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SAMMANFATTNING 
 

Den stora majoriteten av de vårdrelaterade infektionerna överförs i mötet mellan vårdpersonal 
och patient. Flertalet bakterier har idag utvecklat resistens mot många antibiotika, vilket inne-
bär att basala hygienrutiner blivit en mycket viktig patientsäkerhetsfråga. Hälso- och sjukvår-
den har kommit till den punkt, då det snart inte finns några ytterligare medel att ta till i kam-
pen mot de multiresistenta bakterierna och den enda hållbara långsiktiga lösningen, är att för-
hindra smittspridning genom strikt tillämpning av basala hygienrutiner. 
 
Syftet var att beskriva vårdpersonals följsamhet till basala hygienrutiner. Metoden är en litte-
raturstudie till vilken 14 artiklar inkluderats, både kvantitativa och kvalitativa. Artiklarna 
framkom genom en strukturerad sökning i databaserna CINAHL, Medline och PubMed.  
 

Litteraturstudiens resultat visar överlag att vårdpersonals följsamhet till basala hygienrutiner 
är låg, trots mycket god kunskap i många fall. Orsakerna är mångfacetterade. Hög arbetsbe-
lastning, samt ett negativt förhållningssätt till skyddsutrustningen, är en av orsakerna till låg 
följsamhet. En del vårdpersonal anser att skyddsutrustningen är ett hinder i utövandet av god 
omvårdnad. Tillgång och tillgänglighet av resurser samt utformning och passform av utrust-
ning, är en annan orsak associerad till följsamhet. I vissa fall är den låga följsamheten relate-
rad till akutsituationer och bristande bedömning av risken för smittspridning. Ett gott ledar-
skap och säkerhetsklimat i verksamheten, har positiv effekt på följsamheten till basala hygien-
rutiner. 
 

Nyckelord: basala hygienrutiner, följsamhet, vårdpersonal, omvårdnad   
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1 BAKGRUND 

1.1 Historik och utveckling 

Oron i världen har intensifierats de senaste åren, då bakteriernas motståndskraft mot antibio-
tika ökat dramatiskt. Under Florence Nightingales tid fruktade soldater sjukhusvård mer än 
krig, likaså bad gravida kvinnor att få föda i hemmet, eftersom sjukhusvistelser för drygt 150 
år sedan förknippades med döden (Ericson & Ericson, 2002). Forskare är idag eniga om att 
det snart kan komma att råda en liknande situation i världen, då multiresistenta bakterier ut-
vecklas och sprids lavinartat. Antibiotikaresistensen har snart passerat alla gränser och det 
finns inom en snar framtid inga befintliga medel att ta till. Det enda som återstår är att före-
bygga smittspridning och infektion genom ett strikt användande av basala hygienrutiner 
(Kahlmeter, 2008).  
 
Vårdhygien har därmed blivit en mycket viktig patientsäkerhetsfråga. Förlängda vårdtider, 
ökat lidande, och ökade kostnader för samhället är konsekvenser av bristande hygienrutiner. 
Det innebär att vårdpersonal har ett mycket stort ansvar gentemot patienterna, och samhället, 
då den stora majoriteten av de vårdrelaterade infektionerna överförs i mötet mellan vårdper-
sonal och patient (Gould, Chudleigh, Moralejo & Drey, 2007; Kahlmeter, 2008; Socialstyrel-
sen, 2006a).  
 
Sjuksköterskan Florence Nightingale var en av de första att se sambandet mellan smittsprid-
ning, överbeläggning och personalbrist i mitten av 1800-talet. Ungefär samtidigt lanserade 
den ungerske förlossningsläkaren Ignaz Semmelweis sina fynd om korrelationen mellan död-
liga bakterier och barnsängsfeber. Den kunskapen har haft mycket stor betydelse för eftervärl-
dens vårdhygien. Det har dock tagit lång tid för både lekmän och lärda att acceptera och förstå 
sambanden (Ericson & Ericson, 2002).   
 
Efter Flemings upptäckt och utveckling av penicillinet under 1930- och 40-talet, invaggades 
världen i falsk säkerhet och infektionssjukdomarna visades marginellt intresse. Vid ungefär 
samma tidpunkt började de första rapporterna komma om meticillinresistenta Staphylococcus 
aureus (MRSA) och dess spridning på olika sjukhus runt om i världen. Ny uppmärksamhet 
ägnades åt vårdhygieniska rekommendationer samt förebyggandet av vårdrelaterade infektio-
ner. Det resulterade i ett tillsättande av hygienläkare och hygiensjuksköterskor i bl.a. Sverige, 
England och USA. Sverige har under lång tid varit ett föregångsland inom området. Redan 
1966 bildades Svensk förening för vårdhygien (Socialstyrelsen, 2006a).  
 
Under 70-talet smittades ett stort antal vårdpersonal med Hepatit B. Medvetenheten om per-
sonalens utsatthet ökade sedan under 80-talets HIV-epidemi, vilket ledde till att riktlinjer togs 
fram för att minimera exponeringen av blod, nålar och skarpa föremål, samt öka vårdperso-
nalens säkerhet (Kermode et al., 2005). I samband med spridningen av HIV blev använd-
ningen av handskar viktig och USA: s smittskyddsmyndighet, Centers for Disease Control 
and Prevention [CDC] tog fram föreskrifterna Universal precautions i syfte att skydda vård-
personal och patienter mot blodburen smitta (Division of Healthcare Quality Promotion 
[DHQP], 1999).   
 
Under många år hade hygienrekommendationerna tyngdpunkten på enbart handhygienen 
(Gould, Chudleigh, Moralejo & Drey, 2007), men i mitten på 90-talet ansåg CDC att nya för-
siktighetsåtgärder var erforderliga, bl.a. för att minska spridningen av multiresistenta bakte-
rier. Riktlinjerna Standard precautions utgavs 1996 och skiljer sig framför allt i använd-
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ningen, då de avser tillämpning vid all patientnära kontakt (Siegel, Rhinehart, Jackson, Chia-
rello & The Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee, 2007). Flera länder 
antog det nya riktlinjerna; Canada redan 1999 och andra länder, t.ex. Storbritannien, så sent 
som 2003 (Gammon & Gould, 2005; Gammon, Morgan-Samuel & Gould, 2006).  
 

1.2 Vårdhygieniska föreskrifter i svensk hälso- och sjukvård 

Den vårdhygieniska verksamheten i Sverige idag avser i princip allt arbete som är avsett att 
förebygga uppkomsten av vårdrelaterade infektioner, antibiotikaresistens och smittspridning 
(Socialstyrelsen, 2006a). Verksamhetschefen har fullt ansvar gällande vårdhygien på kliniken 
och därmed kvalitetssäkra vården, samt anmäla avvikelser, såsom vårdrelaterade infektioner, 
enligt Lex Maria (SOSFS 2005:28). I Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för 
kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvård (SOSFS 2005:12) lyfts patientsäkerhet fram 
som ett krav på god vård, vilket syftar till att skydda patienter mot vårdskada. 
 
Ett tillägg i hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:736) samt smittskyddslagen (SFS, 
2004:168) den 1 juli 2006, innebär ett förtydligande av vårdgivarens skyldighet att tillgodose 
god hygienisk standard i vård och behandling. Enligt Socialdepartementets proposition 
(2005/06:50) innebär god hygienisk standard i praktiken, att det ska finnas en strategi för ett 
samordnat arbete mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner. Lokaler och utrust-
ning ska vara anpassade för behov och ändamål och vårdpersonal ska erhålla kontinuerlig 
utbildning. Verksamheten ska dessutom planeras och organiseras, så att vårdrelaterade sjuk-
domar kan förebyggas och begränsas i största möjliga utsträckning.  
 

1.3 Omvårdnad 

Patienternas välbefinnande och välfärd är beroende av vårdpersonalens omvårdnad och age-
rande inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen menar att god vård innebär ett ständigt 
kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Arbetet ska vara jämlikt, effektivt, långsiktigt och pati-
entfokuserat, samt innefatta ett förebyggande och evidensbaserat arbetssätt med samverkan 
mellan vårdens aktörer (Socialstyrelsen, 2006b). Detta arbetssätt är emellertid inte ny kun-
skap. Omvårdnadsforskaren och teoretikern Patricia Benner påtalade redan på 1980-talet att 
sjuksköterskan ofta spelade den ”mångtydiga rollen av ett säkerhetssystem för att säkerställa 
riskfri medicinsk vård och omvårdnad” (Benner, 1993, s. 121). 
 
Med hjälp av intervjuer och deltagande observationer, formade Patricia Benner en modell i 
sin forskning, med utgångspunkt i sjuksköterskors kliniska verksamhet och praktiska verklig-
het. Benner såg i sin studie att sjuksköterskor i praktiken genomgår en kompetensutveckling i 
olika stadier. Genom att anamma Dreyfusmodellen på omvårdnaden, kunde sjuksköterskornas 
kompetens lokaliseras till att tillhöra ett av de fem utvecklingsstadierna, mellan novis och 
expert. Kompetensen relaterades till klinisk erfarenhet i kombination med teori och utbild-
ning. Sju omvårdnadsdomäner identifierades också under arbetets gång, varvid åtminstone två 
av dessa inringar denna litteraturstudies problemområde; att övervaka och säkerställa kvalitet 
i praktiskt vårdarbete samt att planera och organisera för personalens arbete och vården 
(Benner, 1993). Sjuksköterskan har en arbetsledande funktion och ska tillgodose patientens 
trygghet och välbefinnande vid undersökningar och behandlingar, vilket innefattar ett ansvar 
för patienten i all omvårdnad av vårdpersonal (Socialstyrelsen, 2005).  
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1.4 Basala hygienrutiner 

Basala hygienrutiner definieras som ”skydds- och försiktighetsåtgärder som är oberoende av 
eventuella kunskaper om vem som i varje ögonblick hyser mikroorganismer, som kan utgöra 
en risk för honom/henne själv eller andra” (Socialstyrelsen, 2006a, s.15).  
 

I basala hygienrutiner ingår: 
 

• handhygien, dvs. alltid handdesinfektion, ibland också handtvätt 
• handskar 
• plastförkläde (engångs-) eller skyddsrock 
• stänkskydd vid behov: munskydd, skyddsglasögon eller visir 

(Socialstyrelsen, 2006a) 

 
Inom hälso- och sjukvården används många olika vårdhygieniska termer, inte minst i USA, 
som har mycket detaljerade rekommendationer för olika isoleringsåtgärder (Siegel, Rhinehart, 
Jackson, Chiarello & The Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee, 2007).  
 
Det arbete som specifikt avser att begränsa vårdrelaterade infektioner, kallas i Sverige vård-
hygien. Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet uppmanar vårdpersonal att följa basala hy-
gienrutiner i alla situationer som innebär risk för kontakt med kroppsutsöndringar (Socialsty-
relsen, 2006a; Smittskyddsinstitutet, 2008a). Invecklade riktlinjer och rekommendationer har i 
Sverige ersatts av tillämpning av basala hygienrutiner vid vård på flerpatientrum, enkelrum 
eller isoleringsenhet (Socialstyrelsen, 2006a). I denna litteraturstudie har författaren därför 
valt att använda Socialstyrelsens modell i översättningen av riktlinjer från andra länder.  
 

1.5 Begreppet följsamhet 

Begreppet följsamhet grundar sig i compliancebegreppet, som enligt Hansson Scherman 
(1998) kan definieras med följsamhet till ordination. Den vanligaste definitionen av begreppet 
kommer av Haynes (1979) och lyder: ”the extent to which a person’s behavior (in terms of 
taking medications, following diets, or executing lifestyle changes) coincides with medical or 
health advice” (Haynes, 1979, s. 1). Världshälsoorganisationen [WHO] översätter också be-
greppet adherence med i stort sett samma definition (WHO, 2008), vilket gör att compliance 
och adherence kan betraktas som synonyma (Lymer, Richt & Isaksson, 2004). 
 
Följsamhet i denna litteraturstudie avser vårdpersonalens förmåga och professionalitet att 
följa de givna riktlinjerna och rekommendationerna avseende basala hygienrutiner. Följsam-
heten är synnerligen viktig, då både patienternas och vårdpersonalens hälsa står på spel om 
rutinerna inte följs. Konsekvenserna kan bli förödande för båda parter om smittspridning sker. 
Sverige har under många år varit förskonade från större epidemier och multiresistenta bakte-
rier. Under senare år har dock oron ökat i samband med flera fall av MRSA, VRE (vancomy-
cinresistenta enterokocker) och ESBL (extended Spectrum Beta-Lactamase) (Smittskydds-
institutet, 2007; 2008b; 2008c). Ämnet för litteraturstudien är på så vis synnerligen högaktu-
ellt. Det ligger också i tiden att tala om patientsäkerhet. Sveriges kommuner och landsting 
[SKL] startade år 2007 en nationell satsning för ökad patientsäkerhet, med syfte att halvera 
alla vårdrelaterade infektioner innan utgången av år 2009 (SKL, 2008).  
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2 SYFTE  
Syftet var att beskriva vårdpersonals följsamhet till basala hygienrutiner.  

