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Sammanfattning 
Bakgrund: Vårdrelaterade infektioner är ett problem inom hälso- och sjukvården 
som får stora konsekvenser för patienten men även för personal inom hälso- och 
sjukvården och samhället genom ekonomiska konsekvenser. Syftet: Syftet med den 
här studien var att undersöka hur handhygien kan förbättras för att reducera antalet 
vårdrelaterade infektioner. Metod: Metoden som använts till arbetet är allmän 
litteraturstudie med induktiv ansats. Tio vetenskapliga artiklar som framkom under 
studien har använts i resultatet. Resultat: Resultatet som framkom av den här studien 
har delats upp i tre teman: Kombination av åtgärder, Påminnelse om handhygien och 
Utbildning i korrekt handhygien. Utbildning inom handhygien och att påminna 
personal om basala hygienrutiner samt att vara uppmärksam på riskmoment har visat 
sig vara effektiva åtgärder för att minska antalet vårdrelaterade infektioner inom 
hälso- och sjukvården. Konklusion: Det behövs mer utbildning av vårdpersonal och 
kontinuerliga påminnelser för att det ska få en varaktig effekt samt en större 
uppmärksamhet på konsekvenserna av vårdrelaterade infektioner. 
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Abstract 

Background: Cross infections are a problem in the healthcare with major 
consequences not only for the patient but also for the healthcare staff and society thru 
financial consequences. Aim: The aim of this study was to investigate how improved 
hand hygiene can reduce the number of cross infections. Method: The method used 
in this study was a general literature study with inductive approach. Ten scientific 
articles that have been found during this study have been used in the result. Result: 
The result that was found in this study has been divided into three themes: 
Combination of actions, Reminder of hand hygiene and Education in correct hand 
hygiene. Education in hand hygiene and reminding staff of basic hygiene routines as 
well as being aware of risk factors have proven to be effective measures to reduce the 
number of cross infections in health care. Conclusion: However, more training is 
needed for healthcare professionals and continuous reminders to have lasting effect 
and greater attention to the consequences of cross infections. 
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Inledning 
Varje år drabbas ungefär 60 000 patienter av vårdrelaterade infektioner i Sverige 
(SKR, 2019b), en vårdrelaterad infektion klassas som en vårdskada och de 
vårdrelaterade infektionerna som uppkommer utgör ungefär en tredjedel av alla 
vårdskador som uppstår i Sverige varje år (SKL, 2017). En vårdrelaterad infektion är 
någonting som får stora konsekvenser för flera parter, patienten blir drabbad av ett 
onödigt lidande, hälso- och sjukvårdspersonalen blir drabbad genom längre vårdtider 
och därmed högre arbetsbelastning. Även samhällsekonomiskt påverkar det, genom 
högre antal vårddygn som ska bekostas. Enligt SKL:s rapport (2019b) är kostnaden 
för de förlängda vårdtiderna 1,5–2,2 miljarder kronor varje år. Upp till hälften av de 
vårdrelaterade infektionerna skulle kunna undvikas (SKL, 2017). Det kan alltså 
innebära en risk att vårdas på sjukhus. I Sverige har en studie genomförts av SKL 
(2014) med syftet att försöka hitta de främsta orsakerna till vårdrelaterade infektioner 
i ett försök att få bukt med problemet (SKL, 2014). Studien genomfördes tillsammans 
med 16 landsting där de försökte hitta framgångsfaktorer för att reducera antalet 
vårdrelaterade infektioner. En lista med åtta framgångsfaktorer togs fram där stort 
fokus låg på basala hygienrutiner där handhygien ingår, någonting som vården länge 
har vetat är viktigt för att förhindra vårdrelaterade infektioner (SKL, 2014). Basala 
hygienrutiner innefattar handhygien samt användning av kläder och skyddsutrustning 
som till exempel handskar och skyddsförkläden. Handhygien innebär att avlägsna 
smittoämnen med hjälp av antingen handtvätt med tvål och vatten eller med hjälp av 
handdesinfektion. Vid handdesinfektion skall händerna, inklusive handlederna 
desinfekteras med 2–4 ml handdesinfektion tills huden är torr (Vårdhandboken, 
2019). Handhygien skall utföras innan kontakt med patienter, innan rent eller 
aseptiskt arbete, efter risk för kontakt med kroppsvätskor och efter kontakt med 
patient eller patientens närmiljö (WHO, 2020). Studier visar att vid 48,1% av 
tillfällena blir inte fingertopparna tillräckligt desinfekterade och vid 28% av tillfällena 
blir inte handryggen tillräckligt ren (Wong & Lee, 2019). Att lyckas med 
implementeringen av evidensbaserade åtgärder är en viktig del i arbetet mot 
vårdrelaterade infektioner (Liang et al., 2014). Trots den information och de 
utbildningar som personal inom hälso- och sjukvården tar del av så är vårdrelaterade 
infektioner fortfarande ett stort problem inom sjukvården (SKL, 2014). 
Vårdrelaterade infektioner är inte bara ett problem inom den svenska sjukvården. 
Enligt CDC (Centers for Disease Control and Prevention) så har en av 31 patienter en 
vårdrelaterad infektion på amerikanska sjukhus (CDC, 2015). I Europa har enligt 
ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) en av 18 patienter minst 
en vårdrelaterad infektion (ECDC, 2013). Antalet vårdrelaterade infektioner är olika i 
industriländer respektive utvecklingsländer. Enligt Haac et al. (2017) kan antalet 
vårdrelaterade infektioner i industriländer vara 4,5% medans det i utvecklingsländer 
kan vara 15,5%. Detta kan starkt kopplas till brist på resurser och finansiering (Haac 
et al., 2017). Enligt WHO (World Health Organization) drabbas hundratals miljoner 
människor årligen över hela världen av vårdrelaterade infektioner (WHO, 2011). 
Sjuksköterskan spelar en viktig roll i kampen mot vårdrelaterade infektioner och det 
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är därför av stor vikt att ta reda på hur handhygienen kan förbättras för att minska 
förekomsten av vårdrelaterade infektioner.  

