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Sammanfattning 

Bakgrund 
Vårdrelaterade infektioner (VRI) har funnits lika länge som patienter har vårdats. Redan på 
1800-talet steg läkaren Ignaz Semmelweis fram och förespråkade för att skrubba händerna 
med klorid i syfte att förhindra spridning av bakterier från obduktionsbordet till 
förlossningsavdelningar. Trots den tidiga kunskapen om god handhygien drabbas patienter 
världen över av VRI. I Sverige under våren 2012 drabbades 8,9 % av alla somatiskt sjuka 
patienter som vårdades på något sjukhus av en VRI.  
Syftet med litteraturstudien har varit att beskriva åtgärder för att förebygga uppkomsten av 
vårdrelaterade infektioner. 
Metod 
En allmän litteraturstudie baserad på Forsberg och Wengström (2008) har genomförts. 
Sökning i Cinahl och Medline med relevanta sökord relaterade till studiens syfte har gjorts. 
Tio kvantitativa artiklar valdes sedan ut efter sökning och värdering för att analyseras och 
sammanställas.  
Resultat 
Kunskapsnivån hos vårdpersonal är relativt låg och behöver förbättras. Följsamheten till 
hygienrutiner är även den låg och behöver ökas, detta i form av utbildningar för att öka 
personalens kunskaper och förståelse för hur viktigt det är att utföra handdesinfektion före 
och efter patientkontakt. I arbetet mot smittspridning i form av Meticillin resistenta 
Staphylococcus Aureus (MRSA) och Severe acute respiratory syndrome (SARS) visar det att 
åtgärder som tidig upptäckt av patienter innan det sker någon form av interaktion mellan 
drabbade patienter och andra är viktigt. Isolering av MRSA och SARS patienter även det i 
syfte att förhindra kontakten patienter emellan har påvisats vara effektivt. Litteraturstudien 
har gett en inblick i hur viktigt det är att vara följsam till användning av handdesinfektion och 
att kunskapsnivån skiljer sig mellan olika yrkeskategorier och behöver förbättras. Detta är en 
kunskap som är mycket användbar i det kommande yrket som sjuksköterska.  

 

Nyckelord: vårdrelaterade infektioner, följsamhet till hygienrutiner, utbildningar, 
smittspridning  
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1. Bakgrund 

1.1 Vårdrelaterade infektioner 

Vårdrelaterade infektioner (VRI) är ett stort problem när det gäller patientsäkerhet inom 
sjukvården. Det är ett problem som medför onödigt mycket lidande för patienten. Exempelvis 
förlängd vårdtid, ökar risken för allvarliga sjukdomstillstånd men även ökad kostnad för 
sjukvården (Smittskyddsinstitutet, 2009). Tidigare användes begreppen ”sjukhusinfektion” 
och ”sjukhushygien” för att beskriva fenomenet. Men eftersom ovanstående begrepp ger en 
väldigt begränsad syn på problemet valdes därför att byta namn till ”vårdrelaterad infektion” 
och ”vårdhygien” för att göra begreppen mer omfattande (Lundholm, 2006)  

Vad är en vårdrelaterad infektion? Socialstyrelsen beskriver det som följande:  

 

Varje infektionstillstånd som drabbar patienter till följd av sjukhusvistelse eller 
behandling i öppen vård, oavsett om det sjukdomsframkallande ämnet tillförts i 
samband med vården eller härrör från patienten själv, samt oavsett om 
infektionstillståndet yppas under eller efter vården. Med sjukhusinfektion avses 
även infektionstillstånd som personal ådragit sig till följd av arbetet (Lundholm, 
2006, s. 19)  

 

Därmed är en VRI en infektion som uppstår i samband med att en patient blir vårdad på ett 
sjukhus eller annat vårdboende. Det kan i sin tur ha bidragit till en infektion som resultat av 
inadekvat vårdutförande, slarv eller bara otur eftersom patienten kan smitta sig själv genom 
diverse bakterier på fel ställen. Sjukvårdspersonal som drabbats av någon form av infektion i 
samband med yrkesutövandet räknas också till gruppen ”vårdrelaterade infektioner”.  

När uppkomsten av VRI beskrivs används begreppen ”incidens” och ”prevalens”. Med 
incidens menas de antal infektioner som uppstår inom en viss tidsram i relation till det totala 
antalet studerade personer under samma tidsperiod då studien gjorts. Prevalens innebär de 
antalet infektioner som en viss grupp individer redan har under det tillfället som de har blivit 
studerade (Lundholm, 2006). En mätning gjord av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL, 
2012) där patienter inom samtliga Sveriges landsting vårdades för ett somatiskt tillstånd 
undersöktes våren 2012. Den visade att 8,9 % av 21487 patienter drabbades av en 
vårdrelaterad infektion.  

1.2 Sjukvårdshygienens historik 

VRI har funnits lika länge som patienter har vårdats. Redan i mitten av 1800-talet 
förespråkade läkaren Ignaz Semmelweis för att skrubba händerna med klorid efter utförande 
av obduktion. Detta för att han misstänkte att partiklar spreds från obducenterna till 
förlossningsavdelningen där de också arbetade. Mortaliteten hos nyfödda sjönk drastiskt efter 
denna upptäckt (Lane, Blum & Fee, 2010). Florence Nightingale kämpade mot sårinfektioner 
som soldaterna drabbats av under Krimkriget. Både Nightingale och Semmelweis använde sig 
utav relativt enkla hygienåtgärder för att minska VRI. Det konstaterades att handdesinfektion, 
rena kläder, ren luft, näring och förbättrade avloppssystem var faktorer som minskade 
infektionerna drastiskt (Lindahl, Skyman & Fryklund, 2009).  
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1.3 Smittvägar 

1.3.1 Kontaktsmitta 

Det finns två olika sorter av kontaktsmitta, direkt och indirekt. Den direkta kontaktsmittan 
innebär när en infekterad persons mikroorganismer överförs till en annan person. Det innebär 
bland annat att den infekterade personen för sina smittämnen via sexuell kontakt eller ett 
infekterat sår. Indirekt kontaktsmitta sker när mikroorganismer överförs via en infekterad 
persons orena kläder, föremål eller händer till tredje part (Lindahl, Skyman & Fryklund, 
2009).   

1.3.2 Luftburen smitta 

Vid hosta eller nysningar bildas det aerosoler i luften. Detta kan beskrivas som en fin dimma 
av finfördelade partiklar eller droppar som svävar i luften. Droppar torkas sedan ihop till så 
kallade droppkärnor som sedan inandas, på detta sätt sprider aerosoler smittämnen. Exempel 
på luftburna smittor är influensa, tuberkulos och varicella (Lindahl, Skyman & Fryklund, 
2009). 

1.3.3 Blodburen smitta 

Smittor som finns i blodet och överförs från smittad persons blod, blodprodukter eller 
blodtillblandade kroppsvätskor direkt till annan parts blodbana eller slemhinna. Detta kan 
resultera i att smittan sprids vidare. Hepatit B, hepatit C och HIV är exempel på blodburna 
smittor (Lindahl, Skyman & Fryklund, 2009).  

 

1.4 Basala hygienrutiner 

Det är sedan tidigare känt att användning av handdesinfektionsmedel är en oerhört viktig del 
för att motverka och förebygga att infektioner sprids. Kontaktsmitta via händerna är den 
absolut vanligaste källan till smittspridning. Vårdpersonalens tillfälligt förorenade händer har 
en tillfällig så kallad transient hudflora och går att få bort genom handdesinfektion. Är 
händerna synligt smutsiga eller kladdiga ska de tvättas med tvål och vatten (Ransjö & 
Åneman, 2006). 