3 METOD 

3.1  Sökstrategi 

Metoden är en litteraturstudie. En strukturerad sökning (Forsberg & Wengström, 2003) i tre 
databaser genomfördes med nyckelord som lokaliserats utifrån litteraturstudiens syfte (se bi-
laga 1). För att få fram de rätta nyckelorden i avseendet basala hygienrutiner, användes det 
nätbaserade svenska MeSH (http://mesh.kib.ki.se/) som ett första steg. Ingen motsvarighet till 
det svenska begreppet påträffades dock, däremot framkom begreppet infection control med 
relevans till basala hygienrutiner. Då det begreppet inte svarade mot det egentliga syftet med 
litteraturstudien, tvingades ett nytt tillvägagångssätt fram.  
 
Databasen Cumulative Index to Nursing & Allied Health Literature [CINAHL], har en lik-
nande tesaurusfunktion som MeSH.  Genom att skriva in begreppet infection control i sökfäl-
tet och välja funktionen ”Map Term to Subject Heading” uppdagades tesaurusen universal 

precautions och begreppet standard precautions, samt vad de innefattade. Dessa termer mot-
svarade syftet väl och kom att användas i nästföljande steg. 
 
Med de nyfunna nyckelorden universal precautions och standard precautions, samt compli-

ance och adherence genomfördes den första sökningen i CINAHL. Resultatet blev 231 träffar, 
vilket sedermera inskränktes med publiceringsår, språk och ”research”. Därmed minskade 
antalet träffar till 58. Samma sökning genomfördes sedan i databaserna Medline och PubMed. 
Begränsningarna varierade dock beroende på möjligheterna i databaserna (se sökmatris bilaga 
1). Antalet träffar i Medline blev 91, samt 101 i PubMed. De vetenskapliga artiklar som fram-
kom i de tre sökningarna svarade också de väl mot litteraturstudiens syfte, då de behandlade 
just följsamhet till basala hygienrutiner.   
 
Därtill gjordes en manuell sökning bland artiklarnas referenser samt i bakgrundslitteraturen 
och ett tillägg av två studier gjordes. 

3.2 Urval 

De initiala inklusionskriterierna innefattade studier på engelska publicerade mellan åren 2002 
och 2008. Studierna skulle undersöka och beskriva vårdpersonals följsamhet till basala hygi-
enrutiner inom hälso- och sjukvård från olika delar av världen. Exklusionskriteriet var allt 
annat än primärkällor och refereebedömda studier. Reviewartiklar, dentalartiklar samt studier 
fokuserade på operationsrummet eller enbart inokulationssmitta uteslöts. I PubMed gjordes 
begränsningen av dentalartiklar redan i sökningen (se sökmatris bilaga 1). 
 
I första urvalet lästes alla titlarna samt relevanta abstracts. Därefter valdes slutligen totalt tju-
goen artiklar, inklusive de två manuellt sökta artiklarna. Efter en noggrann genomläsning och 
övervägning av innehållet i de tjugoen kvarvarande artiklarna exkluderades därefter sju artik-
lar. Anledningen till den sista exklusionen var att artiklarna inte svarade mot syftet eller att 
det inte fanns någon statistisk säkerhet i beräkningarna eller i deltagarantalet. 
 
Referenshantering har skett med stöd av Mall för hantering av referenser. Förkortad svensk 

översättning av APA – The American Psychological Association för Röda Korsets Högskola 

(http://biblioteket.rkh.se/docs/APAmall.pdf). 
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3.3 Värdering 

Artiklarna i litteraturstudien värderades utifrån granskningsmallarna i Forsberg och 
Wengström (2003). I denna studie finns resultat från kvasi-experimentella studier och icke-
experimentella studier samt Grounded Theory (se bilaga 2). Författaren har kritiskt granskat 
artiklarnas inklusions- och exklusionskriterier, hur artikelns syfte uppnåtts, internt- och ex-
ternt bortfall samt dataanalys.  

3.4 Bearbetning och analys 

Artiklarna lästes igenom noggrant. Vid sammanställningen av artikelmatriserna framkom sju 
resultatkategorier associerade till följsamhet; kunskap, information/träning, arbetsförhållan-
den, resurstillgång, riskbedömning, yrkeskategori och tjänsteår, samt förhållningssätt. De sju 
kategorierna användes som preliminära rubriker för resultatet.  
 
Artikelmatriserna lästes ingående ytterligare och textavsnitt i matriserna markerades med ka-
tegoritillhörighet. Resultatet sorterades därefter in under rubrikerna. Rubrikerna och texten 
reviderades sedermera för att ge en ökad läsbarhet.  
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4 RESULTAT 

4.1 Följsamhet relaterat till kunskap 

Kunskapsläget visade sig vara gott i en iransk enkätundersökning av Askarian, Shiraly och 
McLaws (2005). Personalen hade nästintill fullständig kunskap om att ta på handskar vid in-
gången till enpatientrum vid smitta, liksom kunskap om rutinerna gällande desinfektion efter 
handskavlägsnande. Trots det var endast hälften av personalen följsamma till föreskrifterna i 
praktiken. I de allra flesta fall var det färre än 40 % av deltagarna som alltid eller för det 
mesta följde riktlinjerna. 
 
I en studie från Hong Kong uppvisade informanterna också god kunskap i basala hygienruti-
ner. Nästan alla svarade rätt på frågor relaterade till stickande och skärande avfall. Majoriteten 
hade också god kunskap om förfarandet vid blodspill, användning av visir och skyddsglas-
ögon, samt vid tillämpning av rutiner vid patientnära kontakt (Chan et al., 2002). Till skillnad 
från Askarian, Shiraly och McLaws (2005) uppgav informanterna i Chan et al. (2002) god 
följsamhet till användning av handskar vid kontakt med kroppsvätskor och blodprodukter, 
samt mycket god följsamhet vid kontakt med blod, kroppsvätskor, slemhinnor och sår. Perso-
nal som gått någon utbildning relaterat till basala hygienrutiner var mer följsamma (P<0.05). 
 
Majoriteten använde handskar och tvättade alltid händerna efter patientvård. De flesta bytte 
också handskar mellan patienterna. Följsamheten var också nästintill hundraprocentig vid 
avfallshantering av skärande och stickande material. Däremot var användningen av förkläden, 
skyddsglasögon och visir mycket låg och endast drygt hälften av personalen torkade alltid upp 
blod med desinfektionsmedel. Ännu färre desinficerade ytor och material efter användning 
(Chan et al., 2002).  
 
Kermode et al. (2005) utförde en studie i norra Indien, för att beskriva kunskapen och förstå-
elsen av basala hygienrutiner. Där hade drygt en tiondel av vårdpersonalen hade aldrig hört 
talas om basala hygienrutiner och endast en tredjedel hade någon gång fått träning i rutinerna. 
Trots det hade personalen god kunskap om tillämpandet, samt förståelsen av de grund-
läggande principerna. Följsamheten till handtvätt var mycket god och liksom i Askarian, 
Shiraly och McLaws (2005) och Chan et al. (2002) var också följsamheten till avfallshanter-
ing mycket god. Överlag var dock följsamheten till hygienrutinerna i praktiken mycket brist-
fällig och endast en tiondel av informanterna uppgav att de alltid eller ofta följde föreskrif-
terna. Trots det var följsamhet positivt associerad till kunskap om basala hygienrutiner 
(P<0.001) samt kunskap blodsmitta och dess smittvägar (P<0.001) enligt Kermode et al. 
(2005). 
 
I Shimokura, Weber, Miller, Wurtzel och Alter (2006) amerikanska studie var kunskapen 
bristfällig gällande smittorisk och hur de skulle skydda sig själva och patienterna. De flesta i 
vårdpersonalen på dialysenheterna uttryckte ”stark medhåll” i vad de gör för att skydda sina 
patienter samt dem själva från blodsmitta, men endast en tredjedel var alltid följsamma till 
rekommendationerna i handhygien och handskbyte. Vårdpersonalen var signifikant mer benä-
gen att veta hur de skulle skydda sig själva än sina patienter från blodsmitta (P<0.01), trots att 
endast hälften var medvetna om att de är utsatta för risk att smittas av Hepatit C. Drygt 30 % 
av personalen hade kunskap om att Hepatit C kan spridas mellan patienterna. 
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4.2 Informationens och träningens inverkan på följsamheten 

I frågeformuläret som Askarian, Shiraly och McLaws (2005) gav till vårdpersonal och stu-
denter i Iran, framgick att en tredjedel av vårdpersonalen i undersökningen aldrig fått några 
formella instruktioner i basala hygienrutiner. Majoriteten av vårdpersonalen ansåg dock att 
sådana föreläsningar var viktiga. Ingen signifikant skillnad sågs dock i medelpoäng mellan de 
som gått kurser i basala hygienrutiner, jämfört med dem som inte hade gått någon kurs. Inte 
heller i Kermode et al. (2005) associerades följsamhet till tidigare träning i basala hygienruti-
ner. 
 
I Bennet och Mansells brittiska studie från 2003 syntes dock en signifikant positiv korrelation 
mellan de sjuksköterskor som fick information och träning i basala hygienrutiner och deras 
erhållna kunskap (P<0.001). Fler än hälften av sjuksköterskorna hade fått grundträning eller 
information om basala hygienrutiner, men överlag hade endast en femtedel fått fortbildning i 
föreskrifterna. Fler än hälften hade arbetat inom kommunen i mer än fem år.  
 
Duerink et al. (2006) genomförde en interventionsstudie under 1 år i Indonesien. Under den 
tre veckor långa interventionen sattes handfat upp, de utvecklade protokoll för basala hygien-
rutiner, de anordnade utbildande aktiviteter i handhygien och säker hantering av skärande och 
stickande material, samt användning av skyddskläder. Därefter gavs feedback till personalen. 
På den internmedicinska avdelningen ökade följsamheten till handhygien signifikant från 
början av studien tills det att interventionsperioden startade och fortsatte vara ökad tills slutet 
på studien. Ett ännu bättre resultat sågs på den pediatriska avdelningen. Däremot observerades 
en icke-signifikant minskning av följsamheten i den sista observationsperioden på den pediat-
riska avdelningen. 
 
Ingen av avdelningarna skilde sig signifikant i följsamheten gällande användning av skydds-
kläder före och efter interventionen, inte heller i användningen av handskar. På den gyneko-
logiska kontrollavdelningen utfördes inte en enda handdesinfektion under observationsperio-
den och användningen av handskar minskade signifikant från den första perioden till den sista 
observationsperioden (Duerink et al. 2006). 
 

4.3 Följsamhet relaterat till arbetsförhållanden  

Enligt den spanska studie Arenas et al. (2005) utförde, var följsamheten till handtvätt asso-
cierad till arbetsbelastning. Ju fler patienter en sjuksköterska hade, desto sämre följsamhet till 
handtvätt (P<0.001). Likaså var personal på enheter med tre schemalagda dialysskift per dag 
mindre benägna att tvätta händerna än den personal på de enheter som hade ett eller två skift 
per dag. Däremot sågs ingen signifikant skillnad mellan proportionen antal patienter per sjuk-
sköterska och användning av handskar, inte heller bland den personal på enheter som genom-
förde tre dialysskift per dag.  
 
Ferguson, Waitzkin, Beekman och Doebbling (2004) genomförde en studie i USA där syftet 
var att beskriva incidenter som inträffat, där basala hygienrutiner inte använts. Studiens re-
sultat visade att den vanligaste incidenten där följsamheten till basala hygienrutiner brustit, 
var i en akutsituation där informanten ansåg att patienten skulle ha varit utsatt för risk om hon 
eller han stannat upp för att följa föreskrifterna. Tid var i akutsituationen avgörande. Några 
uppgav också att bristande följsamhet var en följd av tidsbrist och stress.  
 
Lymer, Richt och Isaksson (2004) beskrev och analyserade olika krafter, som enligt vårdper-
sonal i Sverige främjar följsamhet till basala hygienrutiner. Informanterna i studien hävdade 
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att framför allt avdelningsföreståndarens ledarskap var viktigt för säkerhetskulturen på avdel-
ningen, men också medarbetarna, smittskyddsenheten samt studenter nämndes. I studien 
uppmärksammades att personal från smittskyddsenheten på många sätt befann sig i den mest 
privilegierade positionen att förbättra säkerhetsklimatet, då deras kunskap uppdaterades. 
Vårdpersonalen ansåg också att det var lättare att identifiera sig med hygiensköterskor än lä-
kare, då sjuksköterskan kom till avdelningen med idéer och frågor. Till skillnad från studenter 
var hygiensköterskan dock inte rädd för att avslöja sin åsikt.  
 