Bakgrund 
Vårdrelaterade infektioner 
En vårdrelaterad infektion är en infektion som uppkommit hos en patient till följd av 
en behandling, omvårdnad eller brist på omvårdnad inom vård och omsorg (SKR, 
2020). Vårdrelaterade infektioner är ett välkänt problem inom hälso- och sjukvården 
och antalet som drabbas har minskat men det är fortfarande 60 000 patienter som 
drabbas årligen i Sverige (SKR, 2019b). Vårdrelaterade infektioner klassas av SKR 
(2019b) som en vårdskada. Riskfaktorerna för vårdrelaterade infektioner menar SKL 
(2016) är centrala venkatetrar (CVK), kirurgiska ingrepp, kvarliggande urinkatetrar 
(KAD), mekanisk ventilation, immunsuppression och antibiotikabehandling (SKL, 
2016). Dessa riskfaktorer är i många fall nödvändiga behandlingar för att ge patienter 
den vård de behöver. De individer som löper störst risk att drabbas av en vårdrelaterad 
infektion har visat sig vara män och patienter som är över 80 år (SKR, 2019a). Tre till 
fyra patienter avlider dagligen i Sverige där vårdrelaterade infektioner bedöms vara en 
bidragande faktor, drygt hälften utav dessa dödsfall kan undvikas enligt SKR (2019a). 
Enligt Daschner (1985) har attityden gentemot följsamheten till handhygien inte 
förändrats mycket sedan Ignaz Semmelweis var aktiv under mitten av 1800-talet. 
Vårdpersonal utförde handhygien vid endast 41% av de gånger som det skulle gjorts, 
innan och efter patientkontakt. Personalen kunde utan att utföra handhygien hjälpa 
patienter med urinkateter för att sedan hjälpa en annan patient med ventilatorn 
(Daschner, 1985). Detta var en riskfaktor som bidrog till vårdrelaterade infektioner 
(SKL, 2016). Sjukvårdspersonal arbetar ofta under stor press. Denna press är oftast 
relaterad till tidsbrist eller ett högt patientantal (Liang et al., 2014; Saint et al., 2011). 
När sjukvårdspersonal upplever press går det enligt Saint et al. (2011) nästan att 
garantera att vårdrelaterade infektioner kommer finnas kvar inom hälso- och 
sjukvården då press är relaterat till försummad handhygien. Press och en hög 
arbetsbelastning med högt tryck på sjukhusen och dess akutmottagningar kan ses som 
en stor riskfaktor för vårdrelaterade infektioner (Liang et al., 2014). Det har gått att se 
ett samband mellan antalet utbrända sjuksköterskor och frekvensen vårdrelaterade 
infektioner (Cimiotti et al., 2012). När det är för högt tryck så hinner vårdpersonalen 
inte med att utföra handhygien eller så utförs den undermåligt (Liang et al., 2014). I 
många fall ersätts handtvätt med handdesinfektion vid tillfällen då handdesinfektion 
inte är tillräckligt effektiv som vid kontakt med till exempel clostridium difficile 
(Liang et al., 2014). Det är inte endast omvårdnadspersonal eller sjukvårdspersonal 
som kan bidra till reduceringen av vårdrelaterade infektioner, även städpersonal har 
en stor del i arbetet mot vårdrelaterade infektioner eftersom de också rör sig i 
patienternas miljö (Han et al., 2015). Strategier för att förebygga vårdrelaterade 
infektioner inom hälso- och sjukvården som checklistor och påminnelser har visat sig 
vara otillräckliga (Saint et al., 2011).  
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Hygien och omvårdnadens historia 
Någon som tidigt förstod sambandet mellan skärpt hygien och minskade antal 
dödsfall var omvårdnadsteoretikern Florence Nightingale född i Florens 1820 (Tuulio, 
1938). 1853 bröt Krimkriget ut. I barackerna dit de skadade skickades fanns inte 
förbandsmaterial och de skadade kunde få ligga i en hel vecka utan att någon hade 
undersökt och behandlat deras skador. En korrespondent från tidningen Times 
rapporterade följande: ”Man tar inte den ringaste hänsyn till hygien och renlighet, 
och såvitt jag förstår få soldaterna dö utan att man gör det minsta försök att rädda 
dem.” (Tuulio, 1938, s.69). Det var efter den rapporten, 1854, som Florence 
Nightingale fick frågan om att leda sjukvårdsarbetet på plats och hjälpa de skadade 
(Tuulio, 1938). Det fanns ohyra i barackerna, döda och levande råttor under sängarna 
och det luktade förruttnelse eftersom ventilationsmöjligheter saknades och maten var 
inte tillräckligt näringsrik för patienterna. Florence Nightingale gjorde under sin tid i 
barackerna vissa förändringar. Förändringarna innebar bättre ventilationsmöjligheter, 
fungerande avlopp, ljus och bättre mat åt patienterna i kombination med ökad 
renlighet och förbättrad hygien (Tuulio, 1938). Förändringarna gjorde att efter vintern 
1855–1856 kunde Florence Nightingale se att mortaliteten sjunkit från 42% till 22%. 
De förändringar Florence Nightingale hade genomfört i barackerna under Krimkriget 
tog hon med sig hem till England och förespråkade samma förändringar på sjukhusen 
där och det är i dag en självklar del av sjukvården i de utvecklade delarna av världen 
(Tuulio, 1938) och handhygien i form av handdesinfektion är idag en av hörnstenarna 
i det förebyggande arbetet mot infektioner (Liang et al., 2014).  

Fram till 1950-talet speglades yrket fortfarande mycket av Florence Nightingales 
principer om renlighet. Sedan 1958 är sjuksköterska i Sverige ett legitimationsyrke 
som kräver en formell kompetens och utbildning hos sjuksköterskan och hindrar 
andra från att utöva yrket. Under 1980-talet blev sjuksköterskeutbildningen en 
akademisk utbildning. Begreppet omvårdnad innefattar de roller som sjuksköterskan 
är involverad i, till exempel kliniskt vårdarbete, undervisning och administration. 
Omvårdnad innebär att tillgodose de personliga behoven och ta tillvara på individens 
egna resurser för att bevara eller återvinna hälsa (Jakobsson Ung & Lützén, 2014). 
Den svenska socialstyrelsen har idag föreskrifter och allmänna råd för verksamheter 
och personal inom hälso- och sjukvården (SOSFS 2015:10). Riktlinjer för handhygien 
från WHO säger att handhygien skall tillämpas vid undersökningar, behandlingar, 
vård, omsorg eller fysisk kontakt med patienter för att begränsa riskerna för 
patienterna att drabbas av vårdrelaterade infektioner (Allegranzi & Pittet, 2009). I 
Liang et al. (2014) nämns Ignaz Semmelweis som var en av de första läkarna att 
upptäcka hur viktigt handhygien var för att förhindra smittspridning mellan patienter. 
Som Liang et al. (2014) beskriver ska handhygien alltid utföras om personal kommer 
i kontakt med patienterna eller någonting i patientens närhet.  
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Patientsäkerhet 
Patientsäkerhet enligt Socialstyrelsen (2017) innebär att patienter inte skall skadas 
under tiden de vårdas. En vårdskada innefattar skador som uppkommer på grund av 
vård eller på grund av försummad vård, en vårdskada kan vara både fysisk och 
psykisk (Socialstyrelsen, 2017). Om en patient utsätts för en allvarlig vårdskada eller 
riskerar att utsättas för en allvarlig vårdskada skall det enligt Lex Maria anmälas till 
Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO, 2019). Lex Maria är en del av 
patientsäkerhetslagen som innebär att sjuksköterskan har en anmälningsskyldighet. 
Lagen är inte till för att beskylla vårdpersonal utan snarare för att undersöka vad det 
var som hände och vad som kan göras för att undvika att det sker igen (SFS 
2010:659). En sjuksköterska arbetar alltid under patientsäkerhetslagen oberoende av 
arbetsplats (SFS 2010:659) och hälso- och sjukvårdspersonal har en skyldighet att 
arbeta för patientens trygghet och säkerhet (SFS 2017:30). Att arbeta under 
patientsäkerhetslagen innefattar bland annat att sjuksköterskan ska bidra till en god 
patientsäkerhet. Om sjuksköterskan inte arbetar patientsäkert och orsakar en 
vårdskada kan legitimationen dras tillbaka (SFS 2010:659). En stor risk för 
patientsäkerheten är smittspridning mellan patienter, denna smittväg går till större del 
att undvika med hjälp av korrekt utförd handhygien (Vårdhandboken, 2019). 
Handhygien skall utföras med hjälp av handdesinfektion eller med handtvätt med tvål 
och vatten och det ska ske före och efter patientkontakt, efter utförandet av smutsigt 
arbete och innan utförandet av riskmoment som till exempel sårvård och 
katetersättning (Allegranzi & Pittet, 2009). En av sjuksköterskans sex 
kärnkompetenser är säker vård, att arbeta med säker vård innebär att sjuksköterskan 
skall vara väl påläst om de risker som finns vid vård av patienter. Målet med 
kärnkompetenserna är att personalen ska vara tillräckligt rustad så att kvaliteten och 
säkerheten inom vården ökar (Ödegård, 2013). Att arbeta evidensbaserat ska öka 
patientsäkerheten men eftersom vården hela tiden utvecklas och sjuksköterskan får 
fler arbetsuppgifter läggs en stor press på sjuksköterskan (Ödegård, 2013). För att öka 
patientsäkerheten har WHO lanserat kampanjer för att förbättra följsamheten till 
handhygien (Allegranzi & Pittet, 2009). En förbättrad handhygien reducerar antalet 
vårdrelaterade infektioner som i sin tur ökar patientsäkerheten (Liang et al., 2014). 
Antalet vårdrelaterade infektioner sjunker när sjuksköterskorna har ansvar för färre 
patienter. En sjuksköterska som är stressad eller arbetar under stor press kan glömma 
eller slarva med sin handhygien (Cimiotti et al., 2012).  

Problemformulering 
Vårdrelaterade infektioner är ett problem inom vården, det innebär ett lidande för den 
drabbade patienten och leder till längre vårdtider, en större belastning på vården och 
en stor kostnad för samhället. Trots förebyggande åtgärder förekommer fortfarande de 
vårdrelaterade infektionerna. Därför är det av intresse att undersöka hur handhygienen 
kan förbättras för att reducera antalet vårdrelaterade infektioner. 
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Syfte 
Syftet med den här litteraturstudien var att undersöka hur handhygien kan förbättras 
för att reducera vårdrelaterade infektioner. 

Metod 
Examensarbetet har genomförts som en allmän litteraturstudie. En litteraturstudie 
innebär att vetenskapliga artiklar systematiskt har arbetats fram och sedan analyserats 
och redovisas i resultat, därigenom kan forskningsläget fastställas. Alla steg skall 
redovisas noggrant i databearbetningen (Segesten, 2017). Den här studien har en 
induktiv ansats (Forsberg & Wengström, 2016). 