Socialstyrelsen (Lindahl, Skyman & Fryklund, 2009) har utfärdat riktlinjer för basala 
hygienrutiner i syfte att förhindra smittspridning. De är följande;  

• Användning av alkoholbaserat handdesinfektionsmedel både före och efter all 
patientkontakt samt före rent arbete. Rikligt med handdesinfektionsmedel skall 
användas och gnidas in tills händerna är torra.  

• Plastförkläde för engångsbruk skall användas för att skydda arbetskläderna vid risk för 
stänk.  

• Visir alternativt skyddsglasögon bör användas vid risk för stänk mot ansiktet.  
• Engångshandskar skall användas vid risk för kontakt med kroppsvätskor och 

utsöndringar. 
• Vid kontakt med kroppsvätskor ska punktdesinfektion utföras omgående.  

En studie som gjordes under perioden 1971-1976 där det undersöktes hur mycket 
hygienrutiner påverkade VRIs spridning, konstaterades det att en tredjedel av alla VRI kan 
förhindras genom optimala hygienrutiner (Haley, Culver & White, 1985, refererad i 
Lundholm, 2006).   



	  
	  

3	  
	  

 

Följsamhet av hygienrutiner innebär att personalen följer de hygienrutiner som varje 
avdelning eller klinik har fastställt, t.ex. handdesinfektion före och efter patientkontakt. 
Följsamheten är dålig och behöver förbättras av alla yrkeskategorier inom sjukvården. Det 
gjordes en studie där en kampanj utfärdades i syfte att öka följsamheten till handhygien på ett 
sjukhus i Schweiz. Efter genomförd kampanj ökade följsamheten till hygienrutiner från 40 till 
60 procent. Vilket i sin tur resulterade i att prevalensen av VRI halverades (Pittet et. al., 2000, 
refererad i Ransjö & Åneman, 2006). Det påvisar att följsamheten till god handhygien hos 
sjukvårdspersonal behöver bli bättre i syfte att minska uppkomsten av VRI.  

1.5 Vårdfilosofi  

Eriksson (1987) beskriver ett samband mellan helhetssyn och en specifik yrkeskompetens. 
Helheten representerar människan i relation till hennes omgivning. Vården utgår från den 
holistiska idén och på så sätt förstår vi helheten i tanke och handling. Men i grund har vi en 
teknisk kompetens som yrkesutförandet utgår ifrån. Eriksson (1987) beskriver vikten av att 
förhindra lidandet hos patienten vilket författarna anser är en stor del av det förebyggande 
arbetet mot VRI.  

Patientcentrerad vård handlar i grunden om att sätta patienten i fokus av den vård som 
bedrivs. Det är viktigt att se patienterna som individer som har individuella behov och inte se 
patienter som ett objekt med en sjukdomsdiagnos (Kleiman, 2009). Att ta tillvara på Erikssons 
(1987) tankesätt om lidande och Kleimans (2009) fokus på patienten är en grundförutsättning 
för god hälso- och sjukvård.  
 

1.6 Problemformulering 

Många somatiskt sjuka patienter drabbas årligen av en VRI. Trots att det redan på 1800-talet 
konstaterades att god hygien minskade antalet VRI drabbas patienter fortfarande världen över 
utav den här formen av infektioner. Forskarna har valt att utgå från Erikssons (1987) 
vårdfilosofi om att förhindra patientens lidande och reflekterar över hur vårdpersonalen ska 
förhindra att VRI uppstår. Vilka åtgärder bör genomföras i syfte att minska antalet drabbade 
patienter? Vad är orsakerna till att VRI uppstår?  

 

 

2. Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva åtgärder för att förebygga uppkomsten av 
vårdrelaterade infektioner samt orsaker till varför de uppstår. 
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3. Metod 

Studien är baserad på Forsberg och Wengströms (2008) metod för en allmän litteraturöversikt 
och en beskrivande design har använts.  

3.1 Sökstrategi 

Sökning av vetenskapliga artiklar har gjorts i databaserna Cinahl och Medline för att hitta 
artiklar till studien. Sökningsprocessen började i Cinahl följt av Medline där de artiklar som 
behövdes till studien hittades. Artiklar mellan åren 2004-2012 valdes. Artiklarna skulle vara 
”peer-reviewed” samt att de skulle vara på engelska.  

Författarna har använt sig av MeSH termerna ”cross-infections”, ”prevention”, ”guildelines” 
och ”nursing care”. Dessa sökord användes i databasen Medline. Synonymer till ”cross-
infections” användes. De var ”healthcare-associated infections” samt ”nosocomial infections”. 
De här två sökorden användes som fritextsökning. De Cinahl headings som användes var 
”cross-infections”, ”prevention” och ”nursing care”. Övriga sökord i Cinahl var 
fritextsökningar. Se bilaga 1. Dessa sökord ansågs relevanta gentemot syftet och 
kombinerades med varandra. Den booleska operatorn AND användes endast (Forsberg & 
Wengström, 2008). 

Olika kombinationer av sökord gjordes, se bilaga 1.  

 

3.2 Urval 

De inklusionskriterier som studien hade var sjukvårdspersonal såsom sjuksköterskor, läkare, 
undersköterskor eller annan personal som har patientkontakt. Åtgärder för att motverka VRI. 
Studiens exklusionskriterier var andra studiedeltagare såsom studenter, avsaknad av abstracts, 
infektioner i allmänhet och inte VRI , review artiklar. Se bilaga 1.  

Tre artiklar hittades i båda databaserna och valdes ut där de hittades först. I första urvalet 
lästes 304 titlar, de titlar som ansågs relevanta valdes ut i urval två där abstracts lästes. I det 
andra urvalet lästes 128 abstracts som resulterade i tio artiklar som ansågs vara av relevans. I 
det tredje urvalet lästes dessa tio artiklar och valdes därefter ut till värderingen.  

 

3.3 Värdering 

Värdering av artiklar gjordes enligt Forsberg och Wengströms (2008) checklistor för 
kvantitativa artiklar för att bedöma den vetenskapliga kvaliteten. Se bilaga 3. Artiklarna lästes 
igenom var för sig, därefter gick författarna igenom checklistan för kvantitativa artiklar 
tillsammans för att bedöma hur hög kvalitet artiklarna hade. Se bilaga 2. Kravet var även att 
artiklarna skulle varit granskade av en etisk kommitté. Efter värderingen beslutades det att de 
10 artiklar som värderats skulle ingå i studien.  
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3.4 Dataanalys 

När dataanalys genomfördes baserades den på en innehållsanalys enligt Forsberg & 
Wengström (2008). Först lästes artiklarna i sin helhet var för sig för att få en helhetssyn, 
därefter gick författarna igenom artiklarna tillsammans. Svåra ord översattes och texten 
bearbetades. Identifiering av meningsbärande enheter gjordes som markerades och kodades 
för att sedan sorteras in under subkategorier och kategorier. Dessa kategorier bildade sedan 
temat ”Åtgärder för att minska uppkomsten av vårdrelaterade infektioner” 

Tabell 1. Presentation av subkategorier som kategorier.  

Åtgärder för att minska uppkomsten av vårdrelaterade infektioner 
Behov av att öka följsamheten till 
hygienrutiner 

Åtgärder för att minska smittspridning 

Bristande kunskap Screening 
Behov av utbildning Isolering 
 Tillgänglighet till handhygienmaterial  

 

 

4. Resultat 

Syftet med litteraturstudien har varit att beskriva åtgärder för att förebygga uppkomsten av 
VRI. Kategorierna som delats in under dataanalysen presenteras som undertitlar samt en 
resultatsammanfattning.  