Arbetstempot påverkade säkerhetsklimatet mycket enligt informanterna. Flera menade att en 
högre arbetsbelastning hade negativ påverkan på följsamheten till hygienrutinerna. En orsak 
var många patienter och otillräckligt med tid att förbereda en speciell arbetsuppgift. En annan 
orsak var att användning av säkerhetsutrustning tog tid från nästa arbetsuppgift och nästa pa-
tient. Trots att arbetstempot bara var högt under en begränsad tid, tenderade ett tillfälle av 
bristande följsamhet att bana väg för förnyad okunnighet (Lymer, Richt & Isaksson, 2004). 
 

4.4 Följsamhet relaterat till resurstillgång  

Majoriteten av kommunsjuksköterskorna i Bennett och Mansells brittiska studie (2003) angav 
att de hade svårigheter att tvätta händerna i den kommunala miljön. De menade att det sakna-
des resurser för ändamålet eller att faciliteterna var mycket smutsiga i vissa hem. Ett fåtal 
menade också att svårigheterna berodde på att brukaren inte tillät dem använda faciliteterna, 
medan andra angav att det ibland inte fanns möjligheter att tvätta händerna. För att över-
komma problemen använde de flesta tvättservetter eller tvättlösningar, som förvarades i bilen. 
En liten andel angav att de använde handskar när de inte kunde tvätta händerna och några 
sjuksköterskor hävdade att de tvättade händerna vid nästa tillfälle som gavs.  
 
Informanterna i den amerikanska studien av Ferguson, Waitzkin, Beekman och Doebbling 
(2004) angav att en orsak till bristande följsamhet var att utrustning för ändamålet inte fanns 
på plats, samt att de emellanåt valde bort skyddsutrustning för att den inte passade personen 
ifråga. Också i Kermode et al. (2005) var följsamhet positivt associerat till tillgängligheten av 
skyddskläder (P<0.001) samt negativt associerat till uppfattningen av hinder för säker till-
lämpning (P<0.001). I den amerikanska studien av Shimokura, Weber, Miller, Wurtzel och 
Alter (2006) var de flesta (80 %) nöjda med resurstillgången, för att kunna utföra sitt jobb 
ordentligt. 
 
God tillgänglighet av säkerhetsutrustning var det primära för följsamhet till basala hygienruti-
ner enligt Lymer, Richt och Isaksson (2004). Tillgänglighet inkluderade inte enbart mängden 
av utrustning tillgänglig på en särskild avdelning, utan också placeringen av utrustningen. För 
att förebygga tidsförlust, borde utrustningen vara till hands, nära arbetsplatsen (Lymer, Richt 
& Isaksson, 2004). Det bekräftadess i Duerink et al. (2006) då handhygienen förbättrades hos 
personalen, när fler handfat sattes upp under interventionsperioden. 
 
I motsats till tillgänglighet, var användning av handskar avhängigt av passform och styrka, för 
att skydda mot perforation, men också för att bevara känseln i fingertopparna enligt Lymer, 
Richt och Isaksson (2004). Handskar med dålig passform och stel kvalitet uppfattades som ett 
hinder för professionalismen, framför allt i samband med venpunktion. Av liknande skäl an-
vändes sällan skyddsglasögon. Trots att de inte hindrade handlingen fysiskt, betraktades an-
vändningen vanligtvis som ett överagerande av personalen (Lymer, Richt & Isaksson, 2004).  
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4.5 Följsamhet relaterat till riskbedömning  

I Arenas et al. (2005) var handtvätt på de akuta dialysavdelningarna mer frekvent, än på de 
kroniska avdelningarna, i samband med anslutning eller frånkoppling av dialysutrustning 
samt i samband med såromläggningar. Däremot observerades ingen signifikant skillnad i an-
vändningen av handskar mellan avdelningarna. Inte heller någon signifikant skillnad i an-
vändningen av handskar och handtvätt observerades i rum med infekterade och icke infekte-
rade patienter. Dialysenheter utan isolerade patienter visade dålig följsamhet till basala hygi-
enrutiner. Aktiviteter som ökade följsamheten till handskbyte mellan patienter var anslutning 
och frånkoppling av dialysutrustning samt omläggning av punktionsområde.  
 
Dialyspersonalen i den amerikanska studien av Shimokura, Weber, Miller, Wurtzel och Alter 
(2006) var till 95 % följsamma till användningen av handskar när de påbörjade eller avslutade 
dialysen. Drygt 50 % av personalen tvättade alltid händerna och bytte handskar inför dialys-
start samt mellan patienter vid intravenös medicinering, medan knappt 50 % bytte handskar 
mellan patientvårdsstationerna.   
 
I studien av Yanai, Uehara och Takahashi (2006) framkom att engångshandskar användes på 
fler än 95 % av dialysenheterna i studien (N=243), men att det däremot var flera av enheterna 
som vanligtvis inte använde engångshandskar. På de flesta enheter användes engångshandskar 
i början och i slutet av dialysbehandlingen. På hälften av enheterna användes inte engångs-
handskar i patientnära vård, såsom vid injektioner och medicinering,. På enheter där engångs-
handskar användes i början och slutet av behandlingen, samt i patientnära vård, byttes hands-
karna efter kontakt med patienterna på nästan 90 % av enheterna. Däremot, på fler än 10 % av 
enheterna byttes handskarna endast när synligt blod fanns på dem, eller efter vård av hepatit-
positiva patienter. På drygt 20 hemodialysenheter i studien, iordningställdes läkemedel på 
potentiellt kontaminerade ytor, inklusive patientens sängkant. På ungefär lika många enheter 
byttes lakan efter varje avslutad behandling. Vanligast var att lakan byttes vid vissa tillfällen, 
oftast en till två gånger i veckan. De flesta enheter bytte lakan när det var synligt blod eller 
smuts på dem (Yanai, Uehara & Takahashi, 2006).  
 
Kommunsköterskorna i Bennett och Mansells studie (2003) uppgav att de var flitiga använ-
dare av handskar i riskfyllda situationer, såsom vid blodspill, såromläggning eller vid kontakt 
med kroppsvätskor. Däremot var användningen av handskar vid venprovtagning endast 31 %, 
med drygt hälften som uppgav att de aldrig använde handskar vid den proceduren, och lika 
många hävdade att de var allergiska mot handskarna. Något högre följsamhet till användning 
av handskar vid venprovtagning och inläggning av perifer venkateter framkom dock i 
Ferguson, Waitzkin, Beekman och Doebbling (2004), där endast 20 % (n=267) uppgav att de 
valde bort handskar vid venprovtagning eller vid inläggning av perifer venkateter. 
 
Bearman et al. (2006) utförde en observationsstudie under sex månader i Brasilien, under vil-
ken de i fas 1 tillämpade basala hygienrutiner vid vård på isoleringsenhet för patienter med 
vancomycinresistenta enterokocker (VRE) samt meticillinresistenta staphylococcus aureus 
(MRSA). Under fas 2 tillämpades endast generell användning av handskar vid vård av alla 
patienter, samt vård på flerpatientrum. Under observationen visade det sig att följsamheten till 
handhygien både före och efter omvårdnad var signifikant högre vid tillämpning av basala 
hygienrutiner än vid generell användning av handskar (P<0.001 respektive P=0.011). Där-
emot var följsamheten till basala hygienrutinerna i fas 1 överlag lägre jämfört med den gene-
rella användningen av handskar i fas 2. De vårdrelaterade infektionerna var dock signifikant 
färre vid tillämpning av basala hygienrutiner. 
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Cepeda et al. (2005) utförde en 1-årig tvåcenterstudie i Storbritannien, för att utvärdera ef-
fekten av att flytta patienterna respektive inte flytta patienterna för att förhindra MRSA-sprid-
ning. Resultatet i studien var låg följsamhet till handdesinfektion, endast 21 %. Däremot ob-
serverades tio gånger så många handtvättstillfällen. Förkläden användes av personalen vid alla 
observationstillfällen utom tre. Resultatet av utvärderingen visade att varken risk, beroende 
eller kohortvård påverkade följsamheten.  
 
Enligt Ferguson, Waitzkin, Beekman och Doebbling (2004) var oförutsedd exponering en 
orsak till bristande följsamhet, t.ex. vid plötsliga kräkningar. Likaså uppgav informanterna att 
de ibland inte följde hygienrutinerna i tron om att patienten inte var högrisk (drygt hälften bar 
inte handskar hela tiden av den anledningen). De flesta som trodde att patienten inte utgjorde 
någon risk, tvättade inte händerna varje gång efter patientkontakt.  
 
Girou et al. (2004) fann i sin studie utförd i Frankrike att handskar endast användes i drygt 
50 % av de observerade tillfällena, liksom handhygien efter användning av handskar. De av-
delningar observationerna utfördes på, valdes med tanke på den höga förekomsten av multire-
sistenta bakterier. Drygt 80 % av all beröring som krävde strikt aseptik, utfördes med hands-
kar som inte tagits av efter föregående vård. Bristande följsamhet till handskbyte under pati-
entvård, identifierades som en oberoende faktor till icke följsamhet till handhygien. Det re-
sultatet ses också i den amerikanska studien av Kim, Roghmann, Perencevich och Harris 
(2002). Endast 8 % av vårdpersonalen bytte handskar åtminstone en gång efter exponering av 
olika kroppsdelar eller utsöndringar på samma patient. Ungefär 30 % av personalen tvättade 
händerna efter kontakt med isolerade patienter och ännu färre efter icke-isolerade patienter. 
 

4.6 Yrkeskategorins och tjänsteårens inverkan på följsamheten 

Följsamheten skiljde sig mellan olika sjukhus (P<0.01) i Kermode et al. (2005). Sjuksköters-
kestudenter och läkare var i den studien mer följsamma än sjuksköterskor och laboratorieper-
sonal (P<0.01), likaså de som hade en positiv attityd till att vårda personer med HIV/AIDS 
(P<0.05) och de som var nöjda med sitt arbete (P<0.001). Följsamheten var bättre bland 
vårdpersonal som arbetat längre, hade bättre kunskap om arbetsrelaterad överföring av blod-
smitta, upplevde färre hinder till att utöva föreskrifterna, samt upplevde ett bra arbetsklimat. 
Chan et al. (2002) kunde också påvisa en signifikant positiv korrelation mellan följsamhet och 
de äldsta deltagarna i studien, samt dem som hade längst vårderfarenhet. I kontrast till 
Kermodes och Chans resultat, visade Cepedas studie (Cepeda et al., 2005) att varken perso-
nalförhållanden eller personalens anställningstid påverkade följsamheten till basala hygienru-
tiner. 
 
I den franska studien av Girou et al. (2004) var undersköterskorna flitigare att använda hands-
kar än sjuksköterskorna, men använde ofta handskarna felaktigt, genom att inte byta handskar 
mellan patienterna. Ett liknande resultat ses i studien av Shimokura, Weber, Miller, Wurtzel 
och Alter (2006). Jämfört med undersköterskor och dialystekniker var sjuksköterskor mindre 
benägna att tvätta händerna och byta handskar mellan patienterna vid administrering av läke-
medel.  
 
Till skillnad mot Girou et al. (2004), var sjuksköterskorna de mest följsamma i den ameri-
kanska studien av Kim, Roghmann, Perencevich och Harris (2002). Studien som utfördes på 
två intensivvårdsavdelningar hade dock överlag låg följsamhet till riktlinjerna för handdesin-
fektion (22,1 %). Siffran var högre för handtvätt efter användning av handskar (38 %). Där-
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med bekräftades också hypotesen i studien, då det fanns en signifikant positiv korrelation 
mellan användning av handskar och efterföljande handdesinfektion (P<0.0001).  
 
Endast en tiondel av personalen, av dem som inte använde handskar, tvättade händerna före 
kontakt med en patient. Läkarna hamnade på en andra plats vad gällde följsamhet till hand-
desinfektion, följda av vårdbiträden och andningsterapeuter. Medicinstudenterna utskilde sig 
dock markant då 5 av 6 studenter spritade händerna (83,3 %). Varken röntgentekniker eller 
städpersonal nyttjade handdesinfektion under observationsperioden (Kim, Roghmann, 
Perencevich & Harris, 2002). 
 

4.7 Förhållningssätt till följsamhet av basala hygienrutiner 

Endast några få ur personalen uppgav i Bearman et al. (2006) att generell användning av 
handskar var opraktisk. De allra flesta rapporterade god följsamhet till basala hygienrutiner 
vid vård på isoleringsrum. Ungefär hälften av vårdpersonalen uppgav dock att de mer sällan 
gick in på ett rum till följd av föreskrifterna för basala hygienrutiner vid vård på isolerings-
rum. Drygt hälften av vårdpersonalen ansåg också att de gav bättre vård under fas 2, vid gene-
rell användning av handskar, än under tillämpning av basala hygienrutiner vid vård på isole-
ringsrum. De allra flesta (94 %) var övertygade om att användning av handskar var associerat 
till minskad risk för vårdrelaterade infektioner och ungefär lika många uppgav att de inte 
märkt någon skillnad på hudproblem relaterat till användning av handskar under faserna. 
 