Datainsamling 
Litteratursökningar har gjorts i databaserna Public Medline (PubMed) samt 
Cumulated Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) för att få fram 
relevanta artiklar till litteraturstudien. Valet av databaser gjordes eftersom de är 
relevanta för området omvårdnad. Det gjordes två databassökningar i PubMed och två 
sökningar i CINAHL då litteraturen till studien arbetades fram. Utifrån syftet med 
studien har sökord valts: Cross infection, Intervention, Healthcare workers, Hand 
hygiene, Nosocomial infection, Prevent*, Consequences och Hospital (bilaga A, tabell 
2), sökorden har använts i fritextssökningar. Databassökningar har även gjorts med 
MeSH-termer (Medical Subject Headings) i PubMed och CINAHL Headings i 
CINAHL. Booleska operatorn AND har använts för att föra samman flera ord. Enligt 
Forsberg och Wengström (2016) betyder användandet av trunkering (*) att fler 
ordkombinationer fås fram i sökresultatet, trunkeringen ersätter början eller slutet av 
ett ord som då ersätts med en asterisk (Forsberg & Wengström, 2016). 
Inklusionskriterier var publiceringsdatum 20160101-; samt att de skulle vara skrivna 
på det engelska språket. Exklusionskriterien var översiktsartiklar. Carlsson och 
Eimans (2003) bedömningsmall har använts för att bedöma den vetenskapliga 
kvaliteten på artiklarna.  

PubMed 

Vid den första av de två artikelsökningarna i PubMed användes sökorden i fritext: 
Cross infection*, intervention, healthcare workers och hand hygiene (bilaga A, tabell 
2). Den booleska operatorn AND användes för att föra samman orden. Trunkering (*) 
har använts för att få fram fler ordkombinationer i sökresultatet. Sökningen har gjorts 
med inklusionskriterierna att det ska vara artiklar publicerade från 20160101-; och att 
de ska vara skrivna på det engelska språket. Sökningen resulterade i 231 träffar där 
alla titlarna lästes och utav de lästes 83 abstrakt. Utav de 83 abstrakten valdes 27 
artiklar ut för att läsas i sin helhet och det resulterade i fyra resultatartiklar (bilaga B, 
tabell 3). Artiklar som inte var relevanta till syftet med studien har kontinuerligt valts 
bort under processen och anledningen till så få lästa abstrakt var att många titlar 
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kunde sorteras bort redan på titelläsningen eftersom de inte var relevanta till syftet 
med studien. 

För den andra artikelsökningen i PubMed användes sökorden i fritext: Nosocomial 
infections, prevent*, consequences och hospital (bilaga A, tabell 2). Den booleska 
operatorn AND användes för att föra samman orden och trunkering (*) har använts 
för att få fram fler ordkombinationer i sökresultaten. Sökningen har gjorts med 
inklusionskriterierna att det ska vara artiklar publicerade från 20160101-; och att de 
ska vara på engelska. Sökningen resulterade i 147 artiklar där alla titlarna lästes och 
29 abstrakt lästes, utav de 29 abstrakten valdes fem artiklar ut (bilaga B, tabell 3) för 
att läsas i sin helhet och det resulterade i två resultatartiklar. Anledningen till den låga 
siffran med lästa abstrakt var att många artiklar handlade om andra ämnen och kunde 
uteslutas redan på titelläsningen.  

CINAHL 

Vid den första av de två artikelsökningarna i CINAHL användes sökorden i fritext: 
Cross infection*, intervention, healthcare workers och hand hygiene (bilaga A, tabell 
2). Den booleska operatorn AND användes för att föra samman orden. Trunkering (*) 
har använts för att få fram fler ordkombinationer i sökresultatet. Sökningen har gjorts 
med inklusionskriterierna att det ska vara publicerade från 20160101-; och att de ska 
vara skrivna på engelska. Sökningen resulterade i 44 träffar, alla titlarna lästes varav 
12 abstrakt lästes och fyra artiklar valdes ut för att läsas i sin helhet som resulterade i 
två resultatartiklar (bilaga B, tabell 3). Det låga antalet lästa abstrakt i förhållande till 
antalet träffar i sökningen beror på att irrelevanta artiklar kunde sorteras bort redan på 
titelläsningen.  

För den andra artikelsökningen i CINAHL användes sökorden i fritext: Nosocomial 
infections, prevent*, consequences och hospital (bilaga A, tabell 2). Den booleska 
operatorn AND användes för att föra samman orden. Trunkering (*) har använts för 
att få fram fler ordkombinationer i sökresultaten. Sökningen har gjorts med 
inklusionskriterierna att det ska vara artiklar publicerade från 20160101-; och att de 
ska vara skrivna på engelska. Sökningen resulterade i 17 artiklar varav 17 abstrakt 
lästes, åtta valdes ut för att läsas i sin helhet och det resulterade i två resultatartiklar 
(bilaga B, tabell 3). 

Databearbetning 
Artiklarna har kvalitetsgranskats med hjälp av Carlsson och Eimans (2003) 
granskningsmall. Det finns olika bedömningsmallar av Carlsson och Eiman (2003) 
beroende på om artikeln är av kvalitativ och kvantitativ art. I granskningsmallen sätts 
poäng som sedan ger en procentsats och det resulterar i om artikeln har en 
vetenskaplig grad I, II eller III. Grad I är högst kvalitet, grad II är medelhög kvalitet 
och grad III är den lägsta kvaliteten (Carlsson & Eiman, 2003). De utvalda artiklarna 
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bedömdes vara av hög eller medelhög kvalitet och de ansågs vara relevanta utifrån 
valt syfte. Resultatartiklarna har sammanställts i artikelöversikter (bilaga C, tabell 4) 
för en översikt av artiklarnas innehåll. 

Analysen av artiklarna har gjorts med inspiration av Fribergs (2017) femstegsmodell. 
Första steget var att läsa igenom alla valda artiklar flertalet gånger för att få en känsla 
om vad de handlar om och hur de är uppbyggda. I steg två låg fokuset på artiklarnas 
resultat och dess tema och subteman för att hitta innehåll som är relevanta till syftet. I 
det tredje steget sammanställdes artiklarnas resultat för att lättare få en översikt över 
vad som ska analyseras. Steg fyra var att identifiera skillnader men även likheter 
mellan artiklarna. Detta gjordes genom att rada upp resultaten och placera dem i 
mindre kategorier med andra resultat med fokus på deras interventioner. I steg fem 
sammanfattades kategorier till tre teman. Det gjordes genom reducering av 
kategorierna till färre men större teman med liknande interventioner (Friberg, 2017). 
De tre temana är sedan beskrivna i resultatet (tabell 1).  

Tabell 1 

 

Artikel Kombination av 
åtgärder 

Påminnelse om 
handhygien 

Utbildning i korrekt 
handhygien 

Al-Abdely et al., 2017 X   

Al-Mousa et al., 2018 X   

Chen et al., 2016  X X 

Hagel et al., 2019   X 

Haverstick et al., 2017  X  

Lai et al., 2018   X 

Porteous et al., 2018 X   

Sakihama et al., 2020   X 

Temime et al., 2018   X 

Vander Weg et al., 
2019 

 x  
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Forskningsetiska överväganden 
Vid en litteraturstudie är det viktigt att ta de etiska aspekterna i beaktning. Att de 
artiklar och studier som granskats samt använts i uppsatser har en god etisk aspekt är 
av stor vikt. Forskning ska ske på god grund utan någon form av fusk eller 
ohederlighet. Vid val av studier och artiklar är det viktigt att de blivit granskade och 
fått godkänt av relevanta personer. Detta för att se till att bland annat ingen människa 
blivit utnyttjad eller att data blir missvisande (Forsberg & Wengström, 2016). Vikten 
av etik inom forskning har genom åren kommit mer och mer. Men det var först efter 
andra världskriget som det uppdagades att grymma experiment och oetisk forskning 
utfördes på människor. Efter detta gick flera länder ihop och skapade kodexar, regler 
och riktlinjer gällande forskning med människor (CODEX, 2020). Nürnbergkoden är 
en av de etiska koder som används. Den uppkom efter Nürnbergrättegångarna som 
ägde rum efter andra världskriget. Under dessa rättegångar fick de forskare och 
vetenskapsmän som utfört övergrepp på människor i vetenskapligt syfte ställas inför 
rätten. Nürnbergkoden som uppkom innebär bland annat att godkännande och 
informerat samtycke måste fås från de som deltar i forskningen. Deltagare skall även 
få avbryta sitt deltagande när de vill utan konsekvenser. Koden säger även att 
forskningen som utförs skall vara bra för samhället (CODEX, 2020). 

Helsingforsdeklarationen har utvecklats av WMA, The World Medical Association 
(2008), som en etisk princip för medicinsk forskning som involverar människor, 
inklusive användandet av anonym information och data från människor. Välmåendet 
av deltagaren i studien ska alltid gå i första hand. Det primära syftet med medicinsk 
forskning ska vara att förstå orsakerna, utvecklingen och effekterna av en sjukdom 
och därmed förbättra de förebyggande åtgärderna, diagnoserna samt behandlingarna 
(World Medical Association, 2008). Belmontrapporten som kom 1974 bygger på att 
forskning ska bedrivas med respekt för människor och att forskningen ska göra gott, 
alltså minimera skadorna och maximera nyttan med forskningen (U.S. Department of 
Health & Human Services – Office for Human Research Protections, 2018). 