4.1 Behov av att öka följsamheten till hygienrutiner 

Bristande kunskap 

Korrekta hygienrutiner vid handdesinfektion samt följsamhet till detta är den viktigaste 
faktorn till att förhindra att VRI uppstår (Heldera, Brugb, Loomanc, Goudoevera & 
Kornelissea, 2010; Lam, Lee & Lau, 2004; Novoa, Pi-Sunyer, Sala, Molins & Castells, 2007).  
Användningen av handdesinfektion efter patientkontakt är dock vanligare än före (Novoa et. 
al, 2007). Däremot finns det en bristande kunskap angående hygienrutiner hos vårdpersonal. 
Sessa, Di Giuseppe, Albano och Angelillo (2011) belyser detta problem och konstaterar att 
vårdpersonal med högre utbildning har mer kunskap inom hygienrutiner och det resulterar i 
att dessa personer har större sannolikhet att utför hygienrutiner än personal med en lägre 
utbildningsnivå. En annan studie där läkare med privata mottagningar studerades vad gällande 
hygienrutiner visade att endast en tredjedel av studiedeltagarna hade kunskap om de 
hygienrutiner som skulle utföras. Deltagarna beskriver en bristande kunskap i ämnet som 
behöver förbättras (Gignon, Farcy, Schmit & Ganry, 2012).  

Behov av utbildning 

För att öka kunskapsnivån önskar personalen fler utbildningar (Gignon et. al., 2012; Sessa. et. 
al., 2011).  Kliniska utbildningar av sjukvårdspersonal i syfte att få personalen att följa de 
hygienrutiner som ska utföras före och efter patientkontakt har påvisats vara effektiva för att 
reducera antalet VRI.  Tre studier redovisar en utbildningsplan och samtliga har lyckats öka 
följsamheten till hygienrutiner (Lam et. al., 2004; Heldera, et. al., 2010; Martín-Madrazo et. 
al., 2012). Två av dessa studier redovisar en reduktion av antalet VRI eftersom följsamheten 
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till användning av handsprit har ökat efter genomförd utbildning (Lam et. al, 2004; Heldera et. 
al, 2010). I utbildningarna läggs stor vikt på varför hygienrutiner är väsentligt och att det är 
viktigt att personalen följer de fastställda rutiner som ska utföras i syfte att förhindra 
uppkomsten av VRI. Heldera et. al. (2010) redovisar ett utbildningsprogram där de har lagt 
stor vikt vid att personalen ska utföra desinfektion av händerna före och efter patientkontakt 
och förespråkar att den här åtgärden är den allra viktigaste i det förebyggande arbetet mot 
VRI. Efter genomförd utbildning redovisas en ökning av följsamheten till handdesinfektion 
före patientkontakt med 26,3 %. Vid endast 352 tillfällen av 512 utfördes handdesinfektion 
vilket är 68,8 % av alla observerade tillfällen innan utbildningen genomfördes. Efter 
genomförd utbildning ökade följsamheten till handdesinfektion till 86,9 % där 689 
observationer genomfördes och vid 599 av dessa utförde personalen handdesinfektion före 
patientkontakt. Användning av handdesinfektionsmedel efter patientkontakt ökade också efter 
utbildningen med 22,5 %. Innan utbildningen observerades 512 tillfällen där handdesinfektion 
skulle genomföras men endast 68,9 % av dessa tillfällen utförde personalen handdesinfektion. 
Efter utbildningen ökade följsamheten till handdesinfektion till 84 % av 689 tillfällen som 
observerats och vid 579 av dessa genomfördes handdesinfektion. Detta resulterade i sin tur att 
infektionsantalet hos spädbarn sjönk från 44.5 % (191 av 429) till 36.1 % (99 av 274).  
Desinfektion av händer ska genomföras både före och efter patientkontakt (Heldera et. al., 
2010). 

Lam et. al. (2004) skapade ett utbildningsprogram för sjukvårdspersonal med inriktning på 
följsamhet till handdesinfektion. I den här utbildningen har det gåtts igenom hur korrekt 
handdesinfektion utförs samt lathundar som fanns tillgängliga på avdelningarna vid behov. 
Efter utbildningen ökade följsamheten till handdesinfektion vilket i sin tur resulterade i en 
reduktion av VRI från 17.2 per 100 till 9.1 per 100 patienter.  
Användning av handsprit skiljer sig mellan de olika yrkeskategorierna. En skräddarsydd 
utbildningsplan för de olika professionerna anses vara ett alternativ till en ökad användning av 
och kunskap om handsprit (Tavolaccia et. al., 2006). 

 

4.2 Åtgärder för att minska smittspridning 

Screening 

SARS och MRSA är två infektioner som inte nödvändigtvis orsakas av vårdutförande, alltså 
en VRI. Däremot har dessa infektioner en oerhört stor smittrisk och risken att andra patienter 
eller vårdpersonal ska drabbas av den här sorten av infektion är hög. Två studier gjorda i 
Taiwan för att minska spridningen av SARS på sjukhus visar att en viktig åtgärd som båda 
studierna presenterar är att upprätta en så kallad screening av patienter med symtom på 
sjukdomen så tidigt som möjligt. Detta i syfte att upptäcka patienterna tidigt och förhindra att 
dessa individer kommer i kontakt med andra patienter och övrig vårdpersonal.  

 

Isolering 

Isolering av patienter i tidigt skede har visat sig vara av stor vikt för att reducera risken för 
smittspridning (Yen et. al., 2005; Yen et. al., 2010).  
Mears et. al., (2009) beskriver vikten av isolering av patienter med MRSA för att kontakten 
mellan patienterna ska vara så liten som möjligt. Det redovisas att det var en brist på enkelrum 
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på sjukhuset där studien genomfördes vilket i sin tur resulterade i en ökad risk för spridning 
av MRSA.  

Tillgänglighet till handhygienmaterial 

Mears et. al., (2009)  beskriver även ett signifikant samband mellan tillgängligheten av 
handhygienmaterial såsom handsprit och handskar och lägre antal fall av MRSA. Även 
följsamheten till handhygien och användning av handdesinfektionsmedel är en viktig del för 
att reducera vårdrelaterade infektioner inklusive att förhindra att MRSA sprids. Däremot 
krävs det fler åtgärder för att förhindra spridningen (Mears et. al, 2009). Vidare påvisas även 
att städning av avdelningarna inte är av lika stor betydelse såsom handhygien för att minska 
spridningen av bakterier (Mears et. al., 2009). Tavolaccia et. al. (2006) belyser fyra faktorer 
som anses avgörande för att använda handsprit istället för att tvätta händerna med tvål och 
vatten. Dessa är; tron att handsprit är effektivt, det är enkelt att använda, ökad följsamhet till 
användning av handsprit och medvetenhet till hudens tolerans mot handsprit. Handhygien är 
väldigt viktigt men inte tillräckligt som enda åtgärd för att minska VRI, till exempel MRSA.  
 

4.3 Resultatsammanfattning 

Det redovisade resultatet visar ett tydligt tecken på att kunskapsnivån hos vårdpersonal är låg 
och behöver förbättras. För att kunna öka kunskapen är utbildningar en åtgärd för att öka 
medvetenheten om de hygienrutiner som ska utföras. Personalens följsamhet till användning 
av handdesinfektion är relativt dålig och även den behöver förbättras. Resultatet visar att 
genomförda utbildningar ökar följsamheten till användning av handsprit vilket i sin tur 
resulterar i en reduktion av antalet VRI. Det är viktigt att konstruera utbildningarna efter 
kunskap och yrkeskategori eftersom detta skiljer sig mellan de olika professionerna.  

