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Sammanfattning 
Bakgrund: En åtgärd för att undvika smittspridning i vård- och omsorgsarbetet är 
tillämpning av handhygien. I omvårdnadsarbetet har personalens händer kontakt med 
både människor och/eller redskap. Det fastnar mikroorganismer på huden varje gång den 
kommer i kontakt med någonting. Vårdrelaterade infektioner skapar lidande och längre 
vårdtider för patienterna och är även ett problem som skapar högre vårdkostnader inom 
både hälso- och sjukvård och kommunal vård och omsorg. I denna litteraturöversikt 
undersöks faktorer som påverkar handhygien för att minska de vårdrelaterade 
infektionerna som med enkla medel kan undvikas.   
Syfte: Syftet var att studera faktorer som påverkar sjuksköterskans tillämpning av 
handhygien i arbetet för att förhindra vårdrelaterade infektioner.  
Metod: En kvantitativ litteraturöversikt med resultat från tolv stycken vetenskapliga 
artiklar. En metod i tre steg från Friberg.  
Resultat: De tolv artiklarna visar på sjuksköterskans attityd, arbetsmiljön och utbildning 
är de faktorer som påverkar hur handhygienen tillämpas av sjuksköterskan. Några 
exempel på faktorer som påverkar handhygienen är inställningen till handhygien, chefers 
påverkan och olika utbildningssätt.  
Slutsatser: Det har framkommit att det är flera faktorer som påverkar hur 
sjuksköterskan tillämpar handhygien. Genom utbildning och träning kan man påverka 
sjuksköterskan positivt till att öka sin tillämpning. Hur chefer förhåller sig till handhygien 
har också visats sig ha en positiv påverkan på den anställda sjuksköterskan. 
 
Nyckelord: Handhygien, Sjuksköterskor och Vårdrelaterade infektioner.  
 
 
 
 

  



 

 
 

Abstract  
Background: One measurement that could be taken to avoid the spread of infection   
 by compliance of hand hygiene. In this work of line, the staff has a lot of physical contact 
with both people and/or tools. Microorganisms attach to the skin every time it comes in 
contact with something. Care-related infections cause unnecessary suffering, extended 
healing process for the patients which will lead to higher care expenses within both 
health and medical care and municipal healthcare. In this literature overview, factors 
that affect hand hygiene examines in order to reduce the care-related infections that 
could be avoided with simple means. 
Aim: The purpose was to study factors that affect the nurse's compliance of hand hygiene 
in the work to prevent care-related infections. 
Method: A quantitative literature review with results from twelve scientific articles. The 
literature search was performed in the databases Cinahl and Medline. A method in three 
steps from Friberg.  
Results: The twelve articles show the nurse's attitude, work environment and education 
are the factors that influence how hand hygiene is applied by nurses. Some example on 
factors that affect hand hygiene is the attitude to hand hygiene, the influence of 
managers and different types of education. 
Conclusion: It has emerged that there are several factors that influence nurses 
compliance to hand hygiene. Through education and training, one can influence nurses 
positively to increase their compliance. How managers relate to hand hygiene has also 
been shown to have a positive impact on the employed nurses. 
 
Keywords: Hand Hygiene, Health-Related Infections and Nurses. 
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Inledning 

Orena händer kan överföra bakterier från olika redskap och även mellan patienten och 
personal. En åtgärd för att undvika smittspridning i vård- och omsorgsarbetet är 
tillämpning av handhygien. Miljontals människor drabbas varje år av infektioner i 
samband av vård och/eller behandling (Folkhälsomyndigheten, 2018). I 
omvårdnadsarbetet har personalens händer kontakt med olika patienter och/eller 
redskap. Det fastnar mikroorganismer på huden varje gång den kommer i kontakt med 
någonting, dessa kan sedan smitta sjuksköterskan vid kontakt med ögon, mun eller andra 
slemhinnor. Mikroorganismer kan även föras vidare till andra personer eller patienter 
(World health organization, 2009). 
 
Den typen av vårdskada som oftast förekommer i Sverige är vårdrelaterade infektioner. 
Vårdrelaterade infektioner uppkommer som komplikation i sluten- och öppenvården 
(Socialstyrelsen, 2018). Vårdrelaterade infektioner skapar lidande och längre vårdtider 
för patienterna och är även ett problem som skapar högre vårdkostnader inom både hälso- 
och sjukvård och kommunal vård och omsorg. Sjuksköterskor behöver arbeta tillsammans 
för att förbättra vårdhygien och minska vårdrelaterade infektioner 
(Folkhälsomyndigheten, 2016). Femtio procent av alla vårdrelaterade infektioner kan 
undvikas, vilket skulle spara cirka tre miljarder svenska kronor per år i svensk sjukvård 
och minska lidandet för patienterna. Många av dessa infektioner kan undvikas med rätt 
utförd handhygien (Socialstyrelsen, 2018; Soop, Fryksmark, Köster, Haglund, 2008).  
 

Bakgrund 

Basala hygienrutiner 

Patienter har olika förmågor att skydda sig från mikroorganismer. Beroende på ålder, 
sjukdom och/eller skadad hud har inte alla samma motståndskraft och vissa är känsligare 
för mikroorganismer. Patienter ska inte utsättas för vårdrelaterade infektioner på grund 
av vårdpersonal inte är professionella och följer de rutiner som är föreskrivna. Utveckling 
mot en säkrare vård börjar bli allt mer uppmärksammat. Fokus på att informera och 
inkludera patienter och anhöriga för att vidhålla en god hygien inom sjukvården har blivit 
allt större. Personal har ett stort eget ansvar för att hålla sig uppdaterade på 
hygieninformation (Gustafson, Ahlberg, Ekstedt, Lindh, Pukk Härenstam, Rutberg, 2015; 
Kim & Jang, 2018).  
 
De basala hygienrutinerna för sjukvårdspersonal utgår från arbetskläder, förkläden, 
handskar och renlighet (Folkhälsomyndigheten, 2016). Det ska användas kortärmade 
arbetskläder som ska bytas varje dag och vid behov.  Det ska finnas tillgång till 
platsförkläden om det är risk för kontakt med kroppsvätskor, detta för att skydda 
arbetskläderna. Händerna ska desinfekteras med handdesinfektionsmedel innan och efter 
vård- eller omsorgsarbete (Folkhälsomyndigheten, 2016; Yngström et al., 2011). 

Handhygien 

Händerna är ett av de mest användbara redskapen vid arbete med patienter. Det är därför 
det är så viktigt att de hålls rena (Allegranzi, Pittet, 2009). De ska vara mjuka, rena och 
hela. Torra och spruckna händer gör så att mikroorganismer lättare kan fästa på huden. 
Målet är att minska den transienta, den tillfälliga, hudfloran för att minska möjligheten 
att det överföra mikroorganismer som kan starta en infektion (Kapil, Bhavsar, Madan, 
2014). Därför ska händerna desinfekteras med alkoholbaserat handdesinfektionsmedel 
innan och efter varje vårdmoment som utförs. Handdesinfektionsmedel innehåller 
glycerol vilket gör att hunden återfettas och minska risken för att torka ut huden. Smycken 
och långa naglar på händer och underarmar utgör hinder för att desinfektera ordentligt. 
Naglar ska vara korta, hela och fria från konstgjort material (Folkhälsomyndigheten, 
2016; Lindahl & Skyman 2014; Girou, Loyeau, Oppein, Legrand & Brun-Buisson, 2002). 
Vid misstanke eller konstaterad magsjukebakterie ska händerna tvättas med tvål och 
vatten, eftersom alla magsjukebakterier inte dör av desinfektionsmedel. Händerna ska 
även tvättas vid synbar smuts. Skyddshandskar ska användas vid risk för kontakt med 
kroppsvätskor. Handskar ska även bytas mellan arbetsmoment och tas av direkt när 
arbetsmomentet är färdigt (Folkhälsomyndigheten, 2016). I en studie av Lam, Lee, & Lau 
(2004) framkommer att en förbättrad handhygien leder till en minskad nivå av 
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vårdrelaterade infektioner, vilket i sin tur leder till kortare vårdtider. Vid användning av 
handdesinfektionsmedel ska cirka två till fyra ml användas. Den ska gnidas in i ordningen 
handflator, handryggarna, fingertopparna, runt alla fingrar, i tumgreppen och avsluta 
med underarmar. Handdesinfektionsmedel ska gnidas in tills det känns torrt (World 
health organization, 2009). Handhygienen inom vården har förbättrats sedan man 
införde att handhygien skulle utföras med bara alkoholbaserat desinfektionsmedel istället 
för att både tvätta och desinfektera händerna (Sax, Allegranzi, Boyce & Pittet, 2007).   

Smittvägar  

Det finns olika smittvägar, indirekt kontaktsmitta och direkt kontaktsmitta är vanligt 
förekommande i samband med vårdrelaterade infektioner. Det finns även luftburen 
smitta, droppsmitta, blodburensmitta, tarmsmitta och insektsburen smitta. Direkt 
kontaktsmitta är när det med direkt fysisk kontakt överförs antingen från en infekterad 
person eller en frisk smittbärare till den mottagande personen (Ransjö & Åneman 2006). 
Indirekt kontaktsmitta är den vanligaste smittvägen inom vården. Den sprids mellan två 
personer med hjälp av ett mellanled, som kan vara kläder, händer, utrustning med mera 
(Ransjö & Åneman, 2006; Smith, Young, Robertson & Dancer, 2011; Duckro, Blom, Lyle, 
Weinstein & Hayden, 2005). En annan smittväg till vårdrelaterade infektioner är endogen 
och exogen smitta. Endogen smitta är när mikroorganismer från människans egna 
bakterieflora orsakar en infektion. Vid olika behandlingar kan bakterier hamna i vävnader 
där de inte hör hemma och skapa en infektion, exempelvis kan tarmbakterier hamna i 
urinröret när man sätter en kateter. Exogena infektioner är när mikroorganismer kommer 
från omgivningen, tillexempel en människa eller miljö (Ransjö & Åneman, 2006).  