Utav de tio utvalda resultatartiklarna som användes var det sex artiklar som hade fått 
godkänt av en institutionell kommitté. Två artiklar hade fått godkänt av en etisk 
kommitté. En artikel ansåg sig inte behöva godkännande av någon etisk kommitté på 
grund av landets lagstiftning. En artikel tog inte upp i texten ifall de fått godkännande 
av någon kommitté men det diskuterades patientsäkerhet och etiska överväganden i 
texten. Metoden som använts till detta examensarbete är en litteraturstudie av redan 
genomförda studier och därför anses det inte utgöra ytterligare risk för någon 
inblandad.  

Resultat 
Teman som identifierades är: Kombination av åtgärder, Påminnelse om handhygien 
och Utbildning i korrekt handhygien. Resultatet från artiklarna visade att en 
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kombination av åtgärder minskade antalet vårdrelaterade infektioner, att påminnelse 
om handhygien minskade antalet vårdrelaterade infektioner och att utbildning i 
korrekt handhygien också minskade antalet vårdrelaterade infektioner. Tabell 1 visar 
vilket område de utvalda resultatartiklarna berör. 

Kombination av åtgärder 
Antalet infektioner i samband med centrala venkatetrar (CVK) minskade när korrekt 
handhygien kombinerades med spritning av insticksområdet, daglig skötsel samt 
kortare perioder med CVK (Al-Abdely et al., 2017). Även frekvensen 
lunginflammationer hos patienter med ventilator visade sig minska med 57,1% när en 
liknande kombination av åtgärder infördes (Al-Mousa et al., 2018). Dessa åtgärder 
var korrekt handhygien, minskat antal invasiva åtgärder samt kontinuerliga kontroller 
av behovet av ventilator samt utbildning till personalen (Al-Mousa et al., 2018). 

I en studie av Porteous et al. (2018) testades det att personalen bar dubbla handskar så 
att de vid behov av nya, rena handskar bara behövde ta av de yttersta utan att riskera 
kontaminera utrustningen runt omkring sig. All utrustning som skulle användas vid ett 
ingrepp lades på samma ställe och personalen desinfekterade händerna innan de rörde 
vagnar och dylikt. Efter interventionen visades en minskning av kontaminerade objekt 
med 27% i jämförelse med de första mättillfällena innan interventionens start 
(Porteous et al., 2018). Korrekt handhygien och förflyttning av känsliga objekt som 
användes under ingreppen visade sig minska kontamineringen på vissa objekt. Någon 
effekt på vissa specifika objekt i operationsmiljön, i det här fallet handtaget på 
laryngoskopet och stetoskopet, som ansågs vara universellt kontaminerade kunde inte 
påvisas. Tidspress hos personalen orsakade 69,7% av riskbeteenden vilket medförde 
infektionsrisker (Porteous et al., 2018).  

Påminnelse om handhygien 
I studien av Haverstick et al. (2017) sattes det upp skyltar som påminde patienter och 
eventuella anhöriga om att sköta sin handhygien och vikten av en god sådan. 
Personalen fick i uppgift att undervisa alla patienter om handhygien och vad resultatet 
av en dåligt skött handhygien kunde bli. Undervisningen i handhygien innebar hur 
desinfektion och handtvätt skulle utföras samt vikten av att utföra handhygien innan 
måltider och vid in- och utträde ur sitt rum. Tre månader efter införandet av skyltar 
och undervisning till patienterna kunde en minskning ses i antalet vårdrelaterade 
infektioner (Haverstick et al., 2017). Vander Weg et al. (2019) undersökte om 
effekten blev bättre om skyltarna som påminde om handhygien byttes ut med jämna 
mellanrum. Studien visade på en minimal skillnad i följsamheten till 
handhygienrutiner på de avdelningar där skyltarna byttes månadsvis, det kunde till 
och med ses en viss minskning i följsamheten på de avdelningar där skyltarna byttes 
varje vecka (Vander Weg et al., 2019). Efter en jämförelse med det första mättillfället 
och det sista märktes det ingen markant skillnad på följsamheten till handhygien trots 
ett frekvent byte av skyltar (Vander Weg et al., 2019). Införandet av WHO:s riktlinjer 
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och rutiner gällande handhygien visade sig vara effektivt. Chen et al. (2016) testade 
att införa dessa rutiner. Rutinerna innebar att handhygien skall utföras innan rent och 
aseptiskt arbete, innan och efter kontakt med patienter eller dess närmiljö samt vid 
kontakt eller risk för att komma i kontakt med kroppsvätskor. WHO tillhandahöll 
skyltar som sattes upp som en påminnelse till både personal och patienter som visade 
hur handhygienen skulle genomföras och hur personal och patienter skulle gå till 
väga. Studien visade att skyltarna hade en god effekt på arbetet med att reducera 
antalet vårdrelaterade infektioner (Chen et al., 2016).  

Utbildning i korrekt handhygien 
Fler installerade väggmonterade handdesinfektionspumpar visade sig öka antalet 
tillfällen då personal desinfekterade händerna (Chen et al., 2016). Följsamheten ökade 
från 62,3% till 73,3% 12 månader efter studien vilket ledde till en minskning av 
antalet vårdrelaterade infektioner från 3,71 per 1000 vårddygn till 3,07 per 1000 
vårddygn, fyra år efter studien kunde de se att följsamheten till handhygien hade ökat 
ytterligare till 83,4% (Chen et al., 2016). Temime et al. (2018) visade att en ökad 
användning av handdesinfektion ledde till en minskning av utskriven antibiotika. Ett 
år efter interventionen märktes det i jämförelse med andra äldreboenden också en 
lägre dödlighet (Temime et al., 2018). Interventionen innefattade mer lättillgänglig 
handdesinfektion och utbildning i korrekt handhygien. I utbildningen lades det vikt på 
desinfektion av händer före måltider samt desinfektion av händer vid in- och utträde 
från sitt rum (Temime et al., 2018). På en intensivvårdsavdelning kunde det påvisas 
en minskning av allvarliga vårdrelaterade infektioner och sepsis som i värsta fall 
kunde leda till döden i samband med att användningen av handdesinfektionsmedel 
ökade (Hagel et al., 2019). En 19 månader lång intervention som innefattade 
användning av individuella flaskor med handdesinfektion till patienterna samt 
utbildning i korrekt handhygien visade en 70% minskning i vårdrelaterade infektioner 
relaterade till meticillinresistenta gula stafylokocker (Haverstick et al., 2017). 
Följsamheten till handhygien gick upp från 41% till 50,5% efter interventionen, även 
mängden handdesinfektion som användes ökade med 41,3% på 
intensivvårdsavdelningarna och 15,4% på vårdavdelningarna (Hagel et al., 2019). 
Efter att WHO:s riktlinjer och rutiner gällande handhygien införts på tre olika sjukhus 
i Japan visades en förbättring från första mättillfället till det sista mättillfället. 
Däremot så märktes en 16,8% försämring i följsamheten till handhygien hos läkare 
och sjuksköterskor (Sakihama et al., 2020). Framförallt så framkom att den avdelning 
som hade sämst följsamhet till handhygien var akuten, dels efter sex månader men 
även fem år efter studien (Sakihama et al., 2020). I studien av Lai et al. (2018) där 
interventionen innebar en implementering av WHO:s riktlinjer och rutiner gällande 
handhygien samt utbildning inom korrekt handhygien förbättrades personalens 
följsamhet till handhygien från 81% till 87%. Det märktes en minskning i antalet 
vårdrelaterade infektioner från 2,39 per 10 000 vårdtillfällen till 1,89 per 10 000 
vårdtillfällen. Efter utbildning i basala hygienrutiner delades frågeformulär ut och då 
gick det att se en ökning i kunskapsnivån från 77% till 97% (Lai et al., 2018). Efter 
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utbildning inom handhygien märktes en ökning i användandet av 
handhygienutrustning, handhavandet av hygienutrustning och kunskapen om korrekt 
handhygien. Det märktes även en ökning i användandet av handsprit från 10,1ml per 
person och dag till 12,2 ml per person och dag (Lai et al., 2018).  

Diskussion 
Metoddiskussion 
Examensarbetet har genomförts som en allmän litteraturöversikt med induktiv ansats 
eftersom det ansågs passande till syftet med studien (Friberg, 2017). Analysen i en 
litteraturöversikt är ett strukturerat och systematiskt arbete (Friberg, 2017). I denna 
litteraturstudie har analysarbetet genomförts i enlighet med Fribergs (2017) 
femstegsmodell vilket gör att det systematiskt går att följa. Detta arbetssätt ökar 
arbetets pålitlighet. 

