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Abstrakt 
 

Bakgrund: En god handhygien, som även omfattar handtorkning, är viktigt för att 

minska smittspridning och vårdrelaterade infektioner. Torkandet kan exempelvis ske genom 

att använda konventionell handtork, handtork med jet-funktion, pappershanddukar av 

engångstyp eller textila handdukar av flergångstyp. Handtorkning avlägsnar mikroorganismer 

via friktion när händerna gnids eller klappas torra, men avlägsnar även fukt och 

mikroorganismer via absorption när fukten sugs in i materialet. Syfte: Studiens syfte var att 

belysa hur bakteriereduktion alternativt bakteriespridning dokumenterats vid olika 

handtorkningsmetoder i publicerad vetenskaplig litteratur. Metod: En systematisk 

litteraturstudie har gjorts. PubMed, Cochrane och SweMed+ valdes för utsökning. Efter 

genomgång av först titlar, sedan abstrakt och slutligen artiklar i fulltext återstod 8 artiklar som 

uppfyllde både inklusions- och exklusionskriterierna. Resultat: Bakteriereduktionen beror 

främst på hur torra händerna blir. Handtork av jet-modell har enligt majoriteten av artiklarna 

generellt sett störst bakteriespridning, men konventionella handtorkar ger högre koncentration 

av bakterier på höjder närmare golvet. Även när tidsaspekten tas i beaktande är det handtork 

av jet-modell som sprider störst antal bakterier i luften 15 minuter efter användande. 

Spridning i luften vid användning av pappershandduk eller tyghandduk på rulle är liten. 

Slutsats: Om hänsyn ska tas till både bakteriereduktion och bakteriespridning är 

pappershanddukar den bästa metoden för att torka händerna.  

 

 

 

Nyckelord: handtorkning, pappershandduk, textil handduk, handtork, konventionell handtork, 

handtork av jet-modell, bakteriespridning, bakteriereduktion 

 



Innehållsförteckning 
 

BAKGRUND 2 

HANDTVÄTT OCH HANDDESINFEKTION 2 
TORKNING AV HÄNDER 2 

SYFTE 4 

FRÅGESTÄLLNING 4 

METOD 4 

INKLUSIONS- OCH EXKLUSIONSKRITERIER 4 
SÖKORD 5 
DATABASSÖKNING 5 
MANUELL SÖKNING 7 
KVALITETSGRANSKNING 7 
ETISKA ÖVERVÄGANDEN 8 

RESULTAT 8 

MIKROORGANISMREDUKTION 9 
VERTIKAL SPRIDNING AV MIKROORGANISMER 10 
HORISONTELL SPRIDNING AV MIKROORGANISMER 11 
TIDSASPEKT 11 
METODER FÖR DETEKTION/KVANTIFIERING AV MIKROORGANISMER 12 

DISKUSSION 13 

SLUTSATS 16 

TACK 16 

REFERENSLISTA 17 

BILAGA 1: ARTIKELMATRIS 20 

BILAGA 2: MALL FÖR KVALITETSGRANSKNING 24 

 

 



 2 

Bakgrund 
Handtvätt och handdesinfektion 
Handtvätt är både en estetisk och sanitär process, som avlägsnar bl.a. döda hudceller, svett, 

sekret, residenta bakterier, transienta mikroorganismer samt organiskt material. Den transienta 

bakteriefloran omfattar bakterier, virus och parasiter som fås vid kontakt med andra personer 

och/eller miljön [1]. Handtorkning är dock en viktig del av handrengöringen, ty bakterier 

sprids lättare från fuktiga än från torra händer [2,3]. 

Det är väl etablerat att en god handhygien är den viktigaste åtgärden för att minska 

smittspridning och vårdrelaterade infektioner inom alla typer av vård och omsorg. Händer 

eller ytor som är förorenade med bakterier och virus kan sprida smitta till en annan patient 

eller yta, som i sin tur kan föra bakterier och virus vidare. Denna spridning kan även ge 

upphov till vårdrelaterade infektioner. Att följa basala hygienrutiner är därför en viktig åtgärd 

för all vård- och omsorgspersonal och många länder runt om i världen har därför etablerade 

riktlinjer kring handhygien [2,4]. I exempelvis Sverige är basal hygien i vård och omsorg 

obligatoriskt för alla som arbetar inom verksamheter som omfattas av hälso- och 

sjukvårdslagen (1982:763) och Socialstyrelsens föreskrift om basal hygien i vård och 

omsorger SOSFS 2015:10 [5]. 

Handhygien kan definieras som användandet av handtvål eller handdesinfektion [4]. 

Två bra sätt att få bort smuts samt icke-önskvärda organismer från händerna är antingen 

genom användandet av handdesinfektionsmedel eller genom tvätt med tvål och vatten. Om 

handdesinfektionsmedel används ska det gnidas in tills händerna är torra. Tvål och vatten ska 

användas om händerna ser ut att vara, känns eller kan antas vara smutsiga, samt efter vård av 

patienter med magsjukesymtom [2]. Detta eftersom alkohol inte till fullo avdödar Clostridium 

difficile-sporer och vissa virus som ger upphov till magsjuka [2]. Vid användande av tvål och 

vatten avlägsnas virus och sporer mekaniskt [2]. Om rengöring sker med tvål och vatten ska 

händerna efter rengöringen torka och när händerna är torra ska handtvätten därefter 

kompletteras med handdesinfektionsmedel [2,5].  

Torkning av händer 
Handrengöringen är självklart viktig, men som nämndes ovan har även handtorkning 

betydelse [2,3]. Många studier har dock fokuserat på själva handtvättandet; allt från tekniker 

till val av handtvättsmedel och efterlevnad av handhygien hos sjukvårdspersonal har studerats 

[6]. Inte lika många studier har gjorts på handtorkandets roll och olika metoders effektivitet 

vad gäller kontamineringsreduktion [6]. 
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Torkandet kan ske på flera sätt, exempelvis genom att använda konventionell handtork 

(hädanefter enbart refererad till som ”handtork”), handtork med jet-funktion, 

pappershanddukar av engångstyp eller textila handdukar av flergångstyp. Torkning av händer 

med en handduk, för engångs- eller flergångsanvändning, gör två saker: (i) avlägsnar 

mikroorganismer genom friktion när händerna gnids eller klappas torra, samt (ii) avlägsnar 

fukt, och mikroorganismer, genom absorption när fukten sugs in i materialet. Vid tvättning 

gör friktionen att mikroorganismerna lossnar från huden och vid torkning avlägsnas dessa 

mikroorganismer från huden i en film av vatten och fastnar på en handduk, av antingen 

engångs- eller flergångsmaterial. Ju mer grovkornig handduk som används desto mer effektiv 

blir friktionen och därmed borttagningen av mikroorganismer [1]. Handtorkar som använder 

varmluft för att avlägsna fukt och eventuella mikroorganismer som lossats från huden 

använder istället avdunstning, men även friktion, om det är så att händerna gnuggas mot 

varandra vid torkandet [1]. Handtorkar med jet-funktion använder oftast ouppvärmd luft och 

kan ge torra händer efter 10-15 sekunder utan att händerna gnuggas mot varandra [1,7]. 