Ett vanligt förhållningssätt till basala hygienrutinerna i Ferguson, Waitzkin, Beekman och 
Doebbling (2004), var att användning av skyddsutrustning såsom handskar, skulle hindra in-
formantens förmåga att ge god vård till patienten, såsom vid venprovtagning. Den personal 
som trodde att användning av handskar skulle inverka negativt på omvårdnaden, använde 
handskar i mindre utsträckning än övriga. 
 

4.8 Syntes 

Litteraturstudiens resultat visade överlag låg följsamhet till basala hygienrutiner. Orsakerna 
till den låga följsamheten var många; såsom hög arbetsbelastning, akutsituationer och oförut-
sedd exponering av smitta, missbedömning av högriskpatienter samt ett negativt förhållnings-
sätt till skyddsutrustningen. En del vårdpersonal ansåg att skyddsutrustning var ett hinder för 
utövandet av god omvårdnad. Bristande tillgång och tillgänglighet av resurser, ofördelaktig 
utformning och bristande passform av utrustning, var andra orsaker associerade till låg följ-
samhet. Inget enhetligt resultat relaterat till antalet tjänsteår eller yrkeskategori framkom. Ett 
aktivt uppmärksammande av hygienrutinerna på avdelningen genom intervention, ett gott 
ledarskap och säkerhetsklimat i verksamheten, hade positiv effekt på följsamheten till basala 
hygienrutiner. 
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5 DISKUSSION 

5.1 Metoddiskussion 

Sökorden som användes i databassökningarna var standard precautions, universal precau-

tions, compliance och adherence. Trunkering av orden ansågs inte nödvändigt, då tesaurus 
användes, liksom grundformen av de två sistnämnda sökorden. Funktionen ”eller” nyttjades 
mellan sökorden, för att inkludera de artiklar som använde något av orden. Anledningen till 
att både standard precautions och universal precautions användes i sökningen, var att det i 
Gammon, Morgan-Samuel och Gould (2006) framkom att många länder dröjt med att anta 
den nya benämningen standard precautions från 1996. För att ringa in så många studier som 
möjligt, vilka använde sig av det ena eller andra begreppet, valde författaren att använda båda 
nyckelorden trots en något heterogen innebörd. Beslutet breddade sökningen mer än det ut-
gjorde en begränsning. Studier som enbart behandlade hygien och vårdrelaterade infektioner 
kan däremot ha uteslutits i sökningen, då de nyckelorden inte användes. Varken nursing eller 
caring användes, då det hade inneburit en begränsning i sökningen. Syftet med studien var att 
beskriva följsamhet till basala hygienrutiner, vilket motsvarade de sökord som användes i 
litteraturstudien.  
 
Antalet träffar blev många i databassökningarna och ett urval från olika världsdelar kunde 
göras. Eventuellt hade en större generaliserbarhet samt översikt av tillämpningen av basala 
hygienrutiner i världen varit möjlig, om fler artiklar uppfyllt författarens värderingskrav.  
 
Litteraturstudien innehåller endast artiklar publicerade mellan åren 2002 och 2008, vilket kan 
innebära en begränsning av litteraturstudiens resultat, då relevant forskning från tidigare år 
har uteslutits. Författaren valde ändå åren 2002-2008 som ett inklusionskriterium, då de flesta 
länder dröjt med att anta, de av USA: s smittskyddsmyndighet Centers for Disease Control 
and Prevention [CDC], utformade riktlinjer Standard Precautions. Dessa är också de riktlinjer 
som mest liknar Sveriges tillämpning av basala hygienrutiner, med rutinmässigt bruk av 
handskar, handdesinfektion, plastförkläde eller skyddsrock samt stänkskydd vid behov. 
 
Författaren sökte främst efter tillämpningen av basala hygienrutiner och dess följsamhet hos 
vårdpersonal i studiernas resultat. Därmed fokuserade författaren huvudsakligen på det i stu-
dierna, vilket kan ha inneburit en risk att litteraturstudiens resultat endast visar på en del av 
det totala resultatet i studierna. Eventuella samband mellan olika variabler kan därmed ha gått 
förlorade.  
 
Metoden för datainsamling i artiklarna som ingår i litteraturstudien, är framför allt observa-
tion och frågeformulär. Data har sedan behandlats genom statistiska beräkningar. Dessa me-
toder för datainsamling kan ifrågasättas, vad gäller bias och objektivitet. Ändå har dessa ar-
tiklar inkluderats, då den metoden för datainsamling är den absolut vanligaste för forskningen 
i ämnesområdet. Alla artiklar som ingår i resultatet har värderats som tillförlitliga av författa-
ren, trots vissa brister i bortfall, analys och beskrivning. I de fall där statistiska data förefallit 
osäkra, har just det resultatet från studien utelämnats, för att stärka litteraturstudiens resultat.  
 
Alla studier utom en (Arenas et al., 2005) är etiskt granskade. Ändå inkluderades studien då 
datainsamling och tillvägagångssätt beskrivs utförligt och hänsyn ändå tagits till denna aspekt. 
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5.2 Resultatdiskussion 

I denna resultatdiskussion lyfts de delar av resultatet som anses vara viktiga, för att kunna se 
samband mellan olika variabler och följsamhet till basala hygienrutiner. För att kunna för-
bättra patientsäkerheten, öka säkerheten för hälso- och sjukvårdspersonal, samt minska vård-
skador såsom vårdrelaterade infektioner, är det viktigt att kunna presentera samband, som 
ökar respektive minskar följsamheten. Dels för att minska kostnaderna för samhället och vår-
den, men också för att inte återgå till 1800-talets scenario, där inget bot fanns för de infektio-
ner som uppstod i framför allt hälso- och sjukvården. 
 
Det viktigaste och mest intressanta resultat som framkommit i litteraturstudien är vårdperso-
nalens till synes goda kunskap om rutiner och konsekvenser, men att följsamheten trots det är 
låg. Det kan dock diskuteras hur pålitlig datainsamlingen är, genom intervju, frågeformulär 
och observation. Det är mycket möjligt att personalen förskönar sin kunskap, beroende på 
vilka frågor som ställs eller hur enkäten är utformad. När ett beteende eller en handling obser-
veras av någon, finns också en risk att personen ifråga anstränger sig för att göra sitt bästa, 
vilket kanske inte sker på samma sätt i vardagen. Patricia Benner menar dock att det framför 
allt är i början av kompetensstadierna sjuksköterskan blint följer rutiner och föreskrifter. Först 
senare i utvecklingen förstår sjuksköterskan vikten av att följa rutinerna och vet i vilka situa-
tioner de ska framhållas. Det innebär dock inte att sjuksköterskan äventyrar patientens välbe-
finnande och säkerhet, snarare tvärtom. Expertsjuksköterskan besitter den erfarenhet och 
kompetens som är nödvändig för att uppfatta problem- och riskfyllda situationer (Benner, 
1993). 
 
Litteraturstudiens resultat visar att följsamhet till basala hygienrutiner kan associeras till kun-
skap inom området (Chan et al., 2002; Kermode et al. 2005). I Shimokura, Weber, Miller, 
Wurtzel och Alter (2006) redovisades också ett samband mellan kunskap och följsamhet, då 
kunskapen var bristfällig och personalen inte riktigt visste hur de skulle skydda varken pati-
enter eller sig själva mot smitta. Vårdpersonalen var heller inte medvetna om att de var utsatta 
för risk att smittas av Hepatit C. 
 
I Chan et al. (2002) angavs hög följsamhet till handtvätt och användning av handskar och i 
Kermode et al. (2005) uppgav personalen god följsamhet till handtvätt. Chans studie utfördes 
i Hong Kong som har ganska hög standard på hälso- och sjukvården, jämfört med lands-
bygdssjukhusen i norra Indien i Kermodes studie. Det skulle kunna vara en orsak till skillna-
den i resultatet. Kermode beskrev inte standarden i sin studie, men Duerink et al. (2006) som 
utförde sin studie i Indonesien, menade att engångshandskar var en bristvara och omsterilise-
ring av handskar skedde regelbundet. Situationen nämndes vara liknande i Kermodes studie, 
det vill säga att följsamheten i mångt och mycket styrdes av resurstillgång och tillgänglighet.  
 
Både i Chan et al. (2002) och i Kermode et al. (2005), liksom i Askarian, Shiraly och 
McLaws (2005) var följsamhet till skärande och stickande avfall mycket hög. Det skulle 
kunna betyda att vårdpersonal är mer benägna att skydda sig själva än patienterna. I en studie 
av Stelfox, Bates och Redelmeier (2003) framkom att isolerade patienter hade färre besök av 
sjuksköterskor och läkare. Det fanns dagar då ingen dokumentation gjorts angående patienten. 
Studier visar att patienter som vårdas på isoleringsrum får sämre vård, på grund av att vård-
personalen mer sällan går in på ett isoleringsrum, till följd av föreskrifterna för basala hygien-
rutiner vid vård på isoleringsrum (Bearman et al., 2006; Stelfox, Bates & Redelmeier, 2003). 
Beroende på vilken smitta som förekommer på isoleringsrummet, kan det så till vida innebära 
användning av handskar, engångsförkläde eller skyddsrock och andningsmask. Vid patient-
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nära omvårdnad i varmt klimat innebär det således att omvårdnaden blir påfrestande för vård-
personalen, som måste bära all skyddsutrustning, vilken oftast är tillverkad av olika plastma-
terial. Dessutom har vårdpersonal många gånger ett fysiskt tungt arbete. Häri ligger en risk att 
vårdpersonal undviker att gå in till isolerade patienter, dels för att minska exponeringen av 
smitta och skydda sig själva, men också på grund av tidsbrist, stress och till viss del bekväm-
lighet när det kommer till användandet av skyddsutrustning.  
 
I resultatet framkom också att följsamhet till basala hygienrutiner inte kan associeras till tidi-
gare träning (Askarian, Shiraly & McLaws, 2005; Kermode et al., 2005). Däremot menade 
Bennet och Mansell (2003) att träning och information kunde vara viktig för kunskap inom 
området. Chan et al. (2002) såg signifikans mellan följsamhet och utbildning, vilket kan tyda 
på att det är den teoretiska kunskapen som främjar följsamheten och inte den praktiska trä-
ningen. Det förelåg en viss svårighet i bearbetningen av resultatet, då kategorierna följsamhet 
relaterat till kunskap samt informationens och träningens inverkan på följsamheten emellanåt 
flöt samman. Det ansågs ändå befogat att genomföra uppdelningen dem emellan, då studier-
nas resultat skiljde dessa områden åt. 
 
Interventionen i Duerink et al. (2006) gav ett gott resultat för följsamheten, åtminstone under 
själva interventionsperioden. Det skulle kunna innebära att kunskap kombinerat med ökad 
uppmärksamhet och ökade insatser kring hygienrutiner inom verksamheten, leder till ökad 
följsamhet. Den tanken bekräftades delvis i Lymer, Richt och Isaksson (2004), som menade 
att hygiensjuksköterskans närvaro hade stor betydelse, liksom Kermode et al. (2005) nämnde i 
sin diskussion att frånvaron av en smittskyddsenhet hade stor betydelse för den bristande följ-
samheten. 
 
Bristande följsamhet till basala hygienrutiner kan också associeras till hög arbetsbelastning, 
stress och ett högt arbetstempo enligt Arenas et al. (2005), Ferguson, Waitzkin, Beekman och 
Doebbling (2004), samt Lymer, Richt och Isaksson (2004). Resultatet visar att det främst är 
handhygienen som blir lidande till följd av arbetsbelastning (Arenas et al., 2005). 
 
Lymer, Richt och Isaksson (2004) menade att personal ibland upplever användandet av 
skyddsglasögon som ett överagerande, samt att personalen upplevde det löjligt. Det skulle 
kunna vara en orsak till bristande följsamhet i de andra studierna också, trots att ingen orsak 
nämnts till den låga följsamheten. Den svenska studien bör dock användas med försiktighet i 
generaliseringen av resultatet, då datainsamlingen skett genom personintervjuer med ett fåtal. 
Däremot verifierades tankegången något, då skyddskläder upplevdes som ett hinder i om-
vårdnaden (Bearman et al., 2006; Bennet & Mansell, 2003; Ferguson, Waitzkin, Beekman & 
Doebbling, 2004; Lymer, Richt & Isaksson, 2004). Oftast upplevdes dock inte enbart använd-
ning av handskar som något hinder (Bearman et al., 2006; Shimokura, Weber, Miller, Wurtzel 
& Alter, 2006). Många ansåg att de gav bättre vård till patienten när de enbart använde 
handskar och inte förkläde eller skyddsrock (Bearman et al., 2006), eller när de inte använde 
någon skyddsutrustning alls (Ferguson, Waitzkin, Beekman & Doebbling, 2004). Tyvärr vi-
sade också två av studierna att den personal som inte använde handskar av olika anledningar, 
inte heller tvättade eller desinficerade händerna efter patientnära kontakt (Ferguson, Waitzkin, 
Beekman & Doebbling, 2004; Kim, Roghmann, Perencevich & Harris, 2002). 
 