Samtliga utvalda artiklar till studien hade en kvantitativ ansats eftersom syftet med 
arbetet var att undersöka hur handhygien kan förbättras för att reducera antalet 
vårdrelaterade infektioner. Syftet innebär att subjektiva tankar och upplevelser inte 
efterfrågas i studien vilket gjorde att artiklar med kvalitativ ansats inte påträffades i 
sökningarna. Valet att bara söka i två databaser gjordes eftersom de är relevanta för 
området omvårdnad och sökningarna har resulterat i relevanta artiklar som svarar mot 
syftet med arbetet, därav valet att inte söka i fler databaser. Valet att inte använda 
ämnesord i sökningarna gjordes eftersom fritextsökningar i olika kombinationer gav 
relevanta artiklar som svarade bra mot syftet med den här studien. Men det kan också 
ses som en svaghet i studien eftersom ytterligare relevanta artiklar kan ha missats. 
Valet att göra en sökning i varje databas som inte innehöll sökordet hand hygiene 
baserades på viljan att bredda sökningarna. Aktivt sökande efter handhygien i 
abstrakten gjordes för att artiklarna skulle vara relevanta mot syftet. Efter de initiala 
databassökningarna som resulterade i resultatartiklarna genomfördes även 
databassökningar med Medical Subject Headings (MeSH-termer) i PubMed och med 
CINAHL Headings i CINAHL. Det gjordes för att se ifall det hade gett mer specifika 
artiklar relaterat till syftet. Sökningarna visade att flertalet av de utvalda 
resultatartiklarna förekom även i dessa sökningar och inga ytterligare relevanta 
artiklar tillkom vilket kan öka trovärdigheten.   

Alla utvalda artiklar granskades med hjälp av Carlsson och Eimans (2003) 
granskningsmall för vetenskaplig kvalitet och endast artiklar graderade till grad I och 
II har blivit utvalda till studien. Granskningen med Carlsson och Eimans (2003) 
granskningsmall kan ses som en svaghet eftersom det är subjektiva bedömningar 
kring granskningen av artiklarna som kan ha påverkat pålitligheten i graderingen. 
Databearbetningen har skett med inspiration från Fribergs (2017) femstegsmodell av 
databearbetning vilket har gett en viss struktur till arbetet. Mårtensson och Fridlund 
(2017) säger att trovärdigheten och bekräftelsebarheten i studien ökar om 
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utomstående tolkar texten och ger synpunkter vilket har skett kontinuerligt under hela 
arbetets gång av kurskamrater och handledare.  

Artiklarna i studien kommer från ett flertal olika länder men alla länder anses hålla en 
hög kvalitet på hälso- och sjukvården och studierna kan därför anses vara överförbara 
till den svenska sjukvården. De utvalda artiklarna är skrivna i USA, Saudiarabien, 
Kuwait, Taiwan, Tyskland, Japan och Frankrike. Av resultatartiklarna var det två som 
hade fått godkänt från en etisk kommitté och sex stycken hade fått godkänt från en 
institutionell kommitté, en artikel tog upp i arbetet och diskuterade etiska 
överväganden samt patientsäkerhet i sin text. I en artikel framkom att det inte 
behövdes etiskt godkännande på grund av hur landets lagstiftning såg ut och att inga 
persondata samlades in under studien. Styrkan är att alla artiklarna har på något vis 
tagit upp det etiska övervägandet och diskuterat det. 

Resultatdiskussion 
Resultatet beskriver hur handhygien kan förbättras för att reducera antalet 
vårdrelaterade infektioner. Resultatet i det här examensarbetet är byggt på tio 
resultatartiklar. Resultatet beskrivs i tre teman. Dessa teman var identifierade som 
Kombination av åtgärder, Påminnelse om handhygien och Utbildning i korrekt 
handhygien. 

För att kunna reducera antalet vårdrelaterade infektioner behöver handhygienen inom 
hälso- och sjukvården förbättras. Även om antalet vårdrelaterade infektioner sjunker 
så försvinner de inte helt. Enligt SKR (2019a) kan ungefär hälften av alla dödsfall 
relaterade till vårdrelaterade infektioner undvikas (SKR, 2019a). Resultatet visade att 
interventionerna som införts som till exempel införandet av WHO:s riktlinjer för 
handhygien (Chen et al., 2016; Lai et al., 2018; Sakihama et al., 2020) eller att 
informationsskyltar som byts ut med jämna mellanrum sätts upp för att 
uppmärksamma personal och patienter på deras handhygien (Vander Weg et al., 
2019) förbättrade följsamheten till handhygien och reducerade antalet vårdrelaterade 
infektioner om de inte byttes ut för ofta. Liknande resultat framkommer i en studie av 
Helder et al. (2010) där en förbättring i följsamheten till handhygien ökar från 65% 
till 88% genom utbildning och påminnelse.  Detta resulterar i ett lägre antal 
vårdrelaterade infektioner som efter interventionen minskade med 14,8% (Helder et 
al., 2010). I studien av Larson et al. (2000) som fokuserar på kulturen som finns på 
sjukhuset och personalens attityd gentemot handhygien. Efter att en kulturförändring 
genomförs ökar personalens följsamhet till handhygien och en minskning i antalet 
vårdrelaterade infektioner sker (Larson et al., 2000). I resultatet framkom att det inte 
var alla interventioner som redovisas i de olika studierna som hade positiv effekt, i 
studien av Vander Weg et al. (2019) sågs det att följsamheten till handhygien 
minskade när handhygienskyltar byttes veckovis (Vander Weg et al., 2019). Även i 
Sakihamas et al. (2020) studie framkom att vissa avdelningar och arbetsgrupper hade 
dålig följsamhet till handhygien och som inte heller förbättrades efter införandet av 
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WHO:s rutiner gällande handhygien (Sakihama et al., 2020). Vander Weg et al. 
(2019) menade att de med byte av skyltar med jämna mellanrum kunde få personal 
och patienter att bli mer uppmärksamma och nyfikna på skyltarna och därmed 
förbättra följsamheten till handhygien, men effekten blev den motsatta vid byten av 
skyltar veckovis. Resultatet visade dock att införandet av ett paket med interventioner 
för att reducera antalet vårdrelaterade infektioner visade ett positivt resultat. Detta kan 
styrkas av studien av Allegranzi och Pittet (2009) som menar att det mest effektiva 
sättet att reducera antalet vårdrelaterade infektioner på är att implementera inte en 
intervention, som förbättrad handhygien utan det behövs ett paket av interventioner. 
Det kan även vara så att utöver att endast en åtgärd inte alltid får den önskvärda 
effekten så har åtgärderna inte nått ut till all personal inom hälso- och sjukvården 
(Chen et al., 2016). 

Impact of the International Nosocomial Infections Control Consortium (INICC) är ett 
internationellt vetenskapligt program som arbetar för att reducera antalet 
vårdrelaterade infektioner genom att främja olika infektionsförebyggande åtgärder. I 
ett försök att förebygga infektioner i centrala venkatetrar (CVK) och ventilatorer (Al-
Abdely et al., 2017; Al-Mousa et al., 2018) infördes infektionsförebyggande åtgärder 
från INICC. Leblebicioglu et al. (2015) kan i sin studie se en markant ökning i 
följsamheten till handhygien efter införandet av INICC vilket bekräftas av resultaten 
från studierna gjorda av Al-Abdely et al. (2017) och Al-Mousa et al. (2018). En 
uppföljning fem år efter införandet av WHO:s riktlinjer för handhygien visade att 
personal fortsatte följa riktlinjerna även en längre tid efter interventionernas införande 
(Sakihama et al., 2020). Det har i tidigare studier gått att se att antalet vårdrelaterade 
infektioner kan reduceras med upp till 40% vid bättre följsamhet till handhygien men 
att personalen i regel struntar i vartannat tillfälle för handdesinfektion (Kampf et al., 
2009). Interventionerna kan vara bra utformade men de får ingen effekt ifall de inte 
fullföljs av vårdpersonalen. I den tidigare studien av Daschner (1985) följs inte 
hygienrutinerna som bland annat säger att personal skulle utföra handhygien mellan 
patienter och moment. I artikeln menar Daschner på att det är ett beteende som inte 
ändrats sedan 1800-talet (Daschner, 1985). Trots den information som finns om 
riskerna med försummad handhygien slarvas det fortfarande (Sakihama et al., 2020). 
Anledningen till dålig följsamhet kunde bero på hög arbetsbelastning vilket framkom 
i studien av Porteous et al. (2018) där hög arbetsbelastning minskade följsamheten. 
Även i en äldre studie (Liang et al., 2014) framkommer att en stor riskfaktor för 
vårdrelaterade infektioner på akutmottagningen kan vara den press personalen arbetar 
under (Liang et al., 2014) och att hög frekvens av vårdrelaterade infektioner kan ses i 
samband med högt antal av utbränd personal (Cimiotti et al., 2012). Riskfaktorer 
såsom stress och hög press leder till vårdrelaterade infektioner. Men sjuksköterskan 
har ett ansvar gällande patientsäkerheten (SFS 2010:659). Patientsäkerheten får aldrig 
äventyras men det finns stunder och moment som under hög press och stress kan 
resultera i riskbeteenden. Att arbeta patientsäkert är en av sjuksköterskans 
kärnkompetenser. Sjuksköterskan har ett ansvar i att se till att patienten inte utsätts för 
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några risker (SFS 2017:30). Det är oftast sjuksköterskan som har det större ansvaret 
för patienten. Att stress och press ökar infektionsrisken för patienterna kan ses som 
symtomet på en för högt belastad sjukvård där sjuksköterskan hamnar i kläm. Ligger 
ansvaret hos sjuksköterskan eller ligger ansvaret hos arbetsgivaren för att personalen 
skall få bättre förutsättningar att arbeta patientsäkert är något som kan ifrågasättas 
(IVO, 2019). 

