorganismer: Bakterier och virus 

Av 13 resultatartiklar visade tolv artiklar kontaminering av mikroorganismer i form 

av olika bakterier (Banawas et al., 2018; Bobat et al., 2017; Chang et al., 2017; Foong 

et al., 2015; Karkee el al., 2017; Loyola et al., 2016; Mark et al., 2014; Missri et al., 

2019; Murgier et al., 2016; Nwankwo et al., 2014; Shakir et al., 2015; Smibert et al., 

2018). Se Tabell 3 och Tabell 4 för identifierade mikroorganismer. Den trettonde 

artikeln påvisade kontaminering av mikroorganismer i form av virus (Cavari et al., 

2015). 

Bakterier 

Stafylokocker 

Tabell 2: Vanligast förekommande stafylokocker 

 Koagulasnegativa 

stafylokocker  

Meticillinresistenta 

stafylokockus 

aureus  

Meticillinkänsliga 

stafylokockus 

aureus   

Stafylokockus 

aureus  

Banawas 

et al. 

(2018) 

19   1 

Bobat et 

al. (2016)  

 3 4* 4* 
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Chang et 

al. (2017)  

65  5  

Foong et 

al. (2015) 

133  1  

Karkee et 

al. (2017)  

59**   5 

Mark et 

al. (2014) 

40*    

Missri et 

al. (2019)  

56   11 

Murgier 

et al. 

(2016) 

42*    

Nwankwo 

et al. 

(2014) 

24   14 

Shakir et 

al. (2015) 

40   4 

Smibert 

et al. 

(2017) 

 2   

Totalt: 

613 

478 5 10 39 

(*) = Procent omvandlat till antal och sedan avrundats enligt matematisk grundregel 

(**) = Antal kolonier 

 

Vid sammanställning av bakteriegruppen stafylokocker var det koagulasnegativa 

stafylokocker (KNS) som var den mest förekommande bakteriesamlingen (Banawas 

et al., 2018; Chang et al., 2017; Foong et al., 2015; Karkee et al., 2017; Mark et al., 

2014; Missri et al., 2019; Murgier et al., 2016; Nwankwo et al., 2014; Shakir et al, 

2018). Efter odlingar på mobiltelefoner tillhörande läkare, undersköterskor och 

sjuksköterskor på en intensivvårdsavdelning i Frankrike visar det att 100% av 

telefonerna, (n=56) av (N=56) som odlades för bakterieväxt visade växt av någon typ 

av KNS (Missri et al., 2019). Växt av KNS på mobiltelefoner påvisades även bland 

sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, studenter, kirurger, anestesipersonal och 

radiologer på olika typer av avdelningar på olika sjukhus (Banawas et al., 2018; 

Chang et al., 2017; Foong et al., 2015; Karkee et al., 2017; Mark et al., 2014; Murgier 

et al., 2016; Nwankwo et al., 2014; Shakir et al, 2018). Motsatsen visades i Bobat et 

al. (2016) där odlingarna som gjordes på mobiltelefoner tillhörande sjuksköterskor, 

undersköterskor, läkare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, studenter och en talpedagog 

på en neonatal- och pediatrikavdelning i Sydafrika, inte påvisade växt av KNS. 

Liknande resultat visade även Smibert et al. (2017) vars studie utfördes på 

australienska intensivvårdsläkares mobiltelefoner. I gruppen stafylokocker hittas även 

bakterier som Stafylockockusareus (SA), Meticillinresistenta stafylokockusaureus 

(MRSA) samt Meticillinkänsliga stafylokockusareus (MSSA). Totalt hittades SA på 

(n=39) mobiltelefoner (Banawas et al., 2018; Bobat et al., 2016; Karkee et al., 2017; 

Missri et al., 2019; Nwankwo et al., 2014 & Shakir et al., 2015) varav de flesta 

hittades på mobiltelefoner tillhörande hälso- och sjukvårdspersonal på olika 

vårdavdelningar på ett sjukhus i Nigeria (Nwankwo et al., 2014). MRSA förekom på 
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(n= 5) mobiltelefoner fördelat på två studier (Chang et al., 2017 & Smibert et al., 

2017). MRSA förekom på de mobiler som tillhörde sjuksköterskor, undersköterskor 

och läkare på en operationsavdelning med inriktning ortopedi (Chang et al., 2017) 

respektive på intensivvårdsläkares mobiltelefoner (Smibert et al., 2017). I tre studier 

upptäcktes växt av MSSA (Bobat et al., 2016; Chang et al., 2017 & Foong et al., 

2015). Denna bakterie hittades på mobiltelefoner tillhörande läkare, studenter, 

undersköterskor och sjuksköterskor på en neonatal- och pediatrikavdelning, 

operationsavdelning samt på övriga vårdavdelningar. 

Enterobacter 

Tabell 3: Vanligast förekommande enterobacter  

(*) = Procent omvandlat till antal mobiltelefoner och sedan avrundats enligt matematisk grundregel.  

(**) = Antal kolonier som påträffats.  

(***) = ESBL- bildande  

 

Tre studier redovisade förekomst av enterobacter som ej var typbestämda 

(enterobacter spp.) (Karkee et al., 2017; Loyola et al., 2016 & Murgier et al., 2016). 

Majoriteten av enterobacterna presenteras i Loyola et al. (2016). I Loyola et al. (2016) 

togs odlingar från sjuksköterskor och läkare mobiltelefoner från tre 

pediatrikavdelningar samt två neonatalavdelningar på ett sjukhus i Peru och totalt 

förekommer denna typ av bakterier på totalt (n=48) mobiltelefoner.  

Studien undersökte endast bakteriegruppen enterobacter och visade även i sin studie 

vilka enterobacter som återfanns som även var ESBL-bildande. Echerichia koli 

(E.Koli) påträffades i Loyola et al. (2016) där majoriteten av alla e-kolibakterierna 

påträffades. Drygt hälften av alla e.kolibakterier som hittades i studien visade sig ha 

förmågan att bilda ESBL. I samma studie hittas även Klebsiella. Pneumoniae samt 

Klebsiella. Oxytoca där en liten mängd av respektive bakterie hade förmågan att bilda 

ESBL (Loyola et al., 2016). E.koli hittades även bland hälso- och sjukvårdspersonals 

mobiltelefoner på sjukhus i Nigeria och Nepal (Karkee et al., 2017 & Nwankwo et al., 

2014). 

 Echerichia 

koli 

 

Klebsiella 

Pneumoniae 

 

Klebsiella Oxytoca 

 

Enterobackter 

spp 

 

Karkee et al. 

(2017) 

6**   6** 

Loyola et al. 

(2016) 

34(19***) 13(4***) 10(3***) 48 (9***) 

Missri et al. 

(2019) 

  1  

Murgier et al. 

(2016) 

   4* 

Nwankwo et al. 

(2014) 

8 4   

Totalt: 134 48 17 11 58 
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Virus 

Kontaminering av bakterier var dominerande bland mobiltelefoner som används 

under arbetet av hälso- och sjukvårdspersonal. Cavari et al. (2016) påvisar att även 

virus förekommer på telefoner och att de således kan vara en källa till spridning av 

virus. I studien som genomfördes på telefoner tillhörande sjukvårdspersonal på tre 

olika pediatriska intensivvårdsavdelningar på ett universitetssjukhus i Israel, framkom 

det att fem av odlingarna visade positivt på antingen respiratoriskt syncytievirus 

(RSV) eller på adenovirus (AV). Ytterligare visade en odling positivt på både RSV 

och AV. Övriga (n=45) odlingar som gjordes påvisade inget. De positiva odlingarna 

kunde härledas till två sjuksköterskor från den pediatriska intensivvårdsavdelningen, 

två läkare från en barnavdelning samt från en sjuksköterska från ytterligare en 

avdelning för barn. 

Rengöring av mobiltelefoner 

Tabell 4: Rengöringsfrekvensen av hälso- och sjukvårdspersonalens mobiltelefoner. 

(*) = motsvarar svarsalternativet ”ibland” 

Studier 

(antal 

deltagare) 

Ja/ 

ibland   

Regel-

bundet 

1–3 

ggr/ 

vecka 

En ggr/ 

månad 

Efter 

2–10 

anv. 

Varje 

dag 

Aldrig Varannan 

vecka 

Varannan 

dag 

Banawas 

et al. 

(2017) 

(n=285) 

157      128   

Cavari et 

al. (2016) 

(n=101) 

49*     13 39   

Foong et 

al. (2015) 

(n=226) 

 70 41 10  9 71 10 15 

Loyola et 

al. (2016) 

(n=113) 

27      86   

Mark et 

al. (2014) 

(n=150) 

  19   36 95   

Missri et 

al. (2019) 

(n=56) 

  4 6   46   

Murgier 

et al. 

(2016) 

(n=52) 

 18 15    19   

Shakir et 

al. (2015) 

(n=53) 

  8  12  14 19  

Total: 233 88 87 16 12 58 498 29 15 
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Det svarsalternativ som genererade flest svar var de som svarade att de aldrig 

rengjorde sina mobiltelefoner vilket var 498 av 1036 deltagare, vilket i sin tur utgör 

drygt hälften av alla deltagare (Banawas et al., 2017; Cavari et al., 2015; Foong et al., 

2015; Loyola et al., 2016; Mark et al., 2014; Missri et al., 2019; Murgier et ak, 2016; 

Shakir et al., 2015). I Missri et al. (2019) svarade totalt (n=46) av (N=56) läkare, 

sjuksköterskor och undersköterskor som arbetade på en intensivvårdsavdelning, att de 

aldrig rengjorde sina mobiltelefoner, vilket utmärker sig procentuellt sett till 82 

procent från antalet deltagare och svar från de övriga sju studierna. Näst på tur i flest 

antal svar följer de som svarade att de rengör sina mobiler eller att de rengör sina 

mobiltelefoner ibland, vilket resulterar i 233 svar. Svaren kommer från läkare, 

läkarstudenter, sjuksköterskor och undersköterskor som representeras i tre olika 

studier vilka ägde rum på vårdavdelningar på tre olika sjukhus i Saudiarabien, på en 

pediatrikavdelning i Israel samt på en pediatrik- samt neonatal-avdelning i Peru 

(Banawas et al., 2018; Cavari et al., 2015; Loyola et al., 2016). I Foong et al. (2015) 

svarade (n=70) av (N=226) läkare och läkarstudenter som arbetade på 

vårdavdelningar, att de utförde regelbunden rengöring av mobiltelefonen. Under 

samma kategori svarade (n=18) av (N=52) kirurger, anestesipersonal, 

röntgenpersonal, undersköterskor, sjuksköterskor och övrig medicinsk personal som 

arbetade på en ortopedisk operationssal, att de rengjorde sina mobiltelefoner 

regelbundet (Murgier et al., 2016). Totalt svarade (n=87) av (N=1036) deltagare att de 

rengjorde sina mobiltelefoner en till tre gånger i veckan (Foong et al., 2015; Mark et 

al., 2015; Missri et al., 2018; Murgier et al., 2016 & Shakir et al., 2015). I Mark et al. 