Litteraturstudien visar överlag på bristande följsamhet av basala hygienrutiner, men visar 
också på vikten av att följa rutinerna. I Sverige har vi tagit fasta på att använda engångsför-
kläde som rutin vid all patientnära kontakt, för att det är bevisat sedan länge att det minskar 
smittspridning av bland annat stafylokocker (Socialstyrelsen, 2006a), MRSA, VRE (Bearman 
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et al, 2006; Smittskyddsinstitutet 2008b, 2008c) och ESBL (Smittskyddsinstitutet, 2007). An-
vändning av handskar i omvårdnad ser vi inte heller som något konstigt, ändå är följsamheten 
allt annat än god, framför allt till handhygienen. Någon generalisering av resultatet kan inte 
göras i den utsträckningen att vi kan få reda på var i världen följsamheten är som bäst, inte 
heller någon enskild orsak till vad bristande följsamhet kan bero på. Det är tydligt att det är 
flera faktorer som bidrar till orsaken, såsom bristande kunskap, bristande resurstillgång och 
tillgänglighet, arbetsbelastning, stress och tidsbrist, riskbedömning samt attityd. 
 
Som sjuksköterska visar litteraturstudien på vikten av att ta den lilla extra tiden att följa ruti-
nerna, då risken finns att det blir en dålig vana att inte använda handskar eller förkläde. Med-
vetenheten om att patienterna blir lidande till följd av bristande följsamhet ska också finnas 
med sjuksköterskan, vare sig det är isolerade patienter som inte får omvårdnad lika frekvent 
som de som inte är isolerade, eller om det förekommer smittspridning på grund av personalen. 
Det är också viktigt att sjuksköterskan föregår med gott exempel. Den arbetsledande funktio-
nen ska ge patienten trygghet och välbefinnande i all omvårdnad (Socialstyrelsen, 2005) och 
ett ansvar åligger sjuksköterskan att säkerställa kvaliteten i vårdarbetet. Ett gott ledarskap ten-
derar att bidra till ett gott säkerhetsklimat på avdelningen eller inom verksamheten. Sjukskö-
terskan besitter också den kunskap som krävs för att veta orsaken till varför följsamhet till 
basala hygienrutiner är så viktigt (Benner, 1993). 
 
De nordiska länderna har hittills varit förskonat från utbredda epidemier av multiresistenta 
bakterier. Därför finns inte heller särskilt mycket forskning inom detta ämne med anknytning 
till Sverige. Med en ökad befolkning i världen, öppnare gränser, ökade resor och kortare av-
stånd börjar vi dock se en ökning också här. Det innebär att kunskapsläget och forskningen 
behöver uppdateras i svenska och nordiska förhållanden, för att vi ska kunna hejda den nega-
tiva utvecklingen i tid. Denna litteraturstudie har utförts under synnerligen fördelaktiga för-
hållanden, då antibiotikaresistens, vårdrelaterade infektioner, patientsäkerhet och hygienruti-
ner är högaktuella ämnen. Studien kan på så sätt komplettera och förstärka redan existerande 
fakta och forskning, samt initiera till ytterligare forskning inom området. 
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Bilaga 1: Sökmatris sid.nr: 1 (1) 
 

Datum Databas  Sökord Resultat 
Urval 
   1 

Urval 
   2 

Urval 
3 

081110 Cinahl 1 
(standard precautions or 
universal precautions) 

1403   
 

kl.18.50  2 (compliance or adherence) 26258   
 

  3 1 and 2 231   
 

  4 
limit 3 to (research and 
english and yr=2002-2008) 

58 58 10 7 

 

081110 Medline 1 
(standard precautions or 
universal precautions) 

1062   
 

kl.19.30  2 (compliance or adherence) 72003   
 

  3 1 and 2 196   
 

  4 
limit 3 to (english language 
and yr=2002-2008) 

91 91 6 3 

 

081110 PubMed 1 
standard precautions or 
universal precautions 

2426   
 

kl.21.12  2 compliance or adherence 124621   
 

  3 #1 and #2 357   
 

  4 
(2002/01/01-present) AND 
((#3 ) NOT (dental or 
oral)) Limits: English 

101 101 3 2 
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Författare, titel, 
tidskrift, land och år 

Syfte Design Resultat 

Arenas, MD., Sanchez-
Paya, J., Barril, G., 
Garcia-Valdecasas, J., 
Gorriz, JL., Soriano, A., 
Antolin, A., Lacueva, J., 
Garcia, S., Sirvent, A., 
Espinosa, M. & 
Angoso, M. (2005). A 
multicentric survey of 
the practice of hand 
hygiene in haemodi-
alysis units: factors 
affecting compliance. 
Nephrology Dialysis 
Transplantation 20, 

1164-1171. 
doi:10.1093/ndt/gfh759 
 
Spanien 

Att utvärdera omfatt-
ningen av följsamhet till 
basala hygienrutiner hos 
hemodialyspersonal på 
flera hemodialysenheter, 
och att fastställa faktorer 
som påverkar optimal 
följsamhet till hand-
hygien. 

Jämförande studie 
 
  
Metod 
Datainsamling: observation 
 
Analysmetod:  statistiska beräkningar 
 

Population/studiegrupp 
− Nio spanska hemodialysenheter 
 

Urval 
− 495 observationstillfällen under 1 

månad 
− Det fanns 1902 tillfällen till handtvätt 

och handskar före en patientaktivitet, 
samt 977 tillfällen efter en patientakti-
vitet. 

I allmänhet var följsamheten till handtvätt associerad till 
proportionen patient-sjuksköterska, dvs. ju fler patienter en 
sjuksköterska hade, desto sämre följsamhet (P<0.001). 
Däremot sågs ingen signifikant skillnad mellan proportionen 
och användningen av handskar. 
 Personal på enheter med tre schemalagda dialysskift per 
dag, var mindre plikttrogna gällande handtvätten än personal 
på enheter som hade ett eller två skift, men de visade ingen 
signifikant skillnad i användning av handskar. 
 På de akuta dialysavdelningarna var handtvätt till följd av 
anslutning eller frånkoppling av patienter, omläggning av sår, 
samt hanterandet av blodslangar signifikant mer frekventa att 
tvätta händerna, än på de kroniska avdelningarna (P<0.001). 
Ingen signifikant skillnad sågs i användning av handskar 
mellan avdelningarna. 
 Ingen signifikant skillnad observerades i användningen av 
handskar eller handtvätt i rum med infekterade och icke-
infekterade patienter. Dialysenheter utan isolerade patienter 
visade dålig följsamhet till basala hygienrutiner. 
 Aktiviteter som ökade följsamheten till handskbyte mellan 
patienter var anslutning (89,1 %), frånkoppling (80,6 %) och 
omläggning av punktionsområde (88,5 %).  
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Författare, titel, 
tidskrift, land och år 

Syfte Design Resultat 

Askarian, M., Shiraly, 
R. & McLaws, M-L. 
(2005). Knowledge, 
attitudes, and practices 
of contact precautions 
among Iranian nurses. 
American Journal of 

Infection Control 33, 
486-8. 
doi: 10.1016/j.ajic.2005. 
06.001  
 
Iran 

Att undersöka iransk 
vårdpersonals 
kunskap, attityd och 
rutiner kring basala 
hygienrutiner. 

Beskrivande studie 
  
Metod 
Datainsamling: frågeformulär  
Analysmetod:  statistiska beräkningar 
 

Population/studiegrupp 
− 345 vårdpersonal från Shiraz University 

of Medical Sciences 
− Externt bortfall: 75 (22 %) 
 

Inklusionskriterier: klinisk erfarenhet 
 

Urval 
− 240 vårdpersonal (78,2 %) 
− 90,7 % sjuksköterskestudenter 
− 9,3 % vårdlärare och barnmorskelärare 
− 93,7 % kvinnor 
− Medelålder: 22,3 år 

Nära en tredjedel, 32,6 % av all vårdpersonal hade aldrig fått 
några formella instruktioner i vårdhygien eller basala 
hygienrutiner, och de flesta, 90,8 % höll med om att sådana 
föreläsningar var viktiga. Av maximalt 8 poäng i kunskap, var 
medelpoängen 5,8. 66,5 % av deltagarna svarade rätt på alla 
kunskapsfrågorna. 
 
Trots att 93,7 % hade kunskap om att ta på sig handskar vid 
ingång till enpatientrum vid smitta, samt avlägsna handskarna 
innan utgång ur rum, var endast 49,6 % följsamma till 
föreskrifterna. 
 
Kunskap om desinfektion efter handskavlägsnande fanns hos 
78,6 % av informanterna, men endast 38,5 % följde rutinerna. 
 
84,7 % visste att all vanlig utrustning ska rengöras och 
desinficeras mellan isolerade patienter, men endast 36,7 % 
följde riktlinjerna i det syftet. 
 
I de allra flesta fall, var det färre än 40 % av deltagarna som 
alltid eller för det mesta följde riktlinjerna.  
 
Det var ingen signifikant skillnad (P>0,1) i medelpoäng 
mellan de som hade gått kurser i vårdhygien jämfört med dem 
som inte hade gått någon kurs. 
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Bennett, G. & Mansell, 
I. (2003). Universal 
precautions: a survey of 
community nurses’ 
experience and practice. 
Journal of Clinical 
Nursing 13, 413-421. 
 
Storbritannien 

• Utforska 
kommunsköterskors 
erfarenhet och rutiner 
i användandet av 
basala hygienrutiner i 
kommunen 

• Enkätundersökning i 
användningen av 
stickande och 
skärande hos 
kommunsköterskor 

• Undersöka 
incidensen av 
stickskador inom den 
kommunala 
omgivningen 

Förklarande studie 
  
Metod 
Datainsamling: frågeformulär; slutna 

frågor, några öppna  
Analysmetod:  statistiska beräkningar, 

latent innehållsanalys 
 

Population/studiegrupp 
− Hela populationen (n=543) 

registrerade kommunsjuksköterskor 
från en walesisk hälsomyndighet 
kartlades. 411 sjuksköterskor, 98 
psykiatrisköterskor, samt 34 sköterskor 
för utvecklingsstörda. 

− Externt bortfall: 164 (30 %) 
 
Exklusionskriterier: Distriktssköterskor, 
för att de mestadels arbetar på vårdcentral 
 

Urval 
− 379 sjuksköterskor (70 %) 
− 68 % >5 års kommunerfarenhet 
− 16 % hade mellan 0-1 och 2-5 års 

erfarenhet 
− Internt bortfall: upp till n=214 (56 %) 

på någon fråga 

Överlag hade 65 % fått träning eller information om basala 
hygienrutiner, däremot svarade 45 % av psykiatrisköterskorna 
samt 55 % av utvecklingsstörningssköterskorna att de varken 
fått träning eller information om föreskrifterna. Det var en 
signifikant skillnad mellan kommungrupperna, om de fått 
träning och information, eller inte (P=0,05). Endast 20 % 
överlag svarade att de fått fortbildning i föreskrifterna (78 % 
kommunsköterskor, 86 % psykatri- och 93 % 
utvecklingsstörningssköterskor). 
 25 % av kommunsköterskorna, 50 % av 
utvecklingstörnings-, samt 40 % av psykiatrisköterskorna 
rapporterade att deras kunskap var bristfällig. En signifikant 
positiv korrelation sågs mellan kommunsköterskorna som fick 
information och träning om basala hygienrutiner, samt deras 
erhållna kunskap (P<0,001). 
 65 % av informanterna angav svårigheter att tvätta 
händerna i den kommunala miljön. Majoriteten angav att 
hygienfrågor var anledningen till problemen, t.ex. avsaknad av 
resurser/hjälpmedel/faciliteter eller smutsiga hjälpmedel i 
vissa hem. Fyra kommunsköterskor uppgav att svårigheterna 
berodde på att patienten inte tillät dem att använda 
faciliteterna, medan ytterligare tre menade att det ibland inte 
fanns möjligheter till att tvätta händerna. För att överkomma 
problemen använde 89 % tvättservetter eller tvättlösningar, 
som förvarades i bilen. En liten andel angav att de använde 
handskar när de inte kunde tvätta händerna, likaså angav ett 
liknande antal att de skulle tvätta händerna vid nästa tillfälle 
som gavs.  
 Totalt svarade 98 % att de använde handskar vid blodspill, 
97 % vid såromläggning och 93 % vid kontakt med 
kroppsvätskor. Endast 31 % använde handskar vid venprov, 
med 19 % som hävdade att de aldrig använde handskar för den 
proceduren. 12 % angav att de var allergiska mot handskarna. 