Att undersöka åtgärder som har en reducerande effekt på vårdrelaterade infektioner är 
av stor vikt, dels från ett samhällsperspektiv men också ur ett etiskt perspektiv. 
Vårdrelaterade infektioner är ett problem inom vården och det drar med sig inte bara 
stora kostnader för samhället men det är också ett stort lidande för de drabbade 
individerna. Att skydda patienten från onödigt lidande skall inte bara vara all 
vårdpersonals högsta prioritet utan det är också deras skyldighet gentemot 
patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659). Att förbättrade handhygienrutiner minskar 
dödligheten har vården vetat länge (Daschner, 1985). Redan på 1800-talet upptäckte 
Florence Nightingale att bättre hygien minskade dödligheten bland patienterna 
(Tuulio, 1938). I resultatet framgår att det i många fall hänger på ett så simpelt 
moment som korrekt och förbättrad handhygien för att minska risken för en 
vårdrelaterad infektion (Al-Abdely et al., 2017; Allegranzi & Pittet, 2009; Chen et al., 
2016; Daschner, 1985; Hagel et al., 2019; Han et al., 2015; Haverstick et al., 2017; 
Lai et al., 2018; Liang et al., 2014; Porteous et al., 2018; Sakihama et al., 2020; 
Temime et al., 2018; Vander Weg et al., 2019) och därigenom minska det onödiga 
lidandet så kan det anses att det inte finns någon ursäkt för försummad handhygien. 
En reflektion kan vara att det alltid kommer finnas vårdpersonal som slarvar med 
basala hygienrutiner som då innebär att de vårdrelaterade infektionerna i alla fall 
inom den närmsta framtiden, kommer vara en del av vården. På vissa arbetsplatser 
följdes interventionerna och det märktes en skillnad i antalet vårdrelaterade 
infektioner, till exempel framgick detta i studierna av Al-Abdely et al. (2017) och Al-
Mousa et al. (2018). På andra arbetsplatser hade interventionerna inte lika stor eller 
ingen effekt alls, till exempel framkom detta i studien av Vander Weg et al. (2019). 
Interventionerna i sig innehöll åtgärder som vården redan vet har effekt på 
vårdrelaterade infektioner, till exempel förbättrad handhygien. Den viktigaste faktorn 
är hur personalen på arbetsplatsen tar till sig och följer interventionerna. Alla 
resultatartiklar hade någon form av intervention som implementerades eller 
undersöktes på en arbetsplats (Al-Abdely et al., 2017; Al-Mousa et al., 2018; Chen et 
al., 2016; Hagel et al., 2019; Haverstick et al., 2017; Lai et al., 2018; Porteous et al., 
2018; Sakihama et al., 2020; Temime et al., 2018; Vander Weg et al., 2019). 

Konklusion och implikation 
Resultatet visar att det finns faktorer som kan påverka följsamheten till handhygien. 
Hög arbetsbelastning och tidspress är exempel på sådana faktorer. Med hjälp av olika 
interventioner såsom undervisning eller påminnelse för personal och patienter kan 
antalet vårdrelaterade infektioner minska, men för att interventionerna ska ha någon 
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effekt är det viktigt att informationen når ut till alla berörda, vårdpersonal och inte 
minst till patienterna och deras anhöriga. Det som har störst effekt är när förbättrad 
handhygien kombineras med andra åtgärder som daglig skötsel, kontinuerliga 
kontroller och spritning av insticksområdet för CVK.  Personal behöver vara mer 
uppmärksamma på moment som riskerar att kontaminera objekt eller patienter. 
Resultatet i studien visar egentligen inte på ny kunskap inom området, det pekar på att 
den kunskap som redan finns fungerar, det är snarare personalens följsamhet till den 
kunskapen som behöver förbättras.  

Mer forskning inom området kan behövas för mer bestående resultat och bestående 
följsamhet till handhygien för att ytterligare reducera antalet vårdrelaterade 
infektioner och därmed bespara patienter på onödigt lidande och spara samhället 
pengar i förlängda vårdtider som inte längre behövs.  
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Tabell 2: Sökordsöversikt 
 

 
Sökord CINAHL PubMed 

Vårdrelaterad infektion Cross infection Cross infection 

Intervention/ingripande Intervention Intervention 

Vårdpersonal Healthcare workers Healthcare workers 

Handhygien Hand hygiene Hand hygiene 

Vårdrelaterade infektion Nosocomial infection Nosocomial infection 

Förebygga* Prevent* Prevent* 

Konsekvenser Consequences Consequences 

Sjukhus Hospital Hospital 
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 Tabell 3: Sökhistorik 

* = Dubbletter som redan ingår i urvalet 

 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Lästa 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

2020-03-03 PubMed 

cross infection* AND intervention 
AND healthcare workers AND 
hand hygiene 
 
Limits: 2016-2020, engelska 231 83 27 4 

2020-03-03 CINAHL 

cross infection* AND intervention 
AND healthcare workers AND 
hand hygiene 
 
Limits: 2016-2020 44 12 4 2 

2020-03-04 CINAHL 

nosocomial infection AND 
prevent* AND consequences AND 
hospital 
 
Limits: 2016-2020 17 17 8 2 

2020-03-05 PubMed 

nosocomial infection AND 
prevent* AND consequences AND 
hospital 
 
Limits: 2016-2020, engelska 147 29 5 2 (*5) 



BILAGA C  

 

Tabell 4: Artikelöversikt 
Artikel 1 

 

 

Referens Al-Abdely, H. M., Alshehri, A. D., Rosenthal, V. D., Mohammed, Y. K., Banjar, W., Orellano, P. 
W., Assiri, A. M., Abedel Kader, N. M., Al Enizy, H. A., Mohammed, D. A., Al-Awadi, D. K., 
Cabato, A. F., Wasbourne, M., Saliya, R., Aromin, R. G., Ubalde, E. B., Diab, H. H., Alkamaly, 
M. A., Alanazi, N. M., & Hassan Assiry, I. Y. (2017). Prospective multicentre study in intensive 
care units in five cities from the Kingdom of Saudi Arabia: Impact of the International 
Nosocomial Infection Control Consortium (INICC) multidimensional approach on rates of central 
line-associated bloodstream infection. Journal of Infection Prevention, 18(1), 25-34. 
https://doi.org/10.1177/1757177416669424 

Land  
Databas 

Saudiarabien 
CINAHL 

Syfte Syftet med studien var att se ifall införandet av INICC Multidimensional Approach och INICC 
Surveillance Online System hade någon påverkan på antalet CVK-relaterade infektioner. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Prospektiv kohortstudie 

Urval 3769 patienter på intensivvårdsavdelningar från fem sjukhus i fem städer 

Datainsamling Datainsamlingen bestod av två mätningar. En före interventionerna och en efter. Interventionerna 
bestod av bland annat utförd handhygien innan kontakt med CVK, spritning av insticksområdet, 
borttagning av CVK så tidigt som möjligt och daglig skötsel. Under datainsamlingen fick de fram 
antalet dygn med CVK och jämfört det med antalet infektioner relaterat till CVK och då fått fram 
antalet infektioner på 1000 CVK-dygn 

Dataanalys För analysen har de använt sig av INICC Surveillance Online System (ISOS) version 2.0. De har 
då jämfört resultaten från innan interventionen med de efter interventionen. 