(2012) och Foong et al. (2015) svarade sammanlagt (n=60) läkare, läkarstudenter, 

undersköterskor och sjuksköterskor från vårdavdelningar att de rengjorde sina 

mobiltelefoner en gång/vecka. Liknande svar kom från studier av Murgier et al. 

(2016) och Shakir et al. (2015) som båda ägde rum på ortopediska operationssalar där 

totalt (n=23) läkare, anestesipersonal, röntgenpersonal, studenter, sjuksköterskor och 

undersköterskor svarade att de rengjorde sina mobiltelefoner en gång per vecka. På en 

intensivvårdsavdelning svarade (n=4) av totalt (N=56) deltagare, vilka bestod av 

sjuksköterskor, undersköterskor och läkare, att de utförde rengöring av sina 

mobiltelefoner en gång/ vecka (Missri et al., 2019). De som svarade att de rengjorde 

sin telefon varje dag representeras av undersköterskor, studenter, läkare, och 

sjuksköterskor i Cavari et al. (2016) & Foong et al. (2015). Två av studierna utfördes 

på vårdavdelningar medan Cavari et al. (2016) genomförde sin studie på en pediatrisk 

intensivvårdsavdelning. Totalt svarade (n=58) deltagare från dessa tre studier att de 

rengjorde sin telefon varje dag. Den enda studien som i sitt frågeformulär hade 

svarsalternativet ”ibland” var Cavari et al. (2016). Där svarar nära hälften av 

deltagarna som utgjordes av sjuksköterskor och undersköterskor, att de rengjorde sin 

mobiltelefon ibland. I Foong et al. (2015) samt Shakir et al. (2015) redovisas att 

(n=29) läkare och läkarstudenter som arbetade på vårdavdelning samt på 

operationssal rengjorde sina mobiltelefoner varannan vecka. Foong et al. (2015) var 

den enda studien som hade rengöring varannan dag samt rengöring 2–3 gånger per 

vecka som svarsalternativ vilket (n=15) respektive (n=12) av (N=236) deltagare 
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svarade. Foong et al. (2015) redovisar tillsammans med Missri et al. (2018), de i 

vårdpersonalen som svarade att de utförde en rengöringsprocedur en gång i månaden 

vilket var totalt (n=16) stycken. Shakir et al. (2015) var ensam om att redovisa 

vårdpersonal som rengjorde sina mobiltelefoner efter 2–5 användningar respektive 

efter 6–10 användningar. Sammantaget genererade dessa svarsalternativ i (n=12 svar). 

Shakir et al. (2015) och Mark et al. (2014) var de enda två studierna som hade 

rengöring efter varje användning som svarsalternativ, dock genererade detta i noll 

antal svar. 

Kontaminering av mikroorganismer före och efter rengöring 

Två av resultatartiklarna studerade och jämförde graden av kontaminering av 

mikroorganismer i form av bakterier före och efter desinfektion (Missri et al., 2019; 

Shakir, et al., 2015). Enligt Missri et al. (2019) studie som gjorts på mobiltelefoner 

tillhörande hälso- och sjukvårdspersonal från en intensivvårdsavdelning i Taiwan var 

samtliga mobiltelefoner (N=56) kontaminerade med bakterier. Efter rengöring med 

desinfektion påvisades det att (n=51) mobiltelefoner var kontaminerade med 

bakterier. Den mest förekommande bakterien som hittades både före och efter 

rengöring med desinfektion var koagulasnegativa stafylokocker. Före sanering 

konstateras det att koagulasnegativa stafylokocker påträffades på (n=51) 

mobiltelefoner. Efter rengöring visade det att bakterien fanns på (n=49) 

mobiltelefoner. Rengöring av mobiltelefonerna bidrog till att förekomsten av 

patogena bakterier på varje enhet minskades. Desinficeringen gjorde dessutom fem 

mobiltelefoner helt rena från bakteriekontaminering (Missri et al., 2019). Shakir, et al. 

(2015) jämförde också graden av bakterier före och efter rengöring. Studien 

genomfördes på mobiltelefoner som tillhörde hälso- och sjukvårdspersonal som 

arbetade i operationssalar med inriktning på ortopediska operationer. Av (n=53) 

mobiltelefoner påträffas det patogena bakterier på (n=44) mobiltelefoner. Efter 

rengöring påvisades kontaminering av bakterier på (n=4) mobiltelefoner. Dessutom 

undersöktes graden av bakterier efter en vecka, vilket resulterade i att graden av 

patogena bakterier på mobiltelefonerna hade stigit. Förekomsten av bakterier på 

mobiltelefonerna efter en vecka påvisade att (n=40) mobiltelefoner återigen visade 

växt av bakterier. Även här var koagulasnegativa stafylokocker den bakterie som var 

vanligast förekommande (Shakir et al., 2015). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Examensarbetet utfördes som en allmän litteraturstudie med en induktiv design 

(Henricson, 2017). Det motiverades efter att vald design passade till att uppfylla 

litteraturstudiens syfte som var att undersöka förekomsten av mikroorganismer som 

följd av bristande rengöringsrutiner av hälso- och sjukvårdspersonalens 

mobiltelefoner. För att söka brett och inte exkludera relevant forskning gjordes 

sökningar i syfte att finna både kvantitativ och kvalitativ forskning. Dock resulterade 
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sökningarna i endast kvantitativa artiklar. Styrkor med kvantitativa studier är att 

resultatet från forskningen inte är tolkningar utan baserat på evidens (Henricson, 

2017). Mätinstrument och diagnostiska tester ligger till grund för kvantitativ 

forskning. För att värdera om forskarna tillämpat rätt metod till sin forskning utgår 

bedömning enligt Billhult (2017) från validitet och reliabilitet. Validitet syftar till att 

se i vilken utsträckning som instrumentet uppmäter det som det är ämnat för att mäta. 

Ytterligare menar Forsberg & Wengström (2016) att betydelsen av validitet innebär 

frånvaro av regelmässiga mätfel. Reliabilitet handlar om metodens kapacitet att vid 

återkommande mätningar få samma resultatvärden. Reliabilitet hänger samman med 

tillförlitlighet samt reproducerbarhet för mätinstrumentet vilket handlar om avsaknad 

av randomiserade fel samt möjlighet till att ge samma värde vid olika mättillfällen 

(Forsberg & Wengström, 2016). Valet gjordes att inkludera samtliga yrkeskategorier 

som arbetar inom hälso- och sjukvård i ett patientnära arbete, vilket också inkluderar 

studenter (SFS 2010:659). Det motiveras utifrån att användning av mobiltelefoner 

används generellt bland personalen vilket bidrar till att all hälso- och 

sjukvårdspersonal kan bidra till spridning av smitta. En litterär begränsning gjordes 

med hjälp av att utforma inklusion- samt exklusionskriterier, vilket diskuterades fram 

utifrån Forsberg & Wengström (2016). Inklusionskriterier som tillämpades avser 

artiklar som publicerades under de senaste fem åren vilket motiveras utifrån att få 

fram den senaste forskningen. Ytterligare skulle artiklarna vara skrivna på engelska 

samt vara vetenskapligt granskade. För att säkerställa kvaliteten i kandidatuppsatsen 

har samtliga artiklar i resultaten genomgått vetenskaplig granskning i form av peer 

reviewed (Mårtensson & Fridlund, 2017). Artiklar som gått igenom granskning av 

peer reviewed innefattar att artiklarna är vetenskapligt publicerat material av antingen 

primärkälla eller originalprodukten (Mårtensson & Fridlund, 2017).  Från 

resultatartiklar där det inte var tydligt om de gått igenom peer reviewed granskning 

söktes det upp på respektive tidskrift där artikeln publicerats. Samtliga artiklar som 

ingår i kandidatuppsatsen hade genomgått peer reviewedgranskning Samtliga artiklar 

var skrivna på engelska vilket inte är författarnas till litteraturstudiens modersmål. 

Detta kan påverka studiens trovärdighet negativt då det finns risk för feltolkningar till 

följd av språkbarriärer (Henricsson, 2017). En ytterligare svaghet kan ses när 

omvandling gjorts från procent till antal mobiltelefoner. Enligt Henricson & 

Mårtensson (2017) ska artiklar genomgått granskning för att klassificeras som 

vetenskapliga. Forskning som gjorts angående kontaminering på mobiler från 

personal inom tandvård exkluderades på grund av att tandvård och tandhälsa inte 

täcker området för omvårdnad. Artiklar som inte var primärkälla eller av 

orginalproduktion sorterades bort (Mårtensson & Fridlund, 2017). Vid datainsamling 

togs hjälp av två bibliotekarier för att få hjälp att söka i olika databaser med de sökord 

som var relevanta för att hitta artiklar som svarade på litteraturstudiens syfte. 

Sökorden som använts i kandidatuppsatsen har formulerats utifrån ord som 

representerar ämnet av kontaminering av mikroorganismer på hälso- och 

sjukvårdspersonalens mobiltelefoner (Friberg, 2017). Sökorden översattes till 

engelska vilket gjorde att även synonymer till sökorden skapades och användes vid 

sökningarna i databaserna. Sökorden är således formulerade för att sökningarna skulle 
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generera och omfatta tillgänglig forskning på ett ändamålsenligt sätt (Friberg, 2017). 

Det resulterade i att sökorden har varit både ämnesord samt ord i fritextsökning. 