Vad gäller sjukdomslägen med stor risk för smittspridning t.ex. SARS och MRSA är det av 
yttersta vikt att upptäcka patienterna tidigt för att sedan isolera dessa från varandra i syfte att 
minska kontakten patienter emellan samt att upptäcka patienterna tidigt, även detta för att 
förhindra att smittade patienter kommer i kontakt med andra patienter och vårdpersonal så att 
smittan hålls under kontroll.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

8	  
	  

5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

En allmän litteraturstudie har genomförts efter att olika typer av metoder diskuterades. En 
allmän litteraturstudie vill beskriva kunskapsläget inom ett visst område genom att beskriva 
och analysera valda studier (Forsberg & Wengström, 2008). Därför beslutades att en allmän 
litteraturstudie var bäst lämpad utifrån studiens syfte.  

Sökstrategidiskussion 

Databaserna Cinahl och Medline användes då sökningen påbörjades i dessa databaser och de 
artiklar som behövdes till studien hittades. De två databaserna innefattar även forskning inom 
omvårdnadsvetenskap och sågs därför som relevanta (Forsberg & Wengström, 2008). 
Sökning i andra databaser såsom Amed och PubMed har inte genomförts vilket kan påverka 
resultatet.  

Val av sökord baserades på studiens syfte. Sökning i MeSH för att hitta en korrekt definition 
av VRI gjordes. Översättningen var ”cross-infection”. Den termen användes i sökningen i 
kombination med andra sökord som gav många träffar men även många irrelevanta artiklar 
som inte svarade på syftet. I denna sökning hittades många artiklar som hade orden 
”nosocomial infections” och ”healthcare-associated infections” i sin titel eller i abstract. De 
sökorden är synonymer till ”cross-infections” och användes i syfte att hitta andra artiklar som 
svarade på syftet i kombination med andra sökord. ”Healthcare-associated infections” söktes i 
MeSH för att kontrollera om det var en korrekt term vilket det inte var. Den användes ändå i 
sökningen vilket resulterade i många artiklar som handlade om vårdrelaterade infektioner. 
Den booleska operatorn ”AND” användes endast för att det skulle ge ett smalare resultat, hade 
operatorn ”OR” använts hade det gett ett bredare resultat vilket ansågs inte behövdes 
(Forsberg & Wengström, 2008). Den strategi som använts i form av den booleska operatorn 
”AND”, databaser som inriktar sig på omvårdnad samt sökord som kombinerades i syfte att få 
fram artiklar som handlade om det berörda ämnet har gett ett gott och brett resultat.  

Urvalsdiskussion 

Inklusionskriterierna ansågs vara relevanta och utgick ifrån det område som skulle 
undersökas. Sjukvårdspersonal som hade patientkontakt ville undersökas eftersom det är 
dessa som kan förorsaka sig själv och patienter en VRI. Andra studiedeltagare såsom 
studenter exkluderades för det ansågs att dessa inte har lika stor yrkeserfarenhet och är inte 
färdigutbildade, därför ansågs det att samma krav inte kunde ställas på studenter.  
Först söktes artiklar som gjorts mellan åren 2006-2012 vilket gav ett för smalt sökresultat. 
Vidare beslutade författarna att utöka tidsperioden med två år, allstå från 2004-2012 i hopp 
om att få ett större sökresultat. I den här tidsperioden ansågs forskningen vara tillräckligt 
uppdaterad men inte lika ny som tidsperioden 2006-2012. Enligt Forsberg och Wengström 
(2008) kan tidsramen där forskningen publicerats utökas för att få ett större resultat vilket 
också har gjorts. Studierna skulle vara ”peer-reviewed” för att stärka den vetenskapliga 
kvaliteten. Det var viktigt att studierna skulle handla om sjukvårdspersonal och inte 
patienternas upplevelser och omdömen.  

Värderingsdiskussion 

När värdering utfördes utgick den från den kvantitativa mall som Forsberg och Wengström 
(2008) utfärdat. De artiklar som använts i studien har varit kvantitativa. Den här typen av 
artiklar har ansetts vara lämpligast att använda för att beskriva problemområdet på bästa sätt. 
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Om användning av både kvantitativa och kvalitativa variabler förekommer i en studie så tillåts 
forskaren både beskriva fakta och upplevelser beroende på vilken variabel som är aktuell i 
studien. Detta ger en mer övergripande bild av fenomenet (Polit & Beck, 2008). Det är 
möjligt att användning av både kvantitativa och kvalitativa artiklar i litteraturstudien hade gett 
en bättre helhetssyn. Men det ansågs att kvantitativa artiklar var tillräckligt användbara då 
studiens syfte inte har varit att beskriva upplevelser eller andra kvalitativa variabler. 
Statistiska analyser och annan data har gett ett konkret resultat och en god insikt på det 
undersökta området.  

Efter att värdering genomförts konstaterades det att vissa artiklar var av relativ låg kvalitet i 
form av stort externt bortfall vilket bör tas i beaktande. Men dessa artiklar har ändå ansetts 
vara lämpliga för studien, trots det stora bortfallet återstod en tillräckligt stor studiegrupp och 
användes därför till studien.  

 

Dataanalysdiskussion 

För att på bästa sätt analysera resultaten i de olika artiklarna valdes att enskilt läsa igenom 
samtliga artiklar i syfte att inte påverka varandra och få en objektiv syn på artiklarnas innehåll 
och stryka under meningsbärande enheter som ansågs vara av betydelse för studien. Därefter 
gick författarna igenom artiklarna tillsammans och sammanställde det viktigaste ur respektive 
artiklar på ett kladdpapper för att hitta en röd tråd i artiklarna. Kategorierna som valdes ut 
baserades på subkategorier utifrån de meningsbärande enheterna som fanns i artiklarna. Dessa 
kategorier ansågs vara lämpligast och gav en helhetssyn på problemområdet.  

Dataanalysen har baserats på en innehållsanalys enligt Forsberg och Wengström (2008) men 
alla steg har inte genomförts. De steg som genomfördes var identifiering av meningsbärande 
enheter, kodning av kategorier samt identifiering av ett centralt tema. Skapande av teorier och 
modeller har inte genomförts. Det här sättet ansågs vara det bästa för att komma fram till ett 
konkret resultat utifrån ett så objektivt synsätt som möjligt.  

 

5.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien har varit att beskriva åtgärder för att förebygga uppkomsten av VRI. 
Litteraturstudien visar att kunskapsnivån hos vårdpersonal vad gäller hygienrutiner är låg och 
behöver förbättras. Utbildningar i ämnet i syfte att öka kunskapen om de hygienrutiner som 
ska följas och att öka användningen av handsprit före och efter patientkontakt är en 
förutsättning för att få personalen att bli medvetna om riskerna för uppkomsten av VRI. 
Eftersom att kunskapsnivån är låg är utbildningar en viktig åtgärd i syftet att förhindra att VRI 
uppstår. Följsamheten till användning av handsprit är även den låg. Litteraturstudien visar att 
utbildningar i syfte att öka kunskapsnivån men också följsamheten till användning av 
handsprit har visats vara en viktig faktor för att reducera antalet VRI. Suchomel, Gnant, 
Weinlich och Rotter (2004) beskriver att handdesinfektionsmedel är väldigt snabbverkande, 
snäll mot huden och effektivt i form av att döda bakterier. Men det krävs att vårdpersonal är 
motiverad att utföra de rutiner som finns och att de alltid är medvetna om effekten av 
handsprit. Vidare ställs också krav på arbetsgivare och de personer som är ansvariga för att 
hygienrutiner efterlevs. Att öka medvetenheten och motivationen till att bli bättre på att utföra 
handdesinfektion och att regelbundet ha utbildningar är ett ansvar som sjukvårdsledningen 
måste ta.  
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Som redovisats i resultatet minskar antalet VRI drastiskt om åtgärder implementeras såsom 
utbildningar på arbetsplatserna för att öka följsamheten till handdesinfektion och det är därför 
viktigt att vårdpersonalen utför de hygienrutiner som upprättas och följer dessa före och efter 
varje patientkontakt i syfte att förhindra uppkomsten av VRI.  