Handdukar för flergångsanvändning blir mer förorenade med användning och detta 

resulterar i ökad risk att kontaminering av kommande användare och därmed ytor som dessa 

användare kommer i kontakt med. Patogener som deponeras på handdukar kan överleva länge 

nog för att förorena bland annat kontaktytor [1]. Enligt Folkhälsomyndigheten ska händerna 

torkas med engångshandduk för att minska risken för vårdrelaterade infektioner [8].  

Att händerna torkas noggrant är en viktig faktor som avgör hur mycket 

mikroorganismer som efter handrengöring förs över till annan yta vid handkontakt. Det är 

även viktigt att den som rengör händerna ser till att inte de återkontamineras vid torkning [3]. 

Hur händerna torkas är alltså en viktig faktor, både när det gäller bakteriekolonisation, 

spridning av mikroorganismer och efterlevnad av handhygien. Händerna ska baddas eller 

klappas torra och inte gnidas, eftersom gnidningen kan ge sprickbildning i huden. 

Sprickbildningen kan i sin tur resultera i att bakterier koloniserar huden och att eventuella 

mikroorganismer sprids. Denna sprickbildning kan även leda till att händerna upplevs ömma, 

vilket kan ha negativ påverkan på efterlevnad av rutiner kring handhygien [3]. 

När det gäller att torka händerna med uppvärmd luft, finns det både studier som anger 

att detta är associerat med ökad aerosolisering av mikroorganismer och studier som anger att 

det enbart är liten skillnad i aerosolisering beroende på handtorkningsmetod [9]. Att resultaten 

inte stämmer överens kan bero på att inte tillräckligt känsliga metoder har använts eller att 

experimenten inte utformats på så att de lyckas detektera skillnaderna [9]. 
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Vertikal spridning av mikroorganismer definieras som spridning i höjdled, ovanför 

och nedanför källan, medan horisontell spridning av mikroorganismer definieras som 

spridning i längdled, på sidorna om och framför/bakom källan [9]. 

Syfte 
Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att belysa hur tidigare forskning har beskrivit 

bakteriereduktion alternativt bakteriespridning vid olika handtorkningsmetoder. 

Frågeställning 
Vilken är den bästa metoden att torka händerna vid jämförelse mellan pappershanddukar, 

textila handdukar, handtork och handtork av jet-modell? 

Metod 
Systematiska litteraturstudier, som denna studie är, sammanfattar en konkret frågeställning. 

De bygger på analys av enskilda vetenskapliga studier som granskats, därefter har en 

sammanfattande bedömning av de olika studiernas resultat gjorts. Genom att använda ett 

systematiskt tillvägagångssätt försöker författarna minska risken för metodfel och öka 

reproducerbarheten [10]. 

En enkel sökning i databasen PubMed visar att det finns många studier om vikten av 

handtvätt (6 479 st) [11], i jämförelse finns det desto färre om handtorkning (735 st) [12]. 

Inklusions- och exklusionskriterier 
I denna systematiska litteraturstudie är ett av inklusionskriterierna att studierna måste jämföra 

åtminstone två av följande handtorkningsmetoder: pappershanddukar, textila handdukar, 

handtork och handtork av jet-modell. För att författaren ska kunna göra en jämförelse mellan 

de olika handtorkningsmetoderna är ett annat inklusionskriterium att studierna ska ha gjort en 

kvantitativ jämförelse, där bakteriereduktion eller bakteriespridning har angetts. 

Sökningarna begränsades till svenska och engelska artiklar som berörde det aktuella 

ämnet. Studierna skulle finnas tillgängliga i fulltext via Örebro universitetsbibliotek eller 

Region Örebro län. Ingen bakre tidsgräns applicerades.  

Ett exklusionskriterium var review-artiklar. Detta då dessa bygger på studier som 

författaren av review-artikeln känner till, vilket gör att det kan vara så att alla studier i ämnet 

inte inkluderas. Det finns vidare även risk att denna typ av artiklar bara inkluderar de studier 

som stödjer författarens egna åsikter. Review-artiklar kan därför ge en skev bild av 

verkligheten [13,14]. 
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Sökord 
För att maximera chanserna att relevanta artiklar omfattas av sökningen valdes följande 

engelska sökord: 

 hand dryer 

 hand dryers 

 hand drying 

 hand-drying 

 cloth towel 

 cloth towels 

 paper towel 

 paper towels 

 air dryer 

 air dryers 

Följande svenska sökord valdes: 

 handdukstork 

 handtorkning 

 handduk 

 pappershandduk 

 handtork 

Databassökning 
Sökningar har gjorts i PubMed, Cochrane och SweMed+. Dessa tre databaser valdes för att de 

täcker området väl och därmed maximerar chanserna att få fram artiklar som berör området. 

PubMed är en bred databas som främst innehåller vetenskapliga tidskriftsartiklar som bland 

annat täcker områdena medicin och omvårdnad. Cochrane är en databas med systematiska 

litteraturöversikter över randomiserade kontrollerade studier inom många olika områden. 

Databasen Swemed+ täcker vårdforskning samt omfattar vetenskapliga tidskriftsartiklar, 

forskningsrapporter och avhandlingar [15]. 

I SweMed+ och PubMed gjordes sökningen den 12 april 2017 och i Cochrane gjordes 

sökningen den 18 april 2017. I PubMed gjordes även en sökning den 12 december 2017. 

Anledningen till att två sökningar gjordes i PubMed var för att kunna lägga till relevanta 

nyutkomna artiklar till studien. Anledningen till att två sökningar endast gjordes i PubMed var 

att detta är den största databasen av de tre databaserna där sökningar gjorts. Detta innebär att 

det är störst sannolikhet att flest artiklar publiceras där. Vid den andra sökningen i PubMed 

användes samma sökstrategi som i den första sökningen, men publikationsdatum sattes mellan 
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den 11 april 2017 och den 12 december 2017. I PubMed gjordes sökningar både med och utan 

MeSH-termer. Sökstrategierna för respektive databas presenteras i Tabell 1 till Tabell 3, se 

nedan. 
Tabell 1. Sökstrategi i Cochrane, 2017-04-18. 