Fördelarna med att använda ämnesord anser Forsberg & Wengström (2016) vara att 

termen även inkluderar dess underrubriker vilket skapar en bredare sökning som kan 

göras mer specifik genom val i underrubrikerna. Fritextsökning användes för att inte 

begränsa sökningens resultat av artiklar. Tillämpning av både fritextsökning och 

ämnesord stärker studiens trovärdighet. Utförandet av sökningarna gjordes i flera 

olika databaser, vilket ökar chanserna att hitta relevanta artiklar i förhållande till det 

valda syftet och det ökar dessutom studiens validitet (Henricson, 2017). Vid 

sökningar som gjordes med de utvalda sökorden i olika konstellationer i både 

PubMed och CINAHL genererade i många dubbletter. Dubbletter som återkommer 

vid sökningar anses enligt Henricsson (2017) öka resultatets trovärdighet. Om 

sökningar i andra databaser utförts kunde kandidatuppsatsens resultat eventuellt 

stärkas ytterligare. Samtliga artiklar som utsågs att bidra till litteraturstudiens 

resultatdel, kvalitetsgranskades enligt Carlsson & Eiman (2003) för att öka resultatets 

tillförlitlighet. Författarna till denna litteraturstudie valde att endast inkludera de 

artiklar som uppnådde grad I eller II enligt Carlsson & Eimans (2003) 

granskningsmall för kvantitativa artiklar. Detta på grund av att grad III inte ansågs 

bidra till ett tillförlitligt resultat. De artiklar som klarade kvalitetsgranskningen med 

grad I eller II enligt Carlson & Eiman (2003) var totalt 13 stycken. Samtliga artiklar 

svarade på litteraturstudiens syfte varpå antalet ansågs vara tillräckligt för att skapa ett 

resultat. Litteratörerna till detta arbete har läst igenom samtliga artiklar flertalet 

gånger individuellt för att sedan tillsammans komma fram till vilka likheter och 

skillnader som presenteras i artiklarnas resultat. Till exempel hade alla artiklarna 

gemensamt att det återfanns mikroorganismer på mobiltelefonerna. Skillnader och 

likheter i typ av mikroorganism uppdagades. För att nå en greppbar helhet så lades 

fokus på de mikroorganismer som förekom mest och utmärkte sig. Detta på grund av 

att antalet olika mikroorganismer var i hundratal och många av mikroorganismerna 

förekom i ett litet antal vilket i sin tur inte var relevant att lägga fokus på. Studierna 

som valts ut som resultatartiklar ägde rum i Taiwan (n=2), Peru (n=1), Australien 

(n=2), USA (n=1), Israel (n=1), Nepal (n=1), Saudiarabien (n=1), Sydafrika (n=1), 

Frankrike (n=1), Nigeria (n=1) och Irland (n=1). Ett mer generaliserbart resultat till 

svensk hälso- och sjukvårdsförhållande hade eventuellt uppnåtts om fler 

forskningsstudier gjorts i länder närmare norden och i Europa. Hade litteraturstudien 

inriktat sig på en specifik verksamhet i länder som ligger nära varandra geografiskt 

hade det ytterligare styrkt generaliserbarheten. Många av studierna hade även ett litet 

antal deltagare vilket även det gör att resultatet inte går att generalisera till all hälso- 

och sjukvårdspersonals mobiltelefoner världen över. Till litteraturstudien gjordes 

valet att inte inrikta sig på en specifik verksamhet inom hälso- och sjukvården utan 

valde artiklar från studier som utfördes på olika typer av verksamheter inom hälso- 

och sjukvård. Artiklarna som ingår i resultatet genomfördes på 

intensivvårdsavdelningar (n=4), operationsavdelningar (n=3) och vårdavdelningar 

med olika inriktningar (n=6). Hade valet gjorts att se till en specifik verksamhet hade 

litteraturstudien eventuellt stärkts vetenskapligt. Efter granskning hade tio artiklar 
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omnämnt någon form av etiskt förhållningssätt, fått godkännande av en etisk 

kommitté eller upprättat ett informerat samtycke från deltagarna. Tre artiklar 

redovisade ingen information kring etik men valdes ändå att ta med i uppsatsen. Detta 

eftersom att forskningarna inte bedöms äventyra deltagarurvalets hälsa och integritet. 

Resultatdiskussion 

Resultatet visade på en varierande grad av kontaminering av mikroorganismer på 

mobiltelefoner tillhörande hälso- och sjukvårdspersonal. Litteraturstudien har även 

belyst hälso- och sjukvårdspersonalens vanor kring rengöring av sina mobiltelefoner. 

Kontaminering av mikroorganismer samt vanor kring rengöring av hälso- och 

sjukvårdspersonalens mobiltelefoner är de delar av litteraturstudiens resultat som valts 

ut att tas upp för diskussion. 

Kontaminerade mobiltelefoner 

Resultatet belyste förekomsten av mikroorganismer på hälso- och 

sjukvårdspersonalens mobiltelefoner som använts under arbetspasset. Graden av 

kontaminering av mikroorganismer på mobiltelefonerna visades i varierande 

omfattning. Kontaminering av mikroorganismer i form av bakterier undersöktes i 

forskning från Banawas et al. (2018); Bobat et al. (2017); Chang et al. (2017); Foong 

et al. (2015); Karkee et al. (2017); Loyola et al. (2016); Mark et al. (2014); Missri et 

al. (2019); Murgier et al. (2016); Nwankwo et al. (2014); Shakir et al. (2015) & 

Smibert et al. (2018). Gemensam nämnare för dessa studier syftar till att 

bakteriefamiljerna av koagulasnegativa stafylokocker och enterobacter var störst. 

KNS påträffas i Banawas et al. (2018); Chang et al. (2017; Fong et al. (2015); Karkee 

et al. (2017); Mark et al. (2014); Missri et al; (2019); Murgier et al. (2016); Nwankwo 

et al. (2014) & Shakir et al. (2015). Utmärkande för frekvens av KNS bakterien 

syftade till att den påträffades i hög grad på mobiltelefoner ägande av hälso- och 

sjukvårdspersonal som arbetade på intensivvårdsavdelningar (Missri et al., 2019; 

Murgier et al., 2016). Dessutom hittades hög grad av KNS på mobiltelefoner från 

personal som arbetade med operationer inom ortopedi (Shakir et al., 2015). Melhus, 

2016 betonar att sjukhusförvärvade infektioner av KNS utgör en större fara för 

patienterna i jämförelse med de KNS- infektioner från samhället. Ericson & Ericson, 

2018 uppmärksammar att sepsis förorsakad av KNS är förenligt med bland annat 

intensivvård och förekomsten av främmande material. Mobiltelefoner kontaminerade 

med KNS utgör därmed en potentiell fara för att bidra till infektioner för dessa 

patienter som opererats och fått inopererat ett främmande material som till exempel 

proteser samt patienter som vårdas på intensiven. Liknande studier har genomförts för 

att undersöka förekomsten av mikroorganismer på mobiltelefoner tillhörande hälso- 

och sjukvårdspersonal. I Graveto, Costa & Santos (2018) studie visade det sig att 

KNS dominerande på medverkandes mobiltelefoner vilket styrker litteraturstudiens 

resultat. Ytterligare redovisas förekomst av enterobacter i litteraturstudiens resultat. 

Förekomsten av enterobacter påträffades i studier från Bobat et al., 2016: Karkee et 

al. 2017; Loyola et al., 2016; Missri et al., 2019; Murgier et al., 2016; Nwankwo et 
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al., 2014. Dominerande för förekomst av enterobacter syftar till e. koli. E. koli 

påträffades i hög grad på mobiltelefoner ägda av hälso- och sjukvårdspersonal som 

arbetade på neonatal- och pediatrisk intensivvårdsavdelning. Totalt visade (n=34) 

mobiltelefoner vara bärande på e. koli bakterier. Utmärkande för dessa (n=34) var att 

(n=19) var ESBL- bildande (Loyola et al., 2016). ESBL är ett enzym som har förmåga 

att bryta ner och skapa resistens mot den betydelsefulla gruppen av antibiotikat 

betalaktam (Folkhälsomyndigheten, 2016). Spridningen av ESBL sker framförallt via 

kontaktsmitta men även vid medicinteknisk utrusning som inte blivit korrekt rengjord 

(Folkhälsomyndigeten 2016; Folkhälsomyndigheten 2018). För att förhindra 

spridningen av ESBL är det prioriterat att tillämpa en korrekt handhygien både före 

och efter användning av mobiltelefonen. Detta för att undvika att potentiellt orsaka 

infektion hos vårdade patienter och därmed risker patientsäkervård men också i syfte 

att ha antibiotikaresistensen i åtanke. I Cavari et al. (2016) undersöktes förekomsten 

av mikroorganismer i form av virus på hälso- och sjukvårdspersonalens 

mobiltelefoner. I studien hittades både RSV och AV. Smittvägarna för RSV är via 

händer och AV smittas via kontakt. Virusen har påträffats på mobiltelefoner vilket 

tyder på brister i handhygien och rengöring. Således utgör basala hygienrutiner en 

viktig faktor för att förebygga smittspridning av viruset och för att förhindra att 

patienter drabbas av infektioner. Kontaminering av virus styrks även i Pillet et al. 

(2016) där RSV påträffades på mobiltelefoner från personal arbetande på en 

akutmottagning med inriktning på barn och vuxna, en allmän barnavdelning samt en 

avdelning för infektionssjukdomar. 

Rengöring av mobiltelefoner 

Resultatet av litteraturstudien visade att en stor del, vilket motsvarade (n=498) av alla 

de resultatartiklar som redovisade svarsfrekvenser angående personalens rutiner kring 

rengöring av dess mobiltelefoner, aldrig rengjorde sina mobiltelefoner (Banawas et 

al., 2017; Cavari et al., 2016; Foong et al., 2015; Loyola et al., 2016; Mark et al., 

2014; Missri et al., 2019; Murgier et al., 2016 & Shakir et al., 2015). Liknande 

resultat framkommer även i Graveto et al. (2018) som undersökt förekomsten av 

mikroorganismer samt mobilrengöringsvanor bland hälso- och sjukvårdspersonal, 

baserat på totalt 13 olika studier. I Missri et al. (2019) som hade ett deltagarantal på 

(N=56) svarade majoriteten motsvarande (n=46) deltagare att de aldrig rengjorde sina 

mobiltelefoner varav (n=56) av (N=56) det vill säga 100% av mobiltelefonerna som 

undersöktes i studien visade växt av någon form av mikroorganism och i detta fall 

bakterier. Resultatet i litteraturstudien redovisar förekomsten av olika 

mikroorganismer i form av bakterier och virus på hälso- och sjukvårdspersonalens 

mobiltelefoner i kombination med att rengöringsfrekvensen av telefonerna var låg 

bland personalen. Evidens för att rengöring är en effektiv åtgärd för att minska antalet 

mikroorganismer på mobiltelefoner påvisade Shakir et al. (2015) i sin studie där 

förekomsten av mikroorganismer mättes före och efter rengöring av mobiltelefonen 

med alkoholbaserat desinfektionsmedel vilket i sin tur resulterade i att antalet 

mikroorganismer reducerades. Detta stärks ytterligare i Brady et al. (2012) där 
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liknande effekter av rengöring bekräftades. Litteraturstudien har tidigare redovisat att 

det förekom växt av mikroorganismer tillhörande normalfloran som enligt Melhus, 

(2016) skulle kunna orsaka vårdrelaterade infektioner om de hamnar i fel vävnader. 