Litteraturstudien har påvisat att det finns möjliga åtgärder som kan vidtas för att reducera 
antalet VRI utöver god handhygien. Vid förhindrandet av spridning av MRSA är den 
viktigaste åtgärden att isolera patienterna och ha dessa på enkelrum för att minska 
interaktionen mellan patienter. Detta styrks av Burman (2006) som beskriver att ett stort 
MRSA-utbrott i Göteborg kunde förhindras genom att patienterna isolerades och en intensiv 
smittspårning utfördes. Men då väcks frågan om det finns tillräckliga resurser till att kunna 
isolera de drabbade patienterna. I dagsläget är vårdplatserna få och sjukhusen har ett stort 
patienttryck. Rimligtvis förutsätter detta problem att prioriteringarna på politisk nivå är av god 
art för att sjukvården ska ha möjlighet att utföra den adekvata vård som är behövd i syfte att 
förebygga uppkomsten av VRI. 

Som Tavolaccia et al., (2006) förespråkar kan skräddarsydda utbildningar i användandet av 
handsprit vara en lösning för att de olika yrkeskategorierna skall få ökad medvetenhet om 
riskerna för infektionsspridning. De menar på att en specifik utbildning av de olika 
yrkeskategorierna som under vårdtiden har en regelbunden kontakt med patienterna än de 
övriga professionerna. Sjuksköterskor och undersköterskor är i regel de sjukvårdsanställda 
som på en sjukvårdsinrättning upprätthåller en regelbunden kontakt med patienterna och bör 
därför delges mer information om riskerna som finns vid kontakt med orena händer. Om det 
finns möjligheter att skräddarsy utbildningar för de olika yrkeskategorierna kan det vara ett 
lämpligt tillvägagångssätt för att öka kunskapen då kunskapsnivåerna skiljer sig mellan de 
olika professionerna. Von Schantz, Salanterä och Leino-Kilpi (2008) beskriver att 
sjuksköterskor med högre utbildning hade högre kunskap om handhygien än sjuksköterskor 
utan vidareutbildning vilket styrker det tidigare presenterade resultatet. Utifrån detta 
konstaterande kan antagandet göras att kunskapsnivåerna mellan yrkeskategorierna skiljer sig. 
Utbildningar har konstaterats som väsentliga i arbetet mot VRI. Det kan vara svårt att ha 
kontinuerliga utbildningar för all personal. Däremot kan sjuksköterskan påminna sina kollegor 
t.ex. innan varje arbetspass om att alla ska sprita händerna vilket förhoppningsvis kan öka 
följsamheten till handsprit.  

 

5.2.1 Klinisk nytta 

Det är oerhört viktigt att ha ett hygieniskt tankesätt i omvårdnadsarbetet. Utförande av 
handdesinfektion före och efter patientkontakt är någonting som alla sjukvårdsanställda ska 
genomföra. Men det är inte alltid som personalen är följsamma till de rutiner som finns. 
Därför kan kontinuerliga interventioner och utbildningar för att bibehålla kunskapen vara en 
väsentlig åtgärd. Det finns dock personal som saknar mycket kunskap inom området och även 
där är utbildningar av yttersta vikt.  Det är viktigt att sjuksköterskor och andra 
omvårdnadsarbetare alltid har det aseptiska tankesättet medan de utför olika moment där 
patienter är involverade. Självklart kan upprättade rutiner glömmas av men då bör det finnas 
lathundar till hands som påminner personalen om hur de ska gå till väga. Det bör också vara 
en självklarhet att isolera patienter som är drabbade av MRSA för att reducera risken för 
smittöverföring. Om sjuksköterskan möter en sådan patient bör varningsklockor ringa och 
veta vilka åtgärder som ska vidtas. En patient ska inte göras sjukare än vad den redan är.  
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Utbildningar, seminarier och andra kunskapslärande instrument har visats vara effektiva 
metoder för att öka kunskapen och följsamheten av god handhygien hos vårdpersonal. Men 
det förutsätter att klinikerna har både tid och ekonomiska resurser att avlägga för att dessa 
skall bli genomförbara. Den egna uppfattningen efter genomförandet av denna studie är att 
VRI är ett stort bekymmer som klinikerna satsar mycket på och vill förebygga uppkomsten av 
det här problemet. Vidare ställer det även krav på arbetsgivare och utbildare på respektive 
avdelningar att ha ett utbildningsprogram som regelbundet tar upp problematiken som VRI 
skapar. Detta för att i sin tur ha personal som ska vara medvetna om de risker som finns och 
vilka konkreta åtgärder som skall vidtas för att minska infektionsspridning. Sjuksköterskans 
roll i vården är att lindra lidande och främja hälsa. Sjuksköterskan har även en roll att 
handleda och vägleda sina kollegor och agera som omvårdnadsansvarig. Den handledning 
som sjuksköterskan kan göra är att påminna personalen om hur viktigt det är att utföra 
handhygien och använda handskar vid olika tillfällen. De utbildningar som författarna 
beskrivit är också väldigt relevanta men går inte att ha hela tiden, emellan 
utbildningstillfällena kan sjuksköterskan göra mycket genom att fräscha upp kollegornas 
kunskaper och kompetens. Som tidigare beskrivits utgår studien från Eriksson (1987) och 
hennes tänkande om patientens lidande och att förebygga detta. Detta är viktigt att tillämpa i 
praktiken och att alltid se till patientens bästa.  
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Bilaga 1. Sökmatris                                                   

Databas Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 
Cinahl 
120905 
Kl 11.00 

1.  cross-
infections 
	  
2. prevention 
 
3. nursing care 
 
4. healthcare 
workers 
 
5. nosocomial 
infections 
 
6. healthcare-
associated 
infections 

    

 6 AND 2 AND 3 
- English 
- Peer reviewed 
- 2004-2012  

33 träffar  33 lästa titlar 20 lästa abstracts  1 artikel till 
studien 

 1 AND 2 AND 4 92 träffar 92 lästa titlar 15 lästa abstracts 1 artikel till 
studien 

 5 AND 2 AND 3 66 träffar 66 lästa titlar 34 lästa abstracts 2 artiklar till 
studien 

 5 AND 2 AND 4 33 träffar 33 lästa artiklar 18 lästa abstracts 3 artiklar till 
studien 

Databas Sökord Urval 1 Urval 2 Urval 3 Urval 4 
Medline 
 
120906 
 
Kl 10.35 

1. Healthcare-
associated 
infections 
 
2. prevention 
 
3. guidelines 
 
4. nursing care 
 
5. nosocomial 
infections 

    

 1 AND 2 AND 3 
 
- 2004-2012 
- English 

176 träffar 20 lästa titlar 15 abstracts 1 artikel till 
studien 

 5 AND 2 AND 4 76 träffar  60 lästa titlar 26 lästa abstracts  2 artiklar till 
studien 
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Bilaga 2. Artikelmatris                                                                                        1(10) 

Författare 
Artikelns titel 
Tidsskrift 
Land 
År 
	  

Syfte Design Värdering Resultat 

Gignon, M., 
Farcy, S., 
Schmit, J., & 
Ganry, O. 
(2012). 
Prevention of 
healthcare-
associated 
infections in 
general 
practice: 
current 
practice and 
drivers for 
change in a 
French study. 
Indian 
Journal of 
Medical 
Microbiology
, 30(1), 69-
75. 
 
Frankrike, 
2012.  

Beskriva  och 
bedöma 
hygienåtgärde
r vid 
vårdrelaterade 
infektioner 
inom 
sjukvården 
och identifiera 
eventuella 
faktorer som 
kan förbättra 
rutinerna 

Design: Beskrivande 
design.  
 