Bortfall Ej dokumenterat 

Slutsats Efter interventionerna som bland annat bestod av utförd handhygien innan kontakt med CVK, 
spritning av insticksområdet, borttagning av CVK så tidigt som möjligt samt daglig skötsel så 
dokumenterade de 3,1 CVK-relaterade infektioner per 1000 CVK-dygn. Antalet infektioner hade 
därmed minskat med 56%. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, 82% enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall 
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Artikel 2 

 

 

Referens Al-Mousa, H. H., Omar, A. A., Rosenthal, V. D., Salama, M. F., Aly, N. Y., El-Doddoky Noweir, 
M., Rebello, F.M., Narciso, D. M., Sayed, A. F., Kurian, A., George, S. M., Mohamed, A. M., 
Ramapurath, R. J., Varghese, S. T., & Orellano, P. W. (2018). Impact of the International 
Nosocomial Infection Control Consortium (INICC) multidimensional approach on rates of 
ventilator-associated pneumonia in intensive care units of two hospitals in Kuwait. Journal of 
Infection Prevention, 19(4), 168-176. https:// doi.org/10.1177/1757177418759745 

Land  
Databas 

Kuwait 
CINAHL 

Syfte Syftet med studien var att se ifall införandet av INICC Multidimensional Approach och INICC 
Surveillance Online System hade någon påverkan på antalet infektioner relaterat till 
lungventilation. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Prospektiv kohortstudie 

Urval 2507 patienter på tre intensivvårdsavdelningar på två sjukhus i Kuwait 

Datainsamling Först skapades en baseline där de under tre månader mätte antalet infektioner associerade med 
lungventilation. Efter införandet av interventionerna som bland annat bestod av förbättrad 
följsamhet till handhygien, användande av icke invasiva åtgärder samt minskad tid med ventilator 
gjordes en ny mätning. 

Dataanalys De tog fram antalet lungventilationsassocierade infektioner per 1000 vårddygn innan och efter 
införandet av åtgärder. INICC Surveillance Online System (ISOS) version 2.0 användes till 
analysen 

Bortfall Ej dokumenterat 

Slutsats Innan interventionen som bland annat innebar förbättrad följsamhet till handhygien, användandet 
av icke invasiva åtgärder samt minskad tid med ventilator var antalet infektioner per 1000 
vårddygn 7 stycken. Efter interventionen sjönk det till 3 stycken per 1000 vårddygn, en minskning 
med 57,1%. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II, 76% enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referens Chen, J. K., Wu, K. S., Lee, S. S., Lin, H. S., Tsai, H. C., Li, C. H., Chao, H. L., Chou, H. C., 
Chen, Y. J., Huang, Y. H., Ke, C. M., Sy, C. L., Tseng, Y. T., & Chen, Y. S. (2016). Impact of 
implementation of the World Health Organization multimodal hand hygiene improvement strategy 
in a teaching hospital in Taiwan. American journal of infection control, 44(2), 222-227. 
https://doi.org/10.1016/j.ajic.2015.10.004  

Land  
Databas 

Taiwan 
PubMed 

Syfte Målet med studien var att utvärdera effekten av införandet av WHO:s rutiner och riktlinjer 
gällandet handhygien som innebar att personalen skulle utföra handhygienrutin innan de utför rena 
eller aseptiska moment, innan och efter kontakt med patient eller dess närmiljö samt när de 
riskerat komma i kontakt med kroppsvätskor. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Kvasiexperimentell design 

Urval 1408 bäddar, 2463 personal 

Datainsamling En interventionsstudie där resultat från en studie 1,5 år tidigare jämfördes med en 
postinterventionsstudie för att bestämma följsamhetsgraden och kunskapen hos personalen och 
patienterna. I postinterventionsstudien jämfördes effekten av interventionen samt eventuella 
kostnadsbesparingar.  

Dataanalys Följsamheten till handhygien jämfördes med X2-test och skillnaden i antalet vårdrelaterade 
infektioner jämfördes med t-test. Alla data analyserades med SPSS 18.0 för Windows.  

Bortfall Ej dokumenterat 

Slutsats Vårdrelaterade infektioner minskade från 3,71 till 3,07 per 1000 vårddygn. Interventionerna som 
var WHO:s rutiner och riktlinjerna gällande handhygien och utplacering av väggmonterade 
handdesinfektionspumpar sparade totalt 950 000 dollar och antalet vårddygn minskade med 3799.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II, 70% enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

 

 

Referens Hagel, S., Ludewig, K., Pletz, M. W., Frosinski, J., Moeser, A., Wolkewitz, M., Gastmeier, P., 
Harbarth, S., Brunkhorst, F. M., Kesselmeier, M., & Scherag, A. (2019). Effectivness of a 
hospital-wide infection control programme on the incidence of healthcare-associated infections 
and associated severe sepsis and septic shock: aprospective interventional study. Clinical 
microbiology and infection: the official publication of the European Society of Clinical 
Microbiology and Infectious Diseases, 25(4), 462-468. https://doi.org/10-1016/j.cmi.2018.07.010  

Land  
Databas 

Tyskland 
PubMed 

Syfte Syftet med studien var att utvärdera om ett program mot infektionskontroll är ett effektivt sätt att 
minska bördan av vårdrelaterade infektioner och allvarlig sepsis/septisk chock eller död. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Prospektiv och kvasiexperimentell interventionsstudie 

Urval 32 vårdavdelningar, varav fem var intensivvårdsavdelningar.  

Datainsamling Två bevakningsperioder, den första var 12 månader lång (baseline) och den andra var 16 månader 
lång. Mellan bevakningsperioderna infördes ett mångfacetterat program som bland annat innebar 
att följa WHO:s rutiner och riktlinjer gällande handhygien för att komplettera de redan existerande 
grundläggande men ostrukturerade rutinerna angående vårdrelaterade infektioner. 

Dataanalys Chi-squared, Wilcoxon-Mann-Whitney användes för att analysera sambandet mellan programmet 
och antalet vårdrelaterade infektioner.  

Bortfall Ej dokumenterat 

Slutsats Av totalt 62 154 patienter drabbades 2881 patienter av 3904 vårdrelaterade infektioner under 
bevakningsperioderna. De kunde inte se någon allmän minskning i antalet vårdrelaterade 
infektioner efter införandet av WHO:s rutiner och riktlinjer men däremot kunde de se en 
minskning i antalet allvarliga vårdrelaterade infektioner på intensivvårdsavdelningarna och att 
följsamheten till handhygien ökade från 41% till 50,5% efter interventionen. Mängden använd 
handdesinfektion ökade med 41,3% på intensivvårdsavdelningen och 15,4% på 
vårdavdelningarna.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II, 78% enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 

 

Referens Haverstick, S., Goodrich, C., Freeman, R., James, S., Kullar, R., & Ahrens, M. (2017). Patient’s 
Hand Washing and Reducing Hospital-Acquired Infection. Critical care nurse, 37(3), e1-e8. 
https://doi.org/10.4037/ccn2017694 

Land  
Databas 

USA 
PubMed 

Syfte Syftet med studien var att se ifall en förbättrad handhygien hos patienterna skulle minska antalet 
vårdrelaterade infektioner. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Enkätstudie 

Urval Patienter och personal på en 36-bäddars vårdavdelning under 38 månader 

Datainsamling Enkäter som delades ut till patienter och personal gällande handhygien. Enkäten till patienterna 
delades ut under fyra månader med samma frågor. De gjorde även två mätningar av antalet 
vårdrelaterade infektioner. 

Dataanalys Svaren från enkäterna delades upp i stapeldiagram. Antalet vårdrelaterade infektioner analyserades 
med hjälp av ett icke-parametriskt Wilcoxon rank sumtest. Statistiska data har analyserats med 
hjälp av SPSS version 21. 

Bortfall Inga bortfall 

Slutsats Studien visade att antalet vårdrelaterade infektioner minskade efter interventionerna som innebar 
att patienterna fick egna flaskor handdesinfektion och sjuksköterskan utbildade patienterna i 
korrekt användning av handdesinfektion och handhygien samt att det sattes upp skyltar som 
påminnelse om att sköta sin handhygien. Patienterna fick även svara på ett frågeformulär. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, 80% enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

 

Referens Lai, C. C., Lu; M. C., Tang, H. J., Chen, Y. H., Wu, Y. H, Chiang, H. T., Wu, L. H., Ko, W. C., 
Hsueh, P. R., Chen, Y. H., & for the Infection Control Society of Taiwan (2019). Implementation 
of a national quality improvement program to enhance hand hygiene in nursing homes in Taiwan. 
Journal of microbiology, immunology, and infection = Wei mian yu gan ran za zhi, 52(2), 345-
351. https://doi.org/10.1016/j.jmii.2018.09.007   

Land  
Databas 

Taiwan 
PubMed 

Syfte Syftet med studien var att undersöka följsamheten till handhygien samt införa åtgärder för att 
förbättra den. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Prospektiv studie 

Urval 211 personal på 11 äldreboenden i Taiwan 

Datainsamling Frågeformulär med frågor angående handhygien, ett frågeformulär innan och ett efter införandet 
av åtgärder. Övervakning av användningen av handhygien och handsprit. Åtgärderna bestod av 
införandet av WHO:s rutiner och riktlinjer gällande handhygien. 