Förutom mikroorganismer i form av bakterier som normalt påträffas i hudens 

normalflora upptäcks även multiresistenta bakterier som MRSA och ESBL på hälso- 

och sjukvårdspersonalen mobiltelefoner. Multiresistenta bakterier och dess spridning 

utgör ett hot mot den rådande antibiotikaresistensen, äventyrar patientsäkerheten samt 

utsätter patienterna som drabbas av vårdrelaterade infektioner för ett ökat lidande 

(WHO, 2009). Den vanligaste smittvägen enligt Socialstyrelsen (2013) är den 

indirekta smittvägen. Detta exemplifieras utifrån att smittoämnen sprids via mellanled 

genom bland annat händer, ytor eller andra föremål vilket i detta fall var 

mobiltelefoner. Rena händer utgör således en huvudsaklig komponent för att minska 

spridningen av mikroorganismer varpå det utformats globala riktlinjer kring korrekt 

utförande av handhygien (WHO, 2009). Vikten av rena händer och rena föremål i 

omgivningen för att minska spridning av mikroorganismer som kan leda till sjukdom 

var något som Florence Nightingale påtalade redan under 1800-talet (Pfettscher, 

2018). 

I slutändan syftar det till att värna om patientsäkerheten vilket handlar om att arbeta 

på ett sätt som inte äventyrar patientens säkerhet, vilket hänvisas till 

patientsäkerhetslagen (2010:659). Användning av mobiltelefoner på ett felaktigt sätt 

äventyrar patientens säkerhet i form av risken för spridning av mikroorganismer. Dras 

det ytterligare ett steg kan det innebära en risk att patienten drabbas av en 

vårdrelaterad infektion. För att verksamheter inom hälso- och sjukvården ska kunna 

arbeta förebyggande mot infektionsspridning kan Schweizerostmodellen användas. 

James Reason (2016) framhävde den verkliga hälso- och sjukvårdsverksamheten 

genom illustration av en schweizerost. Modellen är till för att verksamheten ska kunna 

upptäcka de risker som utgör ett hot mot patientsäkerheten. Reason (2016) menar att 

det är en kontinuerlig process som bedrivs för att kritiskt granska verksamhetens 

säkerhetsarbete. Reason (2016) poängterar att riktlinjer och rutiner är en del av ett 

preventivt arbete hos verksamheten för att arbeta mot en patientsäkerhets anpassad 

vård. 

Konklusion 

Sammanfattningsvis var de flesta mobiltelefoner som användes av hälso- och 

sjukvårdspersonal kontaminerade med mikroorganismer som bakterier och virus. 

Mikroorganismer i form av bakterier som var vanligast förekommande på hälso- och 

sjukvårdspersonalens mobiltelefoner var koagulasnegativa stafylokocker och 

enterobacter där koagulasnegativa stafylokocker stod för majoriteten av bakterierna. 

Resultatet visade även på att en stor del av de (N=1036) deltagare som svarade på 

frågeformulär kring rengöring av mobiltelefonerna, aldrig rengjorde sina 

mobiltelefoner, vilket var totalt (n=498). Rengöring och att den utfördes i största 

allmänhet bland hälso- och sjukvårdspersonal fördelades på (n=233) som svarade 
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ja/ibland samt (n=88) som uppgav sig rengöra mobiltelefonen regelbundet. Resultatet 

visade på att regelbunden rengöring hade positiva effekter för att reducera mängden 

mikroorganismer på mobiltelefonerna. Kontaminerade mobiltelefoner och händer kan 

utgöra ett potentiellt hot mot spridning av vårdrelaterade infektioner. Korrekt 

tillämpad handhygien före och efter användning av mobiltelefon blir steget mot att 

preventivt arbeta mot spridning av mikroorganismer och vårdrelaterade infektioner. 

Ytterligare blir det ett steg mot att arbeta förebyggande för antibiotikaresistensen som 

idag är ett globalt och hotande problem. 

Implikation 

Mikroorganismer som bakterier och virus växer på mobiltelefoner. Riktlinjer på 

arbetsplatserna kring rengöring av mobiltelefoner inom hälso- och sjukvården bör 

implementeras då studier visat att det kan reducera antalet bakterier på 

mobiltelefonen. Lika så bör kunskap och medvetenhet spridas kring vikten av 

tillämpningen av basal handhygien både före och efter användning av mobiltelefoner i 

den kliniska verksamheten. Det bör även synliggöras för personal, patienter och 

anhöriga om mobiltelefonen som grogrund för mikroorganismer och eventuell orsak 

till vårdrelaterade infektioner. Forskning inom ämnet i Sverige eller Skandinavien 

hade varit önskvärt för att få en tydligare bild av hur graden av kontaminering ser ut 

här samt vilka mikroorganismer som påträffas.  
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BILAGA A  

 

Tabell 6: Sökordsöversikt 

 

Sökord CINAHL PubMed 

Vårdrelaterad infektion Cross infection   Cross infection 

Vårdrelaterad infektion 

Nosocomial infection or 

hospital acquired 

infection 

Nosocomial infection or 

hospital acquired 

infection 

Mobiltelefon 
Mobile phone or cell 

phone or cellular phone 

Mobile phone or cell 

phone  

Sjukvårdspersonal 

Healthcare professionals 

or healthcare providers 

or healthcare workers 

Healthcare professionals 

or health personnel  

Bakterie Bacteria Bacteria 

Bakteriekontaminering  Bacterial contamination 



BILAGA B  

 

Tabell 7: Sökhistorik 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

2019-

10-18 CINAHL 

(MM “Crossinfection”) AND mobile 

phone AND healthcare professionals or 

healthcare workers or healthcare providers 

 

Limits: date from 2014-, peer reviewed, 

English language. 9 8 2 2 

2019-

10-18 CINAHL 

(MM “Cross Infection”) AND (MM 

“Cellular Phone”) 

 

Limits: date from 2014-, peer reviewed, 

English language. 11 10 1 (3) 0(2*) 

2019-

10-18 CINAHL 

Nosocomial infection* or hospital acquired 

infection* (fritextsökning) AND mobile 

phone or cell phone (fritextsökning) AND 

bacteria 

 

Limits: date from 2014-, peer reviewed, 

English language. 11 11 3(6) 2(5*) 

2019-

10-18 CINAHL  

(MM “Health personnel”) AND (MM 

“Cellular Phone”) AND bacteria  

 

Limits: date from 2014-, peer reviewed, 

English language. 1 1 0 0 

2019-

10-18  CINAHL  

(MM “Cellular Phone”) AND bacterial 

contamination AND (MM “Health 

personnel”)  

 

Limits: date from 2014-, peer reviewed, 

English language. 1 1 0 0 

2019-

10-18 PubMed 

“Cross Infection” [Mesh] AND mobile 

phone AND health professionals 

 

Limits: date from 2014-, English language. 9 9 5(7) 5(6*) 

2019-

10-18 PubMed  

(“Cross Infection” [Mesh]) AND “Cell 

Phone” [Mesh] 

 

Limits: date from 2014-, English language. 14 12 2(9) 2(8*) 

2019-

10-18 PubMed  

Nosocomial infection or hospital acquired 

infection (fritextsökning) AND mobile 

phone (fritextsökning) AND bacteria 

(fritextsökning) 

 

Limits: date from 2014-, English language. 

 

25 20 2(13) 2(12*) 

2019-

10-18 PubMed  

“Health personnel” [Mesh] AND “Cell 

Phone” [Mesh] AND “Bacteria” [Mesh] 

 11 8 0(6) 0(6*) 
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Limits: date from 2014-, English language. 

2019-

10-18 PubMed  

“Cell Phone” [Mesh] AND bacterial 

contamination AND “Healthcare Personnel 

[Mesh] 

 

Limits: date from 2014-, English language. 10 8 0(8) 0(8*) 



BILAGA C  

 

Tabell 8: Artikelöversikt 

Artikel 1 

Referens Banawas, S., Abdel-Hadi, A., Alaidarous, M., Alshehri, B., Aziz Bin Dukhyil, A., Alsaweed, M 

& Aboamer, M. (2018). Multidrug- resistant bacteria associated with cell phones of healthcare 

professionals in selected hospitals in Saudi Arabia. Canadian Journal of infectious diseases and 

medical microbiology, volume 2018, 1-7. doi: [https://doi.org/10.1155/2018/6598918] 

Land  

Databas 

Saudiarabien 

PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka förekomsten av bakterier på mobiltelefoner tillhörande hälso- och 

sjukvårdspersonal och dessutom avgöra resistensbestämning på de bakterier som påträffades. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Icke experimentell design 

Urval Mobiltelefoner tillhörande hälso- och sjukvårdspersonal på tre utvalda sjukhus i Riyadh provinsen, 

Saudiarabien. Totalt användes (N=60) mobiltelefoner i studien.  

Studien godkändes av en etisk kommitté och ett skriftligt informerat samtycke upprättades från 

deltagarna. 

Datainsamling Odlingar utfördes på mobiltelefoner vars ägare frivilligt valde att deltaga och även samtyckte till 

att deltaga i studien mellan september och november 2017. Odlingar skedde på mobilens 

framsida med hjälp av en BDBBL cultureswab- odlingspinne med tillhörande hölje för transport. 

Odlingarna togs med aseptisk teknik. Odlingspinnarna ströks sedan på agar-plattor med 5% 

fårblod samt agarplattor med oxid. Agar-plattorna inkuberades i 37 grader celcius under 48 

timmar. Totalt togs 60 odlingar, 23 odlingar från sjukhus A, 20 från sjukhus B och 17 från 

sjukhus C. Förutom odlingar på mobiltelefoner så tillfrågades 285 sjukvårdspersonal om de 

kunde svara på ett frågeformulär som handlade om mobilanvändning i arbetsmiljön och på 

toaletten, rengöring av mobiltelefonen samt medvetenhet om mobiltelefonen som en reservoar 

för bakterier. 

Dataanalys Odlingspinnarna ströks sedan på agarplattor med 5% fårblod samt Macconkey agar-plattor. 

Agarplattorna inkuberades i 37 grader celcius i 48 timmar. Gramfärgningsmetod användes för att 

primärt identifiera om bakterierna var grampositiva eller gramnegativa. Vid identifieringen av 

bakterierna användes Vitek 2 compact system. Andra biokemiska tester utfördes som innefattade 

katalas-, oxidas- och koagulastester. För att bevara bakterieisolaten som identifierades användes 

agarplattor innehållandes mjölk som sedan frystes ner till minus 20 grader celcius.Pearson´s 

linjära förhållandefaktor användes för att upptäcka samband mellan graden av kontaminering på 

mobiltelefonerna samt variablerna från frågeformuläret där värdet av sambandet som visar -1 

indikerar på ett negativt samband och +1 som indikerar på ett positivt samband. Om p-värdet var 

<0,05 ansågs det vara statistiskt signifikant. 