Metod: Kvantitativ 
med kontrollgrupp 
 
Population: 
Inklusionskriterier: 
Allmänläkare i 
Picardyregionen i 
norra Frankrike som 
hade en egen 
mottagning. 
Exklusionskriterier: 
framgår ej.  
 
Urvalsförfarande: 
800 slumpmässigt 
utvalda deltagare, vilka 
var personal inom 
allmänsjukvård. 
 
Urval: 800 st 
allmänläkare från 
början, 173 st deltog i 
studien. Externt 
bortfall. 
 
Datainsamlingsmetod
:  Enkäter 
 
Analysmetod: 
Deskriptiv statistisk 
analys 

Styrkor: 
Datainsamling 
tydligt beskriven 
och vilka 
instrument man 
använt. 
 
Svagheter:  
Av 800 tillfrågade 
deltog endast 22% 
(n= 173) i studien. 
Exklusionskriterie
r framgår inte. 
Inklusionskriterier 
var ej tydligt 
beskrivna.  

Endast 31% 
av de 
tillfrågade 
använde 
material som 
endast var till 
för 
engångsbruk. 
38% av de 
övriga 
hänvisade till 
riktlinjer om 
sterila 
metoder och 
desinfektion 
av instrument 
som var 
återanvändbar
a 
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Författare 
Artikelns titel 
Tidsskrift 
Land 
År 

Syfte Design Värdering Resultat 

Heldera, O., 
Brugb, J., 
Loomanc, C., 
van 
Goudoevera, J., 
& Kornelissea, 
R. (2010). The 
impact of an 
education 
program on 
hand hygiene 
compliance and 
nosocomial 
infections 
incidence in an 
urban Neonatal 
Intensive Care 
Unit: An 
intervention 
study with 
before and after 
comparison. 
International 
Journal Of 
Nursing Studies, 
47(10), 1245-
1252. doi: 
10.1016/j.ijnurst 
u.2010.03.005 
 
Nederländerna, 
2010.  
 

Studiens syfte var 
att bedöma effekten 
av ett 
utbildningsprogram 
om följsamhet till 
god handhygien 
och dess inverkan 
på förekomsten av 
vårdrelaterade 
infektioner i blodet 
hos spädbarn. 

Design: Jämförande 
design.  
 
Metod: Kvantitativ 
 
Population: 
Inklusionskriterier: var 
att studiedeltagarna 
skulle arbeta med för 
tidigt födda barn som 
hade en väldigt låg vikt 
vid födseln.  
Exklusionskriterier: 
framkommer ej.  
 
Urvalsförfarande: De 
som kom i kontakt med 
spädbarn deltog.  
 
Urval: 1300 
sjukvårdspersonal.   
 
Datainsamlingsmetod: 
Strukturerade 
observationer 
 
Analysmetod: 
Statistisk analys med 
hjälp av Cohen’s kappa.  
 

Styrkor: Litet 
bortfall och stor 
studiegrupp. Lång 
uppföljning. 
Statistisk analys 
gjordes. 
 
Svagheter: 
Exklusionskriterier 
framkommer ej. 
Studien handlar 
bara om 
sjukvårdspersonal 
som har hand om 
spädbarn vilket 
kanske inte kan 
generaliseras till 
alla 
patientgrupper. 
Icke slumpmässigt 
urval.  
 
 

Efter 1201 
observationer 
av följsamhet 
till 
handhygien 
före och efter 
utbildnings 
Programmet, 
kom man fram 
till att 
följsamheten 
ökade från 
65% till 88%. 
Torktiden där 
man ska vänta 
efter man 
använt 
handsprit 
ökade från 4 
sekunder till 
10 sekunder. 
Vårdrelaterade 
infektioner i 
blodomloppet 
hos spädbarn 
minskade efter 
programmet 
från 44.5% till 
36.1% 
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Författare 
Artikelns 
titel 
Tidsskrift 
Land 
År 
 

Syfte Design Värdering Resultat 

Lam, B., 
Lee, J., & 
Lau, Y. 
(2004). 
Hand 
hygiene 
practices in 
a neonatal 
intensive 
care unit: a 
multimodal 
interventio
n and 
impact on 
nosocomial 
infection. 
Pediatrics, 
114(5), 
e565-71. 
 
Kina, 2004.  

Bedöma och 
beskriva hur 
hygienrutinern
a efterföljs 
både innan och 
efter man 
implementerat 
ett nytt system 
som ska öka 
följsamhet av 
hygienrutiner 

Design: Beskrivande 
design.  
 
Metod: Kvantitativ 
 
Population: 
Inklusionskriterier: 12 
patienter som vårdades 
på en neonatal 
avdelning inkluderades, 
de sjukvårdspersonal 
som kom i kontakt med 
dessa patienter deltog i 
studien och 
observerades. Inklusive 
besökare.  
Exklusionskriterier: 
framgår ej  
 
Urvalsförfarande: de 
patienter som 
undersöktes var 
randomiserat utvalda i 
form av lottdragning.  
 
Urval: 12 för tidigt 
födda patienter vilket 
resulterade i 666 
observationer av 
patientkontakt av 
vårdpersonal och 
besökare. Inget bortfall 
 
Datainsamlingsmetod
: 
Observationer 
 
Analysmetod: 
Statistisk analys 

Styrkor: 
Inget bortfall. 
Randomisering av 
patienterna. 
Statistisk analys. 
 
Svagheter: 
Exklusionskriterie
r framkommer ej. 
Forskarna gjorde 
själva 
observationerna 
vilket kan ge 
observationsbias.  

Följsamhet 
till nedskrivna 
hygienrutiner 
för samtlig 
personal var 
40% av alla 
givna 
tillfällen före 
interventione
n startades 
och 53% efter 
att det 
avslutats 
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Författare 
Artikelns 
titel 
Tidsskrift 
Land 
År 
 

Syfte Design Värdering Resultat 

Martín-
Madrazo, 
C., Soto-
Díaz, S., 
Cañada-
Dorado, A., 
Salinero-
Fort, M., 
Medina-
Fernández, 
M., Pau, E., 
Gómez-
Campelo, 
P., & 
Abánades-
Herranz,  J. 
(2012). 
Cluster 
Randomize
d Trial to 
Evaluate 
the Effect 
of a 
Multimodal 
Hand 
hygiene 
Improveme
nt Strategy 
in Primary 
Care. 
Infection 
Control & 
Hospital 
Epidemiolo
gy, 33(7), 
681-688.  
 
Spanien, 
2012.   

Utvärdera 
effektivitet
en av en 
multimoda
l 
interventio
n i 
primärvår
den för att 
öka 
följsamhet
en till 
handhygie
n.  

Design:  
Experimentell design. 
 
Metod: Kvantitativ  
 
Population: 
Inklusionskriterier: personal 
som arbetade på elva 
randomiserat utvalda 
vårdcentraler. De skulle ha 
någon form av sjukvårdsyrke. 
 
Urvalsförfarande: 
Klusterurval. Först valdes 21 
vårdcentraler ut och därefter 
11 av dessa.  
 
Urval:11 vårdcentraler med 
214 deltagare.   
 
 
Datainsamlingsmetod:Struk
turerad observation. 
 
Analysmetod: Statistisk 
analys.  

Styrkor: 
Experimentell 
design. lång 
tidsperiod. 
Lågt bortfall. 
Kontrollgrupp.  
 
Svagheter:  
Exklusionskrite
rier 
framkommer 
ej. Inget 
bortfall 
beskrivet.  
 

Utbildningsstrat
egin ökade 
följsamheten av 
handhygien med 
21.6% jämfört 
med 
kontrollgruppen.  
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Författare 
Artikelns 
titel 
Tidsskrift 
Land 
År 
 

Syfte Design Värdering Resultat 

Mears, A., 
White, A., 
Cookson, 
B., Devine, 
M., 
Sedgwick, 
J., Phillips, 
E., 
Jenkinson, 
H., & 
Bardsley, 
M. (2009). 
Healthcare-
associated 
infection in 
acute 
hospitals: 
which 
intervention
s are 
effective? 
Journal of 
Hospital 
Infection, 
71(4), 307-
313. doi: 
10.1016/j.jhi
n. 
2008.12.004 
 
Storbritanni
en, 2009.  