Dataanalys Statistisk analysmetod 

Bortfall Inga rapporterade 

Slutsats Att införa ett mångsidigt kvalitetsförbättringsprogram för att få en bättre följsamhet till 
handhygien hade effekt på personalen. Följsamheten till handhygien ökade och det gjorde även 
användningen av handdesinfektion. Det resulterade i bättre kunskap hos personalen och ett 
minskat antal vårdrelaterade infektioner.   

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II, 76% enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

 

Referens Porteous, G. H., Bean, H. A., Woodward, C. M., Beecher, R. P., Bernstein, J. R., Wilkerson, S. 
Porteous, I., & Hsiung, R. L. (2018). A Simulation Study to Evaluate Improvments in Anesthesia 
Work Enviroment Contamination After Implementation of an Infection Prevention Bundle. 
Anesthesia and analgesia, 127(3), 662-670. https://doi.org/10.1213/ANE.0000000000002764  

Land  
Databas 

USA 
PubMed 

Syfte Med studien ville de undersöka om de med hjälp av en simuleringsmodell kunde undersöka om 
det går att minska kontamineringen i anestesins arbetsmiljö genom att införa ett paket av 
interventioner med fokus på att förebygga infektioner 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Icke randomiserad crossoverstudie 

Urval Frivillig personal från anestesiavdelningen på ett amerikanskt sjukhus. De informerades om att de 
skulle delta i en simuleringsstudie men inte vad syftet med studien var. 

Datainsamling 25 personal ombads genomföra två simuleringsscenarion, totalt gjordes 50 stycken. Första 
simuleringen var en baseline-scenario och det andra scenariot genomfördes med nya riktlinjer.  

Dataanalys Simuleringsdockorna märktes med ultraviolett färg för att efter genomfört scenario kunna 
fotografera och analysera fotografierna. En oberoende observatör granskade bilderna. Videofilmer 
granskades för att undersöka personalens beteende vid framför allt handskbyte och 
handskavtagning. Data analyserades med en mixed effects model. R Version 3.3.2 med Ime4 
paketet har också använts.  

Bortfall Ej dokumenterat 

Slutsats Efter simuleringen kunde en koppling ses mellan handhygien och riskmoment. Efter 
interventionen som innebar att personalen bar dubbla handskar samt bättre handhygien märktes en 
minskning i arbetsmiljöförorening med 27%. Potentiellt kunde detta kopplas till att patienten löpte 
en mindre risk att drabbas av en vårdrelaterad infektion.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II, 70% enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

 

Referens Sakihama, T., Kayauchi, N., Kamiya, T., Saint, S., Fowler, K. E., Ratz, D., Sato, Y., Iuchi, R., 
Honda, H., & Tokuda, Y. (2020). Assessing sustainability of hand hygiene adherence 5 years after 
a contest-based intervention in 3 Japanese hospitals. American Journal of Infection Control, 48(1), 
77-81. https://doi.org/10.1016/j.ajic.2019.06.017 

Land  
Databas 

Japan 
CINAHL 

Syfte Syftet med studien var att utvärdera följsamheten av en multimodellsintervention som till stor del 
bestod av WHO:s rutiner och riktlinjer gällande handhygien. Följsamheten utvärderades fem år 
efter införandet. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Observationsstudie 

Urval Tre olika sjukhus i Japan, samma sjukhus som interventionen infördes på fem år tidigare 

Datainsamling Observation av sjuksköterskor och läkare och deras följsamhet till handhygien innan kontakt med 
patienter. Tre avdelningar på varje sjukhus observerades. De samlade även in en enkät från WHO 
angående handhygiensrutiner. 

Dataanalys Databasen MS Access användes för analysen. Pearson’s X2-test har också använts. 

Bortfall Ej dokumenterat 

Slutsats Interventionen uppnådde överlag en kontinuerlig förbättring av handhygien vid de berörda 
sjukhusen fem år efter införandet av WHO:s rutiner och riktlinjer gällande handhygien. Dock var 
det några avdelningar och arbetsgrupper som interventionen inte hade någon effekt på. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II, 70% enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

 

Referens Temime, L., Cohen, N., Ait-Bouziad, K., Denormandie, P., Dab, W., & Hocine, M.N. (2018). 
Impact of a multicomponent hand hygiene-related intervention on the infectious risk in nursing 
homes: A cluster randomized trial. American journal of infection control, 46(2), 173-179. 
http://doi.org/10.1016/j.ajic.2017.08.030 

Land  
Databas 

Frankrike 
PubMed 

Syfte Syftet med studien var att utvärdera effekten av ett mångfacetterat handhygiensprogram som 
bestod av mer lättillgänglig handdesinfektion med hjälp av personliga flaskor med 
handdesinfektion, nya handdesinfektionsautomater, en kampanj för att främja handhygien, grupper 
som arbetade med rutiner gällande handhygien och utbildning för personalen. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Kluster-randomiserad studie 

Urval 27 privata vårdhem tillhörande samma företag. Ett boende valdes ut till en pilotstudie och sedan 
delades resterande 26 boenden slumpvis upp i två grupper, en kontrollgrupp och en 
interventionsgrupp. 

Datainsamling Studien pågick under 12 månader. Data samlades in varje månad under året och tre månader efter 
avslutningen för att följa upp effekten av studien. Data samlades in av företagets huvudkontor och 
de använde sig av redan existerande datasystem, data som samlades in månadsvis var antalet 
dödsfall, sjukhusinläggningar och utskrivning av antibiotika. 

Dataanalys Resultaten mellan kontrollgruppen och interventionsgruppen jämfördes med X2-test eller Fisher 
exact test för att kategorisera variabler och t-test för kontinuerliga variabler. GEE:s användes för 
att analysera månatliga longitudinella data för dödlighet, sjukhusinläggningar och utskrivning av 
antibiotika. R-version 3.2.2 användes för analyser. 

Bortfall Ej dokumenterat 

Slutsats Ökad handhygien resulterade i minskad utskrivning av antibiotika. Det är svårt att införa 
förändringarna men de vill understryka vikten av att öka handhygienens efterlevnad på vårdhem.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II, 72% enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall 



BILAGA C  

 

Artikel 10 

 

Referens Vander Weg, M. W., Perencevich, E. N., O’Shea, A. M. J., Jones, M.P., Vaughan Sarrazin, M. S., 
Franciscus, C. L., Goedken, C. C., Baracco, G. J., Bradley, S. F., Cadena, J., Forrest, G. N., Gupta, 
K., Morgan, D. J., Rubin, M. A., Thurn, J., Bittner, M.J., & Reisinger, H. S. (2019). Effect of 
Frequency of Changing Point-of-Usa Reminder Signs on Health Care Worker Hand Hygiene 
Adherence: A cluster Randomized Clinical Trial. JAMA Network Open, 2(10), e1913823. 
https://doi.org/10.1001/jamanetworkshopen.2019.13823 

Land  
Databas 

USA 
CINAHL 

Syfte Syftet med studien var att se ifall personalens följsamhet till handhygien blir bättre om skyltar som 
uppmanar till handhygien byts ut med jämna mellanrum. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Kluster-randomiserad studie 

Urval 58 avdelningar på nio amerikanska sjukhus valdes ut till studien. Inga psykiatriska avdelningar var 
med eftersom där var begränsad tillgång till handdesinfektion på de avdelningarna. 

Datainsamling Datainsamlingen pågick under sex månader. 19 avdelningar bytte inte ut sina skyltar alls, 19 
avdelningar bytte ut sina skyltar en gång i veckan och 20 avdelningar bytte ut sina skyltar en gång 
i månaden.  

Dataanalys Först skapades en baseline där 4770 handhygientillfällen utav 9755 möjliga vid inträde till patient 
dokumenterades. De har under dataanalysen använts sig av Fisher exact test. Alla analyser gjordes 
med SAS Enterprise Guide statistical software version 7.1. 

Bortfall Ej dokumenterat 

Slutsats Att byta ut skyltarna med olika mellanrum kunde inte visa på någon signifikant påverkan på 
personalens följsamhet till handhygien. På avdelningarna där de bytte ut skyltarna varje vecka 
kunde de till och med se en viss försämring i personalens följsamhet till handhygien. 
Procentenheterna ändrade från 48,9% vid inträde till patient och 63,8% vid utträde till 50,1% vid 
inträde till patient och 65,2% vid utträde. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II, 70% enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall 
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