# Sökhistorik Antal resultat 
1 hand dryer 17 
2 hand dryers 3 
3 hand drying 17 
4 hand-drying 6 
5 cloth towel 9 
6 cloth towels 9 
7 paper AND towel 25 
8 paper AND towels 25 
9 air AND dryer 4 

10 air AND dryers 3 
11 (#3 OR #4) and (#1 OR #2 OR #5 OR #6 OR #7 OR #8 OR #9 OR #10) 17 
12 (#1 OR #2) and (#5 OR #6 OR #7 OR #8 OR #9 OR #10) 21 
13 (#5 OR #6) AND (#1 OR #2 OR #7 OR #8 OR #9 OR #10) 4 
14 (#7 OR #8) AND (#1 OR #2 OR #5 OR #6 OR #9 OR #10) 10 
15 (#9 OR #10) AND (#1 OR #2 OR #5 OR #6 OR #7 OR #8) 17 

 Resultaten från sökningarna #11, #12, #13, #14 och #15 gicks igenom.  
 
Tabell 2. Sökstrategi i SweMed+, 2017-04-12. 

# Söksträng Antal resultat 
1 handdukstork 0 
2 handtorkning 0 
3 handduk 0 
4 pappershandduk 0 
5 handtork 0 

 
Tabell 3. Sökstrategi i PubMed, 2017-04-12. 

# Sökhistorik Antal resultat 
1 ("hand"[MeSH Terms] OR "hand"[All Fields]) AND dryer[All Fields] 55 
2 ("hand"[MeSH Terms] OR "hand"[All Fields]) AND dryers[All Fields] 15 
3 ("hand"[MeSH Terms] OR "hand"[All Fields]) AND ("desiccation"[MeSH Terms] OR 

"desiccation"[All Fields] OR "drying"[All Fields]) 
743 

4 hand-drying[All Fields] 40 
5 ("textiles"[MeSH Terms] OR "textiles"[All Fields] OR "cloth"[All Fields]) AND 

towel[All Fields] 
37 

6 ("textiles"[MeSH Terms] OR "textiles"[All Fields] OR "cloth"[All Fields]) AND 
towels[All Fields] 

47 

7 ("paper"[MeSH Terms] OR "paper"[All Fields]) AND towel[All Fields] 128 
8 ("paper"[MeSH Terms] OR "paper"[All Fields]) AND towels[All Fields] 172 
9 ("air"[MeSH Terms] OR "air"[All Fields]) AND dryer[All Fields] 243 

10 ("air"[MeSH Terms] OR "air"[All Fields]) AND dryers[All Fields] 53 
11 (#3 OR #4) AND (#1 OR #2 OR #5 OR #6 OR #7 OR #8 OR #9 OR #10) 51 
12 (#1 OR #2) AND (#5 OR #6 OR #7 OR #8 OR #9 OR #10) 24 
13 (#5 OR #6) AND (#1 OR #2 OR #7 OR #8 OR #9 OR #10) 21 
14 (#7 OR #8) AND (#1 OR #2 OR #5 OR #6 OR #9 OR #10) 34 
15 (#9 OR #10) AND (#1 OR #2 OR #5 OR #6 OR #7 OR #8) 21 
16 #11 OR #12 OR #13 OR #14 OR #15 76 
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Titlarna studerades på de sökresultat som hittades vid databassökningen för att 

identifiera de studier som skulle kunna inkluderas. Därefter har abstrakt för dessa utvalda 

studier lästs igenom för att se vilka som uppfyller både inklusions- och exklusionskriterierna. 

Dessa gicks sedan igenom för att ta bort dubbletter, vilket resulterade i de inkluderade 

studierna som detaljstuderades. I Cochrane studerades alla titlar från resultaten från 

sökstrategierna #11, #12, #13, #14 och #15 och lades samman. Dubbletter från de olika 

sökningarna togs sedan bort. I PubMed studerades alla titlar från sökstrategi #16. Vid den 

andra sökningen i PubMed hittades två nya artiklar. 

De studier som inkluderades presenteras i Tabell 5 i bilaga 1 tillsammans med 

beskrivning av studietyp, jämförelse, exponering, utfallsmått, resultat och 

kvalitetsbedömning. 

Manuell sökning 
Även manuell sökning genomfördes [15] genom att referenslistorna från artiklarna som 

valdes ut vid databassökningen lästes för att se om några nya artiklar kunde komplettera 

databassökningen. Samma sökstrategi användes som vid databassökningen: titlarna i 

referenslistan studerades med avsikt att identifiera studier som skulle kunna inkluderas och 

sedan lästes abstrakt för dessa studier igenom för att se om några uppfyllde både inklusions- 

och exklusionskriterier. 

Kvalitetsgranskning 
Varje studie som uppfyllde urvalskriterierna kvalitetsgranskades. Syftet med att använda en 

granskningsmall är för att göra granskningen enhetlig, men även för att se till att det finns ett 

systematiskt och transparent material som redovisar risken att en enskild studie är 

systematiskt snedvriden, s.k. bias. Efter en samlad bedömning anges kvalitetsgranskningens 

resultat antingen vara av hög, medel eller låg kvalitet [13].  

De studier som inkluderades i denna systematiska litteraturstudie granskades och 

kvalitetsbedömdes enligt SBU:s mall för kvalitetsgranskning av randomiserade studier. Mall 

A för granskning av studiens begränsningar, eventuella systematiska fel (bias), användes, se 

bilaga 2. Kategorier som användes vid bedömning: [13] 

1. selektionsbias: fel som har samband med hur hantering av urval av försökspersoner 

(eller motsvarande) samt indelning i interventions- och kontrollgrupper har skett 

2. behandlingsbias: fel som har samband med hur personer (eller motsvarande) som tillhör 

interventions- respektive kontrollgruppen har behandlats i studien 

3. bedömningsbias: fel som har samband med hur författarna har hanterat genomförande 

av mätningar och analys av resultat 
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4. bortfallsbias: fel som har samband med hur hantering av bortfall har skötts 

5. rapporteringsbias: fel som har samband med hur hantering av rapportering har skett 

6. intressekonfliktbias: fel som har samband med om någon av författarna har något att 

vinna på ett givet resultat [13] 

De olika riskerna för bias vägdes sedan samman och klassificerades som låg, 

medelhög eller hög. Resultaten kan ses i Tabell 4 under rubriken Resultat. En låg 

sammanvägd risk för bias har i denna studie tolkats som hög kvalitet på studien, en medelhög 

sammanvägd risk för bias som medelhög kvalitet och en hög sammanvägd risk för bias som 

låg kvalitet. Granskningen och bedömningen gjordes på egen hand av författaren. 

Etiska överväganden 
Vid systematiska litteraturstudier bör etiska överväganden göras beträffande urval och 

presentation av resultat. Bland annat ska alla artiklar som ingår i litteraturstudien redovisas 

och studier som har fått tillstånd från en etisk kommitté eller där noggranna etiska 

överväganden har gjorts ska väljas. Vidare ska alla resultat presenteras, både de som stöder 

och de som inte stöder hypotesen [15].  

I denna systematiska litteraturstudie har alla resultat presenterats och alla artiklar som 

studien omfattar har redovisats. Författaren har inte medvetet förvrängt eller uteslutit fakta. 