Beskriva 
potentiella 
faktorer för att 
minska 
vårdrelaterade 
infektioner vad 
gäller 
akutvårdsverksa
mhet 

Design: Beskrivande 
design. 
 
Metod: Kvantitativ 
 
Population: 
Inklusionskriterier:  
Director of infection 
control samt Chief 
executive officer valde ut 
de medarbetare som de 
ansåg hade högst 
kompetens gällande de 
olika frågorna i enkäterna 
som skulle besvaras.  
Exklusionskriterier:Medarb
etare som inte var insatta i 
respektive område 
exkluderades och fick ej 
svara på enkäterna.  
 
Urvalsförfarande: 
Deltagarna valdes ut efter 
lämplighetsgrad.  
 
Urval:173 st deltagare.  
 
Datainsamlingsmetod: 
Enkäter 
 
Analysmetod: Statistisk 
analys 

Styrkor: 
89,6 % av alla 
deltagare 
svarade på 
enkäten. Lågt 
bortfall.  
 
Svagheter: 
Ingen 
randomisering 
av 
studiedeltagar
na. Cheferna 
valde ut vilka 
som var mest 
lämpliga att 
svara på 
enkäterna.  

Resultatet 
demonstrer
ar att de 
vårdrelatera
de 
infektionern
a är 
korrelaterad
e till den 
kunskap 
vårdpersona
l har inom 
ämnet. Om 
sjukhus 
använder de 
resurser 
som finns 
inom 
utbildning 
för personal 
minskar 
riskerna för 
vårdrelatera
de 
infektioner 
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Författare 
Artikelns 
titel 
Tidskrift 
Land 
År 

Syfte Design Värdering Resultat 

Novoa, 
A., Pi-
Sunyer, 
T., Sala, 
M., 
Molins, 
E., & 
Castells, 
X. 
(2007). 
Evaluatio
n of hand 
hygiene 
adherenc
e in a 
tertiary 
hospital. 
American 
Journal 
Of 
Infection 
Control, 
35(10), 
676-683. 
 
Spanien, 
2007.  

Undersöka hur 
pass följsamma 
sjukvårdsperson
al är till att följa 
riktlinjerna för 
handhygien.  

Design: Jämförande. 
 
Metod: Kvantitativ 
 
Population: 
Inklusionskriterier: 
Läkare, 
sjuksköterskor och 
undersköterskor som 
arbetade på ett visst 
sjukhus i Spanien.  
 
Exklusionskriterier: 
Observationer där det 
skulle genomföras en 
operation 
exkluderades från 
observationer.  
 
Urvalsförfarande: 
sjukvårdspersonal 
som hade 
patientkontakt deltog.  
 
Urval: 247 
sjukvårdspersonal och 
1254 
observationstillfällen. 
 
Datainsamlingsmeto
d: observation 
 
Analysmetod: 
Statistik dataanalys  

Styrkor: 
Statistisk analys. 
Tydligt 
beskrivna 
inklusions och 
exklusionskriteri
er 
 
Svagheter: Inget 
bortfall 
beskrivet. Kön 
eller ålder ej 
beskrivet hos 
deltagarna.   

Användningen av 
handsprit var 
dubbelt så stor 
efter kontakt med 
patient än före. 
Det var vanligare 
att man använde 
sig utav handtvätt 
än av handsprit 
efter 
patientkontakt.  
 
Sammanfattningsv
is var 
följsamheten till 
handhygien dålig.  
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Författare 
Artikelns 
titel 
Tidskrift 
Land 
År 

Syfte Design Värdering Resultat 

Sessa, A., 
Di 
Giuseppe, 
G., 
Albana, 
L., & 
Angelillo, 
I. (2011). 
An 
investigati
on of 
nurses’ 
knowledge
, attitudes, 
and 
practices 
regarding 
disinfectio
n 
procedures 
in Italy. 
BMC 
Infectious 
Diseases, 
11(148).  
 
Italien, 
2011. 

Syftet var att 
utvärdera 
kunskapsnivån och 
attityder bland 
sjuksköterskor 
beträffande 
desinfektionsförfara
nden i italienska 
sjukhus.  

Design: Jämförande 
design.  
 
Metod: Kvantitativ 
 
Population:: 
Inklusionskriterier: 
Sjuksköterskor som 
arbetade på något 
av de åtta 
kommunala 
sjukhusen i 
områdena Caserta 
och Nepal (Italien). 
Exklusionskriterier: 
ej beskrivet.  
 
Urvalsförfarande: 
klusterurval. De åtta 
kommunala 
sjukhusen valdes 
först ut. Därefter 
skedde ett 
randomiserat urval 
av deltagarna. 
 
Urval: 527 st 
sjuksköterskor. 
 
Datainsamlingsme
tod: enkäter  
 
Analysmetod: 
Statistisk analys.   
 

Styrkor: 
urvalet är 
slumpmässigt i 
form av ett 
klusterurval. 
Lågt bortfall, 
endast 1,1%.  
 
Svagheter: 
Exklusionskrite
rier ej beskrivet. 
Kön och ålder 
på 
studiedeltagarn
a framkommer 
inte.  

Endast 29% av 
sjuksköterskorn
a visste om att 
urin- och 
luftvägsinfektio
ner relaterade 
till VRI var de 
två vanligaste 
infektionerna. 
De 
sjuksköterskor 
med högre 
utbildning hade 
bättre koll på 
hygienrutiner.  
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Författaren 
Artikelns 
titel 
Tidsskrift 
Land 
År 

Syfte Design Värdering Resultat 

 
Tavolaccia, 
M., Merle, 
V., Pitrou, 
I., Thillard, 
D., Serra, 
V., & 
Czernichow, 
P. (2006). 
Alcohol-
based hand 
rub: 
influence of 
healthcare 
workers’ 
knowledge 
and 
perception 
on declared 
use. Journal 
Of Hospital 
Infection, 
64(2),149-
155.  
 
Frankrike 
2006.  
 
	  

Syfte är att 
jämföra 
kunskap och 
användning av 
handsprit av 
olika 
yrkeskategorier 
inom 
sjukvården och 
bedöma 
faktorer 
associerade 
med 
användningen 
av handsprit 

Design: Jämförande 
design.  
 
Metod: Kvantitativ 
 
Population: : 
Inklusionskriterier: 
All sjukvårdspersonal 
på ett sjukhus i 
Frankrike 
 
Exklusionskriterier: 
Studenter som hade 
praktik på sjukhuset.  
 
Urvalsförfarande: 
Enkäter skickade till all 
sjukvårdspersonal på 
sjukhuset där studien 
genomfördes. 
 
Urval:  
5238 erhöll enkäten 
men endast 1811 
svarade. Externt 
bortfall 
 
Datainsamlingsmetod: 
enkäter 
 
Analysmetod:  
Statistisk analys. 

Styrkor: Stor 
studiegrupp trots 
stort externt 
bortfall. 
Statistisk analys 
genomfördes.  
 
Svagheter: Ej 
slumpmässigt 
urval av 
studiedeltagarna.  
Kön och ålder ej 
beskrivet.  
 

Resultatet påvisar 
att 
sjukvårdspersonal 
upplever 
handhygien som 
en enkel uppgift 
att utföra som 
ledde till mer 
regelbunden 
handtvätt. Det 
fanns personal 
som använde sig 
av tvål och vatten 
istället för 
handsprit då de 
inte var medvetna 
om att 
handspriten 
eliminerade den 
transienta floran. 
Studien redovisar 
även att ju högre 
nivå av 
utbildning desto 
högre användning 
av handsprit.  