Vårdrelaterade infektioner  
När infektioner uppkommer på grund av vården benämns det som en vårdrelaterad 
infektion. Det kan uppstå som följd av vård i öppenvården, under vistelse på sjukhus eller 
om det uppstår 48 timmer efter hemgång från sjukhus. Vårdrelaterade infektioner 
förlänger vårdtider, ökar lidande och sänker förtroendet för vård och vårdpersonal 
(Lundholm, 2006). 50% av alla vårdrelaterade infektioner kan undvikas om personalen 
använder sig av de basala hygienrutiner som finns som riktlinjer. Därför behöver brister 
uppmärksammas i handhygien som leder till vårdrelaterade infektioner (Socialstyrelsen 
2017; Ramos Batista et al., 2017).  Hälften av alla vårdskador medför minst ett extra besök 
i öppenvården, vilket motsvarar ca 50 000 extra besök varje år. Här finns det potential att 
spara både på lidande och resurser, i öppen och sluten vården (Soop, Fryksmark, Köster 
& Haglund, 2008; Richards, 2002). I en studie framkommer det att handhygien är det 
effektivaste, viktigaste och billigaste åtgärden för att undvika vårdrelaterade infektioner 
(Mathur, 2011). Vårdrelaterade infektioner finns globalt och är ett problem i hela världen 
(Kingston, Connell, Dunne, 2016).  

 
Infektioner kan orsakas av bakterier, virus eller svamp som befinner sig någonstans i 
kroppen där de inte hör hemma (Lundholm, 2006; Jang, Lee, huang, Lee &Chen, 2009). 
Organismer angriper och förökar sig lokalt i kroppsdelar och organ eller i organ så 
mikroorganismerna tar sig runt i helt kroppen, till exempel i blodbanan. Om 
immunsystemet inte klara av att bryta ner mikroorganismerna skapas en infektion, såsom 
lunginflammation, blodförgiftning eller ett infekterat operationssår.  Personer med ett 
nedsatt immunsystem har högre risk för att få en infektion (Lundholm, 2006). 

Vårdrelaterade infektioner kan uppstå efter operation eller invasiva åtgärder som 
exempelvis urinvägsinfektioner via kateterisering. En stor andel av de som drabbas är över 
65 år gamla och som kan förklaras av att de är överrepresenterade bland patienterna på 
sjukhusen (Soop, Fryksmark, Köster & Haglund, 2008; Sugishita, Saito & Iwamoto, 
2018).  

Evidensbaserad omvårdnad  

Sjuksköterskan har lagar som ska följas inom professionen. Patientsäkerhetslagen 
innefattar skydd mot vårdskador och att sjuksköterskan ska arbeta utifrån evidensen för 
att minska risken för att patienten ska utsättas för någon fara (Patientsäkerhetslagen 
[PSL], SFS 2010:659). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) så har 
sjuksköterskan som uppgift att skapa god och säker vård utifrån Basala hygienrutiner för 
att säkerhetsställa patientens trygghet. Rutiner är viktigt för att minska risken för misstag 
(Colgan, Jeong, Hickey, King, 2016). Enligt svensk sjuksköterskeförening (2017) så ingår 
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det i sjuksköterskans profession att jobbet ska ske utifrån evidensbaserad vård. Vilket 
innebär att den vård som ges till patienterna ska vara beprövad erfarenhet och/eller 
baserat på vetenskap. Detta ställer krav på sjuksköterskan att de är uppdaterade inom sin 
profession om det finns någon ny forskning om omvårdnad. Sjuksköterskan ska även vara 
med och utveckla sin arbetsplats så att det lättare går att tillämpa evidens.  
Lex maria är en lag som mer ska ses som ett rapporteringssystem än en lag, då alla 
allvarliga sjukdomar och skador som uppstått via vård eller behandling ska anmälas. 
Lagen finns för att händelsen ej ska upprepas. Genom att socialstyrelsen analyserar 
anmälningarna och sänder ut rekommendationer kan nya skador och sjukdomar undvikas 
(Lex maria, SFS s006/07:So455).  Utöver lagar så krävs det att sjuksköterskan bygger upp 
en tillit hos patenten för det är det som är grunden för allt omvårdnadsarbete (SBU, 2017). 

Säker vård 

Sjuksköterskans profession bygger på sex kärnkompetenser, Personcentrerad 
omvårdnad, Samverkan i team, Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, 
Evidensbaserad vård, Informatik och Säker vård (Anderson, 2013). Inom personcentrerad 
omvårdnad har sjuksköterskan som uppgift att anpassa vården efter varje individ 
(Walton, 2013). Samverkan i team ger en säkrare vård för patienterna (Disch, 2013). 
Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling är en arbetsuppgift som sjuksköterskan utför 
så att kvalitén inom vården upprätthålls (Johnson, 2013). Evidensbaserad vård innebär 
att vården som utförs ska vara grundad på forskning och patientens egna erfarenheter 
(Tracy & Barnsteiner, 2013). Informatik menar på att sjuksköterskan ständigt behöver 
uppdatera sin kunskap för att informations-, kommunikation- och dokumentations-
systemet upprätthåller god kvalitet så att omvårdnaden ej påverkas negativt (Warren, 
2013).  
Referensramen i litteraturöversikten kommer utgå från säker vård. Säker vård handlar 
om att det ständigt ska pågå ett arbete inom vård och omsorg för att minska risken för 
vårdskador (vårdrelaterade infektioner). För att skapa en så hög patientsäkerheten som 
möjligt behövs samarbete från alla professioner. Patientsäkerhet definieras som vård och 
behandling som ej skapar vårdskador (Barnsteiner, 2013). Samtidigt som kunskapen om 
behandling och läkemedel utvecklas, utvecklas även insikten av att vård också kan skapa 
skador. Samband kan ses mellan arbetsmiljö och kvaliteten på vården, en god arbetsmiljö 
ökar säkerheten för patienterna (Olds, Aiken, Cimiotti & Lake, 2017; Barnsteiner, 2013). 
Det ska finnas en säkerhetskultur inom organisationen där samarbete, förbättringsarbete 
och arbetsmiljö är viktiga faktorer för att skapa en säker vård. Instrument för att mäta 
patientsäkerheten kan hjälpa till att hålla en säker vård, då kontinuerliga stickprov kan ge 
ett värde på hur patientsäkerheten ser ut för tillfället och även för att kunna jämföra med 
varandra (Rashvand et al., 2017). För en god arbetsmiljö bör arbete för att minska 
arbetsbelastning, stress och trötthet utföras. Varje år dör 98 000 personer av vårdskador 
som hade kunnat undvikas om sjukvårdssystemet i organisationen hade varit optimalt. 
Organisationer med en god säkerhet är de som främjar utbildning och har en god 
arbetsmiljö.  Mänskliga faktorer påverkar arbetet inom hälso- och sjukvården. Vi har med 
oss en kunskap i yrket som kan påverkas av olika situationer. Trötthet, distraktion och 
störningar är vanliga störningsmoment under arbetet. Dessa moment kan leda till 
påverkan på den kognitiva förmågan och att säkra metoder och rutiner missas. I en 
vårdorganisation krävs det att personalen och organisationen är förberedd när 
förändringar och påfrestningar sker. För att vara förberedda så krävs det att tidigare 
händelser analyserats, så att organisationen är förbered om samma situation uppstår igen.  
För att behålla en säker vård krävs det att personal samarbetar och följer organisationens 
föreskrifter, vid avvikelser så finns det olika verktyg som ska användas för att ett 
förbättringsarbete ska kunna göras (Barnsteiner, 2013).  
 

Syfte 

Syftet var att studera faktorer som påverkar sjuksköterskans tillämpning av handhygien i 
arbetet för att förhindra vårdrelaterade infektioner.  
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Material och metod 

Design 

Vald design var litteraturöversikt. En litteraturöversikt är en sammanfattning utifrån 
avgränsat urval av valt problemområde. Litteraturöversiktens vetenskapliga artiklar var 
alla kvantitativa, vilket innebär att de är gjorda med en strukturerad mätning eller 
observation för att komma fram till ett resultat. Kvantitativ forskning görs för att kunna 
hitta samband eller jämföra olika fenomen (Billhult, 2017).  

Urval och datainsamling 

Utifrån syftet, faktorer som påverkar sjuksköterskans tillämpning av handhygien i arbetet 

för att förhindra vårdrelaterade infektioner så användes sökorden: Nurs*, professional 

compliance, compliance, hand hygiene, Health Care Associated Infections, Cross 

Infektion. Inklutionskriterier var att artiklarna skulle vara publicerade mellan 2010–

2018, vara peer reviewed och även vara godkända av en etisk kommitté. Artiklarna skulle 

vara på engelska. Artiklar där studenter ingick exkluderades. Artiklarna valdes ifrån 
databaserna CINAHL och Medline. CINAHL är en databas som innehåller artiklar och 

litteratur om hälso- och vårdvetenskap (Backman, 2008). På databasen Medline finnas 

artiklar och litteratur med information om medicin, omvårdnad, tandvård, 

veterinärmedicin och hälsovårdssystemet (EBSCOhost 2017). Båda databaserna 

innehåller omvårdnad vilket är litteraturöversiktens huvudområde och blir en styrka för 

översikten. För en bredare artikelsökning användes trunkering och boolesk sökning. Vid 

trunkering används * för att ord med samma ordstam fast olika ändelser ska inkluderas. 
Boolesk sökning betyder att orden AND och OR används för att optimera sökningen 

(Backman, 2008). De 12 artiklarna som används redovisas i sökmatrisen (se bilaga 1). 

 
När sökningen hade avgränsats kvalitetsgranskades artiklarna. Det var sedan kvaliteten 
som avgjorde om artikeln kunde inkluderas i litteraturöversikten eller om de skulle 
exkluderas. Utifrån våra sökningar lästes titlar och abstrakt, om detta sågs som relevant 
för översikten granskades de i Hälsohögskolans granskningsmall (se bilaga 3). De artiklar 
som klarade kvalitetsgranskningen inkluderades i litteraturöversikten. Både artiklar som 
inkluderades och exkluderades redovisas i sökmatrisen (se bilaga 1) (Friberg, 2017). 

