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Abstrakt 

Bakgrund: Vårdrelaterade infektioner (VRI) är ett stort problem i Sverige och 

resten av världen och en av de viktigaste patientsäkerhetsfrågorna. Det leder till ett 

ökat lidande för patienten, längre vårdtider samt stora kostnader för samhället. 

Hälften av de VRI som sker kan förebyggas med åtgärder som bland annat 

följsamheten till basala hygienrutiner. Trots riktlinjer är följsamheten låg. Hälso- 

och sjukvården ska vara av god kvalitet med hög hygienisk standard. En av 

sjukvårdspersonalens viktigaste uppgifter är att förhindra att vårdskador sker och 

undvika onödigt lidande för patienten. Därför är det av stor vikt att ta reda på vilka 

faktorer som påverkar hälso- och sjukvårdspersonalens följsamhet till basala 

hygienrutiner. 

Syfte: Litteraturöversiktens syfte var att belysa olika faktorer som kan påverka 

hälso- och sjukvårdspersonals följsamhet till basala hygienrutiner på en 

akutmottagning (AKM).  

Metod: Denna studie har genomförts som en litteraturöversikt på 13 

vetenskapliga artiklar av kvantitativ design. Av dessa har tolv artiklar sökts fram 

genom databaserna Cinahl och PubMed och en genom sekundär sökning. 

Resultat: Resultatet visar på att det finns flera faktorer som påverkar hälso- och 

sjukvårdspersonalens följsamhet till basala hygienrutiner på en AKM. Fyra 

huvudfaktorer som framkom var Miljön, Kunskap och utbildning, Attityder till 

basala hygienrutiner och Förbättringsarbete.   

Slutsats: Följsamheten till basala hygienrutiner var låg och det fanns flera 

faktorer som påverkade att hälso- och sjukvårdspersonalen inte följde de riktlinjer 

som fanns.  

 

Nyckelord: akutmottagning, basala hygienrutiner, följsamhet, handhygien, 

litteraturöversikt och vårdrelaterade infektioner.  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Abstract 

Background: Nosocomial infections are a huge problem in Sweden and the rest 

of the world and the most important issue of patient safety. These infections can 

lead to increased patient suffering, prolonged hospital stays and higher costs for 

the society. Half of the nosocomial infections that happens can be prevented with 

measures, such as the compliance with basic hygiene routines. Despite the 

guidelines, the compliance is low. Healthcare must be of good quality and have a 

high hygienic level and preventing injury is one of the most important tasks of 

healthcare personnel to prevent suffering. Therefore, it is very important to find 

out what factors affect compliance of the staff with basic hygiene routines. 

Aim: The purpose of the literature review is to highlight various factors that may 

affect the compliance of healthcare personnel with basic hygiene routines in 

emergency department. 

Method: This study has been formed as a literature review based on 13 scientific 

articles quantitative design. 12 of these have been found when search through the 

databases Cinahl and Pubmed and one by manual search.  

Findings: The result shows that there are several factors that affect healthcare 

personnel compliance of basic hygiene routines in an emergency department. Four 

head factors that showed are Environment, Knowledge and education, Attitudes to 

basic hygiene routines, and Improvement. 

Conclusion: The compliance of basic hygiene routines is low and there are 

several factors that affect that healthcare personnel does not follow the guidelines 

that is available.  

 

Keywords: basic hygiene routines, compliance, emergency department, hand 

hygiene, literature review and nosocomial infections. 
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INLEDNING 

Den vanligaste vårdskadan på sjukhus i Sverige är vårdrelaterade infektioner 

(VRI). Enligt Sveriges Kommuner och Landsting, SKL (2016) skulle hälften av 

dessa kunna undvikas. I Sverige finns riktlinjer och lagar om vårdhygien där syftet 

är att förhindra smittspridning och förbättra patientsäkerheten. Trots tydliga 

riktlinjer är följsamheten inte optimal vilket leder till att patienter utsätts för risker 

som bland annat VRI. Författarna har under den verksamhetsförlagda utbildningen 

uppmärksammat en bristande följsamhet till riktlinjerna för basala hygienrutiner. 