 



   

Bilaga 2: Artikelmatris   4 (14) 

 

Författare, titel, 
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Bearman, GML., Marra, 
AR., Sessler, CN., 
Smith, WR., Rosato, A., 
Laplante, JK., Wenzel, 
RP. & Edmond, MB. 
(2006). A controlled 
trial of universal 
gloving versus contact 
precautions for 
preventing the 
transmission of 
multidrug-resistant 
organisms.  American 
Journal of Infection 

Control 35, 650-5. 
 
Brasilien 

Att jämföra effekten av 
generell användning av 
handskar med 
kontaktföreskrifter, för 
att kontrollera 
multiresistenta bakterier 
på en intensiv-
vårdsavdelning. Därtill 
togs mått på följ-
samheten till, och 
vårdpersonals attityder 
till, generell användning 
av handskar och 
kontaktföreskrifter. 
 
 
 
 
 
Meticillinresistenta 
staphyloccus aureus 
(MRSA) 
 
Vancomycinresistenta 
enterokocker (VRE) 

Kvasi-experimentell studie 

  
Metod 
Datainsamling: observation, 

frågeformulär 
 
Observation: I fas 1 utövades kontaktföre-
skrifter enligt CDC, för VRE- och 
MRSA-positiva patienter, dvs. enskilt 
rum, handskar och förkläde. I fas 2: 
användning av handskar var ett krav för 
all patientnära kontakt, inga enskilda rum. 
 
Analysmetod:  statistiska beräkningar 
 

Population/studiegrupp 
− En medicinsk intensivvårdsavdelning 

med 52 vårdpersonal (45 sjuksköters-
kor, 7 tjänstgörande läkare). 

− Externt bortfall: 15 sjuksköterskor och 
3 läkare 

 

Urval 
− Frågeformulär: 30 sjuksköterskor och 

4 läkare. 
− I fas 1: 1090 vårddagar, 1220 observa-

tioner och 192 VRE-screenade, och 
228 MRSA-screenade patienter. 

− I fas 2: 1377 vårddagar, 1102 observa-
tioner och 257 VRE-screenade, och 
301 MRSA-screenade patienter. 

   

Observation: 
Följsamheten till handhygien före omvårdnad av patienter var 
signifikant högre i fas 1 jämfört med fas 2 (18,7 % jmf 11,4 
%, P<.001). Följsamhet till handhygien efter omvårdnad var 
57,7 % i fas 1, jämfört med 52,2 % i fas 2 (P=.011). 
Följsamheten till kontaktföreskrifterna jämfört med generell 
användning av handskar var 75,7 % mot 87 % (P<.001). Mer 
än en tredjedel av handskanvändningen (39,6%) i fas 1, 
förekom i samband med omvårdnad av icke isolerade 
patienter.  
 De vårdrelaterade infektionskvoterna (nosocomial 
infection rates) var per 1000 vårddagar i fas 1 jämfört med fas 
2: sepsis 6,2 mot 14,1 (P<.001); urinvägsinfektion, 4,3 mot 
7,4 (P<.001); ventilatorassocierad pneumoni, 0 mot 2,3 
(P<.001). Inga vårdrelaterade MRSA- eller VRE-infektioner 
identifierades i fas 1; i fas 2 identifierades 3 patienter med 
sepsis (2 MRSA och 1 VRE), samt 1 VRE-urinvägsinfektion. 
 
Frågeformulär:  
Endast 12 % av personalen uppgav att generell användning av 
handskar var opraktiskt. 97 % rapporterade god följsamhet till 
kontaktföreskrifterna och till handhygien. 48 % uppgav att de 
mer sällan gick in i ett rum p.g.a. kontaktföreskrifterna. 94 % 
trodde att användning av handskar var associerat till minskad 
risk för vårdrelaterade infektioner, och 93 % uppgav ingen 
skillnad på hudproblem (kontaktföreskrifter mot generell 
handskanvändning). 53 % av informanterna upplevde att de 
gav bättre vård under fas 2. 
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Cepeda, JA., 
Whitehouse, T., Cooper, 
B., Hails, J., Jones, K., 
Kwaku, F., Taylor, L., 
Hayman, S., Cookson, 
B., Shaw, S., Kibbler, 
C., Singer, M., 
Bellingan, G. & Wilson, 
APR. (2005). Isolation 
of patients in single 
rooms or cohorts to 
reduce spread of MRSA 
in intensive-care units: 
prospective two-centre 
study. The Lancet 365, 
295-304. 
 
Storbritannien 

Att utvärdera effekti-
viteten av att flytta -, 
jämfört med att inte 
flytta infekterade eller 
koloniserade patienter 
på intensivvårdsav-
delningar, för att för-
hindra spridning av 
MRSA. 

Kvasi-experimentell studie  
 
  
Metod 
Datainsamling: instrument, observation 
 
Analysmetod:  statistiska beräkningar 
 

Population/studiegrupp 
− Tre medicin-kirurgiska 

intensivvårdsavdelningar på två 
centrala undervisningssjukhus i 
London. 

− 1676 inlagda patienter (sjukhus A+B) 
− 810 patienter exkluderades (<48 

timmar) 
Inklusionskriterier: Alla patienter i behov 
av intensivvård i mer än 48 timmar. 
 

Urval 
− 866 patienter (599=sjukhus A, 267=B) 
− Internt bortfall: 92 patienter (45=A, 

47=B). 
− Kvinnor: Sjukhus A; förflyttningsfas 

112 (36 %), icke-förflyttningsfas 115 
(40 %). Sjukhus B; förflyttningsfas 60 
(45 %), icke-förflyttningsfas 54 (41 
%).  

− Medianålder: Sjukhus A; förflyttnings-
fas 60 (44-70), icke-förflyttningsfas 59 
(39-70. Sjukhus B; förflyttningsfas 52 
(36-67), icke-förflyttningsfas 53 (39-
67). 

Liknande MRSA-förvärv sågs i båda faserna, för-
flyttningsfasen och icke-förflyttningsfas. Inga större 
förändringar noterades i incidens eller prevalens mellan 
faserna, inte heller förekom årstidsbetingad variation. 
 
38 patienter (12 %; sjukhus A) och 16 (12 %; sjukhus B) blev 
koloniserade under förflyttningsfasen, jämfört med 29 och 13 
(10 %; båda sjukhusen) när de inte flyttades.  
 
Frekvensen av handhygien och bruket av basala hygienrutiner 
på isoleringsrum och flerpatientrum, förblev stabila under 
studieperioden på båda sjukhusen. Av 80 diskreta 
observationsperioder på 20 minuter, noterades 534 
handtvättstillfällen (ett var tredje minut). Av dessa var 237 
högrisk, dvs. förflyttning mellan patienter. Handhygien 
utfördes vid 50 tillfällen (21 % följsamhet). Varken risk, 
beroende, kohortvård, personalförhållanden eller personalens 
anställningstid påverkade följsamheten. Förkläden användes 
av personalen i 400 av 403 observerade tillfällen (99 %). 
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Chan, R., Molassiotis, 
A., Eunice, C., Virene, 
C., Becky, H., Chit-
ying, L., Pauline, L., 
Frances, S. & Ivy, Y. 
(2002). Nurses’ knowl-
edge of and compliance 
with universal precau-
tions in an acute care 
hospital. International 
Journal of Nursing 
Studies 39, 157-163.  
 
Hong Kong 

1. Att ta mått på 
sjuksköterskors 
kunskap i basala 
hygienrutiner på ett 
akutsjukhus 

2. Att undersöka 
följsamheten till 
basala hygienrutiner i 
sjuksköterskors 
dagliga arbete 

3. Att leta efter något 
samband mellan sjuk-
sköterskors kunskap 
och följsamhet till 
basala hygienrutiner 

Beskrivande och sambandssökande studie 
  
Metod 
Datainsamling: frågeformulär 
 
Analysmetod:  statistiska beräkningar 
 
Population/studiegrupp 
− All omvårdnadspersonal på ett stort 

akutsjukhus i Hong Kong 
− 450 frågeformulär 
− Externt bortfall: 137 (30 %) 
 
Exklusionskriterier: 
Sjuksköterskestudenter 
 

Urval 

− Randomiserat urval 
− Intern bortfall: 7 
− 36,6 % hade 0-5 års vårderfarenhet, 

27,5 % hade 6-10 års erfarenhet och 
35,9 % hade mer än 11 år. 

− 72,9 % var sjuksköterskor 

På en elvagradig skala var medelvärdet för kunskap om basala 
hygienrutiner 7,28. De flesta informanterna (56 %) erhöll ett 
resultat på mellan 6 och 8. De allra flesta svarade rätt på frågor 
relaterade till skärande och stickande avfall (99,3 %), 
användningen av basala hygienrutiner i samband med vaginala 
vätskor (96,1 %), torka upp blod (89,5 %), användning av 
mask och skyddsglasögon (85,9 %) samt tillämpningen av 
basala hygienrutiner på alla patienter, oavsett underliggande 
sjukdom (75,5 % - 84,6 %). 
 För frågor om följsamhet inom området för 
skyddsutrustning, hade informanterna hög följsamhet till 
användning av handskar vid kontakt med kroppsvätskor och 
blodprodukter (79 %). Ännu högre följsamhet uppnåddes i 
kontakt med blod, kroppsvätskor, slemhinnor och sår (83 %). 
Användningen av skyddsglasögon när personalen exponerades 
för stänk, var låg (25,4 %; alltid, 28,1 %; ibland). 
Användningen av skyddsrockar eller förkläden vid risk för 
kontaminering av blod eller kroppsvätskor, visade 44,9 % 
alltid följsamhet respektive 36,6 % ibland. Ansiktsmask vid 
risk för stänk; 46,7 % svarade alltid respektive 37,2 % ibland. 
 Det var 100 % följsamhet till avfallshantering av skärande 
och stickande, däremot använde bara 50,9 % stickskyddet efter 
given injektion. 66,4 % svarade att de alltid torkar upp blod 
med desinfektionsmedel, men endast 51,6 % desinficerar 
instrument och ytor efter användning. 
  86,6 % tvättade alltid händerna efter patientvård och för 
de som använde handskar, så bytte 75,4 % handskar mellan 
patienterna. Handtvätt efter användning av handskar; 78,4 %. 
 Ingen signifikant skillnad påvisades mellan kunskap och 
följsamhet, inte heller mellan demografiska data och kunskap. 
Följsamheten var högst bland de äldre i studien (P<0,001), 
likaså bland dem som hade längst vårderfarenhet (P<0,001). 
Personal som gått utbildning relaterade till föreskrifterna var 
mer följsamma (P<0,05). 
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Duerink, DO., Farida, 
H., Nagelkerke, NJD., 
Wahyono, H., Keuter, 
M., Lestari, ES., Hadi, 
U., Van den Broek, PJ. 
on the behalf of the 
study group ’Antim-
icrobial Resistance in 
Indonesia: Prevalence 
and Prevention’. (2006). 
Preventing nosocomial 
infections: improving 
compliance with 
standard precautions in 
an Indonesian teaching 
hospital. Journal of 
Hospital Infection 64, 
36-43. 
doi:10.1016/j.jhin.2006.
03.017 
 
Indonesien  

Att undersöka 
handhygien, hanterandet 
av kanyler och använd-
ningen av skydds-
utrustning, samt att 
utföra en 
mångfasetterad 
interventionsstudie för 
att förbättra 
följsamheten.  

Kvasi-experimentell studie, pre- och 
posttest 
  
Metod 

Datainsamling: observation 
 
Analysmetod:  statistiska beräkningar 
 
Intervention:   Under den tre veckor 
långa interventionen sattes handfat upp, de 
utvecklade protokoll för basala 
hygienrutiner, de anordnade utbildande 
aktiviteter i handhygien, säker hantering av 
skärande och stickande material, samt 
användning av skyddskläder. Därefter gavs 
feedback till personalen. 
 