Samtliga artiklar kan ses i artikelmatrisen (se Tabell 5 i bilaga 1) samt i referenslistan. 

Resultat 
Databassökningarna i PubMed, Cochrane och SweMed+ gav 147 artiklar. Sökningen i 

Cochrane delades upp i fem olika sökningar, eftersom om sökningarna lades ihop hittades inte 

alla artiklar. Dubbletter rensades bort i samband med genomläsningen av titlarna. Därefter 

återstod 27 artiklar från både PubMed- och Cochrane-sökningarna, abstrakten från dessa 

artiklar granskades och därefter återstod 15 artiklar. Av dessa var några dubbletter, så 

13 artiklar återstod. Av dessa granskades nio artiklar i fulltext, efter det att fyra artiklar 

exkluderats då de inte fanns tillgängliga i fulltext. Av dessa exkluderades en artikel, då den 

inte uppfyllde inklusionskriterierna. Totalt inkluderades åtta artiklar i denna systematiska 

litteraturstudie. 

Vid manuell sökning hittades ytterligare åtta artiklar. Abstrakten på de tre artiklar som 

kunde hittas lästes. Av dessa exkluderades en artikel, som inte uppfyllde inklusionskriterierna. 

De två andra artiklarna exkluderades då de inte fanns tillgängliga i fulltext. 

Figur 1 skildrar urvalsprocessen samt antalet funna artiklar i de olika sökningarna. 
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Figur 1. Urvalsprocessen. 

Två av de inkluderade artiklarna bedömdes ha hög kvalitet, de andra sex artiklarna 

bedömdes ha medelhög kvalitet, se Tabell 4 nedan. 
Tabell 4. Kvalitetsgranskning med sammanvägd biasrisk av inkluderade 
artiklar. Låg risk betecknas med 1, medelhög risk betecknas med 2 och 
hög risk betecknas med 3. 
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Kimmitt et al, 2016 [16] 1 2 2 1 1 2 2 
Best et al, 2015 [9] 1 2 2 1 1 2 2 
Best et al, 2014 [7] 1 2 2 1 1 3 2 
Margas et al, 2013 [17] 3 2 1 1 1 2 2 
Snelling et al, 2011 [18] 2 2 1 1 1 2 2 
Taylor et al, 2000 [19] 1 2 1 1 1 2 1 
Gustafson et al, 2000 [20] 2 2 1 1 1 1 1 
Robinton et al, 1968 [21] 3 2 2 1 1 1 2 

 

Utförlig information om inkluderade artiklar ses i artikelmatrisen, Tabell 5 i bilaga 1. 

Mikroorganismreduktion 
Robinton et al visade redan 1968, i en studie som jämförde pappershanddukar och textila 

handdukar från tre olika städer, att oanvända textila handdukar resulterade i fler 

bakteriekolonier per odlingsplatta än oanvända pappershanddukar vid bakterieodling av 

prover från handdukarna [21].  



 10 

Snelling et al jämförde handtorkar av jet-modell med handtorkar med avseende på 

bakterieöverföring efter handtorkning, men även med avseende på hur bakterieantalet 

påverkades av om händerna gnuggades under torkningen [18]. Vid jämförelsen mellan 

10 sekunders torkning med handtork av jet-modell med 10 sekunders torkning med handtork 

fanns en signifikant skillnad i antalet bakterier som fördes över, där handtorken av jet-modell 

överförde färre bakterier än handtorken [18]. Ingen signifikant skillnad i antalet överförda 

bakterier fanns dock när 10 sekunders handtorkning med handtork av jet-modell jämfördes 

med 30 eller 35 sekunders torkning med handtork [18]. Snelling et al jämförde även 

handtorkning med handtork av jet-modell där händerna hölls stilla med handtorkning med 

handtorkar där händerna både hölls stilla och gnuggades [18]. Här framkom att om händerna 

inte medvetet smutsats ned och gnuggas under handtorkning ger det en ökning av antalet 

bakterier på händerna jämfört med innan handtorkningen [18]. Dock konstateras att 

handtorkning med pappershanddukar och under gnuggande är det mest effektiva sättet att ta 

bort bakterier från händer [18]. 

Dessa resultat liknar de som Taylor et al hittade år 2000. I den studien smutsades inte 

heller händerna på testpersonerna medvetet ned innan handtvätt med tvål och följande 

handtorkning med antingen handtork eller pappershandduk, vilket hos majoriteten av 

testpersonerna gav en ökning av antalet kolonibildande enheter av bakterier jämfört med 

innan handtorkandet [19]. Artikelns författare konstaterar även att ju fuktigare händerna är 

desto fler antal bakterier kan upptäckas vid provtagning och att händernas torrhet därför är en 

viktig faktor att ta hänsyn till vid utvärdering av handrengöringsmetoder [19]. 

I studien av Gustafson et al konstateras att det inte finns någon signifikant skillnad i 

antal kolonibildande enheter vid handtorkning med tyghandduk på rulle, pappershanddukar 

från hög och handtork [20].  

Vertikal spridning av mikroorganismer 
I artikeln från Kimmit et al visas att handtork av jet-modell sprider signifikant fler virusplack 

än både handtorkar och pappershanddukar [16]. I zonerna 0,75 m och 1,05 m ovan mark 

hittades nästan 70 % av alla virusplack vid användning av handtork av jet-modell. Totalt 

spred handtork av jet-modell över 60 gånger fler virusplack än handtork och över 

1 300 gånger fler virusplack än pappershanddukar [16]. 

Best et al visade 2015 också att handtork av jet-modell spred flest fläckar/jästkolonier 

[9]. Likt Kimmit et al [16] konstaterade Best et al att den största spridningen sker mellan 0,6 

och 1,2 m ovan mark [9]. Resultaten från både Best et al och Kimmit et al visar även att 

handtorkar generellt ger större spridning på lägre höjd än för handtorkar av jet-modell [9,16].  
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Horisontell spridning av mikroorganismer 
Artiklarna från Kimmit et al [16], Best et al [9], Best et al [7] och Margas et al [17] omfattar 

handtorkar av jet-modell och samtliga kommer fram till liknande resultat, att handtorkar av 

jet-modell sprider mikroorganismer längre än de andra jämförda handtorkningsmetoderna. I 

artikeln från Kimmit et al visades att handtork av jet-modell kunde sprida virusplack upp till 

3 meter från källan [16]. Handtork av jet-modell spred totalt över 20 gånger fler 

plackbildande enheter än handtork och över 190 gånger fler plackbildande enheter än 

pappershanddukar [16].  

I resultaten från Best et al 2015 noteras även att användning av antingen 

pappershandduk eller tyghanddukar på rulle ger mycket få detekterade droppar och att 

majoriteten hittas närmare källan [9]. Samma sak konstateras även av Margas et al när de 

jämförde handtork av jet-modell och pappershanddukar [17].  