Bortfall Inga bortfall 

Slutsats Bakterier kunde fästa på mobiltelefonerna och sedan börja växa till följd av värmen som 

mobiltelefonerna alstrade. Sjukvårdspersonalen mobiltelefoner var kontaminerade med olika 

typer av bakterier och även multiresistenta sådana. Detta kunde leda till att bakterierna sprids 

mellan individer och orsaka infektioner. Det var brist på medvetenheten kring mobilen som 

bakterieansamlare och spridare av multiresistenta bakterier och behövdes därför prioriteras för att 

minska uppkomsten av vårdrelaterade infektioner. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för bedömning av kvantitativa 

artiklar.  
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Artikel 2 

 

 

Referens Bobat, R., Archary, M., Lawler, M., Mawlana, S., Naidoo L, K., Maphumulo, S & Coovadia, Y. 

(2016). The presence and spectrum of bacteria colonizing mobile phones of staff and caregivers in 

high disease burden paediatric and neonatal wards in an urban teaching hospital in Durban, South 

Africa. Southerna African journal of Infectios Diseases, 32:1, 9-11. doi: 

[10.1080/23120053.2016.1157953] 

Land  

Databas 

Sydafrika 

CINAHL 

Syfte Syftet var att undersöka förekomsten av samt karaktärisera bakterier som förekom på 

mobiltelefoner som ägdes av hälso- och sjukvårdspersonal. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Tvärsnittsstudie studie 

Urval Mobiltelefoner tillhörande hälso- och sjukvårdspersonal i form av sjuksköterskor, undersköterskor 

läkare, studenter, sjukgymnaster, arbetsterapeuter samt en talpedagog från tre pediatrikavdelningar 

samt en neonatalavdelning. Totalt användes (N=100) mobiltelefoner i studien. 

Studien var godkänd av en etisk kommitté samt ett verbalt samtycke upprättades från 

deltagarurvalet innan mobiltelefoner tillhörande personalen samlades in. Mobiltelefonerna och 

deltagarna kunde inte länkas samman i studien, således var deltagarna anonyma.   

Datainsamling Mobiltelefonerna samlades in utan förvaring. Odlingar togs från 100 mobiltelefoner från 

avdelningarna under en enda dag mellan 10:00-12:00. Alla mobiltelefoner svabbades på fram- och 

baksida med en steril odlingspinne med medföljande transporthylsa. Odlingspinnen var vid 

provtagning fuktad med brain-heart- buljong. Odlingspinnen sattes direkt efter odling ner i den 

tillhörande transporthylsan och fördes direkt till laboratoriet. 

Dataanalys Väl på laboratoriet ströks odlingspinnarna på Colistin,nalidixic agar-plattor(CNA) samt 

MacConkey agar-plattor. CNA-plattorna inkuberades i en koldioxidinkubator i 37 grader Celsius i 

18 till 24 timmar medan McConkey-plattorna inkuberades i syrerikmiljö i 37 grader celcius under 

18-24 timmar. Agar-plattorna låg inkuberade i totalt 48 timmar om ingen bakterieväxt hade skett 

efter 24 timmar. De plattor som visade på positiva bakteriekulturer identifierades sedan med hjälp 

av standardiserade laboratorietest. Resistensbestämning utfördes med hjälp Kirby-Bauer metoden 

av det kulturer som visade växt av staffylococcus areus . Analyse av bakteriekontamination i 

förhållande till avdelning och yrkestitel utfördes med hjälp av X2 eller fischers exakt-test. Den 

statistiska analysen utfördes med hjälp av STATA 11.1.  

Bortfall Ej angivet 

Slutsats En tredjedel av alla mobiltelefoner som odlades på pediatrikavdelningarna var kontaminerade. 

Trots detta relativt låga antal av kontaminerade mobiltelefoner fanns ändå en oro för risken av 

smittspridning. Det behövdes utbildning om vikten av handdesinfektion före och efter 

användning av mobiltelefoner. Riktlinjer för hälso- och sjukvårdspersonalens användning av 

mobiltelefoner på pediatrik samt neonatalavdelningar borde upprättas. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för bedömning av kvantitativa 

artiklar.  
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Artikel 3 

Referens Cavari, Y., Kaplan, O., Zander, A., Hazan, G., Shemer-Avni, Y & Borer, A. (2016) Healthcare 

workers mobile phone usage: A potential risk for viral contamination. Surveillance pilot study. 

Society for Scandinavian Journal of Infectious Diseases, Vol 48:6, 432-435. doi: 

[http://dx.doi.org/10.3109/23744235.2015.1133926] 

Land  

Databas 

Israel 

PubMed 

Syfte Syftet med studien var att undersöka förekomsten av respiratoriskt syncytievirus (RS), Adenovirus 

(AV) samt influensavirus på mobiltelefoner tillhörande sjukvårdspersonal samt bedöma 

riskfaktorer i samband med användning av mobiltelefoner på en pediatrisk 

intensivvårdsavdelning.    

Metod:  

Design 

Kvantitativ  

Icke experimentell  

Urval Mobiltelefoner som användes av sjukvårdpersonal på tre olika pediatriska 

intensivvårdsavdelningar på Sorokas universitetssjukhus i Israel.  Totalt användes (N=50) 

mobiltelefoner i studien. Studien godkändes av Helsingfors institutionella kommitté. 

Datainsamling Datainsamlingen pågick mellan 22–29 januari 2015. Perioden för provtagningarna gjordes således 

under sista tiden på säsongen för respiratoriskt syncytievirus.  Datainsamlingen utfördes av en 

läkare och en sjuksköterska. Provtagarnas händer tvättades och desinfekterades mellan varje 

odling. En odlingspinne ströks över hela telefonens fram- och baksida. Efter provtagningen 

applicerades provpinnen i tillhörande förvaringsrör innehållandes Roswell Park Memorial 

Institute-lösning (RPMI). Totalt odlades 50 smartphones. Under studieperioden svarade 101 

sjukvårdpersonal på ett frågeformulär för att bedöma användningen av mobiltelefonen en vanlig 

arbetsdag.  

Dataanalys Proverna fördes till ett laboratorium där RNA och DNA utvanns med hjälp av en NucliSense 

EasyMag apparat samt en polymerisk kedjereaktor.Vid analys och hantering av svar från 

frågeformulär användes statistical software package (SPSS). 

Bortfall  Ej angivet i denna studie.  

Slutsats Virus påträffades på vårdpersonalens mobiltelefoner. Mobiltelefoner användes i stor utsträckning 

bland personalen och trots vetskapen om att mobilen är en potentiell samlingsportal för virus är 

stor så är det få som rengör sina mobiltelefoner regelbundet. Det behövs en ökad förståelse och 

medvetenhet om risken av mobilanvändandet i den kliniska verksamheten samt att det bör 

upprättas riktlinjer kring regelbunden rengöring av mobiltelefonerna samt betona vikten av en god 

handhygien. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för bedömning av kvantitativa 

artiklar.  
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Artikel 4 

Referens Chang, C-H., Chen, S-Y., Lu, J-J., Chang, C-J., Chang, Y & Hsieh, P-H. (2017). Nasal 

colonization and bacterial contamination of mobile phones carried by medical staff in the 

operating room. PLoS ONE, 12:5, 1-11. doi: [https://doi.org/10.1371/journal.pone.0175811] 

Land  

Databas 

Taiwan 

PubMed 

Syfte  Syftet var att bedöma förekomsten av bakterier på mobiltelefonen som användes av hälso- och 

sjukvårdspersonal på en operationsavdelning samt bedöma relationen mellan kontamination av 

mobiltelefoner och bakteriekolonisering hos vårdpersonalen. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Observerad kohort-studie 

Urval Mobiltelefoner tillhörande hälso- och sjukvårdpersonal bestående av operationssjuksköterskor och 

kirurger som arbetade på en ortopedkirurgisk operationsavdelning på ett sjukhus i Taiwan. 

Personal som arbetade nattskift, var på semester eller de som inte ville deltaga exkluderades ur 

studien. Totalt användes (N=72) mobiltelefoner i studien. Studien godkändes av en etisk kommitté 

och ett skriftligt informerat samtycke upprättades 

Datainsamling Tre prover togs från varje deltagare. Proverna togs från näsan, på den dominanta handen och på 

mobiltelefonen. Prover togs under det dagliga arbetet på operationsavdelningen mellan varje 

operation. Odlingarna från hand, näsa och telefon togs med en bomullspinne fuktad med sterilt 

vatten. Hela mobiltelefonen svabbas.  

Dataanalys Odlingspinnen ströks omedelbart efter provtagningen på antingen blood-agarplattor (BP) eller 

Eosin methylene blue-agarplattor (EMB) och Columbia colistin & nalidixic syra- agarplattor 

(CNA) på en fjärdedel av plattorna. Sedan bröts toppen på odlingspinnen av och  placerades i 

thioglycollat- buljong utan att kontaminera omgivningen. Odlingsplattorna fördes sedan 

omedelbart till ett mikrobiologiskt laboratorium. Väl på laboratoriet strimmas plattorna, i ett 

speciellt utrymme för odlingar, med hjälp av en steril ympnål på resterande tre fjärdedelar av 

agarplattorna. Sedan inkuberades agarplattorna och buljongen i 37 grader celcius under 48h. 

Mikroorganismer identifieras med hjälp av gramfärgning, pigment, kolonimorfologi, 

katalasanalys, motilitet, escolin hydrolys, Staphaurex Plus samt Api-system. 

Bortfall  Ej rapporterat 

Slutsats Mobiltelefoner var en källa för ansamling av bakterier och även multiresistenta sådana. Bakterier 

som fanns i näsa kunde spridas till händer och mobiltelefon och på så vis spridas vidare till 

omgivningen. Riktlinjer kring användande av privata mobiltelefoner på en operationsavdelning 

borde upprättas. Även riktlinjer kring rengöring av mobiltelefoner och händer ansågs troligtvis 

kunna minska spridningen av infektioner. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för bedömning av kvantitativa artiklar.  
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Artikel 5 

Referens Foong, Y. C., Green, M., Zargari, A., Siddique, R., Tan, V., Brain, T. & Odgen K. (2015). Case 

study Mobile phones as a potential vehicle of infection in a hospital setting. Journal of 

occupational and environmental hygiene, 12, D232-D235. doi: [10. 

1080/15459624.2015.1060330] 

Land  

Databas 

Australien 

PubMed  

Syfte Studien hade som syfte att studera om mobiltelefoner i sjukhusmiljö var en potentiell källa för 

ansamling av bakterier samt undersöka nivån av bakterietillväxt. Syftet var även att identifiera 

riskfaktorer för ansamling bakterier samt förekomsten av patogena bakterier. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Fallstudie  

Urval Mobiltelefoner tillhörande läkare och läkarstudenter med motiveringen att det är den 

personalgrupp som använder sina privata mobiltelefoner under arbetstid. Totalt användes (N=226) 

mobiltelefoner i studien. Inför studien gav samtliga deltagare ett skriftlig informerat samtycke till 

att deltaga i studien.  