Litteraturöversikten undersöker därför detta med inriktning på akutmottagningen 

(AKM). AKM är den enhet patienter i många fall kommer till för en första 

vårdkontakt och det är därför viktigt att det förebyggande arbetet börjar redan där.  

 

BAKGRUND 

Vårdrelaterade infektioner 

Vårdrelaterad infektion (VRI) är en infektion som uppkommer hos en patient 

under sjukhusvistelse i sluten vård eller till följd av åtgärd som behandling, 

undersökning eller omvårdnad inom övrig vård och omsorg (Socialstyrelsen, 

2011). Varje år beräknas runt 3,2 miljoner människor drabbas av VRI i Europa och 

cirka 37 000 EU-medborgare dör till följd av en VRI varje år (SKL, 2016). Att 

förhindra VRI är en av de viktigaste patientsäkerhetsfrågorna i Sverige och resten 

av världen (SKL, 2016). VRI innebär inte bara onödigt lidande för patienten utan 

även stora kostnader för samhället (Gould et al., 2016). Det beräknas i Sverige att 

kosta 6,5 miljarder kronor per år för förlängd vårdtid på sjukhus på grund av VRI 

och 107 000 kronor per person med VRI (SKL, 2017). Att förhindra och att 

förebygga VRI är en av hälso- och sjukvårdens viktigaste uppgifter (Gould et al., 

2016). En stor del av VRI är möjliga att förebygga genom förebyggande åtgärder 

(Decoster, Grandbastien, Demory, Leclercq & Alfandari, 2012). Basala 

hygienrutiner är en av de mest betydelsefulla åtgärderna som kan bidra till en 

minskning av VRI (SOSFS 2015:10).  

 

Risken att drabbas av VRI är högre om patienten har nedsatt immunförsvar eller 

drabbats av trauma som gör att bakterier kommer innanför den skyddande hela 

hudkostymen. En ökad risk finns även om patienten får något insatt i kroppen som 

https://skl.se/download/18.3e7c301615a26cf26d9546db/1487061946106/Beskrivning%20av%20PPM-VRI.pdf
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till exempel perifer ven- eller urinkateter. Antibiotikabehandling kan medföra att 

bakteriefloran rubbas eller slås ut vilket gör att immunförsvaret påverkas och 

risken för VRI ökar. Vårdrelaterade urinvägsinfektioner och postoperativa 

sårinfektioner är vanliga vårdrelaterade skador (SKL, 2017), samt 

lunginflammation och infektion i blodet (Lambert et al. 2011). Patienter som 

vårdats på någon form av akutavdelning löper högre risk att drabbas av VRI, 

jämfört med andra avdelningar och många av dessa orsakas av resistenta bakterier 

(Lambert et al, 2011).  

 

Resistenta bakterier 

Alla människor har en normalflora av bakterier. Normalfloran är på huden, alla 

slemhinnor som är i kontakt med luften och hela mag- och tarmkanalen. Vanligtvis 

är mikroorganismerna ofarliga men de kan i vissa fall ge upphov till infektion om 

de kommer till ett annat ställe på kroppen än där de ska vara 

(Nationalencyklopedin, u.å.). Resistenta bakterier innebär att bakterier har 

utvecklat motståndskraft mot antibiotika, vilket kan leda till att sjukligheten och 

dödligheten ökar. Vårdtiden förlängs och det blir stora kostnader för sjukvården. 