Population/studiegrupp 
− En pediatrisk-, samt en internmedicinsk 

avdelning 
− En gynekologisk avdelning var kontroll 
 

Urval 
− 81 observationer per avdelning 
− 3126 aktiviteter observerades på 

internmedicinavdelningen 
− 1879 aktiviteter observerades på 

pediatriska avdelningen 
−  2155 aktiviteter observerades på 

gynekologavdelningen 

Handhygien: På den internmedicinska avdelningen ökade 
följsamheten signifikant från början av studien tills det att 
interventionsperioden började (38 % skillnad), och fortsatte 
vara ökad tills slutet på studien. Sammantaget ökade 
följsamheten med 67 % från början till den sista obser-
vationsperioden. På den pediatriska avdelningen sågs en 
signifikant ökning av följsamheten från början av studien tills 
interventionsperioden (74 % skillnad). I den sista 
observationsperioden, efter sex veckor utan några 
interventionsaktiviteter, sågs en icke signifikant minskning 
av följsamheten (34 % skillnad). 
 Hanterandet av kanyler: På den internmedicinska 
avdelningen registrerades hantering av nålar 693 gånger, utan 
nästan några säkerhetsrutiner i början eller mitten av studien. 
En icke-signifikant ökning av följsamheten observerades 
under interventionsperioden och bäst var följsamheten under 
sista observationsperioden (53 % skillnad). På den 
pediatriska avdelningen observerades hanterandet av kanyler 
158 gånger. Majoriteten av kanylerna hanterades på ett 
osäkert/farligt sätt under alla perioder. 
 Användning av skyddskläder: Ingen av avdelningarna 
skilde sig signifikant i följsamheten till användningen av 
skyddskläder. På den intermedicinska avdelningen 
observerades användning av handskar i 45 av 103 möjliga 
tillfällen. Efter interventionsperioden var samma siffra 113 
gånger mot 197 möjliga tillfällen. Ingen signifikant skillnad 
genom studien. Däremot sågs en stor överanvändning av 
mask och skyddsrockar på båda avdelningarna. 
 Kontrollavdelning: Det var ingen signifikant förändring i 
handhygienen under observationsperioden. Handdesinfektion 
utfördes aldrig under observation. Kanylerna hanterades 
osäkert under alla perioder. Användningen av handskar 
minskade signifikant från den första observationsperioden till 
den sista.  
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Ferguson, KJ., 
Waitzkin, H., Beekman, 
SE. & Doebbeling, BN. 
(2004). Critical Inci-
dents of Nonadherence 
with Standard 
Precautions Guidelines 
Among Community 
Hospital-based Health 
Care Workers. Journal 
of General Internal 
Medicine 19, 726-731. 
 
USA  

Att beskriva identi-
fieringen, kategori-
seringen och fast-
ställandet av nyligen 
inträffade kritiska 
nyckelincidenter, 
involverande kommunal 
sjukhusbaserad 
vårdpersonal, som inte 
följde basala 
hygienrutiner 

Beskrivande studie  
  
Metod 
Datainsamling: frågeformulär; slutna och 

öppna frågor, 
bedömningsinstrument  

 
Analysmetod:  statistiska beräkningar, 

latent innehållsanalys 
 

Population/studiegrupp 
− 5364 personer (läkare, sjuksköterskor 

och laboratoriepersonal). 
− Externt bortfall: 2141 personer 
− 214 personer exkluderades 
Exklusionskriterier: saknade patient-
kontakt, pensionerade, fel adress 
 

Urval 

− Stratifierat urval 
− 1362 informanter 
− Sjuksköterskor (67 %), läkare (15 %), 

undersköterskor (8 %), medicinska 
experter (10 %). 

− 84 % var kvinnor 
− 90 % angav sjukhusplacering 
− Arbetserfarenhet: 17 år (median) 
− Internt bortfall: 1900 personer (den 

öppna frågan) 

Den vanligaste incidenten var då informanten ansåg att om 
han/hon stannat upp för att följa föreskrifterna, hade patienten 
varit utsatt för risk (N=304, 22 % av svaren). Tid var i 
akutsituationen avgörande. 
 En annan vanlig kategori för icke-följsamhet var tron att 
följa föreskrifterna skulle hindra informantens förmåga att ge 
vård till patienten (N=267, 20 %), t.ex. vid venprovtagning 
eller vid inläggning av perifer venkateter (PVK). Dessa verkar 
dock inte välja bort handskar i rutinsituationer. I några av 
fallen valde informanterna att inte följa föreskrifterna för att 
de upplevde att det inte var nödvändigt i vissa situationer 
(N=186, 14 %).  
 I vissa fall var exponering av potentiell smitta oförutsedd, 
trots att situationen inte var akut, t.ex. vid oförutsedda 
kräkningar (N=186, 14 %). I andra fall var oföljsamheten 
associerad till stress och tidsbrist (N=144, 11 %). I några fall 
fanns heller inte utrustning för ändamålet på plats (N=102, 7 
%). 
 Ett mindre vanligt svar var de vanligtvis använder före-
skrifterna, men att han/hon glömde (N=78, 6 %). Likaså var 
fanns uttryck om att personalen inte använde föreskrifterna i 
tron om att patienten inte var högrisk (N=58, 4 %). Ibland 
valde de bort skyddsutrustning pga. att den inte passade per-
sonen ifråga, t.ex. för stora handskar (N=37, 3 %). 
 Icke-följsamhet till rutinmässig handskanvändning var 
högre hos dem som trodde att följsamhet skulle inverka på 
omvårdnaden (61 % använde inte handskar hela tiden, mot 44 
% överlag), samt hos dem som inte trodde patienten utgjorde 
någon risk (56 % bar inte handskar hela tiden). 79 % av de 
sistnämnda tvättade heller inte händerna varje gång. 

 



   

Bilaga 2: Artikelmatris   9 (14) 

 

Författare, titel, 
tidskrift, land och år 

Syfte Design Resultat 

Girou, E., Chai, SHT., 
Oppein, F., Legrand, P., 
Ducellier, D., Cizeau, F. 
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(2004). Misuse of 
gloves: the foundation 
for poor compliance 
with hand hygiene and 
potential for microbial 
transmission? Journal 

of Hospital Infection 57, 
162-169. 
doi: 10.1016/j.jhin. 
2004.03.010  
 
Frankrike  

Att fastställa vilket 
inflytande användning 
av handskar har för 
följsamheten av 
handhygien, samt att 
uppskatta den poten-
tiella risken av bak-
teriespridning asso-
cierad till felanvänd-
ning av handskar. 
 
  

Beskrivande studie 

  
Metod 
Datainsamling: observation 
 

Analysmetod:  statistiska beräkningar 
 

Population/studiegrupp 
− 5 avd. på ett 908-bäddars ”tertiary-care 

teaching hospital”: en medicinsk 
intesivvårdsavdelning (IVA), två 
kirurgiska IVA, en dermatologavd. och 
en medicinsk diabetesavd. 

 

Inklusionskriter: Avdelningarna valdes 
pga. den höga förekomsten av 
multiresistenta bakterier. Alla perso-
nalkategorier inkluderades.  
 
Urval 
− 101 observationsperioder innefattande 

120 observerade vårdpersonal 
(sjuksköterskor (n=72), undersköterskor 
(n=40), läkare (n=7) och 
andningsterapeut (n=1), som utförde 
748 direkta kontakter, 30 patienter 
infekterade eller koloniserade med 
potentiellt patogena bakterier. 

 

Den sammantagna frekvensen av att ta på handskar vid 
beröring var 93,5 %, däremot var användes handskar bara i 
455 (58 %) av de 784 observerade kontakterna. Under-
sköterskor tog på och använde handskar mycket oftare än 
sjuksköterskor. Den sammantagna följsamheten till hand-
hygien efter användning av handskar var 51,5 %. 
 
Den fortsatta användningen av handskar, utan att ta av dem 
efter kontakt, resulterade i 64,4 % av alla kontakter, utan 
adekvat handhygien. Undersköterskor hade en tendens till att 
missa handhygientillfällen vid felanvändning av handskar, 
jämfört med sjuksköterskor (73,8 % mot 61 %). 
 
Sammantaget, 82,3 % av all beröring som krävde strikt 
aseptik, vilket representerade 20 % av alla observerade 
kontakter, utfördes med handskar som inte tagits av efter 
föregående vård. 
 
Bristande följsamhet till handskbyte under patientvård, 
identifierades som en oberoende faktor för icke följsamhet till 
handhygien. Dessutom var följsamheten sämre på morgonen 
än på kvällen (P=0.04). Likaså hade undersköterskorna sämre 
följsamhet än sjuksköterskorna (P=0.06). 
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Kermode, M., Jolley, 
D., Langkham, B., 
Thomas, MS., Holmes, 
W. & Gifford, SM. 
(2005). Compliance 
with Universal/Standard 
Precautions among 
health care workers in 
rural north India. 
American Journal of 
Infection Control 33, 
27-33. 
doi:10.1016/j.ajic.2004.
07.014  
 
Indien 

Att beskriva kunskapen 
och förståelsen av 
basala hygienrutiner 
bland vårdpersonal på 
landsbygden i norra 
Indien, samt identifiera 
förutsägelser till 
följsamhet för att kunna 
rikta in 
interventionsprogram på 
ett bra sätt. 

Beskrivande studie  
  
Metod 
Datainsamling: frågeformulär  
 
Analysmetod:  statistiska beräkningar 
 
Population/studiegrupp 
− Sju landsbygdssjukhus 
− 307 distribuerade frågeformulär 
− Externt bortfall: 11 % 
Inklusionskriterier: All vårdpersonal som 
sannolikt kommer i kontakt med blod, 
kanyler och vassa föremål. 
Exklusionskriterier: Första årets 
sjuksköterskestudenter (bristande klinisk 
erfarenhet), samt vårdbiträden, då många 
inte är läs- och skrivkunniga. 
 

Urval 
− 266 informanter 
− Internt bortfall: 1,6 % (n=5) 
− Medelålder: 30,5 år (18-62) 
− Arbetserfarenhet: 9,8 år (medel) 
− 77,9 % var kvinnor 
− 75,3 % sjuksköterskor, 6,1 % 

laboratoriepersonal, 12,5 % läkare, 1,1 
% tandläkare, 4,9 % övriga  

Fler än en tiondel av vårdpersonalen (12 %) kände inte till 
termen basala hygienrutiner, och endast 36 % hade någon 
gång fått träning i föreskrifterna. Trots det hade vårdpersona-
len god kunskap om tillämpandet av föreskrifterna, och för-
ståelsen av de grundläggande principerna var delvis det bästa 
resultatet. 
 Överlag var följsamheten till de basala hygienrutinerna 
relativt dålig. Endast 11 % av vårdpersonalen angav att de 
följde föreskrifterna (ofta eller alltid) på alla frågor. Följsam-
heten till handtvätt och avfallshantering uppgavs vara god 
(93,4 % respektive 94,1 %), däremot var följsamheten till fö-
reskrifter såsom att använda skyddsglasögon (32,4 %) eller att 
inte fälla ner stickskyddet på använda kanyler (60,2 %) dålig. 
 Följsamheten skiljde sig mellan olika sjukhus (P<0,01). 
Sjuksköterskestudenter och läkare var mer följsamma än sjuk-
sköterskor och laboratoriepersonal (P<0,01), likaså de som 
hade en positiv attityd till att vårda personer med HIV/AIDS 
(P<0,05) och de som var nöjda med sitt arbete (P<0,001). 
 Följsamhet var positivt associerad till arbetstid (P<0,05), 
kunskap om blodsmitta och dess smittvägar (P<0,001), kun-
skap om basala hygienrutiner (P<0,001), tillgängligheten av 
skyddskläder (P<0,001), uppfattning av arbetsklimatet och 
organisationen (perception of safety climate) (P<0,001), och 
var negativt associerat till uppfattningen av hinder för säker 
tillämpning (P<0,001). Följsamheten till föreskrifterna associ-
erades inte till tidigare träning i desamma. 
 Följsamheten var bättre bland vårdpersonal som arbetat 
längre, hade bättre kunskap om arbetsrelaterad överföring av 
blodsmitta, upplevde färre hinder till att utöva föreskrifterna, 
samt upplevde ett bra arbetsklimat. 
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with glove use, patient 
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between exposure to 
various body sites. 
American Journal of 
Infection Control 31, 
97-103. 
doi: 10.1067/mic.2003. 
32 
 
USA 

(1) att utvärdera den 
effekt som användning 
av handskar har på rikt-
linjerna för handdesin-
fektion, (2) att karakte-
risera följsamhet till 
handdesinfektion bland 
vårdpersonal som vårdar 
patienter ordinerade 
isoleringsföreskrifter, 
och (3) att fastställa om 
vårdpersonal byter 
handskar och/eller tvät-
tar händerna adekvat 
mellan olika kropps-
delar/utsöndringar när 
de vårdar samma pati-
ent. 
 

Hypoteserna innan stu-
diens början var: (1) 
användning av handskar 
skulle öka följsamheten 
till handdesinfektion, (2) 
basala hygienrutiner på 
isoleringsenhet skulle 
öka arbetarnas följsam-
het till riktlinjerna för 
handdesinfektion, och 
(3) vårdpersonal skulle 
inte byta handskar mel-
lan olika kroppsde-
lar/utsöndringar, vid 
vård av samma patient. 