	  
	  

24	  
	  

Bilaga 2. Artikelmatris                                                                                                9(10)  

 

Författare 
Artikelns 
titel 
Tidsskrift 
Land 
År 
 

Syfte Design Värdering Resultat 

Yen, M., 
Lin YE., 
Su, I., 
Huang, F., 
Ho, M., 
Chang, S., 
Tan, K., 
Chen, K., 
Chang, H., 
Liu, Y., 
Loh, C., 
Wang, L., 
& Lee, C. 
(2006). 
Using an 
integrated 
infection 
control 
strategy 
during 
outbreak 
control to 
minimize 
nosocomia
l infection 
of severe 
acute 
respiratory 
syndrome 
among 
healthcare 
workers. 
Journal of 
Hospital 
Infection, 
62(2), 195-
199. 
 
Taiwan, 
2006.   

Syftet är att 
se att hur man 
kan med 
minskad 
kontakt 
mellan 
vårdare och 
patient kan 
minska risken 
för 
smittspridnin
g vad gäller 
SARS-
patienter till 
vårdpersonal 

Design: Kvasi-
experimentell   
 
Metod: Kvantitativ 
 
Population:: 
Inklusionskriterier:  
Sjukvårdspersonal som 
var i kontakt med 
patienter drabbade av 
SARS på det utvalda 
sjukhuset.  
Exklusionskriterier: 
framkommer ej 
 
Urvalsförfarande: ett 
sjukhus valdes ut icke 
slumpmässigt där det 
fanns patienter som 
vårdades för SARS. 
Samt en kontrollgrupp  
på ett annat sjukhus 
där patienter vårdades 
för SARS. 
  
 
Urval: 85 läkare, 203 
sjuksköterskor, 171 
administrativ personal 
och ideella arbetare 
 
Datainsamlingsmetod
: 
Observation 
 
Analysmetod: 
Signifikansanalys 

Styrkor: Studiens 
styrka är att de har 
använt sig av stort 
material. Använt 
sig av en 
kontrollgrupp. 
Stor studiegrupp.  
 
Svagheter: det är 
en svårtolkad 
frågeställning 
samt att det inte 
framgår om 
mätinstrumenten 
är testade. 
Svårtolkad 
analysmetod. 
Exklusionskriterie
r framkommer ej. 

Resultatet 
redovisar att 
åtgärderna som 
sattes för att 
minska 
smittspridningen 
var adekvata då 
endast 2 st 
sjukvårdspersona
l (båda 
sjuksköterskor) 
visade kliniska 
symtom på 
SARS 
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Författare 
Artikelns titel 
Tidsskrift 
Land 
År 

Syfte Design Värdering Resultat 

Yen, M., Lu, Y., 
Huang, P., Chen, C., 
Chen, Y., & Lin, Y. 
(2010). Quantative 
evaluation of 
infection control 
models in the 
prevention of 
nosocomial 
transmission of 
SARS virus to 
healthcare workers: 
implication to 
nosocomial viral 
infection control for 
healthcare workers. 
Scandinavian 
Journal of Infectious 
Diseases, 42(6-7), 
510-515. doi: 
10.3109/003655409
03582400 
 
Taiwan, 2010.  

Se vilka 
infektionskontro
llerande åtgärder 
som var 
effektiva för att 
motverka 
spridningen av 
SARS hos 
vårdpersonal.   

Design: 
Korrelationsdesi
gn. 
 
Metod: 
Kvantitativ 
 
Population::  
Inklusionskriteri
er: 48 sjukhus i 
Taiwan där 
SARS patienter 
vårdades. Det 
skulle bestå av 
patienter 
drabbade av 
SARS och deras 
sjukvårdsperson
al. 
 
Exklusionskriter
ier: 
Framkommer ej. 
 
Urval:  
Totalt 664 
SARS patienter, 
inklusive 119 st 
sjukvårdsarbetar
e. 
 
Datainsamlings
metod: Enkäter. 
 
Analysmetod: 
Tidsberoende 
analys  
 
 

Styrkor:  
Stor 
studiegrupp. 
Upptäckt ett 
kausalt 
samband. 
 
 
Svagheter: 
50 % av de 
data som 
analyserades 
exkluderades 
för det 
uppfyllde 
inte de krav 
som 
forskarna 
ställde.  
Exklusionskr
iterier 
framkommer 
ej. 
Svårtolkade 
inklusionskri
terier. 
 

5 st 
infektionskontro
llerande åtgärder 
använde alla 16 
sjukhus. Trots de 
åtgärder var det 
4/16 sjukhus 
som fortfarande 
hade en 
spridning av 
SARS från 
patienter till 
sjukvårdsperson
al. Triagering av 
patienter med 
feber på 
akutmottagninge
n och 
installation av 
handtvättsstation
er hade ett gott 
resultat.  
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Bilaga 3. Checklista 

Checklista för kvantitativa artiklar 

- RCT (randomiserad kontrollerade studier)*  

A. Syftet med studien? 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 

Ja         Nej 

 

Är designen lämplig utifrån syftet? 

Ja       Nej 

 

B. Undersökningsgruppen 

Vilka är inklusionskriterierna?  

....................................................................................................................................................... 

Vilka är exklusionskriterierna? 

....................................................................................................................................................... 

Är undersökningsgruppen representativ? 

Ja      Nej  

 

 

 

 

*Modifierad efter RCN. The management of patients with venous leg ulcers. Centre for Evidensbased Nursing, 
University of York and School of Nursing, Midwifery and Health visiting, University of Manchester, 1998. 
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Var genomfördes undersökningen? 

....................................................................................................................................................... 

När genomfördes undersökningen? 

....................................................................................................................................................... 

Är powerberäkning gjord? 

Ja       Nej 

 

Vilket antal krävdes i varje grupp? 

....................................................................................................................................................... 

Vilket antal inkluderades i experimentgrupp (EG) respektive kontrollgrupp (KG)?  

EG=                      KG=  

 

Var gruppstorleken adekvat+ 

Ja      Nej  

 

C. Interventionen 

Mål med interventionen? 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Vad innehöll interventionen? 

....................................................................................................................................................... 

Vem genomförde interventionen? 

....................................................................................................................................................... 

Hur ofta gavs interventionen? 

....................................................................................................................................................... 

Hur behandlades kontrollgruppen? 

....................................................................................................................................................... 
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D. Mätmetoder 

Vilka mätmetoder användes? 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Var reliabiliteten beräknad? 

Ja       Nej 

Var validiteten diskuterad? 

Ja      Nej 

 

E. Analys 

Var demografiska data liknande i EG och KG? 

Ja         Nej 

Om nej, vilka skillnader fanns? 

....................................................................................................................................................... 

Hur stort var bortfallet? 

....................................................................................................................................................... 

Kan bortfallet accepteras?  

....................................................................................................................................................... 

Var den statistiska analysen lämplig? 

Ja      Nej 

Om nej, varför inte? 

....................................................................................................................................................... 

Vilka var huvudresultaten? 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Erhölls signifikanta skillnader mellan EG och KG? 

Ja     Nej 

Om ja, vilka variabler?  

....................................................................................................................................................... 



	  
	  

29	  
	  

Vilka slutsatser drar författaren? 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Instämmer du? 

Ja      Nej 

 

F. Värdering 

Kan resultaten generaliseras till annan population? 

Ja     Nej 

Kan resultaten ha klinisk betydelse? 

Ja    Nej 

Överväger nyttan av interventionen ev. risker? 

Ja    Nej 

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? 

Ja    Nej 

Motivera varför eller varför inte! 

....................................................................................................................................................... 

 

 