Det blir svårare att behandla sjukdomar som är orsakade av resistenta bakterier 

(Folkhälsomyndigheten, 2017). På vårdpersonalens händer finns stora mängder 

patogena och multiresistenta mikroorganismer. Områden nära patienter är även 

ofta förorenade trots hygienåtgärder (Wille et al., 2018).  För att förebygga 

smittspridning krävs god följsamhet till basala hygienrutiner på sjukhusen 

(Folkhälsomyndigheten, 2017). Tillämpning av basala hygienrutiner förhindrar 

direkt eller indirekt kontaktsmitta via personalens kläder och händer 

(Socialstyrelsens, 2015). Direkt kontaktsmitta innebär att smittan överförs via 

kroppsnära kontakt eller vid handskakningar mellan personer. Indirekt 

kontaktsmitta innebär att smittan sprids via beröring av föremål som någon 

smittbärare tagit i (Arbetsmiljöverket, 2016). 
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Basala hygienrutiner 

Att utföra basala hygienrutiner är en av de mest betydelsefulla åtgärderna för att 

minska smittspridning i vården som kan orsaka VRI (SKL, 2017). Mätningar kring 

följsamheten till hygienrutiner och klädregler hos Sveriges landsting visade på en 

bristande följsamhet på 72 % (SKL, 2017). Bristande följsamhet av handhygienen 

före och efter patientkontakt belystes även i en studie av Kwak et al. (2012). 

Sjuksköterskor har en sämre handhygien på en AKM än på en intensivavdelning 

(Kwak et al., 2012). 

  

Det finns riktlinjer för hur basala hygienrutiner ska utföras och de ska följas av 

hälso- och sjukvårdspersonal i vård och behandling av patienter. Enligt 

Socialstyrelsen föreskrifter (2015) ingår det i basala hygienrutiner att arbetskläder 

byts varje dag och vid nedsmutsning. Korta ärmar som slutar ovanför armbågen 

ska användas samt skyddskläder i form av plastförkläde eller skyddsrock i 

patientnära vård. Handhygien ska utföras före och efter växlande vård och 

omsorgsmoment med ett alkoholbaserat handdesinfektionsmedel. Flytande tvål 

och vatten används före handdesinfektion när de är nedsmutsade. Smycken, 

bandage, armbandsur eller nagellack får inte användas och naglarna ska vara 

kortklippta. Handskar som används är för engångsbruk och de ska bytas vid olika 

arbetsmoment. Handdesinfektion ska gnidas in på båda händerna och alla fingrar 

tills att de är helt torra (Socialstyrelsen, 2015). 

 

Akutmottagningens verksamhet 

AKM är en verksamhet dit personer kommer med skada eller sjukdom som kräver 

snabb vård och behandling i öppen eller sluten vård. Vanligtvis kommer patienter 

med sjukdomar som inträffat plötsligt eller som har ett snabbt försämringsförlopp. 

Till AKM är det ett högt patientflöde och år 2016 gjordes i Sverige 2 miljoner 

besök (Socialstyrelsen, 2017a). Varje AKM har sin egen patientsäkerhetskultur, 

storlek, organisation och kvalifikation att ta hand om patienter. AKM måste vara 

organiserad på ett sätt som klarar av att hantera ett snabbt men också ett ojämnt 

flöde av patienter på dygnets alla timmar, samt tillhandahålla kvalitativ och god 

vård som tar hänsyn till patienternas behov av säkerhet och trygghet (IVO, 2015). 
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Följsamhet av basala handhygien rutiner varierar mellan olika avdelningar och är 

lägre på AKM än på många andra avdelningar (Kwak et al. 2012). 

 

Sjuksköterskan på akutmottagning 

Sjuksköterskan har fyra grundläggande ansvarsområden som hen ska arbeta för 

och det är att främja hälsa, återställa hälsa, förebygga sjukdom och lindra lidande. 