I Best et al 2014 konstateras tvärtemot ovannämnda artiklar att handtork är den 

handtorkningsmetod som sprider flest kolonibildande enheter, men det fanns ingen signifikant 

skillnad i antal kolonibildande enheter 2 meter från källan mellan handtork och handtork av 

jet-modell [7]. Vid ett visualiseringstest med svart färg i samma artikel var resultaten dock att 

handtork av jet-modell orsakade mest droppspridning och att pappershanddukar enbart gav ett 

fåtal färgdroppar på pappershanddukshållaren och på golvet under samt inga färgdroppar på 

dräkterna [7]. För både handtork och handtork av jet-modell fanns flest färgdroppar på 

överkroppen, men totalt sett gav handtorken av jet-modell signifikant fler färgdroppar på 

dräkterna som bars av den som torkade händerna [7].  

Även Taylor et al kommer också fram till ett något annorlunda resultat angående 

bakteriespridning när de jämför pappershanddukar och handtork [19]. I den artikeln anges att 

medelvärdet av bakterier som kommer ut i handtorkens utluft är mindre än medelvärdet av 

bakterier som kommer in i handtorkens inluft [19]. 

Tidsaspekt 
Både Kimmit et al och Best et al fann att antal plackbildande enheter respektive antal 

kolonibildande enheter var signifikant högre i luften 15 minuter efter användande av handtork 

av jet-modell än andra typer av handtorkningsmetoder [7,16]. Kimmit et al fann även att antal 

virusplack i luften var något högre vid användning av pappershanddukar än vid användning 

av handtork, men att denna skillnad inte var signifikant [16]. Detta till skillnad från Best et al 

som kom fram till att det fanns en signifikant skillnad mellan antalet kolonibildande enheter i 

luften 15 minuter efter användning av handtork respektive pappershanddukar och att 

handtorkar producerade flest luftburna kolonibilande enheter av dessa två metoder [7]. 
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Metoder för detektion/kvantifiering av mikroorganismer 
Kimmit et al använde Escherichia coli för sina experiment [16]. Dessa detekterades 

sedan med hjälp av bakteriofagen MS2 på agarplattor med tryptone soya agar (TSA) som 

inkuberades i 37°C över natten. Antal plackbildande enheter bestämdes sedan genom 

visualisering och räkning av plack [16]. 

Best et al 2015 använde i en studie citronjuice och filterpapper nedblött med en 

universal indikator som fått torka [9]. Efter experimentet räknades fläckarna på 

filterpapprena. I den andra studien användes jästsvampen Saccharomyces cerevisiae och 

agarplattor med Sabouraud dextrose agar [9]. 

 Best et al 2014 använde luftsamlare med roterande lactobacillus-selektiva agarplattor 

dit partiklar i luften fördes [7]. Plattorna inkuberades i 37°C under 48-72 timmar och kolonier 

räknades sedan. Dessutom placerades andra agarplattor med lactobacillus-selektiv agar runt 

handtorken och handtorken av jet-modell [7]. 

 Margas et al delade in rummet i rutor som var 50 gånger 50 cm stora [17]. I varje ruta 

placerades sedan en agarplatta med violet red bile agar (VRBA) för att detektera koliforma 

bakterier, en långtids-agarplatta med TSA och en korttids-agarplatta med TSA som byttes ut 

tre gånger under experimentet. Alla TSA-agarplattor inkuberades i 30±1°C under 

48±4 timmar och VRBA-agarplattorna inkuberades i 37±1°C under 24±2 timmar [17]. 

  Snelling et al använde i studie A aluminiumfolie som pressades mot testpersonernas 

händer [18]. Aluminiumfolien lades sedan ned i en flaska med Maximum Recovery Diluent 

(MRD) och medel för att neutralisera eventuella tvålrester. Flaskorna vortexades sedan för att 

resuspendera bakterier som satt fast på folien. Denna lösning späddes sedan ut och placerades 

på agarplattor med TSA, som inkuberades över natten i 37°C och sedan räknades antalet 

kolonier [18]. I studie B samlades bakterier in genom att en TSA-agarplatta pressades mot 

mitten av handflatan, en andra TSA-agarplatta pressades mot mitten av andra, tredje och 

fjärde fingret och en tredje TSA-agarplatta pressades mot varje finger. Agarplattorna 

inkuberades i 37°C under 24 timmar och antalet kolonier räknades [18]. 

 Taylor et al använde i studie I två metoder för att få bakteriehalt från händer, en där 

fingertoppar försiktigt gneds mot petriskålar med MRD och inaktivatorer samt en där 

handflatan pressades mot agarplattor med näringsagar [19]. Luften från handtorken samplades 

med hjälp av en luftsamlare med näringsagarplattor. Antal kolonibildande enheter räknades 

sedan på agarplattorna. Pappershanddukarna lades i MRD och resuspensionsvätskan 

analyserades för antal kolonibildande enheter. I studie II användes en bakteriesuspension med 

Pseudomonas aeruginosa och Staphylococcus aureus i en handtork [19]. Luften analyserades 
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med luftsamlare med agarplattor, som sedan inkuberades i 30°C under 48 timmar. Från dessa 

räknades antalet kolonier. I studie III togs prover från luften vid handtorkens inluft och utluft 

med hjälp av en luftsamlare och följande agarplattor användes: violet red bile glucose agar 

(VRBGA) för Enterobacteriaceae, näringsagar (NA) för räkning av levande kolonier, 

Pseudomonas agar-bas (PSAB) för Pseudomonas och Baird Parker agar (BP) för 

stafylokocker [19]. VRBGA inkuberades i 37°C under 24 timmar, NA inkuberas i 30°C under 

48 timmar, PSAB inkuberades i 25°C under 48 timmar och BP inkuberades i 37°C under 48 

timmar. Därefter räknades antal kolonier [19].  

 Gustafson et al använde en fosfatbuffert för att få bort mikroorganismerna från 

händerna [20]. Denna pipetterades sedan ut på agarplattor med Letheen agarbas och 

inkuberades i 30°C under 72 timmar. Antalet kolonier räknades sedan [20]. 

 Robinton et al tryckte agarplattor med TSA mot handdukarna [21]. Agarplattorna 

inkuberades sedan i 35°C under 48 timmar och antalet kolonier räknades därefter [21].  

Diskussion 
Robinton et al konstaterade att antal bakterier som hittas på pappershanddukar inte verkar 

variera mellan olika klimat, men att antal bakterier på textila handdukar signifikant påverkas 

av geografi och/eller skillnad i klimat [21]. Detta betyder att även textila handdukar som 

används en gång, och inte bara textila handdukar som återanvänds, kan utgöra en risk för att 

bakteriereduktionen inte blir lika effektiv som med pappershanddukar [21]. 