Datainsamling Datainsamlingen bestod av två delar. En del av datainsamling utgick ifrån ett frågeformulär. 

Formuläret omfattade information gällande deltagarens: kön, yrke, antal år i tjänsten, erfarenhet 

uttryck i antal år, om deltagaren var vänsterhänt eller högerhänt, mobiltelefonens modell, 

mobiltelefonanvändning, om mobilskal användes samt rutiner kring rengöring. 

Den andra delen av datainsamlingen omfattades av odlingar på mobiltelefonerna. Aseptisk teknik 

tillämpades vid provtagningen där en bomullspinne sveptes över mobiltelefonens fram och 

baksida. Ytterligare togs prover med en ny bomullspinne på deltagarens handflata på den 

dominerande handen.  

Dataanalys Proverna sveps därefter på agarplattor där ytan är delad med hälften horseblood agar och andra 

halvan med av MacConkey agar. Plattorna inkuberas sedan i en miljö hållande 5 procentig 

koldioxidhalt i 35 grader Celsius under ett dygn. Påföljande dag studerades förekomst av tillväxt 

på plattorna. Agarplattor som visade växt av fler än 100 kolonier bedömdes som kraftig 

bakterietillväxt. I nästa steg identifierades och klassifierades kolonierna i grupper med hjälp av 

pigmentering, gramfärgning, kolonimorfologi, katalas, oxidas, straphytec Plus (oxoid), DNA 

plattor, streptex (Remel) samt 2 Compact (Biomérieux). Därutöver studerades resistensbestämdes 

staffylokockus aureus, gram negativa koliformer samt enterococcus sp enligt CDS antibiotic 

susceptibility method.  

Bortfall Inga bortfall dokumenterades.  

Slutsats Av studien kunde slutsatsen dras att patogena bakterier var ett sällsynt förekommande på 

mobiltelefoner i denna studie. Trots detta går det inte att undgå att mobiltelefonerna sågs som en 

källa för ansamling av bakterier. Vidare ansågs det krävas mer forskning kring vilken 

effektrengöring av mobiltelefoner har samt dess påverkan på bakteriespridning.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för bedömning av kvantitativa 

artiklar.  



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Karkee, P., Madhup, SK., Humagain, P., Thaku, N. & Timilsina, B. (2017). Mobile phone: A 

possible vector of bacterial transmission in hospital setting. Kathmandu university medical 

journal, 15, 217-221. doi: [2017;59(3):217-21.] 

Land  

Databas 

Nepal 

PubMed 

Syfte Syftet med studien var att utföra odlingar på mobiltelefoner tillhörande hälso- och 

sjukvårdspersonal för att identifiera möjliga patogener samt genomföra en mikrobiologisk 

undersökning av isolaten. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod  

Tvärsnittsstudie  

Urval Urvalsunderlaget för studien anvisade till att utföra odlingar på slumpmässigt utvalda 

mobiltelefoner tillhörande hälso- och sjukvårdspersonal på ett sjukhus i Nepal. För studien hade 

deltagarna givet ett skriftligt informerat samtycke till att delta dessutom är studien godkänd av 

etisk kommitté. Ytterligare har deltagarnas medverkan behandlats konfidentiellt.  

Datainsamling Provtagningarna på telefonerna genomfördes enligt aseptisk metod. Proverna samlades in genom 

att en steril bomullspinne fuktad med saltlösning rullades över hela mobiltelefonens yta. Därefter 

lades bomullspinne i ett förslutningsbart provrör och transporterades direkt till laboratoriet.  Totalt 

användes (N=124) mobiltelefoner i studien. 

Dataanalys Proverna tillfördes sedan till en så kallad ” brain heart infusion brouth” och inkuberades i en 

syrerik miljö hållande 37 grader Celsius under 24 timmar. Påföljande dag tillsattes odlingarna på 

MacConkey-agarplattor samt blood-agarplattor för att identifiera subkulturer. På liknade sätt 

inkuberades agar-plattorna i en miljö hållande 37 grader Celsius i 24 timmar. För identifikation av 

bakterier tillämpades traditionella metoder som hemolys på blood-agarplattor och laktosjäsning på 

MacConkey-agarplattor, kolonikarakteristika, gramfärgning samt biokemiska tester. För analys av 

antibiotikakänsligheten tillämpades metoden Kirby Baeur genom att använda Muller Hinton agar 

enligt Clinical and laboratory standards institutes (CLSI) riktlinjer. 

Bortfall Bortfall i denna studien rapporterades inte. 

Slutsats Det påvisades att patogena bakterier som hade resistenta egenskaper mot vanliga typer av 

antibiotika. Det kom att ligga till grund för betydelsen av att målinriktat arbeta för att minska 

spridning av bakterier där mobiltelefoner var en faktor. Metoden syftar till desinficering av 

telefoner. Centralt har handhygien en väsentlig roll för att minska överföring av bakterier genom 

handtvätt före och efter mobilanvändning. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för bedömning av kvantitativa 

artiklar.  



BILAGA C  

 

Artikel 7 

Referens Loyola, S., R Gutierrez, L., Gertrudis, H., Petersen, K., Agapito, J., Osada, J.,…Tamariz, J. 

(2016). Exteneded-spectrum ß-lactamase-producing Enterobacteriaceae in cell phones of health 

care workers from peruvan pediatric neonatal intensive care units. American Journal of Infection 

Control, 44, 910-916. doi: [http://dx.doi.org/10.1016/j.ajic.2016.02.020] 

Land  

Databas 

Peru 

CINAHL 

Syfte Att beskriva den mängd av mobiltelefoner som var kontaminerade med 

Betalactamaseproducerande Enterobacter och riskfaktorer som går att koppla ihop med 

bakteriekontamination på intensivvårdsavdelningar i Peru. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Kohortstudie 

Urval Urvalet till deltagare i denna studien syftar till 114 personal från tre pediatriska- samt två 

neonatalintensivvårdsavdelningar från tre sjukhus i Lima, Peru. Till urvalet exkluderades personal 

som inte ägde en mobiltelefon samt läsplattor och övriga apparater. Personal med flera 

mobiltelefoner fick välja ut en som skulle undersökas i studien. Totalt användes (N=114) 

mobiltelefoner i studien. En etisk kommitté godkände studien och även sjukhusen godkände 

studiens upplägg. Deltagare erhöll ett muntligt informerat samtycke och försågs med 

informationsmaterial om studien och dess upplägg samt tillvägagångssätt.  

Datainsamling Datainsamlingen ägde rum på 3 pediatriska avdelningar samt 2 neonatalavdelningar på 2 

barnsjukhus och 1 allmänsjukhus. Samtliga läkare, läkarstudenter samt tekniskt inriktad hälso- och 

sjukvårdpersonal fick erbjudan om att delta. Tio besök på avdelningarna var schemalagda för varje 

vecka. En grundläggande undersökning utfördes för att samla in data kring demografi, 

hygienaspekter, telefonanvändning på arbetsplatsen samt kunskapen om mobiltelefonen som en 

källa för ansamling av bakterier samt smittspridning. Telefonerna kodades för identifiering vid 

uppföljningstillfällena. Vid varje besöks utfördes odlingar på de registrerade telefonerna. På grund 

av personalens olika scheman så skedde mätningar på telefonerna olika många gånger. Alla 

odlingar utfördes med steril teknik. En steril bomullstopps fuktad med tryptisk sojabuljong 

roterades över hela telefonens fram och baksida. 

Dataanalys Odlingspinnen blev sedan nedsänkt i en behållare med tryptisk sojabuljong som sedan inkuberades 

i syrerikmiljö i 18 till 24 timmar i 35 grader Celsius. Efter inkubationen ströks odlingspinnarna på 

MacConkey agar-plattor och samma förvaringsmetod för inkubation tillämpades. Bakterierna 

kännetecknades enligt mikrobiologisk standard. 

Bortfall Ej rapporterade bortfall i denna studie. 

Slutsats Dataanalysen visade att mobiltelefonen var en källa till ansamling av ESBL-bildande bakterier. 

Mobilanvändning i kombination med bristande handhygien kan främja spridningen av ESBL-

bildande bakterier samt multiresistenta bakterier på och mellan andra avdelningar. Eftersom att 

användningen av mobiltelefoner i yrket var hög och desinfektion av dessa var låg så skulle 

mobilförbud eller en minskning av användandet av privata mobiltelefoner i yrket vara ett sätt att 

minska vårdrelaterade infektioner. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för bedömning av kvantitativa 

artiklar.  



BILAGA C  

 

Artikel 8 

Referens Mark, D., Leonard, C., Breen, H., Graydon, R., O´Gorman, C. & Kirk, S. (2014). Mobile phones 

in clinical practice: reducing the risk of bacterial contamination, The international journal of 

clinical practice, 68,9, 1060-1064. doi [doi:10.1111/ijcp.12448] 

Land  

Databas 

Belfast, Nordirland 

PubMed 

Syfte Studien hade som syfte att bedöma graden av mikrobiell kontaminering på mobiltelefoner på en 

kirurgavdelning samt i vilken utsträckning mobiltelefonen användes i den kliniska verksamheten.  

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Icke experimentell design 

Urval Mobiltelefoner tillhörande hälso- och sjukvårdpersonal bestående av läkare, sjuksköterskor och 

övrig hälso-och sjukvårdspersonal på en kirurgisk avdelning inom slutenvården. Ytterligare hälso- 

och sjukvårdspersonal valdes ut som deltagare för att besvara uträttat frågeformulär kring 

mobiltelefonanvändning.  Totalt användes (N=50) mobiltelefoner i studien. Studien saknar 

uppgifter om godkänd av etisk kommitté och ett informerat samtycke från deltagarna.  

Datainsamling Odlingar utfördes på totalt 50 mobiltelefoner. Provtagningarna gjordes genom en standardiserad 

teknik av två utbildade forskare. Provtagningarna på mobiltelefonerna genomfördes genom 

användning av fuktade odlingspinnar anpassade för bakterieodlingar. Provpinnarna ströks därefter 

på telefonens skärm, knappen för huvudmenyn, telefonens yttre skal samt området längst upp på 

mobilen som kommer i kontakt med örat vid samtal.  

Dataanalys Därefter användes en provinokulator för att stryka ut bakterierna från pinne på odlings plattor. 

Odlingsplattorna som användes var Columbia blood agar-plattor samt MacConkey agar-plattor. 

Columbia blood agar-plattorna inkuberades i fem till tio-procentig koldioxidmiljö under två dygn. 

MacConkey agar-plattorna inkuberades i miljö hållande 35 till 37 grader Celsius under 48 timmar. 