Det ska vara en säker vård för patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Då AKM ofta har kort vårdtid och stora 

patientvolymer blir det många korta möten, samtidigt som relationen med 

patienten är viktig för att kunna ge en säker vård (Andersson, Jakobsson, Furåker 

& Nilsson, 2012). En viktig komponent av sjuksköterskans arbete rör sig om att, 

utifrån medicinsk brådska, prioritera patienterna (IVO, 2015). Att arbeta som 

hälso- och sjukvårdspersonal inom akutsjukvård kan innebära både psykisk och 

fysisk påfrestning (Adriaenssens, De Gucht, Van der doef & Maes, 2011; Yang et 

al, 2011). 

 

Teoretisk referensram - säker vård 

Socialstyrelsen har lyft fram sex kärnkompetenser, som alla definierar en vård av 

god kvalitet inom hälso- och sjukvård. Ett av de sex områdena är säker vård 

(Ödegård, 2013). Säker vård för patienten innebär bland annat att patienten inte 

ska skadas av hälso- och sjukvårdande insatser (Socialstyrelsen, 2017b). För att 

kunna erbjuda en säker vård behöver hälso- och sjukvårdspersonal en god 

yrkeskunskap, ett tätt och bra samarbete med andra professioner, patienter och 

närstående samt ha ett etiskt förhållningssätt, bra självkännedom och respekt för 

sin och andra professioners kompetenser (Ödegård, 2013). Sjuksköterskan har ett 

eget yrkesansvar i utövning av yrket, att hålla sig uppdaterad på kunskap och 

anskaffan av ny kunskap (Svensk sjuksköterskeförening (2017).  

 

Arbetsmiljön för vårdpersonalen har stor betydelse för kvaliteten av vården och 

hur säker vården blir för patienten (Olds, Aiken, Cimiotti & Lake, 2017; Rigobello 

et al., 2017). Oorganiserade arbetsmiljöer är förknippad med en mindre säker vård 

och ökad risk för dödlighet (Olds et al., 2017).  Miljön på en AKM kan vara mer 

stressig och högljudd än andra avdelningar (Eriksson, Gellerstedt, Hillerås, & 
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Craftman, 2018). Där det är mer komplicerade miljöer är det ännu viktigare att 

vårdpersonalen samarbetar och kommunicerar för att förbättra säkerheten för 

patienten (Rigobello et al., 2017).  

 

Risker sker ständigt i vården och säker vård är inte ett stillastående tillstånd, det 

förändras hela tiden (Ödegård, 2013). Det är avgörande för patientens vårdkvalitet 

och att främja en patientens säkerhet blir därför en viktig roll för sjuksköterskan 

och annan hälso- och sjukvårdspersonal (Ammouri, Tailakh, Muliira, 

Geethakrishnan & Al Kindi, 2015). Hälso- och sjukvårdspersonal behöver arbeta 

på ett förebyggande sätt så att riskerna och vårdskadorna minimeras, men även om 

de inträffat dra lärdom av dessa samt hjälpa till med återhämtningen på bästa sätt 

(Ödegård, 2013). 

 

Problemformulering 

VRI är ett stort problem inom hälso- och sjukvården som orsakar ett onödigt 

lidande hos patienter och stora kostnader för sjukvården och samhället. Till AKM 

kommer patienter med olika sjukdomar och trauman. Hälften av alla VRI som sker 

idag skulle kunna undvikas genom att följa riktlinjer om basala hygienrutiner 

(SKL, 2017). Sjuksköterskor har en viktig roll i att arbeta förebyggande för att 

säkerställa en god och säker vård för patienter (Ödegård, 2013). Författarna vill 

därför undersöka vilka faktorer som påverkar sjuksköterskors följsamhet till basala 

hygienrutiner kring patienten. Kan faktorerna identifieras kan det leda till en bättre 

och säkrare vård för patienten. 

 

Syfte 

Syftet var att belysa olika faktorer som kan påverka hälso- och 

sjukvårdspersonalens följsamhet till basala hygienrutiner på en akutmottagning. 

 

Definition av centrala begrepp 

I denna litteraturöversikt används begreppet hälso- och sjukvårdspersonal och 

vårdpersonal vilket inkluderar sjuksköterskor, läkare och undersköterskor men 

författarnas fokus ligger på sjuksköterskor. Författarna använder även uttrycket 

handhygien som basala hygienrutiner i denna studie. 