Ingen av artiklarna anger pappershanddukarnas mjukhet, så det är oklart om denna 

variabel kan ha en påverkan på smittspridning. Det finns två konsekvenser av 

pappershanddukars mjukhet: (i) en grovkornig pappershandduk ger mer effektiv friktion, 

vilket leder till mer effektiv borttagning av mikroorganismer, samt (ii) alltför hårda 

pappershanddukar kan leda till att de inte används [1]. Om pappershanddukarna är 

grovkorniga, men alltför hårda, kan det resultera i att användaren inte torkar händerna 

ordentligt, vilket gör att bakteriereduktionen minskar och smittspridningen därmed ökar. 

Enligt de undersökningar som Snelling et al gjorde fanns ingen signifikant skillnad 

mellan bakterieöverföring vid användning av handtork av jet-modell jämfört med handtork, 

om de används enligt tillverkarnas riktlinjer [18]. Detta visar att vid jämförelse mellan olika 

handtorkningsmetoder kan de inte bara jämföras sekund för sekund, utan de olika metoderna 

måste jämföras så som de är tänkta att användas. Det betyder att det vid användning av 

handtork kommer det att ta längre tid för bakteriereduktionen att nå samma nivåer som vid 

användning av en handtork av jet-modell. Det kan i sin tur leda minskad compliance hos 
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användarna, vilket kan göra att händerna inte blir torra. Todd et al anger att handtorkar kan 

göra att handtorkningen tar lång tid, upp till en minut, för att vara effektiv [1]. Även om WHO 

inte anger någon tidsangivelse, noterar de att handtorkar kan vara mindre praktiska på grund 

av att det tar längre tid för att uppnå torra händer [3]. 

Effektiviteten av handtvätt påverkas både av hur ofta det görs och hur väl det görs 

(tvålanvändning, friktion och varaktighet) [1]. Handtvätt kan dock göras för länge, något som 

inte bara tar bort transienta mikroorganismer utan även stör övre lagret i epidermis. Detta kan 

göra att residenta mikroorganismer kommer fram [1]. Detta gäller även handtorkning, som 

kan ses i artiklarna från Snelling et al och Taylor et al där händer som inte smutsats ned innan 

de torkades gav en ökning av antalet bakterier på händerna [18,19]. I studien från Snelling et 

al torkades händerna med handtork under handgnuggning [18], medan det i studien från 

Taylor et al är oklart om händerna gnuggades under tiden som handtorken gick [19]. Det går 

därför inte att jämföra dessa studier för att dra någon slutsats om det är gnuggningen eller 

tiden som gör att residenta bakterier kommer fram. En svaghet i dessa studier är att ingen 

jämförelse görs med händer som smutsats ned innan rengöring och handtorkning, inte heller 

används tillverkarnas tidsangivelser vid torkning. I artikeln från Snelling et al torkades 

händerna under kortare tid än handtorkstillverkarnas rekommendationer [18]. I artikeln från 

Taylor et al torkades händerna tills testpersonerna upplevde att de var torra [19], vilket kan 

vara både längre eller kortare tid än rekommenderat. Båda dessa svagheter, icke-

nedsmutsningen och torktiden, är omständigheter som skulle kunna ha ändrat utfallen i 

studierna. 

Medan Snelling et al konstaterar att handtorkning med pappershanddukar är det mest 

effektiva sättet att ta bort bakterier från händer [18], drar Taylor et al och Gustafson et al 

istället slutsatserna att det inte finns någon skillnad i bakteriereduktion [19,20]. Dessa 

skillnader skulle kunna bero på att artiklarna inte jämför samma saker, vilket gör det svårt att 

jämföra resultaten. Snelling et al kontaminerar inte händerna innan och använder inte heller 

rekommenderade tidsangivelser från handtorkstillverkarna [18]. Taylor et al smutsar inte 

heller ned händerna innan, men händerna torkas tills de är torra [19]. Gustafson et al smutsar 

ned händerna innan, men de anger inte om händerna verkligen blir torra under 

handtorkningen, som sker utefter fasta tidsangivelser [20]. Som tidigare angivits sprids 

bakterier lättare från fuktiga än från torra händer [2,3]. 

Att både Kimmit et al och Best et al visar att användning av handtork ger en större 

spridning av mikroorganismer på en lägre höjd än för handtorkar av jet-modell är inte konstigt 

då handtorkar blåser nedåt [9,16]. 
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Handtorkar av jet-modell sprider inte bara flest mikroorganismer i vertikalt led [9,16], 

utan enligt Kimmit et al, Best et al 2014, Best et al 2015 och Margas et al ger även denna 

handtorkstyp den största horisontella spridningen [7,9,16,17], något som kan ha påverkan på 

smittspridning. Detta kan exempelvis illustreras med att en person som torkar händerna i en 

handtork av jet-modell kommer att få en del av mikroorganismerna från händerna på andra 

delar av kroppen, till skillnad från handduksanvändning där mikroorganismerna överförs till 

handduken som sedan slängs eller tvättas. 

Vid jämförelse med handdukar är det kanske inte förvånande att både Best et al 2015, 

Margas et al och Best et al 2014 kommer fram till att handdukar, papper eller tyg, ger minst 

antal droppar och att dropparna har minst spridning [7,9,17]. Det är dock tyvärr svårt att se 

värdet i visualiseringstestet med svart färg som gjordes i artikeln från Best et al 2014, då det i 

artikeln inte nämns någonting om färgen gjorde att vattnets densitet ändrades jämfört med 

vattnet och bakterielösningen och om denna ändring eventuellt skulle kunna ändra 

spridningsmönstret [7]. 

Taylor et al tittar på något som de andra artiklarna inte gör, nämligen vilken effekt 

handtorkars uppvärmning har på bakteriespridningen [19]. Författarna drar slutsatsen att 

uppvärmningsanordningen i handtorken dödar en del av bakterierna i inluften, vilket enligt 

dem kan vara förklaringen till att antalet bakterier som kommer ut ur handtorkens utblås är 

färre än antalet bakterier som åker in med handtorkens inluft [19]. De tittar dock inte på själva 

spridningen, vilket gör att dessa resultat inte nödvändigtvis går emot resultaten i exempelvis 

Best et al 2014 [7]. Uppvärmningen kan mycket väl döda en del bakterier, men bakterierna 

som finns på huden kan ju fortfarande sprida sig i rummet. Som andra visat sker ju 

bakteriespridning vid användning av handtork främst nedåt och där finns oftast inte inluften 

på en handtork [9,16]. 