Beskrivande och  förklarande studie 
  
Metod 
Datainsamling: observation  
Analysmetod:  statistiska beräkningar 
 

Population/studiegrupp 
− All personal på två 

intensivvårdsavdelningar; en 
medicinsk [MICU] och en kirurgisk 
avdelning [SICU] på ett 
specialistsjukhus 

 

Exklusionskriterier: ej vårdpersonal, 
såsom patienter, familjemedlemmar och 
besökande. 
 

Urval 
− 589 tillfällen för handdesinfektion 

observerades; 298 för sjuksköterskor, 
165 för läkare, 59 för vårdbiträden, 42 
för andningsterapeuter, 11 för 
röntgentekniker, 8 för städpersonal och 
6 för medicinstudenter. Inga 
observationer gjordes för 
sjukgymnaster eller 
laboratoriepersonal. 

− 298 tillfällen för handdesinfektion 
observerades på MICU; 291 på SICU. 

− Vid 502 tillfällen av de 589, gick 
personal in i ett enkelrum. Av de 502 
tillfällena, tog personal på handskar vid 
287 tillfällen, före interaktion med 
patient. 

Överlag var följsamheten till riktlinjerna för handdesinfektion 
22,1 % (130/589 tillfällen). På MICU var följsamheten 64/298 
tillfällen, eller 21,5 % medan följsamheten på SICU var 
66/291 tillfällen, eller 22,7 %. Skillnaden mellan 
avdelningarna var inte statistiskt signifikant (P=0,72). 
Sjuksköterskorna var mest följsamma med 26,2 % (78/298), 
följda av läkarna med 21,2 % (35/165). Följsamheten bland 
vårdbiträden var 13,6 % (8/59) och 9,5 % (4/42) bland 
andningsterapeuter, 0 % (0/11) bland röntgentekniker, 0 % 
(0/8) bland städpersonal, och 83,3 % (5/6) bland 
medicinstudenter. Inga tillfällen observerades för 
sjukgymnaster eller laboratorietekniker.  
 
Vårdbiträden och andningsterapeuter desinficerade sina 
händer signifikant mer sällan än sjuksköterskor (P=0,04 
respektive P=0,02). Skillnaden i handdesinfektion mellan 
sjuksköterskor och läkare var inte signifikant (P=0,23). 
 
38 % (109/287) av vårdpersonalen tvättade händerna efter 
användning av handskar. I kontrast, endast 9,8 % av 
vårdpersonalen (21/215) som inte bar handskar innan 
interaktion med en patient, tvättade händerna. Denna positiva 
korrelation mellan användning av handskar och efterföljande 
handdesinfektion visade sig statistiskt signifikant (P<0,0001). 
 
27,6 % av vårdpersonalen tvättade händerna efter kontakt med 
isolerade patienter, medan 23,2 % av personalen tvättade 
händerna efter icke-isolerade patienter. 
 
7,9 % av vårdpersonalen bytte handskar åtminstone en gång 
efter exponering av olika kroppsdelar/utsöndringar på samma 
patient. Endast 4,8 % av vårdpersonalen följde riktlinjerna för 
handdesinfektion korrekt varje gång de exponerats för en ny 
kroppsdel/utsöndring i vården av samma patient. 
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Sverige 

Att beskriva och 
analysera olika 
krafter, som enligt 
vårdpersonal, främjar 
följsamhet till basala 
hygienrutiner. 

Beskrivande studie 
  
Metod 
Datainsamling: semi-

strukturerade 
intervjuer  

Analysmetod:  Grounded 
Theory 

 

Population/studiegrupp 
− Nio sjuksköterskor och sex 

undersköterskor från tre 
olika sjukhus i Sverige. 

 
Exklusionskriterier: Läkare 
 

Urval 

− Teoretiskt och strategiskt 
urval. 

− Tid i yrket, yrkeskategori, 
kön, sannolikheten att vårda 
personer med blodburen 
smitta samt typ av klinik var 
centrala kriterier för urval. 

− Arbetserfarenheten på den 
nuvarande arbetsplatsen 
varierade från 6 månader till 
15 år. 

Avdelningsföreståndaren, medarbetare, personer från smittskyddsenheten 
och studenter nämndes under intervjuerna som potentiellt viktiga för en god 
säkerhetskultur. Informanterna sa att avdelningsföreståndaren var tvungen 
att vara engagerad, kunnig, sällskaplig, kapabel och kontrollerande. Om en 
av flera av dessa kvaliteter saknas, kommer misstro att utvecklas och banar 
väg för andra människor att utmana hennes/hans ledarskap i säkerhetsfrågor. 
Personal från smittskyddsenheten är på många sätt i den mest privilegierade 
positionen att förbättra säkerhetsklimatet, då deras kunskap uppdaterad, 
vårdpersonalen har lättare att identifiera sig med hygiensköterskor än läkare, 
samt att de liksom studenter kommer till avdelningen med idéer och frågor, 
men tillskillnad från studenter är inte rädda för att säga vad de tycker.  
 Arbetstempot påverkar säkerhetsklimatet mycket. Flera informanter 
menade att en högre arbetsbelastning hade negativ påverkan. Med många 
patienter att ta hand om, personalsatsningar för att få jobbet gjort tenderade 
att få företräde framför säkerhetsrutiner. En orsak var otillräckligt med tid 
att förbereda en speciell arbetsuppgift. En annan orsak var att användning av 
säkerhetsutrustning tog tid från nästa arbetsuppgift och nästa patient. Trots 
att arbetstempot bara är högt under en begränsad tid, tenderar ett tillfälle av 
bristande följsamhet att bana väg för förnyad okunnighet. 
 God tillgänglighet av säkerhetsutrustning är det primära för följsamhet 
av basala hygienrutiner. Tillgänglighet inkluderar inte enbart mängden av 
utrustning tillgänglig på en särskild avdelning, utan också placeringen av 
utrustningen. För att förebygga tidsförlust, bör utrustning vara till hands, 
nära arbetsplatsen. 
 I motsats till tillgänglighet, är användning av handskar avhängigt av 
passform, styrka (för att skydda mot perforation) och förmåga att bevara 
känseln i fingertopparna. Handskar med dålig passform och stel kvalitet 
uppfattas som ett hinder för professionalismen (i samband med 
venpunktion, förf. anm.) Av liknande skäl används sällan skyddsglasögon. 
Trots att de inte hindrar handlingen fysiskt, betraktas användningen 
vanligtvis som ett överagerande. Flera informanter angav att de kände sig 
löjliga med skyddsglasögon.  

 
 
 



   

Bilaga 2: Artikelmatris   13 (14) 

 

Författare, titel, 
tidskrift, land och år 

Syfte Design Resultat 

Shimokura, G., Weber, 
DJ., Miller, WC., 
Wurtzel, H. & Alter, MJ 
(2006). Factors 
associated with personal 
protection equipment 
use and hand hygiene 
among hemodialysis 
staff. American Journal 
of Infection Control 34, 

100-7.  
doi: 10.1016/j.ajic. 
2005.08.012 
 
USA 
 

Att utvärdera olika 
faktorers roll, såsom 
risken att smittas av 
Hepatit C, samt för-
troendet för kunskapen 
i vårdhygieniska 
metoder, genom att 
förutsäga självrap-
porterad följsamhet i 
beteenden som hand-
hygien och handsk-
byten. 
 
  

Jämförande studie 

  
Metod 
Datainsamling: Frågeformulär 
 

Analysmetod:  Statistiska beräkningar 
 

Population/studiegrupp 
− 605 st vårdpersonal på 53 

hemodialysavd. 
− Externt bortfall: 8 avd. och 185 

personal. 
 
Inklusionskriter: Avdelningarna skulle 
behandla 30 till 150 kroniska dialyspat. 
inom USA, varit i drift minst 3 år, och vara 
lokaliserade i städer med åtminstone 4 avd. 
inom en radie av 34 miles (54,72 km) från 
varandra. Vårdpersonal inkluderade 
sjuksköterskor, undersköterskor och 
dialystekniker. 
 
Urval 
− Klusterurval 
− 45 avd. och 420 personal. Sjukskö-

terskor (n=181), undersköterskor (=35) 
och dialystekniker (n=199). 

− Internt bortfall: upp till 14 st. 

De flesta i vårdpersonalen uttryckte ”starkt medhåll” i vad de 
gör för att skydda sina patienter och dem själva från 
blodsmitta. Jämfört med undersköterskor och tekniker, var 
sjuksköterskor signifikant mindre benägna att göra allt de 
kunde för att skydda patienterna och dem själva.  
 46 % av informanterna uttryckte ”starkt medhåll” om att 
de är utsatta för risk att smittas av Hepatit C på arbetsplatsen, 
medan endast 35 % uttryckte detsamma om att Hepatit C kan 
spridas mellan patienterna på avdelningen. Det var ingen 
skillnad mellan yrkeskategorierna. Vårdpersonalen var också 
signifikant mer benägen att veta hur de skulle skydda sig 
själva än sina patienter från blodsmitta (75 % mot 62 %, 
P<0.01). 
 80,4 % var helt nöjda eller något så när nöjda med resurs-
tillgången, för att kunna utföra sitt jobb ordentligt. 
 95 % av personalen använde alltid handskar när de star-
tade eller avslutade dialysen, men endast 57 % tvättade alltid 
händerna och bytte handskar inför dialysstart, 47 % mellan 
patientvårdsstationerna och 55 % mellan patienter vid 
intravenös medicinering. Teknikerna var mest följsamma till 
handtvätt och handskbyte. Jämfört med undersköterskor och 
dialystekniker var sjuksköterskor mindre benägna att tvätta 
händerna och byta handskar mellan patienterna vid 
administrering av läkemedel. 
 36 % av personalen rapporterade följsamhet till rekom-
mendationerna vad gällde handhygien och handskbyte, dvs. att 
de alltid tvättade händerna och bytte handskar. Fyra faktorer 
förknippades med ökad följsamhet: yrkeskategori 
(dialystekniker), att alltid göra vad som behövs för att skydda 
en patient mot blodsmitta, att alltid skydda sig själv samt en 
arbetsplats som inte använder automatiska handfat. 
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Japan 

Att fastställa hur ofta 
hemodialysiska me-
toder användes, in-
klusive framtagna 
metoder för att före-
bygga infektions-
sjukdomar, att fast-
ställa frekvensen av 
hemodialysassocierade 
infektioner, samt att 
använda den 
informationen till 
ytterligare förslag för 
att kunna förebygga 
vårdrelaterade infek-
tionskomplikationer 
hos hemodialyspati-
enter och personal. 
  

Beskrivande studie 

  
Metod 
Datainsamling: frågeformulär 
 

Analysmetod:  statistiska beräkningar 
 

Population/studiegrupp 
− 300 hemodialysenheter i Japan 
− Externt bortfall: 57 enheter 
 

Urval 

− 243 enheter deltog i studien (81 %), 
motsvarande 12 universitetssjukhus, 41 
allmänna (’public’) sjukhus, 84 privata 
sjukhus, 106 privata kliniker. 

− Medelantalet av sängar och patienter: 13 
sängar och 34 patienter på univer-
sitetssjukhus (räckvidd: 4-42 och 7-
138). 20 sängar och 58 patienter på 
allmänna sjukhus (räckvidd: 4-50 och 7-
135). 39 sängar och 117 patienter på 
privata sjukhus (räckvidd: 7-156 och 
19-664). 31 sängar och 84 patienter på 
privata kliniker (räckvidd: 8-123 och 9-
296). 

− Internt bortfall: upp till 10 % 
   

Engångshandskar användes på fler än 95 % av enheterna; 
däremot använde flera av enheterna vanligtvis inte 
engångshandskar. På 94,3 % av enheterna användes 
engångshandskar i början och slutet av sessionen. Å andra 
sidan, användes inte engångshandskar i patientnära vård, 
såsom injektioner och medicinering, på hälften av enheterna. 
På enheter där engångshandskar användes i början och slutet 
av sessionen, samt i patientnära vård, byttes handskarna efter 
kontakt med patienterna på nästan 90 % av enheterna. 
Däremot, på fler än 10 % av enheterna byttes handskarna 
endast när synligt blod fanns på dem, eller efter vård av 
hepatitpositiva patienter. 
 
På 10 % av enheterna iordningställdes läkemedel på potentiellt 
kontaminerade ytor, inkluderat patientens sängkant. Lakan 
byttes vid vissa tillfällen på uppskattningsvis 80 % av 
enheterna, med den vanligaste frekvensen en till två gånger i 
veckan. De flesta enheter bytte lakan när det var synligt blod 
eller smuts på dem. På endast 9,7 % av enheterna, byttes lakan 
efter varje avslutad session. 

 