Odlingsplattor som påvisade positiva kulturer sammanställdes enligt semikvantitativ metod av en 

och samma individ. Dessutom undersöktes användning av mobiltelefoner under en dag på arbetet 

genom ett uträttat frågeformulär med tolv frågor. Frågeformuläret anspelar på tre centrala 

huvudområden: användningsfrekvens, hur telefonen nyttjas samt demografi. Samtliga ägare av 

mobiltelefoner som användes för provtagning fick svara på formuläret. Dessutom tillfrågades 

ytterligare 100 hälso- och sjukvårdspersonal att svara, vilket resulterade i att totalt 150 individer 

besvarade blanketten. 

Bortfall Inget bortfall i denna studie är dokumenterat.  

Slutsats Ur studien framkom det att mobiltelefoner är en tänkbar källa ansamling av bakterier. Genom att 

följa riktlinjerna kring handhygien är användningen av mobiltelefoner enligt denna studien inte ett 

hot för att sprida vårdrelaterade infektioner till patienter som vårdpersonalen kommer i kontakt 

med. Tillämpning av rätt utförd handhygien kunde bidra till att mobiltelefonen kunde användas på 

ett säkert sätt i den kliniska miljön.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för bedömning av kvantitativa artiklar.  



BILAGA C  

 

Artikel 9  

Referens Missri, L., Smiljkovski, D., Prigent, G., Lesenne, A., Obadia, T., Jouma, M.,…Galbois, A. (2019). 

Bacterial colonization of healthcare workers´mobile phones in the ICU and effectiveness of 

sanitazion. Journal of Occupational and Environmental Hygiene, 16:2, 97-100. doi: 

[10.1080/15459624.2018.154605] 

Land  

Databas 

Frankrike  

CINAHL 

Syfte Att bedöma utbredningen av bakterier på intensivvårdspersonalens mobiltelefoner samt bedöma 

effektiviteten av rengöringsprodukter. Intensivvårdspersonalens mobiltelefoner jämfördes med en 

kontrollgrupp bestående av administrativ personals mobiltelefoner som ej varit i nära kontakt med 

patienter. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Prospektiv monocentrisk studie 

Urval Mobiltelefoner tillhörande sjukvårdspersonal från en intensivvårdsavdelning samt 42 

mobiltelefoner från administrativ personal användes till studiens urval. Totalt användes (N=56) 

mobiltelefoner tillhörande hälso- och sjukvårdspersonal i studien. En etisk kommitté gav sitt 

godkännande för genomförandet av studien och ett informerat samtycke erhölls från samtliga 

deltagare. 

Datainsamling För att undvika att deltagarna rengjorde sina mobiltelefoner innan provtagningen, informerades 

deltagarna precis innan provtagningen skulle ske. En och samma forskare, iklädd sterila handskar, 

gnuggade hela fram och baksidan av telefonerna med hjälp av Eswab regular collection-kit med 

tillhörande torr bomullspinne samt vätskefylld förvaringsbehållare. Metoden som användes vid 

provtagning var av standardiserad form med funktion att säkerställa att provpinne vidrör hela 

mobiltelefonens yta. Vid proverna avlägsnades inte eventuella mobilskal. På sjukvårdspersonalens 

mobiltelefoner gjordes ytterligare en provtagning. En ny bomullspinne användes för nytt prov fem 

minuter efter desinfektion med tvättlappar innehållande bakteriedödande lösning, vilka 

rekommenderades att användas för små icke-invasiva apparater. 

Dataanalys Provtagningspinnarna centrifugerades i maxhastighet under 30 sekunder. Därefter ströks varje 

provpinne på PVX-medier, CPSE-medier, ANC-medier för att upptäcka eventuell förekomst av 

gram-positiva bakterier, Drigalski-medier för upptäckt av gram-negativa bakterier, SAIDE-medier 

för att upptäcka växt av stafylococcus aureus och slutligen CLO-medier för att hitta växt av 

clostridium difficile. CLO-mediet inkuberades i 37-gradig syrefattig miljö i 48 timmar medan de 

övriga odlingsplattorna inkuberades i en 37-gradig syrerik miljö under 2 dygn. Odlingsplattorna 

kontrollerades efter 24 timmar samt ytterligare en gång efter 48 timmar. Masspektometri användes 

vid identifieringen av bakterierna. Bakterierna klassificerades sedan efter deras naturliga härkomst 

det vill säga om de var hudbakterier, svalgbakterier eller tarmbakterier. 

Bortfall Inga bortfall registrerades   

Slutsats Patogena bakterier är ett vanligt förekommande på sjukvårdspersonalens och administrativ 

personals mobiltelefoner. Riktlinjer för sanering av mobiltelefoner samt användandet av 

mobiltelefoner i yrket bör upprättas. Förståelsen för vikten av en god handhygien före och efter 

användning mobiltelefoner är viktigt för att förhindra vårdrelaterade infektioner. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för bedömning av kvantitativa 

artiklar.  

 



BILAGA C  

 

Artikel 10 

Referens Murgier, J., Coste, J-F., Cavaignac, E., Bayle-Iniguez, X., Chiron, P & Bonnevialle, P.(2016). 

Microbial flora on cell-phones in an orthopedic surgery room before and after decontamination. 

Orthopedics & Traumatology: surgery and research,102,1093-1096.  

doi: [http://dx.doi.org/10.1016/j.otsr.2016.09.014]  

Land  

Databas 

Frankrike 

PubMed 

Syfte Huvudsyftet med studien var att undersöka förekomsten av bakterier på mobiltelefoner som 

befann sig i en ortopedkirurgisk operationssal. Det sekundära syftet med studien var att kartlägga 

effektiviteten av rengöring av mobiltelefoner. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Ickexperimentell design 

Urval Mobiltelefoner som ägdes av hälso- och sjukvårdpersonal i form av kirurger, sjuksköterskor, 

anestesipersonal, röntgenpersonal och andra medicinska representanter, som på något sätt skulle 

medverka i operationssalen. Totalt användes (N=52) mobiltelefoner i studien. Ett godkänt 

samtycke har ägt rum från deltagarna.  

Datainsamling Efter godkänt samtycket togs odlingar från sjukvårdpersonalens mobiltelefoner som tagits in i 

operationssalen. Vid provtagning av varje deltagares mobiltelefon togs även ett prov i näsan på 

vardera mobilägaren för att se om staffylococcus aureus som påträffades i näsan även påträffades 

på deltagarens mobiltelefon. Deltagarna fick även fylla i ett frågeformulär om 

mobilanvändningsvanor, mobilsanering samt handtvätt efter mobilanvändning. Datainsamlingen 

pågick 9/7–23/17–2015. Proverna togs av en och samma provtagare som i detta fall var en 

klinisk forskningsassistent. Totalt odlades 52 mobiltelefoner. Varje deltagares mobiltelefon 

tilldelades en kod för att säkra deltagarnas anonymitet. 

Dataanalys Vid provtagningen hanterades alla mobiltelefoner av provtagaren som var iklädd sterila handskar 

som sattes på efter rengöring av händerna med alkoholbaserat desinfektionsmedel.  

Vid provtagningen användes Count Tact® contact gel som applicerades på fram och baksida 

under 10 sekunder utan att först tvätta av mobilen. Prover togs på fram och baksida både före och 

efter rengöring av mobiltelefonerna. Detta innebar fyra provtagningar / mobiltelefon. På 

mobiltelefoner som hade uppfällbar lucka, öppnades telefonen och provet togs på skärmen. Vid 

provtagning i näsan användes Eswab. Efter den första provtagningen som utgjorde baseline, 

genomgick mobiltelefonerna en rengöringsprocedur utformad av en hygienläkare på sjukhuset. 

Denna procedur innebar att mobilerna tvättades med yt- och golv rengöringslösningen, Surfanius 

Premium desinfection, som var vanligt förkommande i operationssalar och som hade 

bakteriedödande effekt inom 5 minuter och svampdödande effekt inom 15 minuter. Mobilerna 

tvättades av med en bomullspinne dränkt i lösningen under 30 sekunder. Sedan gjordes 

provtagningsproceduren om på nytt. 

Proverna analyserades på ett mikrobiologiskt laboratorium och bakterierna presenterades som 

koloniformande enheter och kategoriserades som patogena eller apatogena bakterier. Den 

statistiska analysen utfördes med student t- test eller Wilcoxon-test. 

Bortfall Inget bortfall. Samtliga 52 deltagare fullföljde studien. 

Slutsats Mobiltelefoner visade sig vara kontaminerade med potentiella patogena bakterier. Rengöring med 

bakteriedödande lösning var effektivt. Information och prevention mot smittspridning samt 

uppmärksamma en medvetenhet om mobiltelefonen och andra enheter som bakteriesamlare ansågs 

vara viktigt. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för bedömning av kvantitativa 

artiklar.  



BILAGA C  

 

Artikel 11  

Referens Nwankwo, E.O., Ekwunife, N. & Mofolorunsho, K.C. (2014). Nosocomial pathogens associated 

with the mobile phones of healthcare workers in a hospital in Anyigba, Kogi state, Nigeria, 

Journal of epidemiology and global health, 4, 135-140. doi: 

[http://dx.doi.org/10.1016/j.jegh.2013.11.002] 

Land  

Databas 

Nigeria  

PubMed  

Syfte Studien hade som avsikt att analysera kontaminering av bakterier av mobiltelefoner samt 

bedömning av antibiotikakänslighet av bakterier som påträffades på hälso- och sjukvårdspersonals 

mobiltelefoner på ett sjukhus i Grimad, Nigeria. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Icke experimentell design 

Urval Mobiltelefoner tillhörande hälso- och sjukvårdspersonal samt icke hälso- och sjukvårdspersonal. 

Icke hälso- och sjukvårdspersonal fungerade som kontrollgrupp. Totalt användes (N=56) 

mobiltelefoner i studien.  Studien saknar uppgifter om godkänd av etisk kommitté och ett 

informerat samtycke från deltagarna. 

Datainsamling Inklusionskritet för mobiltelefonerna var att de skulle varit regelbundet använda under de senaste 

tre månaderna. För ett tillförlitligt resultat gavs ingen förvaring till deltagarna om att prover skulle 

tas på deras mobiltelefoner. Proverna togs med en steril odlingspinne, som lätt fuktades med 

fysiologisk saltlösning och som sedan gnuggades över alla ytor på mobiltelefonen för att sedan 

strykas MacConkey agar-plattor och bloodagar-plattor. Totalt togs 112 odlingar varav 56 var från 

hälso- och sjukvårdspersonal. 

Dataanalys Agar-plattorna inkuberades i en miljö med temperatur på 37 grader Celsius i 18 till 24 timmar. För 

identifiering av grampositiva kocker användes gramfärgningsteknik, jäsning med kolhydrater på 

socker och järn agar-plattor samt biokemiska tester såsom koagulas och katalas. Vid identifikation 

av gramnegativa kocker nyttjades ureas, oxidas, användning av citrat samt reduktion av nitrat. 