Dataanalys 

Artiklarna analyserades från helhet till delar och därifrån till en ny helhet som besvarade 
studiens syfte. Artiklarna lästes för att få en översikt vad artiklarna handlar om, det lästes 
var för sig, flera gånger med fokus på resultatet i artikeln. När en helhetsbild av artikeln 
hade skapats så reducerades artiklarnas data.  Fokus läggs på att hitta nyckelfynd i 
resultatet som svarar på studiens syfte (Friberg 2017). Nyckelfynden som sågs som 
faktorer som påverkade handhygien markerades med en överstrykningspenna. 
Nyckelfynden skrevs på papperslappar tydligt uppmärkta med vilken artikel de kom från.  
Nyckelfynden relateras till varandra, i subkategorier och kategorier (Friberg 2017). 
Nyckelfynden strukturerades sedan i en tabell kopplade till subkategorier och kategorier. 
Detta gav oss 7 subkategorier. Som resulterade i 3 kategorier.   
Fynden redovisades i 3 kategorier där de jämförs och analyseras (Friberg 2017). Resultatet 
redovisas både i text och i tabeller.  

Etiska överväganden  

Vid en litteraturöversikt behövs inget etiskt godkännande då det publicerade artiklarna 
redan ska innefatta detta (Kjellström, 2017). Innebörden av etiskt godkännande bör lyftas.  
Ett etisk godkännande utgår från fyra punkter. Den första är kravet på öppenhet, vilket 
innebär att informera till alla personer som på något sätt lämnar uppgifter eller deltar i 
studien. Forskaren ska muntligt eller skriftligt informera om namnet på den ansvariga, 
dess arbetsplats, vilka som är med och finansierar undersökningen, vilket syfte och 
upplägg som kommer användas samt hur materialet kommer behandlas, redovisas och 
lagras (Hartman, 2003). Vid forskning där människor används får ej deras välbefinnande, 
hälsa eller rättigheter påverkas (Helsingforsdeklarationen, 2013). Det andra kravet är på 
självbestämmande, det går ut på att deltagarna har rätt att bestämma om de ska delta, på 
vilka villkor det ska ske och hur länge de vill vara med. För att detta ska fungera borde det 
inte finnas något beroendeförhållande mellan forskaren och deltagaren. Nästa krav är 
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kravet på konfidentiell behandling, vilket innebär att information om personer och 
grupper ska hand hållas på så sätt att ingen oberoende kan ta del av den. Material som 
kan uppfattas som känsligt ska avidentifieras. Det sista kravet är autonomikravet, som 
innebär att undersöksmaterialet endast får användas till den forskning som forskaren har 
informerat deltagaren om (Hartman, 2003).   
I översikten granskades det etiska godkännandet i kvalitetsgranskningen. De artiklar som 
inte är etiskt godkända exkluderas. De artiklarna som är med i resultatet har diskuterats 
kring etiken för att säkerhetsställa att de är etiskt godkända och för att det inte ska missas. 
För att inte resultatet i översikten ska vara plagierat så har delar plockats ut ur samtliga 
12 artiklar för att sedan sättas ihop i en ny helhet.  
 
 

Resultat 

I resultatet framkommer tre olika kategorier. Kategorin attityder till handhygien 
innehåller faktorer gällande sjuksköterskans förhållningssätt och inställning till att följa 
handhygienrutinerna. I kategorin arbetsmiljö tas faktorer upp om hur arbetsmiljön och 
chefer kan påverka handhygienen. Den tredje kategorin är utbildning som tar upp olika 
utbildningssätt som påverkar sjuksköterskans tillämpning av handhygien. Sju artiklar i 
kategorin attityder till handhygien fokuserar på varför sjuksköterskan har eller inte har en 
god handhygien kopplat till deras attityd.  Vad som gör att sjuksköterskan tycker det är 
viktigt med handhygien och varför de inte tycker det. Studierna är gjorda i länderna 
Irland, Saudiarabien, USA, Iran och Tyskland. Åtta artiklar i arbetsmiljö visar på vilka 
faktorer som påverkar personalen mest på arbetsplatsen. Tillgängligheten till att kunna 
utföra korrekt handhygien och hur chefer på varje arbetsplats framför vikten av en korrekt 
handhygien har visats sig ha betydelse. Studierna är gjorda Irland, Saudiarabien, Iran, 
USA och Tyskland. Utbildning har i elva artiklar visats sig ha betydelse för hur 
handhygienrutinen följs. Studierna är utförda i Irland, Saudiarabien, USA, Korea, Iran, 
Tyskland och Brasilien.   

 

 
Figur 1. Andel artiklar till respektive kategori.   

Attityder till handhygien 

Inställningen till hur handhygien ska utföras och varför det utförs har visats vara en viktig 
faktor (Kingston, Slevin, O'Connell & Dunne, 2017; Tan & Olivo, 2015; Sadule-Rios & 
Aguilera, 2017; Knoll, Lautenschlaeger & Borneff-Lipp, 2010). Det grundade sig många 
gånger i okunskap om handhygien, att händerna blev torra eller att det försenade arbetet 
då det tog för lång tid att torka (Kingston et al., 2017; Sadule-Rios & Aguilera, 2017). 
Sjuksköterskan var inte heller alltid medvetna om vikten av god handhygien och därför 
utfördes inte handhygien (Tan & Olivo, 2015; Knoll et al., 2010). I två artiklar framkom 
det att tid sparades om handhygien utfördes mer sällan (Tan & Olivo, 2015; Sadule-Rios 
& Aguilera, 2017). Att desinfektionsmedel och handtvätt orsakade torra händer och 
hudirritation belystes också i flera artiklar (Kingston et al., 2017; Sadule-Rios & Aguilera, 
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2017). Dålig tillgång till lotion uppmärksammades också (Sadule-Rios & Aguilera, 2017). 
Sjuksköterskan föredrog att desinfektera händerna framför att tvätta den med tvål och 
vatten, det var både snabbare och ansågs mer tillgängligt (Kingston et al., 2017; Tan & 
Olivo, 2015). Det framkom även att det glömdes bort att utföra handhygien (Knoll et al., 
2010).  Det framkom olika indikationer till varför handhygien är viktigt, många av 
sjuksköterskorna ansåg att den viktigaste indikatorn till att de utförde handhygien för att 
skydda sig själva (Kingston et al., 2017; Farhoudi et al., 2016; Wetzker et al., 2016). 
Sjuksköterskan var även väl medvetna om att de utförde handhygien för att minska och 
förebygga vårdrelaterade infektioner (Kingston et al., 2017; Tan & Olivo, 2015). Att utbilda 
sjuksköterskan i hur en god handhygien även ”skyddar sig själv” var ett effektivt sätt att 
förbättra handhygienen.  (Wiles, Roberts & Schmidt, 2015). Vid akut sjukvård tillämpas 
ofta sämre handhygien (Knoll et al., 2010).  
 
Tabell 1. Grön färg (ja) = signifikant skillnad. Röd färg (nej) = Ej signifikant skillnad. Gul färg 
(ja/nej) = alla områden ej signifikanta. Signifikansnivå p <0,05. Procentsatsen (%) i tabellen visar 
hur stor del av deltagarna i studien som svarat specifika svarsalternativ/observeras på varje 
nyckelfynd. 

 Trodde de 
skulle få 
torra 
händer och 
tyckte det 
va 
obehagligt.  

För att 
förebygga 
vårdrelaterade 
infektioner 

För att 
själv inte 
bli sjuk 

Glömde 
bort/ 
orkade inte 
att tvätta 
händerna  

Tillämpning 
vid akuta 
situationer  

Kingston, 
Slevin,  
O'Connell & 
Dunne, 2017  

 
JA 
38% 

 
NEJ 
47% 

 
NEJ 
5% 

  

Tan & Olivo, 
2015  

  
     JA 
   52,2% 

   

Wiles, Roberts & 
Schmidt 2015  

  JA   

Farhoudi et al., 
2016  

  JA/NEJ   

Sadule-Rios & 
Aguilera, 2017  

JA/NEJ 
36,2% 

  JA/NEJ 
34% 

 

Wetzker et al., 
2016  

  JA 
77% 

  

Knoll, 
Lautenschlaeger 
& Borneff-Lipp, 
2010  

   JA/NEJ 
13% 

JA/NEJ 
4% 

 

Arbetsmiljö  

Ledare och chefer inom hälso- och sjukvården har visat sig ha en viktig roll för att skapa 
en god arbetsmiljö och en säker vård (Kingston et al., 2017; Tan & Olivo, 2015; Al-Tawfiq, 
Abed, Al-Yami, & Birrer, 2013). En av uppgifterna för att skapa en säkrare vård är att 
arbeta med personalens tillämpning av handhygien. Faktorer som visat sig påverka 
handhygienen positivt är bland annat genom feedback från högre uppsatta (Al-Tawfiq et 
al., 2013). En ledare som är en förebild med ett bra ledarstöd när det gäller handhygien 
påverkar även det positivt (Kingston et al., 2017; Tan & Olivo, 2015). En faktor som 
uppkommit i fyra studier är även tillgängligheten att utföra handhygien på arbetsplatsen 
(Tan & Olivo, 2015; Farhoudi et al., 2016; Sadule-Rios & Aguilera, 2017; Kirkland et al., 
2012).  För att främja en god handhygien bör desinfektionsmedel vara tillgängligt vid varje 
vårdpunkt (Tan & Olivo, 2015). Tillämpningen av handhygien hade varit bättre om 
desinfektionsmedel och handfat var mer välplacerade på avdelningen så att de är 
lättillgängliga för personalen att använda (Farhoudi et al., 2016; Sadule-Rios & Aguilera, 
2017; Kirkland et al., 2012).  Sjuksköterskan ansåg att låg tillämpning av handhygien beror 
på brist eller obekväm tillgänglighet till handfat eller desinfektionsmedel (Sadule-Rios & 
Aguilera, 2017; Kirkland et al., 2012). I fyra artiklar har det uppmärksammats att 
handhygienen påverkats av tidsbrist (Kingston et al., 2017; Sadule-Rios & Aguilera, 2017; 
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Wetzker et al., 2016; Knoll et al., 2010). Den höga arbetsbelastningen och stressen som 
tidsbrist medför har visat sig påverkat sjuksköterskans tillämpning av handhygien 
(Wetzker et al., 2016; Knoll et al., 2010). Fler sjuksköterskor nämnde i olika 
undersökningar att tidsbrist var en anledning till att handhygienen inte utfördes korrekt. 
Tidsbristen i många fall beror på den höga arbetsbelastningen och underbemanning 
(Kingston et al., 2017; Sadule-Rios & Aguilera, 2017). Övning av handhygien behöves för 
att utförandet ska bli korrekt, på grund av tidsbrist finns sällan dessa möjligheter, vilket i 
sin tur leder till sämre handhygien. En av artiklarna nämner även att sjuksköterskans 
planering av dagens arbetsuppgifter påverkar om tiden räcker till för en korrekt 
genomförd handhygien (Knoll et al., 2010).     
 