 

11 
 

METOD 

Design 

Examensarbetet har genomförts som en litteraturöversikt. En litteraturöversikt är 

enligt Fribergs (2012) modell en sammanställning av det aktuella kunskapsläget 

gällande intresseområden och problem inom ramen för sjuksköterskans 

verksamhet och kompetens. För att besvara syftet med litteraturstudien så har 

kvantitativa vetenskapliga artiklar använts (Friberg, 2012). 

 

Urval och datainsamling 

Litteratursökningen genomfördes i databaserna Cinahl och PubMed. Cinahl 

innehåller tidskrifter med omvårdnadsforskning. PubMed har ett bredare innehåll 

med både medicinsk och omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2015). I 

PubMed går det inte att begränsa sökning till peer reviewed så för att kontrollera 

att artiklarna var peer reviewed användes Ulrichsweb (Göthberg, 2016). Vid 

sökning av artiklar användes relevanta sökord som var kopplade till syftet. Sökord 

utökades under tiden som sökningen pågick för att få en möjlighet till flera träffar 

på artiklar som svarade på syftet. Författarna använde följande sökord vid sökning 

av artiklar: handhygiene, compliance, emergency, emergency department, 

nosocomial infections, infections risk factors, nurse, adherence, attitudes, 

handwashing, nurses attitudes, workers, healthcare och health personnel. I 

sökningen har olika kombinationer använts och de booleska operatorerna AND 

och OR användes som hjälp vid kombination av sökorden för att bredda sökningen 

(Forsberg & Wengström, 2016). Sökstrategi beskrivs i bilaga 1 (tabell 1:1). 

Sekundärsökningar via artiklarnas referenslista har även utförts och manuell 

sökning skedde därefter i PubMed av artikeln som var utav intresse (tabell 1:2). 

 

Inklusionskriterier 

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara av hög eller medelhög kvalitet och 

utförda på en AKM. De skulle vara publicerade mellan år 2007 och 2018, vara 

originalartiklar i fulltext och skrivna på engelska eller svenska. Ytterligare 

inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara peer reviewed samt etiskt 

granskade. Peer reviewed innebär att en forskare som är expert inom 

forskningsområdet har granskat artiklarna innan de publicerats i en vetenskaplig 
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tidskrift (Vetenskapsrådet, 2011). Studierna skulle vara utförda på hälso- och 

sjukvårdspersonal med fokus på sjuksköterskor. 

 

Värdering av artiklarnas kvalitet 

För att bedöma kvaliteten på artiklarna har artiklarna granskats med hjälp av en 

modifierad gransknings modell av Forsberg och Wengström (2008) och Willman 

et al., (2006) från Högskolan Dalarna. Granskningsmall för kvantitativa (bilaga 2) 

studier har använts. Mallen värderar kvaliteten genom poängsättning och 

innehåller 25 svar respektive 29 svar. Varje ja svar ger ett poäng och den 

sammanlagda summan divideras med högsta möjliga poängen för att få ut en 

procentsats. Artiklar med ett resultat <60% anses ha låg kvalitet, 60- 80% 

medelhög kvalitet och >80% anses vara av hög kvalitet (Willman, et al., 2016).  

 

Tillvägagångssätt 

Författarna samarbetade genom hela litteraturöversikten och delade även upp delar 

av arbetet sinsemellan. Artikelsökning och läsning av titlar och abstrakt utfördes 

självständigt. Titlar och abstrakt lästes för att bedöma om artiklarna besvarade 

studiens syfte.  Utifrån artiklar med relevant abstrakt lästes artiklarna enskilt ett 

antal gånger och sedan tillsammans. Vid svårigheter med översättningen av texter 

som var skrivna på engelska användes ett översättningslexikon som fanns fritt 

tillgängligt på internet. Författarna diskuterade därefter vilka artiklar som skulle gå 

vidare till kvalitetsgranskning. De utvalda artiklarna kvalitetsgranskades med 

Högskolan Dalarnas granskningsmall. 13 artiklar valdes tillslut för bearbetning 

och analys och därefter sammanställdes valda artiklar i resultatet. Författarna har 

haft ett gemensamt dokument i Google drive där båda sammanställt resultatet. 