Odlingar från hälso- och sjukvårdsarbetarnas mobiltelefoner transporterades i direkt anslutning till 

ett mikrobiologiskt laboratorium. Odlingarna från icke-vårdpersonals mobiltelefoner 

transporterades först till ett laboratorium för att sedan skickas vidare till sjukhusets laboratorium 

för att vidare kunna bearbetas. För transport mellan provtagning, laboratoriet och sjukhusets 

laboratoriet användes transportmediumet Stuarts, vilket är ett tillvägagångssätt som 

rekommenderas för att bevara eventuella påvisade arter av mikroorganismer när prover skickas 

mellan instanser. Ytterligare undersöktes mönster av antibiotikakänslighet, genom 

skivdiffusionsmetod. Skivdiffusionsmetoden syftar till att en suspension av varje bakterie 

framställs i peptonvatten för att skapa en koncentration likvärdig med McFarland 0,5 samt 0,1 

standard för gramnegativa kocker respektive grampositiva kocker. Framställda suspensioner 

spreds genom en vattenpinne ut på Mueller-Hinton agar-plattor. Antibiotikaämnen placerades 

därefter på agarplattorna i en miljö hållande 37 grader celsius över natten. Vid undersökning av 

antibiotikakänslighet användes mätning av inhibieringszoner med en kalibrerad linjal. Resultatet 

tolkades enligt standardiserade riktlinjer för kriterier av kliniska laboratoriestandarder.  

Bortfall Studien rapporterar inget bortfall. 

Slutsats Bakterier kända att orsaka vårdrelaterade infektioner påträffades på mobiltelefoner tillhörande 

både hälso- och sjukvårdspersonal samt icke hälso- och sjukvårdspersonal. Införande av 

eninfektionsförebyggande policy bestående av regelbundna inlärningstillfällen för all verksam 

personal med avsikt att öka medvetenheten kring bakterier och spridningsvägar rekommenderades. 

Det ansågs omfattas av att skärpa handhygienen efter kontakt med patienter samt regelbunden 

rengöring av mobiltelefonerna vilket kunde minska risken för smittspridning.  



BILAGA C  

 

 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för bedömning av kvantitativa artiklar.  

 



BILAGA C 

 

Artikel 12 

Referens Shakir, I.A., Patel, N.H., Chamberland, R.R. & Kaar, S.G. (2015). Investigation of cell phones as 

a potential source of bacterial contamination in the operating room, The journal of bone and joint 

surgery, 97, 225-231. doi: [http://dx.doi.org/10.2106/JBJS.N.00523] 

Land  

Databas 

USA 

CINAHL 

Syfte Studien syftade till att undersöka förekomsten av bakterier på mobiltelefoner i en operationssal 

med ortopedisk inriktning samt vilken effekt rekommenderade metoder av rengöring hade. 

Studien utgår från hypoteserna om att mobiltelefoner är en tänkbar källa för 

bakteriekontaminering samt att genom att använda ett standardiserat desinfektionsprotokoll skulle 

bakteriekontaminering minska. Även mängden organiskt material skulle minska. Ytterligare har 

forskarna som utgångspunkt att analysera sannolikheten för om mängden organiskt material och 

en positiv kultur av bakterier kommer sjunka efter desinfektion inom loppet av sju dagar. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Icke experimentell 

Urval Studien utfördes på fem operationssalar med inriktning ortopedi på ett sjukhus i St. Louis. 

Deltagarurvalet innefattar alla kirurger inom ortopedi vilket motsvarade 53 medverkande.  Totalt 

användes (N=53) mobiltelefoner i studien. Studien är godkänd institutionell granskningsnämnd. 

Datainsamling Samtliga telefoner odlades på både fram- och baksida. Provtagningarna pågick i operationssalen 

under tiden som operatörerna gjorde sig iordning för operation. På en steril handduk placerades 

mobiltelefonerna under odlingarna för att minska risken för kontaminering. Sterila handskar 

användes under odlingarna av samma syfte. Varje mobiltelefon delades upp i två delar mätt från 

toppen till botten. Totalt utfördes tre provtagningar där bakterieförekomsten testas före och efter 

desinficering samt en vecka efter genom ATP bioluminiscens analys. Analysmetoden syftar till att 

använda en naturlig ljusreaktion för att studera kontamineringen av celler innehållande ATP. 

Odlingstillfällena grupperades som tillfälle a, b och c. A motsvarade den första odlingen, B stod 

för odling efter desinfektion samt C som representerade odlingar som utfördes sju dagar senare. 

Metoden för odlingarna var standardiserad. De tas horisontellt, diagonalt samt vertikalt med ”S” 

mönster som täcker hela mobilens yta. Dessutom roterades provpinnen för att försäkra sig om att 

vidröra hela ytan. Därefter lades proverna tagna från den högra sidan av mobiltelefonen i 

reaktionsrör med bioluminisens, där pinnen rördes om i röret under minst fem sekunder. Därefter 

desinficerades varje mobiltelefon inför provtagning b. För rengöring av telefonerna användes 

”Baush & Lomb clens wipes”, vilket är tvättservetter som är specifikt framtagna för Appel 

produkter. Provtagningen ägde rum efter fem minuter, vilket är en standardiserad tid för att låta 

desinficeringen verka. Samma teknik vid odling och samt tillämpningen av ATP bioluminiscens 

analys gjordes även vid den andra provtagningen. Deltagarurvalet fick även muntligt svara på ett 

frågeformulär som syftade till att få svar på hur användningen av telefonen såg ut, vart telefonen 

användes, om hörlurar användes, kunskapen kring desinfektion av telefonen samt förekomsten av 

handtvätt efter bruk av mobiltelefonen. Odling C gjordes efter en vecka med odlingar för kulturer 

och ATP bioluminiscens analys. Deltagarna fick även svara på ett andra frågeformulär vilket rörde 

frågor kring om de medverkande hade ändrat sina rutiner kring rengöring eller deras metod för 

rengöring. 

Dataanalys Provtagning A från den vänstra sidan inokulerades på blod och MacConkey agar och märktes med 

slumpartat ett nummer. På den högra sidan i provtagning A togs proverna genom ATP 

bioluminiscens analys. Resultaten av tillväxt deladess upp i två kategorier, icke- patogena och 

patogena bakterier. Mikroorganismerna delades sedan upp i grupper som sannolikt orsakar 

infektion i samband med kirurgi. De klassificerades efter antal ljusenheter enligt mindre eller 
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större än 500 ljusenheter samt fler eller färre ljusenheter än 250. Resultat som visade mellan 250 

och 500 ljusenheter klassades som att mobilskärmen var ren. 

Bortfall Inga bortfall i denna studien är dokumenterade. 

Slutsats Ortopedernas mobiltelefoner användes ofta i operationssalen. Stora fynd av patogena bakterier 

samt organiskt material hittades på deras mobiltelefoner vid första provtagningen. Som följd av att 

desinficera mobiltelefoner visades det att både den bakteriella samt den organiska 

kontamineringen reducerades. Vid sista provtagningen en vecka senare hade 

kontamineringsgraden av bakterier och organismer åter stigit. Slutsatsen leder till rekommendation 

att regelbundet desinficera mobiltelefonen för att inte sprida bakterier i en operationssal. Ett 

alternativ till detta handlar om att inte tillåta mobiltelefoner under en operation. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för bedömning av kvantitativa artiklar.  
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Land  

Databas 

Australien 

PubMed 

Syfte Studien hade som syfte att undersöka förekomsten av mikrobiologiskt material på både personliga 

och avdelningsbundna mobiltelefoner och tangentbord på en stor intensivvårdsavdelning. 

Ytterligare jämfördes analys av mobiltelefoner och tangentbord med patientens kliniska isolat. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Icke experimentell design 

Urval Till studien användes totalt 55 stycken mobiltelefoner tillhörande läkare som arbetade på 

intensivvårdsavdelningen. Totalt användes (N=55) mobiltelefoner i studien. Studien har fått 

godkännande av Alfred Human reserach and ethics committee att genomföras. 

Datainsamling Samtliga deltagare gav sitt medgivande att dess privata mobiltelefoner skulle odlas under studiens 

gång. Datainsamlingen genomfördes på en intensivvårdsavdelning med inriktning på brännskador, 

trauma, hjärt- och lungtransplantationer samt hematologi på ett sjukhus i Australien. Samtliga 

prover togs genom användning av en steril och torr odlingspinne. Metoden för provtagning 

gjordes genom ett S-mönster i syfte att omfatta hela enheten, i detta fallet mobiltelefonerna. 

Mobiltelefonernas fram- och baksida samt sidor topsades. De personliga telefonerna som hade 

mobilskal avlägsnades inte och odlingarna gjordes således från baksidan av skalet. Alla läkares 

privata mobiltelefoner samt tio avdelningsbundna telefoner odlades. Ytterligare utfördes odlingar 

på avdelningens tangentbord, vilket motsvarade 16 stycken. Här användes samma typ av 

odlingspinne. Odlingspinnen förs på varje tangentbords tangent samt emellan varje tangent för att 

säkerställa att varje del av ytan som kommer i kontakt med personalen fås med på odlingen. 

Dataanalys Proverna transporterades därefter till laboratorium. Varje enskild provtagningspinne sänktes ner i 

en vätska, kallad brain-heart infusion brouth och inkuberades sedan i rumstemperatur under ett 

dygn.  Påföljande steg i processen syftar till att med hjälp av en ympnål stryker 

bakteriesuspensionen på olika medier dvs odlingsplattor. De typer av media som användes var 

Oxoid Brilliance MRSA-agar och CHROM-agar VRE samt extended-spectrum β-lactamase 

(ESBL)- media. Plattorna placerades därefter i en inkubator i 37 grader Celsius under 48 timmar. 

Efter två dygn granskades samtliga plattor och de som saknade tillväxt ansågs vara negativa. 

Positiva plattor med tillväxt på kromogena agarplattor, subkulturerades på horseblood- agar. För 

igenkännande av dessa mikroorganismer användes identifiering genom användning av laser som 

slår sönder provprodukten eller excitation av matrix det vill säga jonisering av 

proteiner/proteinfragment. 

Bortfall Studien saknar bortfall 

Slutsats Studien resulterade i att det fanns förekomst av multiresistenta bakterier på både personliga och 

avdelningsbundna telefoner. Dock påvisades ingen befintlig tillväxt på tangentborden. Detta 

förklarades av att tangentborden på avdelningen regelbundet rengjordes med bensalkonium- 

servetter. Det skapar i sin tur underlag för att daglig rengöring av telefonerna skulle minska graden 

av kontaminering. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för bedömning av kvantitativa artiklar.  
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