 
Tabell 2. Grön färg (ja) = signifikant skillnad. Röd färg (nej) = Ej signifikant skillnad. Gul färg 
(ja/nej) = alla områden ej signifikanta. Signifikansnivå p <0,05. Procentsatsen (%) i tabellen visar 
hur stor del av deltagarna i studien som svarat specifika svarsalternativ/observeras på varje 
nyckelfynd. 

 

Utbildning 

I elva av de tolv artiklarna var det tydligt att någon form av utbildning på arbetsplatsen 
ökade tillämpningen av handhygien (Kingston et al., 2017; Tan & Olivo, 2015; Wiles et al., 
2015; Farhoudi et al., 2016; Sadule-Rios & Aguilera, 2017; Al-Tawfiq et al., 2013; Marra et 
al., 2013; Kirkland et al., 2012; Knoll et al., 2010; Stock et al., 2016). På vissa arbetsplatser 
informerades sjuksköterskan via affischer och informationsblad över handfat och 
desinfektionsplatser (Tan & Olivo, 2015; Kirkland et al., 2012). På andra arbetsplatser 
användes mer av olika föreläsningar om hur desinfektionen ska utföras och hur händerna 
tvättas på ett korrekt sätt. Diskussionen och reflektion med kollegor kring handhygien 
förbättrade handhygienen (Farhoudi et al., 2016; Sadule-Rios & Aguilera, 2017; Al-Tawfiq 
et al., 2013; Marra et al., 2013; Kirkland et al., 2012). Att träna handtvätt och 
handdesinfektionens olika moment användes också som förbättringsmetod (Sadule-Rios 
& Aguilera, 2017; Stock et al., 2016) Att påvisa bristande handhygien genom uv-lampor 
var ett effektivt sätt för att göra sjuksköterskan medvetna och förbättra handhygien (Wiles 
et al., 2015). I flera av artiklarna var utbildningen grundläggande och handlade om 
information hur smycken ska bäras och hur desinfektion av händerna ska genomföras 
(Stock et al., 2016). Artiklarna visade att bristande kunskap var ofta anledningen till dålig 
handhygien compliance (Stock et al., 2016; Knoll et al., 2010).  Tre av de tolv artiklar 
visade att dålig handhygien berodde på bristande kunskap i utförandet av handhygien 
(Wiles et al., 2015; Knoll et al., 2010; Park et al., 2014). Vid desinfektion av händerna 
missades ofta tummar, naglar och handleder (Wiles et al., 2015; Knoll et al., 2010; Park et 

 Ledarens  
roll 

Feedback Förebild Tillgänglighet Tidsbrist Arbelastning 

Kingston, 
Slevin,  
O'Connell & 
Dunne, 2017  

 
NEJ 
0,4% 

  
NEJ 
95,5% 

  
NEJ 
95,1% 
 

 

Tan & Olivo, 
2015 

JA 
98,9% 
 

JA 
76,9% 

JA 
  97,7% 

JA 
96,5% 

  

Farhoudi et al., 
2016  

   JA/NEJ   

Sadule-Rios & 
Aguilera, 2017  

   JA/NEJ 
36,2% 

JA/NEJ 
25,5% 

JA/NEJ 
51,1% 

Wetzker et al., 
2016  

     JA 
 

Al-Tawfiq, 
Abed, Al-Yami, 
& Birrer, 2013  

 JA 
83% 

    

Kirkland et al., 
2012  

   JA/NEJ 
86% 

  

Knoll, 
Lautenschlaeger 
& Borneff-Lipp, 
2010  

    JA/NEJ 
13% 

JA/NEJ 
13% 
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al., 2014). Stor del av alla sjuksköterskor missade någon del av händerna vid desinfektion 
(Wiles et al., 2015; Park et al., 2014). Större yta av händerna  tvättades vid användning av 
tvål och vatten istället för desinfektionsmedel (Park et al., 2014).   
 
Tabell 3. Grön färg (ja) = signifikant skillnad. Röd färg (nej) = Ej signifikant skillnad. Gul färg 
(ja/nej) = alla områden ej signifikanta.  Signifikansnivå p <0,05. Procentsatsen (%) i tabellen visar 
hur stor del av deltagarna i studien som svarat specifika svarsalternativ/observeras på varje 
nyckelfynd. 

 

 

Diskussion 

Metoddiskussion  

 

Design 
Litteraturöversikten innefattar artiklar med kvantitativ design då det ansågs svara bättre 
mot syftet och att de artiklar som hittades vid första artikelsökningen mestadels var 
kvantitativa. Det som kan hända vid begränsning till bara kvantitativa artiklar istället för 
användning av både kvalitativa och kvantitativa artiklar är att sjuksköterskorna som är 
med i undersökningarna inte själva kan svara på hur de upplever det utan måste hålla sig 
påståenden i en enkätundersökning (Henricson, 2017).  
 

Urval och datainsamling  
Generaliserbarhet är om graden av validiteten och reliabiliteten är så hög att 
litteraturöversiktens resultat är överförbart till andra situationer. Är generaliseringen hög 
kan litteraturstudiens resultat användas till forskning och andra sammanhang 
(Rosenqvist & Andrén, 2006). Urvalet kan påverkas av att det är begränsat med tid under 
kursen, vilket gör det svårt att undersöka ett ämne med mindre publicerat material. Den 
begränsade tiden kan i sin tur också påverka hur artiklarna väljs ut och granskas. 
Reliabiliteten påvisar tillförlitligheten i en kvalitativ litteraturöversikt vilket är viktigt. 

 Utbildning Affischer/ 
kampanjer 

Föreläsning 
/reflektion 

Träning Uv.ljus Bristande 
utförd 
hand 
hygien 

Kingston, 
Slevin,  
O'Connell & 
Dunne, 2017  

JA 
54% 

JA 
85% 

    

Tan & Olivo, 
2015  

JA 
88,4% 

JA 
94,4% 

    

Wiles, Roberts 
& Schmidt 2015  

   JA JA JA 

Park et al., 2014       NEJ 
90,5% 

Farhoudi et al., 
2016  

JA 
72,7% 

     

Sadule-Rios & 
Aguilera, 2017  

JA/NEJ 
53% 

     

stock et al., 2016 JA 
79,2% 

  JA 
79,2% 

  

Al-Tawfiq, 
Abed, Al-Yami, 
& Birrer, 2013  

JA 
85% 

JA 
83% 

    

Marra et al., 
2013  

JA 
62% 

JA  
62% 

JA 
71,1% 

   

Kirkland et al., 
2012  

JA/NEJ 
96% 

JA/NEJ 
96% 

 JA/NEJ 
96% 

  

Knoll, 
Lautenschlaeger 
& Borneff-Lipp, 
2010  

JA     JA/NEJ 
6% 
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Kvalitetsgranskningen har genomförts gemensamt för att reliabiliteten ska vara högre på 
examensarbetet. Kvalitetsgraden på de olika artiklarna som valts ut varierar från högsta 
grad till medelgrad enligt kvalitetsgranskningsmallen från Jönköpings universitet (bilaga 
3). Validiteten är viktig i en kvantitativ litteraturöversikt för att påvisa trovärdigheten. 
Validiteten kan ha påverkats beroende på hur mallens olika frågor uppfattats. För en ökad 
validitet så används två databaser. Dessa databaser är CINAHL och Medline på grund av 
att de innehåller artiklar om omvårdnad. Det kan ha varit en svaghet att enbart använda 
sig av två databaser då mer fakta kunde ha hittats vid användning av flera databaser men 
då tillräckligt med fakta återfanns valdes att enbart använda dessa.  Sökningen kan även 
ha påverkats av att språket på examensarbetet är på svenska och artiklarna är på engelska 
så översättning krävdes det är då inte säkert att orden byter exakt samma sak på de olika 
språken. Alla artiklar som är valda är peer reviewed vilket stärker validiteten. Studier om 
sjuksköterskestudenter valdes att exkluderade då examensarbetet inkluderar 
legitimerade sjuksköterskor (Henricson, 2017).  
 

Dataanalys  
En analysmodell på tre steg från Friberg (2017) användes vid framtagning av nyckelfynd 
till resultatet. Att använda sig av en analysmodell är en styrka för arbetet då det finns en 
plan för hur dataanalysen ska gå till under arbetas gång (billhult, 2017). Vid 
enkätundersökningar kan resultatet påverkas av hur deltagarna kan uppfatta frågorna och 
svaren olika (Henricsson, 2017). Observationerna och enkäterna var anpassade efter all 
vårdpersonal vilket kan ses som en svaghet för reliabiliteten. Vissa av enkäterna i 
artiklarna har även ett större bortfall när det gäller de som svarat, det framgår dock inte 
om det beror på att de inte vill medverka eller om enkäten är fel genomförd. Bortfall kan 
vara en svaghet för validiteten då alla som svarade på första enkäten inte svarade på andra 
enkäten vilket kan ha påverkat resultatet. Observation är även en metod som uppkommer 
i flera artiklar, vilket kan påverka resultatet i artikeln på så sätt att observatören har sina 
förkunskaper och kan påverkas av omgivningen. Det är dock en styrka att 
undersökningarna genomförts på olika sätt då de kan ge olika infallsvinklar. Studierna är 
dessutom gjorda i olika delar av världen i de olika artiklarna, på så sätt kan resultatet 
variera på grund av de olika kulturerna i de olika länderna men även för att 
sjukhussystemen inte ser likadana ut. När artiklarna analyserades så har det genomförts 
av båda uppsatsförfattarna för att viktig information inte ska missas. Även för att 
författarna kan ha en förförståelse inom ämnet vilket gör så att exkludering av något 
viktigt eller inkluderar sådant som inte är relevant för syftet. Under examensarbetets gång 
har texten lästs och analyserats även av andra studenter och handledaren ett flertal gånger 
som sedan har lämnats tillbaka med feedback, denna metod ökar trovärdigheten på 
arbetet för att om flera läser texten minskar risken för att förkunskaper påverkat den 
(Henricsson, 2017). Realiteten är hög genom att samma faktorer framkommit i fler av 
artiklarna då sju av artiklar kommit fram till att sjuksköterskans attityd påverkar 
tillämpningen av handhygien, åtta artiklar har kommit fram till att arbetsmiljön påverkar 
tillämpningen av handhygien och elva artiklar har kommit farm till att utbildning 
påverkar tillämpningen av handhygien (Billhult, 2017a). Generaliserbarheten bör vara 
hög för att veta giltighet utanför studien. Den ansågs hög i översikten på grund av att 
antalet deltagare i resultatartiklarna var många sjuksköterskor. Deltagandet i 
resultatartiklarna var i blandad ålder vilket är en styrka för resultatet. En svaghet är dock 
att det inte framkommer antalet kvinnor och män i alla resultatartiklar (Priebe & 
Landström, 2017). I vissa av resultatartiklarna fanns det även statistik om andra 
professioner vilket inte visas i resultatet då enbart information kring sjuksköterskan 
inkluderades.  
 