Resultatet gicks sedan grundligt igenom tillsammans flera gånger. Detta för att ett 

så trovärdigt och rättvist resultat som möjligt skulle kunna framställas där inga 

egna tolkningar gjorts. För att få en bättre överblick av artiklarna som ingick i 

resultatet gjordes en tabell med sammanfattning av artiklarna (bilaga 3). 

 

Analys och tolkning av data 

De artiklar som valdes ut analyserades och tolkades med hjälp av Fribergs 

analysmetod (2012). Författarna läste noggrant igenom studierna med extra fokus 
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på resultatet för att förstå innehållet, resultatet och helheten av artiklarna. Det som 

var av betydelse i texterna markerades med markeringspennor. Författarna 

sammanfattade sedan studiernas texter. Artiklarna sammanställdes i en tabell 

(bilaga 3). Likheter och skillnader mellan artiklarna jämfördes därefter och olika 

titlar sammanställdes. Utefter dessa skapades huvudkategorier och 

underkategorier. Därefter sammanställdes ett resultat av studierna som var valda.  

 

Etiska överväganden  

Författarna valde artiklar som var godkända av en etisk kommitté eller där etiska 

överväganden gjorts på annat sätt. Det ska vara i enlighet med 

Helsingforsdeklarationen som beskriver principer och etiska regler som är till för 

att vägleda personer som medverkar i medicinsk forskning där människor 

omfattas. I centrum för dessa studier ska omsorgen för deltagarna gå före både 

vetenskapens och samhällets intresse i forskningen (The World Medical 

Association, 2014). Författarna gjorde inte några egna tolkningar eller uteslöt 

någon artikel på grund av egna åsikter (Forsberg & Wengström, 2015).  

 

RESULTAT 

Resultatet baserades på 13 artiklar av kvantitativ design. Artiklarna var 

publicerade mellan år 2005- 2018. De var genomförda i Australien (n= 1), Italien 

(n=2), Kanada (n=2), Kuwait (n=1), Nederländerna (n=1), Storbritannien (n=1) 

och USA (n=5). Resultatet beskrivs i fyra huvudkategorier: Miljö, Kunskap och 

utbildning, Attityder till basala hygienrutiner och Förbättringsarbete och sex 

underkategorier: Stora patientvolymer, Tid och arbetsbelastning, Placering och 

tillgång till basala hygienrutiner, Hudpåverkan, Personlig säkerhet och 

Skyddshandskar.  
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Miljö 

Stora patientvolymer 

Miljön på AKM påverkade följsamheten av handhygien för vårdpersonalen. Stora 

patientvolymer var en faktor som utgjorde hinder för att utföra korrekt 

handhygien. De perioder på AKM då vårdpersonalens följsamhet till handhygien 

överensstämde med riktlinjerna var när det var färre patienter på mottagningen 

(Carter et al., 2015; Muller, Carter, Siddiqui & Larson, 2015; Venkatesh, Pallin, 

Kayden & Schuur, 2011). Vid stora patientvolymer då alla undersökningsrum var 

upptagna skedde det att patienterna blev placerade i korridorerna vilket försvårade 

möjligheterna för vårdpersonalen att utföra handhygien enligt riktlinjerna 

(Venkatesh et al., 2011). Korridorerna på AKM var utformade för att underlätta 

snabb behandling och utvärdering av patienterna (Carter et al., 2015). I 

korridorerna på AKM sågs en lägre följsamhet till handhygien än i 

undersökningsrummen (Carter et al., 2015; Venkatesh et al., 2011). Placeringen av 

handdesinfektionsflaskor, handskar och stora volymer med människor i 

korridorerna var en faktor som gjorde det svårare för hälso- och 

sjukvårdspersonalen att utföra basala hygienrutiner (Venkatesh et al., 2011). 