Trots att både Kimmit et al och Best et al använde samma insamlingsmetod, använde 

samma apparat för insamling av luftprover och gjorde samma antal försök kommer de fram 

till skilda resultat [7,16]. Det som skiljer mellan metoderna är att Best et al anger att händerna 

torkades tills de var torra [7], medan Kimmit et al inte anger om händerna var torra vid slutet 

av torkperioden [16]. Resultatet från Kimmit et al säger att det inte finns någon signifikant 

skillnad i antalet bakterier i luften efter 15 min vid användning av handtork och 

pappershandduk [16], medan resultaten i artikeln av Best et al anger att det visst finns en 

signifikant skillnad [7]. Denna skillnad mellan studierna skulle kunna indikera att ytterligare 

undersökningar behövs, men visar även att händernas torrhet är en viktig parameter. 
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De olika artiklarna använder olika metoder för att detektera mikroorganismer, och de 

gånger de använder liknande material har de olika tillvägagångssätt för att odla fram 

mikroorganismerna. Detta är en skillnad som också kan påverka utfallet i studiernas resultat 

vad gäller bakteriereduktion och bakteriespridning. 

Intressant i sammanhanget är i den best practice om hur infektionskontroll ska ske i 

byggd miljö i England som brittiska Department of Health har tagit fram anges att handtorkar 

kan överväga att användas i vårdinrättningars allmänna utrymmen, men inte i kliniska 

områden [22]. Anledningen till detta anges att handtorkar minskar pappersavfall, men är 

bullriga och kan störa patienter [22]. Inget nämns om att de potentiellt kan leda till 

smittspridning och inte ska användas av den anledningen. 

En svaghet med denna systematiska litteraturstudie är att det bara är en person som har 

valt ut, granskat och bedömt artiklarna, enligt SBU ska detta göras av minst två personer [13]. 

Detta leder till risk för bias, vilket måste beaktas vid bedömning av denna systematiska 

litteraturstudies betydelse. Artikelsökningens utförande har dock konstruerats för att minimera 

risken för systematiska fel [13]. Detta har åstadkommits genom att sökning har gjorts i flera 

databaser samt att författaren har gjort en manuell sökning i utvalda artiklars referenslistor. En 

uppdaterad sökning gjordes även under kandidatarbetets slutfas för att se till att även artiklar 

som publicerats under arbetets tid omfattades. Viktigt att notera är att sökstrategin med 

inklusions- och exklusionskriterier har utformats för att ge ett hanterligt antal artiklar, vilket 

med stor sannolikhet gör att underlaget inte kan anses komplett, något som också måste tas 

hänsyn till vid bedömningen. Tidsbrist är anledningen till att kriterierna ändå valdes. 

Slutsats 
Om det är bara bakteriereduktion som avses med ”den bästa metoden att torka 

händerna”, så är det inte så stor skillnad mellan de olika metoderna. Det viktiga i 

sammanhanget är att händerna blir torra. Om även bakteriespridning ingår i frågan verkar den 

bästa metoden att torka händerna vara pappershanddukar. Dock indikerar vissa studier att 

handtorkar inte sprider så mycket bakterier, i alla fall inte i jämförelse med handtorkar av jet-

modell. 

Tack 
Jag skulle vilja rikta ett stort tack till mina handledare Torbjörn Norén och Hans Fredlund 

som trots ett späckat schema lyckades ge mig mycket bra handledning och goda råd. Era 

synpunkter och uppmuntran har varit ovärderliga. 
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Bilaga 1: Artikelmatris 
Tabell 5. Artikelmatris med inkluderade artiklar. 

Publikation Studietyp Jämförelse Exponering Utfallsmått Resultat 
Kvalitets-
bedömning 

Kimmitt et al, 
2016 [16] 

Jämförande 
studie 

Pappershanddukar (PH), 
handtork (HT) och 
handtork av jet-modell 
(HTJ). 
Bakteriespridning. 

2 pers. doppade 
handskbeklädda händer i 
bakterielösning under 10 s 
under simulation av 
handtvätt. Händerna skakades 
3 ggr och torkades sedan med 
PH, HT eller HTJ. 
Provtagning skedde på 6 olika 
höjder och 9 olika avstånd. 
Luftprovtagning skedde även 
vid 6 olika tidsintervaller. 

Antal plack 
eller 
plackbildande 
enheter (PBE) 

Vertikal spridning: Flest PBE detekterades 
på 0,75-1,25 m höjd. HTJ spred 60 ggr fler 
PBE än HT och 1300 ggr fler än PH.  
Horisontell spridning: Virus detekterades 
upp till 3 m från HTJ. HTJ spred 20 ggr 
fler PBE än HT och 190 ggr fler PBE än 
PH. 
Tidsaspekt: Efter 15 min fanns vid HTJ-
användning 50 ggr fler plack än vid HT-
användning och 100 ggr fler plack än vid 
PH-användning. 

Medelhög 

Best et al, 2015 
[9] 

Jämförande 
studie 

Pappershanddukar (PH), 
tyghanddukar på rulle 
(TH), handtork (HT) och 
handtork av jet-modell 
(HTJ). 
Bakteriespridning. 

Handskbeklädda händer 
tvättades i citronjuice resp.  
jästlösning under 10 sek och 
torkades sedan med PH (10 
sek), TH (10 sek), HT (20 
sek) eller HTJ (10 sek). 

Distans i m 
samt antal 
fläckar. 

HTJ spred vätskor längst både horisontellt 
(1,5 m) och vertikalt (mest mellan 0,6-
1,2 m). Få droppar hittades vid PH- och 
TH-användning. Vid HT-användning 
hittades flest droppar på mellan 0-1,2 m 
höjd.  

Medelhög 

Best et al, 2014 
[7] 

Jämförande 
studie 

Handtork av jet-modell 
(HTJ), handtork (HT) 
och pappershanddukar 
(PH). 
Bakteriespridning. 

Studie I: Handskbeklädda 
händer doppades i 
bakterielösning och torkades 
sedan med HT (30-40 sek), 
HTJ (15 sek) eller PH (4 st, 
15 sek). Luftprover togs och 
plattor placerades ut på 
golvet.  
Studie II: Handskbeklädda 
händer doppades i svart färg 
och torkades på samma sätt 
som i studie I. En testperson 
torkade händerna, den andra 
stod diagonalt från denne på 
1 m avstånd. 

Kolonibildande 
enheter (CFU) 

Studie I: Antal CFU i luften efter 15 min 
var 4,5 ggr högre för HTJ jämfört med HT 
och 27 ggr högre jämfört med PH på nära 
avstånd till torkkällan. 1 m från torkkällan 
visade ett liknande mönster. Plattor 
placerade på golvet visade att HT hade 
högst antal CFU under torkkällan jämfört 
med både HTJ och PH, även på 1 m 
avstånd hade HT högst antal CFU. 2 m 
från källan fanns ingen signifikant skillnad 
mellan HT och HTJ, det fanns vid PH-
jämförelse, som hade lägst antal CFU. 
Studie II: HTJ orsakade mest 
droppspridning. Ingen signifikant skillnad 
mellan HTJ och HT på andra testpersonen. 
Inga färgdroppar när PH användes. 