 

Resultatdiskussion 

Attityder till handhygien   
Litteraturöversiktens resultat påvisar att de flesta avdelningar har en ansvarig 
sjuksköterska som har ansvar för att upprätthålla hygienrutinerna på avdelningen, den 
personen är ansvarig för att förmedla och utveckla kunskapen vidare till resterande 
sjukvårdspersonal. Denna personen ses som viktig för att upprätthålla god hygien på 
avdelningen. Detta resultat stärks upp med ett flertal artiklar och stärker att en ansvarig 
hygiensjuksköterska är viktigt för att upprätthålla god hygien (Huis et al. 2013; Lindh et 
al. 2013; Takahashi & Turale, 2010; Akyol, 2005). En god hygien lägger sedan grunden för 
en säker vård (Barnsteiner, 2013). Resultatet visar också att team och ledarstyrda 
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handhygienstrategier bidrog till en positiv långsiktig förändring när det gäller 
handhygien, vilket även Huis et al (2013) påvisar. En faktor som har negativt inflytande 
på handhygienen är om chefer inte visar ansvar eller föregår med gott exempel som 
förebilder för sin personal, Detta påvisades både i översikten resultat och i Lindhs et al 
(2013) artikel. Vårt resultat visade att en vanlig förekomst är att personal utför 
handhygien men på ett otillräckligt eller felaktigt sätt. De rutiner som finns på 
arbetsplatsen följs inte alltid, det är också kopplat till attityder och beteende hos de 
anställda detta kan vi se i resultatet. Samma resultat stärks upp med flera artiklar som 
säger att handhygienen ofta utförs men på ett felaktigt sätt (Kuzu, et al. 2005; Jackson, 
Lowton & Griffiths 2013). 
 

Arbetsmiljö    
I resultatet av litteraturöversikten under kategorin arbetsmiljö var det flera artiklar som 
visade att hög arbetsbelastning och tidsbrist var en källa till dålig handhygien. Detta kan 
få allvarliga konsekvenser då man i andra studier presenterat att låg tillämpning av 
handhygien ökade antalet vårdrelaterade infektioner (Boyce & Pittet 2002; Lam, Lee, & 
Lau, 2004). Fler vårdrelaterade infektioner betyder mer osäker vård för patienterna (Olds, 
Aiken, Cimiotti & Lake, 2017; Barnsteiner, 2013).  De basala hygienrutinerna ska följas så 
att vårdrelaterade infektioner inte orsakas av sjukvårdspersonalens missar 
(Folkhälsomyndigheten, 2016). Vårdrelaterade infektioner leder till ökade kostnader 
inom vården, vilket resulterar i nedskärning av personal för att spara pengar. Detta är 
väldigt motsägelsefullt eftersom nedskärningar av personal leder till en ökad 
arbetsbelastning, som gör att cirkel börjar om (Lundholm, 2006; Pittet et al., 2000; Akyol, 
2005). Översiktens resultat visar att brist på utrustning eller material ses också påverka 
hygienrutinerna negativt. Det resultatet hittas även i Lindhs et al (2013) resultat. Sämre 
hygienrutiner påverkar även säker vård negativt (Barnsteiner, 2013). En lättutvecklad 
strategi för att öka följsamheten med handhygien är sprida ut handdesinfektionsmedel på 
avdelningen och göra det mer tillgängligt på avdelningen (Takahashi & Turale, 2010). I 
studiens resultat kan vi tydligt se att hög arbetsbelastning och tidsbrist leder till sämre 
handhygien. Rogers et al (2004) menar att hög arbetsbelastning leder till personalbrist, 
trots detta så ökar patientantalet per sköterska och arbetsskiften blir längre och det 
registreras mer övertid. Detta medför risker för vårdrelaterade infektioner och påverkar 
patientsäkerheten och säkervård för patienten (Barnsteiner, 2013; Rogers et al. 2004). 
Sjuksköterskan hade också brist på återhämtning och vila mellan passen, sjuksköterskan 
sov bara i snitt fem och en halv timme mellan kvällspass och morgonpass. Även detta 
påverkar vårdkvaliteten och risker för patienten (Geiger Brown et al. 2011). 
   

Utbildning   
Utbildning var den kategorin som hittades i flest artiklar i översiktens resultat. Detta anses 
viktigast för att upprätthålla säker vård (Barnsteiner, 2013). Litteraturöversiktens resultat 
visar att utbildningsnivån och ålder på utbildningen har stor betydelse. Liknande resultat 
hittas i flera utomstående artiklar som säger att personal med äldre utbildning och lägre 
utbildningsnivå hade sämre handhygien, detta även att sjuksköterskan har skyldighet att 
uppdatera sin kunskap för att bibehålla en säker vård (Warren, 2013; Lindh et al. 2013). 
Kunskap och utveckling gällande infektionsvägar och smittvägar ökande följsamheten för 
handhygien (Takahashi & Turale, 2010), vilket även påvisades i översiktens resultat. 
Resultatet i översikten visade att handdesinfektionsmedel inte användes eftersom 
personal trodde att de får torr hud av desinfektionsmedlet. Flera källor visar att utbildning 
om ämnet leder till ökad kunskap om att desinfektionsmedel är återfuktande 
(Folkhälsomyndigheten, 2016; Girou, Loyeau, Oppein, Legrand & Brun-Buisson, 2002). I 
översiktens resultat kan man se att utbildning inom handdesinfektion ökat följsamheten 
för god handhygien, detta styrks bland annat i Costers studie där ses tydligt att 
följsamheten ökade efter kampanjer och utbildning hur sjuksköterskan skulle 
desinfekterade händerna. Det gav bäst resultat om sjuksköterskan praktiskt få träna på 
momentet att desinfektera (Costers et al., 2012).  
 

Slutsatser och kliniska implikationer 

Det har framkommit att det är flera faktorer som påverkar hur sjuksköterskan tillämpar 
handhygien. Genom utbildning och träning kan sjuksköterskan påverkas positivt till att 
öka sin tillämpning av god handhygien. Hur chefer förhåller sig till handhygien har också 
visats sig ha en positiv påverkan på den anställda sjuksköterskan. Det har även visats sig 
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att sjuksköterskan tillämpar hygienrutinerna på olika grunder en del för att inte sprida 
vidare vård relaterade infektioner mellan patienterna och en del för att själva inte bli 
sjuka. Om handhygienen hade varit korrekt genomförd av all vårdpersonal hade 50% av 
alla vårdrelaterade infektioner kunnat undanvikas. Då hade patientsäkerheten varit högre 
och vårdkostnaderna lägre för samhället.  

Litteraturöversiktens resultat kan användas av sjuksköterskor men även av annan 
vårdpersonal då den visar flera faktorerna som påverkar deras tillämpning av handhygien. 
Man ska tänka på varför man genomför handhygien och hur man genomför sin 
handhygien. Kolla hur tillgängligheten ser ut på sin arbetsplats och ifrågasätta sin chef 
hur de jobbar med hur handhygienen ska bli bättre på arbetsplatsen. Att förbättra 
handhygien är viktigt för patienter för att minska vårdskador och lidande.  Även för deras 
närstående för att öka trygghet. För samhället kan det påverka på så sätt att 
vårdkostnaderna kan minska och pengarna istället kan läggas på fler välbetalda 
sjuksköterskor. Det är enkelt och billigt att genom utbildning förbättra handhygien och 
minska vårdrelaterade infektion, vilket i sin tur sparar pengar för att lägga på andra saker.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

12 
 

Referenser 

Resultatartiklar benämns med * 

Akyol, A.D. (2005). Hand hygiene among nurses in Turkey: Opinions and practices. 
Journal of Clinical Nursing, 16, 431-437. 
 
Allegranzi, B., & Pittet, D. (2009). Role of hand hygiene in healthcare-associated 
infection prevention. Journal of hospital infection,2009 (73), 305-315. doi: 
10.1016/j.jhin.2009.04.019 

 

*Al-Tawfiq, Abed, Al-Yami, & Birrer. (2013). Promoting and sustaining a hospital-wide, 
multifaceted hand hygiene program resulted in significant reduction in health care-
associated infections. AJIC: American Journal of Infection Control, 41(6), 482-486 

 

Andersson, Å. (2013). Utveckling av kvalitet och säker vård och omvårdnad i sverige. I G. 
Sherwood & J. Barnsteiner (Red.), Kvalitet och säkerhet inom omvårdnad : Sex 
grundläggande kärnkompetenser (s.51-59). Lund: Studentlitteratur. 

 
Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser (2. uppl.) Lund, Sverige: 
Studentlitteratur.  
 
Barnsteiner, J. (2013). Säker vård. I G. Sherwood & J. Barnsteiner (Red.), Kvalitet och 
säkerhet inom omvårdnad : Sex grundläggande kärnkompetenser (s.125-144). (G. 
Grip, Övers.). Lund: Studentlitteratur. 
 
Billhult, A. (2017). Kvantitativ metod och stickprov. I M. Henricsson (red.) Vetenskaplig 
teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad (s. 99-110). Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Billhult, A. (2017a). Mätinstrument och diagnostiska test. I M. Henricsson (red.) 
Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad (s. 133-143). 
Lund: Studentlitteratur. 
 
Billström, A. (2017). Kvantitativ metod och stickprov. I M. Henricson (Red.), 
Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad (s. 57-80). 
Lund: Studentlitteratur. 
 
Boyce, J.M., & Pittet, D. (2002). Guideline for Hand Hygiene in Health-Care Settings. 
Morbidity and Mortality Weekly Reports. Recommendations and Reports, 51, 1-45. 
 
Burroughs, R., Dmytrow, B. & Lewis, H. (2007). Trends in nurse practitioner 
professional liability: an analysis of claims with risk management recommendations. 
Journal of Nursing Law, 11 (1), 53-60. 
 
Colgan, J., Jeong, S., Hickey, N., & King, J. (2016). The clinical nurse consultant role in 
incident surveillance and patient safety: A case report. The Australian Journal of 
Nursing Practice, Scholarship & Research, 24(5), 463-468. 
https://doi.org/10.1016/j.colegn.2016.09.007 

 
Costers, M., Viseur, N., Catry, B., & Simon, A. (2012). Four multifaceted countrywide 
campaigns to promote hand hygiene in Belgian hospitals between 2005 and 2011: 
Impact on compliance to hand hygiene. Eurosurveillance, 17(18), 12-17. 
 
Disch, J. (2013).Samverkan i team. I G. Sherwood & J. Barnsteiner (Red.), Kvalitet och 
säkerhet inom omvårdnad : Sex grundläggande kärnkompetenser (s.79-98). (G. Grip, 
Övers.). Lund: Studentlitteratur. 
 



 

13 
 

Duckro, A. N., Blom, D. W., Lyle, E. A., Weinstein, R. A., & Hayden, M. K. (2005). 
Transfer of vancomycin-resistant enterococci via health care worker hands. Archives of 
internal medicine, 165(3), 302-307. 
 
EBSCO Host. (2017). Medline database. Hämtad 7 oktober, 2018, från 
https://www.ebscohost.com/nursing/products/medline-databases  
 
Elo, S., & Kyngäs, H. (2008). The qualitative content analysis process. Journal of 
Advanced Nursing, 62(1), 107-115. 
 
*Farhoudi, F., Sanaei Dashti, A., Hoshangi Davani, M., Ghalebi, N., Sajadi, G., & 
Taghizadeh, R. (2016). Impact of WHO Hand Hygiene Improvement Program 
Implementation: A Quasi-Experimental Trial. BioMed Research International, 2016, 7 
 
Folkhälsomyndigheten. (2016). Patientsäkerhet och vårdrelaterade infektioner. 
Hämtad den 8 oktober 2018 från https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-
beredskap/vardhygien-och-vardrelaterade-infektioner/patientsakerhet-och-
vardrelaterade-infektioner/  
 
Folkhälsomyndigheten. (2018). Handhygien. Hämtad den 8 oktober 2018 från 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vardhygien-och-
vardrelaterade-infektioner/handhygien/  
 
Folkhälsomyndigheten. (2018). Rena händer förebygger vårdrelaterade infektioner. 
Hämtad den 10 oktober 2018 från https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-
press/nyhetsarkiv/2018/maj/rena-hander-forebygger-vardrelaterade-infektioner/  
 
Friberg, F. (2017). Att görs en litteraturöversikt. I F. Friberg (Red.) Dags för uppsats: 
Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (3 uppl.. ed.). Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Geiger-Brown, J., & Trinkoff, A. (2011). The Impact of Work Schedules, Home, and 
Work Demands on Self-Reported Sleep in Registered Nurses. Journal of Occupational 
and Environmental Medicine, 53(3), 303-307. 
 
Girou, E., Loyeau, S., Oppein, F., Legrand, P., & Brun-Buisson, C. (2002). Efficacy of 
handrubbing with alcohol based solution versus standard handwashing with antiseptic 
soap: Randomised clinical trial. British Medical Journal, 325(7360), 362-365. 
 
Gustafson, P., Ahlberg J., Ekstedt M., Lindh M., Pukk Härenstam K., Rutberg H., (2015) 
Säkrare svensk sjukvård kräver sammanhållet och uthålligt arbete. Läkartidning. 
2015;112:DHMM.  
 
Hartman, S. (2003). Skrivhandledning för examensarbete och rapporter. Stockholm: 
Natur och kultur.  
 
Helsingforsdeklarationen. (2013). Hämtad den 17 oktober 2018, från 
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-
medical-research-involving-human-subjects/ 
 
Henricson, M. (2017). Diskussion. I M. Henricsson (red.) Vetenskaplig teori och metod: 
från idé till examination inom omvårdnad (s. 57-80). Lund: Studentlitteratur. 
 
 
Huis, A., Holleman, G., Achterberg, T., Grol, R., Schoonhoven, L. & Hulscher, M. (2013). 
Explaining the effects of two diffrent strategies for promoting hand hygiene in hospital 
nurses: a process evalutating alongside a cluster randomised controlled trial. 
Implementation Science, 8, 41 
 
Jackson, C., Lowton, K., & Griffiths, P. (2013). Infection prevention as “a show”: A 
qualitative study of nurses’ infection prevention behaviors. International Journal of 
Nursing Studies, 51(2014), 400-408. 



 

14 
 

Jang, T. N., Lee, S. H., Huang, C. H., Lee, C. L., & Chen, W. Y. (2009). Risk factors and 
impact of nosocomial Acinetobacter baumannii bloodstream infections in the adult 
intensive care unit: a case–control study. Journal of hospital infection, 73(2), 143-150. 
 
Johnson, J. (2013).Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling. I G. Sherwood & J. 
Barnsteiner (Red.), Kvalitet och säkerhet inom omvårdnad : Sex grundläggande 
kärnkompetenser (s.99-114). (G. Grip, Övers.). Lund: Studentlitteratur. 
 
Kapil, R., Bhavsar, H.K. & Madan, M. (2014). Hand hygiene in reducing transient flora 
on the hands of healthcare workers: An educational intervention. Indian Journal of 
Medical Microbiology, (2015) 33(1): 125-128 doi: 10.4103/0255-0857.148409 

 
Kim, & Jang. (2018). Who Comes to the Emergency Room with an Infection from a 
Long-term Care Hospital? A Retrospective Study Based on a Medical Record 
Review. Asian Nursing Research, 12(4), 293-298. 
 
Kingston, L., O, Connell, N.H., & Dunne, C.P. (2016). Hand hygiene-related clinical trials 
reported since 2010: A systematic review. Journal of Hospital Infection, 92(4), 309-320. 
 
*Kingston, L., Slevin, B.,  O'Connell, N., & Dunne, P. (2017). Hand hygiene: Attitudes 
and practices of nurses, a comparison between 2007 and 2015. AJIC: American Journal 
of Infection Control, 45(12), 1300-1307 
 
*Kirkland, K., Homa, K., Lasky, R., Ptak, J., Taylor, E., & Splaine, M. (2012). Impact of a 
hospital-wide hand hygiene initiative on healthcare-associated infections: Results of an 
interrupted time series. BMJ Quality & Safety, 21(12), 1019-1026.  
 
Kjellström, S. (2017). Forskningsetik. I M. Henricson (Red.). Vetenskaplig teori och 
metod: från idé till examination inom omvårdnad (s. 57-80). Lund: Studentlitteratur. 
 
*Knoll, M., Lautenschlaeger, C., & Borneff-Lipp, M. (2010). The impact of workload on 
hygiene compliance in nursing. British journal of nursing, 19(16), S18-S22. 
 
Kristensson, J. (2014). Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik för 
studenter inom hälso- och vårdvetenskap (1. utg.. ed.). Stockholm: Natur & Kultur. 
 
Kuzu, N., Özer, F., Aydemir, S., Nevzat Yalcin, A., & Zencir, M. (2005). Compliance With 
Hand Hygiene and Glove Use in a University-Affiliated Hospital. Infection Control and 
Hospital Epidemiology, 26(3), 312-315. 
 
Lam, B. C., Lee, J., & Lau, Y. L. (2004). Hand hygiene practices in a neonatal intensive 
care unit: a multimodal intervention and impact on nosocomial infection. Pediatrics, 
114(5), e565-e571.  
 
Lindahl, B., & Skyman, E. (2014) Kroppen, Kroppslig vård och hygien. I A.K. Edberg., & 
H. Wijk. (Red.), Omvårdnadens grunder Hälsa och ohälsa (s.121-150) Lund: 
Studentlitteratur AB 
 
Lindh, M., Kihlgren, A. & Perseius, K-I. (2013). Factors influencing to hygiene routines 
in community care – the viewpoint of medically responsible nurses in Sweden. 
Skandenavian Journal of Caring science, 27, 224-230. 
 
Lundholm, R. (2006). Vårdrelaterade infektioner – Vad är det, hur vanligt är de, vilka 
drabbas och vilka konsekvenser får de?. I Socialstyrelsen (Red.), Att förebygga vård- 
Relaterade infektioner- Ett kunskapsunderlag (s.19-28). Lindesberg: Bergslagens 
Grafiska. Tillgänglig via: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/3692c757601b40eda5e49f890c2d
11ca/att-forebygga-vardrelaterade-infektioner-ett-kunskapsunderlag-2006-123-12.pdf 
 
*Marra, Noritomi, Westheimer Cavalcante, Sampaio Camargo, Bortoleto, Durao Junior, 
. . . Edmond. (2013). A multicenter study using positive deviance for improving hand 
hygiene compliance. AJIC: American Journal of Infection Control, 41(11), 984-988. 



 

15 
 

Mathur, P. (2011). Hand hygiene: Back to the basics of infection control. Indian Journal 
of Medical Research, 134(11), 611-620. 
 