Medelhög 
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Margas et al, 
2013 [17] 

Jämförande 
studie 

Pappershanddukar (PH) 
och handtork av jet-
modell (HTJ). 
Bakteriespridning. 

100 pers. tvättade och torkade 
händerna. 50 % fick tvätta 
händerna med tvål och 50 % 
fick tvätta händerna utan tvål. 
Händerna torkades sedan 
antingen med PH eller HTJ. 
Spridning av vattendroppar på 
golvet studerades efter att 
15 pers. tvättat och torkat 
händerna. Provtagning för 
mikrobiell spridning togs 
under hela testet, både lång- 
och korttidsmätningar. 

Antal 
droppar/area 
samt 
kolonibildande 
enheter 
(CFU)/platta 

Högst konc. av vattendroppar fanns direkt 
under PH-dispensern och i angränsande 
rutor. HTJ gav ett mer spritt 
spridningsmönster, främst åt sidorna. 
Utplacerade plattor hade fler CFU/platta i 
de rutor som hade fler droppar. 

Medelhög 

Snelling et al, 
2011 [18] 

Jämförande 
studie 

Handtork (HT) och 
handtork av jet-modell 
(HTJ). 
Studie A: 
Bakterieöverföring  
Studie B: Påverkan på 
bakterieantal om händer 
gnuggas vid användning. 

Studie A: 14 pers. hanterade 
färsk, rå kyckling med båda 
händerna under 45 sek. 
Händerna tvättades sedan 
med tvål under 60 sek och 
torkades med HT eller HTJ 
under 10 sek samt med HT 
under 35 sek.  
Studie B: 14 pers. tvättade 
händerna utan tvål under 60 
sek. Händerna torkades sedan 
antingen med HTJ (inget 
gnuggande), HT (inget 
gnuggande och gnuggande) 
eller 2 st pappershanddukar 
(gnuggande) under 15 sek. 

Kolonibildande 
enheter (CFU) 

Studie A: Vid 10 sek torkning hade HTJ 
färre CFU som överfördes via händerna än 
HT. 30-35 sek torkning med HT gav ingen 
signifikant skillnad i antal CFU som 
överfördes via händerna än 10 sek torkning 
med HTJ. 
Studie B: Torkning med HT samtidigt som 
händerna gnuggades ökade CFU på 
händerna jämfört med direkt efter 
handtvätt. Om händerna hölls still var det 
ingen signifikant skillnad mellan någon av 
HT eller HTJ. Handtorkande genom att 
använda pappershanddukar och gnuggande 
rörelser är mest effektiv att ta bort 
bakterier från händerna. 

Medelhög 
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Taylor et al, 
2000 [19] 

Jämförande 
studie 

Handtork (HT) och 
pappershanddukar (PH). 
Studie I: Påverkan på 
bakterieantal vid 
handtorkning med HT 
och PH. 
Studie II: Se om HT 
påverkar bakterieantal i 
rummet. 
Studie III: Analysera 
bakterieantal på ytor på 
HT samt på andra ytor i 
tvättrum. 

Studie I: 15 pers. Initial 
bakteriemängd mättes, 
handtvätt med tvål under 
1 min och sedan skölja 
händerna under 10-20 sek tills 
tvålen var borta. Händerna 
torkades därefter med 
antingen HT eller PH. 
Bakteriemängd mättes igen. 
4 pers. upprepade proceduren, 
men med olika torktider (10 
sek, 20 sek och 30-40 sek). 
Studie II: En HT i en krets 
utsattes för bakterier i olika 
konc., HT sattes på under en 
cykel och prover togs. 
Studie III: Prover togs från in- 
och utluft från HT placerade i 
5 tvättrum för kvinnor, som 
betjänar ca 200 pers. Prover 
togs även på olika ställen på 
HT samt i tvättrummen. 

Kolonibildande 
enheter (CFU) 

Studie I: Antal CFU ökade för de flesta, 
utom 3 pers., vid en av de använda 
metoderna mellan för och efter torkning. 
Detta gällde både HT och PH. Vid den 
andra använda metoden ökade antal CFU 
hos nästan alla pers. vid HT-användning, 
medan det inte var någon skillnad mellan 
före och efter torkning vid PH-användning. 
Det fanns ingen skillnad i antal CFU vid 
luftprovtagning vid HT- respektive PH-
användning. Resultaten från de olika 
torktiderna visade att händernas torrhet är 
en viktig faktor vid utvärdering av 
handrengöringsmetoder. 
Studie II: Värmaren i HT dödar en del av 
bakterierna i inluften innan de kommer ut i 
utluften. 
Studie III: Få av de två studerade 
bakterierna hittades i HT:s utluft. Det var 
ingen signifikant skillnad mellan antal 
CFU på HT:s ytor och andra ytor i 
tvättrummet, dock fanns ett lite högre antal 
CFU på väggen nedanför HT. 

Hög 

Gustafson et al, 
2000 [20] 

Jämförande 
studie 

Tyghandduk på rulle 
(TH), pappershanddukar 
från hög (PH), handtork 
(HT) och lufttorkning 
(LT). 
Bakteriereduktion. 

100 pers., en hand på 
respektive person 
kontaminerades med 
bakterier, torkades och prover 
togs. Händerna tvättades 
sedan med varmt rinnande 
vatten och tvål under 30 sek 
och sköljdes under 10 sek i 
kallt rinnande vatten. Handen 
torkades sedan på 1 av 4 sätt. 
15 sek torkning för TH och 
PH, 30 sek för HT och så 
länge som behövdes för att 
handen skulle bli torr för LT.  
Prover togs sedan igen. 

Kolonibildande 
enheter (CFU) 

99 pers. fullföljde studien. Ingen 
signifikant skillnad kunde hittas i antal 
CFU mellan de 4 olika metoderna. 

Hög 
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Robinton et al, 
1968 [21] 

Jämförande 
studie 

Pappershanddukar (PH) 
och tyghandduk på rulle 
eller individuella 
tyghanddukar (TH). 
Bakteriespridning. 

Oanvända PH och TH 
samlades in från platser som 
var lättillgängliga för 
allmänheten, ex. offentliga 
toaletter på busshållplatser. 
Under ett år samlades prover 
in från två städer med 
liknande klimat och under det 
följande året samlades prover 
in från två städer med olika 
klimat. Prover togs från den 
andra PH eller TH i högen 
eller på rullen. 

Antal 
bakteriekolonier 
per platta 

Vid jämförelse inom varje stad visade 
resultaten att minst antal bakterier per 
platta hittades på PH. Antal bakterier på 
PH varierar inte mellan olika klimat, men 
antal bakterier på TH påverkas av klimat. 
TH från staden med mer fuktigt klimat 
hade fler prover med 100+ 
bakteriekolonier per platta än TH från de 
andra städerna. 

Medelhög 
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Bilaga 2: Mall för kvalitetsgranskning 
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