Olds, D.M., Aiken, L.H., Cimiotti, J.P., & Lake, E.T (2017). Association of nurse work 
environment and safety climate on patient mortality: A cross-sectional study. 
International Journal of Nursing Studies, 74, 155-161. 
doi:10.1016/j.ijnurstu.2017.06.004  
 
Oliveira, A-C., Cardoso, C-S., & Mascarenhas, D. (2009). Contact precautions in 
Intensive Care Units: facilitating and inhibiting factors for professionals’ adherence. 
Journal of SaoPaulo University School of Nursing, 44(1), 159-163 

 
*Park, Hee-Youn, Kim, Sun-Kyung, Lim, Young-Ju, Kwak, Sun-Hee, Hong, Min-Jee, 
Mun, Hyang-Mi, . . . Choi, Sang-Ho. (2014). Assessment of the appropriateness of hand 
surface coverage for health care workers according to World Health Organization hand 
hygiene guidelines. AJIC: American Journal of Infection Control, 42(5), 559-561 

Patel, R. & Davidson, B., (2011). Forskningsmetodikens grunder. Tekniker för att samla 
information (s. 67-110).  Lund: Studentlitteratur. 

Pittet, D., Hugonnet, S., Harbarth, S., Mourouga, P., Sauvan, V., Touveneau, S., V 
Perneger, T. (2000). Effectivness of a hospital-wide programmet to improve compliance 
with hand hygiene. The Lancet, 2000(356), 1307-12. 
 
Polit, D. F., & Beck, C. T. (2017). Nursing Research: Generating and Assessing Evidence 
for Nursing Practice. Philadelphia: Wolters Kluwer Health, Lippincott Williams & 
Wilkins.  
 
Priebe, G. & Landström, C. (2017). Den vetenskapligakunskapen möjligheter och 
begränsningar – grundläggande vetenskapsteori. I M. Henricsson (red.) Vetenskaplig 
teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad (s. 25-41). Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Ramos Batista, J., Souza Leite, K. N., Ximenes Oliveira, S., Campos de Medeiros, R., 
Araujo de Souza, T., & Galdino de Lima, M. M. (2017). Knowledge of the Nursing team 
in the main types of hospital infections. Journal of Nursing UFPE on line-ISSN: 1981-
8963, 11(12), 4946-4952. 
 
Ransjö, U. & Åneman, C. (2006). Smittspridning och skyddsåtgärder. I Socialstyrelsen 
(Red.), Att förebygga vård- Relaterade infektioner- Ett kunskapsunderlag (s.64-84). 
Lindesberg: Bergslagens Grafiska. Tillgänglig via: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/3692c757601b40eda5e49f890c2d
11ca/att-forebygga-vardrelaterade-infektioner-ett-kunskapsunderlag-2006-123-12.pdf 
 
Rashvand, F., Ebadi, A., Vaismoradi, M., Salsali, M., Yekaninejad, M., Griffiths, P., & 
Sieloff, C. (2017). The assessment of safe nursing care: Development and psychometric 
evaluation. Journal of Nursing Management, 25(1), 22-36. 
 
Richards, C. (2002). Infections in residents of long-term care facilities: An agenda for 
research. Report of an expert panel. Journal of the American Geriatrics Society 50(3): 
570-576. 
 
Rogers, A., Hwang, W., Scott, L., Aiken, L. & Dinges, D. (2004). The working hours of 
hospital staff nurses and patient safety. Health Affairs, 23, 202–212. 
 
Rosenqvist, M.M. & Andrén, M. (2006). Uppsatsens mystik – om konsten att skriva 
uppsats och examensarbete. Att få svar på sin undersökningsfråga (ss.69-86). Uppsala: 
Hallgren & Fallgren.  
 
*Sadule-Rios, N., & Aguilera, G. (2017). Nurses’ perceptions of reasons for persistent low 
rates in hand hygiene compliance. Intensive and Critical Care Nursing, 42, 17-21 
 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/3692c757601b40eda5e49f890c2d11ca/att-forebygga-vardrelaterade-infektioner-ett-kunskapsunderlag-2006-123-12.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/3692c757601b40eda5e49f890c2d11ca/att-forebygga-vardrelaterade-infektioner-ett-kunskapsunderlag-2006-123-12.pdf


 

16 
 

Sax, H, Allegranzi, B, Uckay, I, Larson, E, Boyce, J, Pittet, D. (2007). My five moments 
for hand hygiene: a user-centred design approach to understand, train, monitor and 
report hand hygiene. Journal of Hospital Infection 67(1), 9-21.  
 
SBU. (2017). Tillit är grunden ör vårdens och omsorgens insatser. Hämtad den 29 maj 
2019 från https://www.sbu.se/sv/publikationer/vetenskap-och-praxis/tillit-ar-grunden-
for-vardens--och-omsorgens-insatser/ 
 
SFS 2010:659. Patientsäkerhetslagen. Hämtad den 8 oktober 2018 från 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659  
 
SFS 2017:30. Hälso- och sjukvårdslagen. Hämtad den 8 oktober 2018 från 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30 
 
Smith, S-J., Young, V., Robertson, C., & Dancer, S-J. (2011). Where do hands go? An 
audit of sequential hand-touch events on a hospital ward. Journal of Hospital Infection, 
80(2012), 206- 211. doi:10.1016/j.jhin.2011.12.007 
 
Socialstyrelsen. (2018). Minska risken för vårdrelaterade infektioner, VRI. Hämtad den 
8 oktober 2018 från 
https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/risker/vardskadeomraden/vri-
vardrelaterade-infektioner 
 
Socialstyrelsen. (2009). God vård- säker vård. Hämtad den 20 oktober 2018 från 
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126-
72/Documents/God%20vård%20Säker%20vård.pdf  
 
Soop, M., Fryksmark, U., Köster, M., & Haglund, B. (2008). Vårdskador på sjukhus är 
vanliga: Majoriteten går att undvika, visar journalstudie. Lakartidningen, 105(23), 1748-
1752. 
 
*Stock, Tebest, Westermann, Samel, Strohbücker, Stosch, . . . Redaèlli. (2016). 
Implementation of an innovative hands-on training to improve adherence to hygiene 
rules: A feasibility Study. Nurse Education Today, 36, 407-411 
 
Sugishita, K., Saito, T., & Iwamoto, T. (2018). Risk factors for nursing‐ and healthcare‐
associated urinary tract infection. Geriatrics & Gerontology International, 18(8), 1183-
1188. 
 
Svensk sjuksköterskeförening. (2016). Säker vård- en kärnkompetens för vårdens 
samtliga professioner. Hämtad den 18 oktober 2018 från 
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-
svensk-sjukskoterskeforening/kvalitet-publikationer/saker-vard_2016.pdf 
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    5(5) 
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Bilaga 2 Artikelmatris  

Författare 

Tidskrift 

År  

Land 

Titel Syfte Design  

 

Metod 

Deltagare  Resultat Kvalitetsgra

d 

Kingston, L. M., 

Slevin, B. L., 

O,connell, N. 

H., & Dunne, 

C.P.  

 

AJIC: American 

Journal of 

Infection 

Control 

 

2017 

 

Irland 

Hand hygiene: 

Attitudes and 

practices of 

nurses, a 

comparison 

between 2007 

and 2015 

Syftet var att jämföra 

reslutatet från två studier 

gällande handhyginen, 

attityder om handnygien och 

tillämpning av handhygien 

bland sjukskötereskor 

 

Kvantitativ  

 

2007 och 2015 gjordes 

en slumpmässig 

enkätundersökning bland 

de anställda på flera 

universitetssjukhus.   

2007 var det 171 

sjuksköterskor 

som deltog.  

2015 var det 287 

sjuksköterskor 

som deltog.   

Attityden till handhygien 

hade förbättrats under 2007 

till 2015. Sjuksköterskor med 

kortare erfarenhet tillämpade 

handhygien bättre vilket 

resulterade i färre 

vårdrelaterade infektioner  

 

12/12 

Tan, J. A. K., & 

Olivo, j  

 

International 

Journal of 

Caring Sciences 

 

2015 

 

 

Saudiarabien 

Assessing 

Healthcare 

Associated 

Infections and 

Hand Hygiene 

Perceptions 

amongst 

Healthcare 

Professional 

Syftet med studien är att 

bedöma uppfattningen om 

handhygien bland 

vårdpersonal som läkare och 

sjuksköterskor 

 

kvantitativ 

 
Enkätstudie med 21 

frågor 

87 deltagare  

 

64,4% var 

sjuksköterkor 

Resultatet visade att 

personalen va medvetna om 

att vårdrelaterade infektioner 

påverkar patienter och att 

flera av dem kommet att 

utveckla det. De vet även att 

en god handhygien är 

effektivt för att förebygga 

vårdrelaterade infektioner  

 

11/12 

Wiles, L. L.  

Journal of 

Emergency 

Nursing 

 

2015  

 

United states  

Keep it clean: a 

visal approach 

to reinforce 

hand hygien 

compliance in 

the emergency 

department.  
 

Syftet med denna artikel var 

att beskriva kvalitén före och 

efter ett förbättringsprojekt 

om handhygienspraxis 

 

Kvantitativ  

 

Test har gjorts med UV-

ljus före och efter 

utbildning om riktlinjer 

kring handhygien  

95 deltagande 

sjuksköterskor  

En god handhygien har 

positiv inverkan på 

patientsäkerheten och 

infektionsbekämpningen.  

11/12 
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Park, Hee-

Youn, Kim, 

Sun-Kyung, 

Lim, Young-Ju, 

Kwak, Sun-Hee, 

Hong, Min-Jee, 

Mun, Hyang-

Mi, Park, So-

Yeon 

 

AJIC: American 

Journal of 

Infection 

Control 

 

2014 

 

Korea 

 

 

Assessment of 

the 

appropriateness 

of hand surface 

coverage for 

health care 

workers 

according to 

World Health 

Organization 

hand hygiene 

guidelines 

 

Syftet var att övervaka 

tekniken som vårdpersonalen 

använde när det spritade och 

tvättade händerna.  

Man använde en 5 

stegsverktyg för att se 

om vårdpersonal 

använde en optimal 

teknik för 

handdesinfektion och 

handtvätt. 

Ett sjukhus i 

korea med 2700 

sängar. Man 

observerade 

vårdpersonal vid 

4960 tillfällen. 

Varav 3398 

tillfällen utfördes 

av sjuksköterskor. 

90.5% av sjuksköterskorna 

tillämpade god teknik när det 

spritade eller tvättade 

händerna, jämfört med läkare 

som hamnade på 76.2% 

Tekniken var bättre vid 

handtvätt än vid 

handdesinfektion.  

11/12 

Farhoudi, F., 

Sanaei Dashti, 

A.,  Hoshangi 
Davani, M., 

Ghalebi, N., 

Sajadi, G., and 

Taghizadeh. R., 

 

BioMed 

Research 

International 

 

2016 

 

Iran 

 

Impact of WHO 

Hand Hygiene 

Improvement 
Program 

Implementation: 

A Quasi-

Experimental 

Trial 

 

utvärdera effekten av WHO: s 

handhygienförbättringsstrateg

i bland vårdpersonal i ett 
utvecklingsland.  

Observationsstudie  

 

projektet omfattade fem 
steg 

anläggningsberedskap, 

baslinjeutvärdering, 

genomförande, 

uppföljningsbedömning 

och pågående 

planerings- och 

granskningscykel.  

 

Största sjukhuset 

i Iran, 

1000bäddar på 54 
avdelningar. 

I studien deltog 

14 avdelningar. 

 

Sjukvårdspersona

l från akut, 

intensiv, medicin 

och kirurg 

avdelningar 

110/193 tillfällen 

utfördes av 

sjuksköterskor 

Efter användning av WHO’s 

Hand hygiene promotion, 

kunde man se tydliga 
förbättringar kring 

handhygien. 

12/12 

Sadule-Rios, N., 

& Aguilera, G  

Nurses’ 

perceptions of 

Syftet med denna studie var 

att utforska sjuksköterskors 

Enkätundersökning  47 sjuksköterskor 

deltog  

Största orsaken till dålig 

handhygien enligt 

11/12 
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Intensive and 

Critical Care 

Nursing 

 

2017 

 

United states  

 

reasons for 

persistent low 

rates in hand 

hygiene 

compliance  

uppfattning av orsaken till 

fortsatt låg tillämpning till 

handhygien  

sjuksköterskorna berodde på 

underbemanning och hög 

arbetsbelastning.  

Stock, Tebest, 

Westermann, 

Samel, 

Strohbücker, 

Stosch, 

Wenchel, and 

Redaèlli 

 

A feasibility 

Study. Nurse 

Education 

Today 

 

2016 

 

Tyskland  

Implementation 

of an innovative 

hands-on 

training to 

improve 

adherence to 

hygiene rules: A 

feasibility Study  

 

Att bedöma 

genomförbarheten av en 

innovativ praktisk utbildning 

för att förbättra efterlevnaden 

av hygienregler under 

standardiserade och under 

verkliga förhållanden. 

 

Praktiskt utbildning med 

12 veckors observation 

före och efter 

utbildningen,  

50 sjuksköterskor  Studien visade att 

tillämpningen av handhygien 

ökade efter träning av 

handhygien 

10/12 

 

 

W. Wetzker, K. 

Bunte-

Scho¨nberger, J. 

Walter, G. 

Pilarski, P. 

Gastmeier*, Ch. 

Reichardt 

 

Journal of 

Hospital 

Infection 

 

2016 

 

Tyskland 

Compliance 

with hand 

hygiene: 

reference data 

from the 

national hand 

hygiene 

campaign in 

Germany 

 

En rapport för 
datainsamlingen för ett 
nytt observationsverktyg 
gällande handhygien.  

Compliance av 

handhygien mättes av 

erfaren personal med 

hjälp av ett 

observationsvertyg 

grundat på WHO 

riktlinjer.  

120809 

observationer när 

handhygien 

tilllämpades. 

75655 tillfällen 

utfördes av 

sjuksköterskor 

Sjuksköterskor hade en 

signifikant bättre handhygien 

än läkare.  

I 72% av observationerna var 

handhygienen tillräcklig.  

10/12 
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Al-Tawfiq, 

Abed, Al-Yami, 

& Birrer.  

 

AJIC: American 

Journal of 

Infection 

Control 

 

2013 

 

 

 

Saudiarabien 

 

 

 

Promoting and 

sustaining a 

hospital-wide, 

multifaceted 

hand hygiene 

program 

resulted in 

significant 

reduction in 

health care-

associated 

infections 

 

 

Vårt mål var att bedöma 

överensstämmelsen med 

handhygien över tid genom att 

använda en mångfacetterad 

tillvägagångssätt för 

handhygien. Dessutom 

bedömde vi graden av 

enhetrelaterade infektioner. 

 

Detta är en beskrivande 

tidsseriestudie med en 

mängd olika insatser från 

oktober 2006 till 201. Vi 

använde ett multimodalt 

program att främja 

handhygieniska 

aktiviteter. Vi beräknade 

också enhetrelaterade 

infektionshastigheter 

som resultat åtgärder. 

 

76,873 

observationer  

 

Över studien ökade den 
övergripande 
handhygienkompatibilitet
en från en baslinje på 38% 
2006 till 65% 2010 och 
sedan till 85% 2011. 
Överensstämmelsemängde
n ökade 
bland alla yrken och olika 
sjukhusenheter. 
Överensstämmelsemängde
rna var 87% för läkare, 
89% för 
vårdpersonal och 93% för 
nutritionist 
 

11/12 

 

 

Marra, 

Noritomi, 

Westheimer 

Cavalcante, 

Sampaio 

Camargo, 

Bortoleto, 

Durao Junior 
 

AJIC: American 

Journal of 

Infection 

Control 

 

2013 

 

 

Brasilien  

A multicenter 

study using 

positive 

deviance for 

improving hand 

hygiene 

compliance 

 
 

 

Syftet med detta 
Studien var att utvärdera 
en positiv avvikelse 
-strategi för att förbättra 
HH i inställningen 
av flera sjukhus 
 

Fas 1 var en 3-
månaders 
baslinjeperiod där HH 
räknas 
utfördes av 
observatörer som 
använder iPods 
(iScrub-programmet). 
fas 2, 
En PD-intervention 
utfördes i alla 
deltagande centra. Vi 
utvärderade 
konsumtionen av HH 
produkter och 
förekomstdensiteten 
hos 
sjukvårdsrelaterade 
infektioner. 
 

20 sjuksköterskor Det fanns totalt 5 791 HH-
observationer i 
preintervention-fasen och 
11 724 HH-observationer 
i interventionsfasen (PD). 
En statistiskt signifikant 
skillnad konstaterades vid 
övergripande HH-
överensstämmelse med 
46,5% i preintervention-
fasen och 62,0% i PD-
fasen.  

11/12 

 

 

 Kirkland, K., 

Homa, K., 

Lasky, R., Ptak, 

Impact of a 

hospital-wide 

hand hygiene 

För att förbättra 

vårdpersonalens HH, och 

Statistiskstudie 

 

383 bäddar HH-överensstämmelse 
ökade betydligt från 

10/12 
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J., Taylor, E., & 

Splaine, M. 

 

 BMJ Quality & 

Safety 

 

2012 

 

 

USA  

initiative on 

healthcare-

associated 

infections: 

results of an 

interrupted time 

series 

 

 

minska sjukvårdsrelaterade 

infektioner. 

 

Man utbilda ledarna, 

visade statistik, ska 

finnas handdassinfektion 

tillgängligt, utbildning 

och träning och 

marknadsföring   

41% till 87% under 
initiativet. Sjuksköterskor 
uppnådde högre HH-
överensstämmelse (93%) 
än 
läkare (78%). Det var en 
signifikant, bestående 
minskning av 
sjukvårdsrelaterad 
infektionshastighet från 
4,8 till 3,3. 
 

 Knoll, M., 

Lautenschlaeger

, C., & Borneff-

Lipp, M.  

 

British journal 

of nursing 

 

2010 

 

 

 

Tyskland  

The impact of 

workload on 

hygiene 

compliance in 

nursing 

 

Syftet med denna forskning 
var att klargöra om externa 
faktorer 
hade ett inflytande på 
vårdpersonalens 
överensstämmelse med 
riktlinjerna för handhygien.  
 

Observationsstudie  181 observationer 

på sjuksköterskor  

Arbetsbelastning 
faktorer har en 
konsekvenser för 
personalens 
överensstämmelse med 
riktlinjer för handhygien, 
även där 
bristande 
överensstämmelse strider 
mot den personliga 
yrkesutbildningen. 
 

11/12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 
 

 

 

 

Bilaga 3 Mall för kvalitetsgranskning 

Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvantitativ metod 

 
Titel:  

Författare:  

Årtal:  

Tidskrift:  

 

Del I.  

Beskrivning av studien 

 
Beskrivs problemet i bakgrund/inledning? Ja   Nej 

 

Kunskapsläget inom det aktuella området är  Ja   Nej 

beskrivet? 

 

Är syftet relevant till ert examensarbete?Ja  Nej  

 

Är urvalet beskrivet?    Ja  

 Nej  

 

Samtliga frågor ska besvaras med ja för att artikeln ska inkluderas till fortsatt granskning. Vid 

Nej på någon av frågorna ovan exkluderas artikeln. 

 

Del II 

Kvalitetsfrågor 

 
Hänger metod och syfte ihop?  Ja   Nej  

(Kvantitativt syfte – kvantitativ metod) 

Beskrivs statistiska metoder/analys?  Ja   Nej  

Beskrivs datainsamlingen?   Ja   Nej 

Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/  Ja   Nej 

ställningstagande?  

Diskuteras metoden mot kvalitetssäkringsbegrepp validitet och reliabilitet i diskussionen? 

    Ja   Nej  

Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen?    

       Ja 

  Nej  

Sker återkoppling till nyare forskning i relation till huvudfynden i diskussionen? 

      Ja  

 Nej  

 

 

 

 

Är resultatet relevant för ert syfte? 

Om ja, beskriv: 
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………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

Forskningsmetod/-design (t ex RCT, tvärsnittsstudie) 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

 

Deltagarkarakteristiska  

Antal……………………     

Ålder…………………....     

Man/Kvinna…………….     

 

 

Granskare sign: ………………………………………………. 
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