 

Tid och arbetsbelastning 

Hög arbetsbelastning och tidsbrist var en negativ faktor som påverkade 

följsamheten hos vårdpersonalen att kunna utföra handhygien. (Al-Wazzan et al., 

2011; Muller et al., 2015). Vid höga patientflöden och hög arbetsbelastning fanns 

det mindre tid att hinna utföra handhygien (Muller et al., 2015). På AKM var de 

flesta patienter inte mer än fyra timmar och arbetshastigheten var ofta snabb 

(Jeanes, Coen, Drey & Gould, 2018). I stressiga och akuta situationer som vid 

stora skador eller återupplivnings områden var följsamheten till basala 

hygienrutiner betydligt lägre. Handhygien var inte alltid möjlig att utföra eller 

tillgänglig. Att utföra handhygien kunde upplevas försena vården och det fanns 

inte alltid tid för att rengöra händerna när det var en akut situation som kunde 

äventyra säkerheten hos patienten (Jeanes et al., 2018). Arbetsbelastningen och tid 

för att utföra handhygienen kunde variera olika tider på dygnet. Följsamheten till 

handhygien varierade även mellan olika skift på dygnet. Följsamheten var högre 

på nattskiftet än på dagskiftet bland vårdpersonalen (Carter et al., 2015; Muller et 
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al., 2015). Enligt Arntz et al., (2016) visades det ingen större skillnad på 

följsamheten till basala hygienrutiner beroende på tid på dygnet eller veckan. 

 

Placering och tillgång till att utföra basala hygienrutiner 

När hygienprodukter såsom handdesinfektion, tvål och papper att torka sina händer 

på inte fanns lätt tillgängliga påverkade det följsamheten till att utföra handhygien 

negativt. Även bristande tillgång till handfat och placeringen av handfat och 

produkter var av stor vikt för att uppnå följsamhet (Al-Wazzan et al., 2011). Enligt 

Lebovic, Siddiqui och Muller (2013) var dock inte fler möjligheter till att utföra 

handhygien enskilt förknippat med en bättre följsamhet. Utformningen av AKM 

var gjord så att hälso- och sjukvårdspersonalen ofta behövde lämna 

undersökningsrummen eller mottagningen för att hämta material och produkter 

(Jeanes et al., 2018). När vårdpersonalen tog ut utrustningen från 

undersökningsrummen kunde en bristande följsamhet till utförandet av handhygien 

ses. Detta på grund av att möjligheter till att utföra handhygien inte fanns 

tillgängligt nära i undersökningsrummen utan att handdesinfektionsflaskor var 

placerade utanför rummen (Wiles, Roberts & Schmidt., 2015).  

 

Hygienprodukterna hade en tendens att ta slut på kvällen eller tidig morgon när det 

var som flest patienter och följsamheten var då svårare att upprätthålla (Jeanes et 

al., 2018; Saint et al., 2009). Papperskorgarna var överfulla vid stressiga och 

befolkade tidpunkter och när de inte tömdes blev det en faktor att inte sköta 

handhygien (Jeanes et al., 2018). Följsamheten av basala hygienrutiner hos 

vårdpersonalen påverkades av olika typer av doseringssystem för 

handdesinfektion. Då det fanns möjlighet till både manuella 

handdesinfektionsflaskor och beröringsfria handdesinfektionsanordningar så 

användes de beröringsfria betydligt oftare än de manuella (Larson, Albrecht & 

O´Keefe, 2005). Placering av handtvål och handlotion påverkade även om korrekt 

användning skedde då det visade sig kunna bli tveksamheter när de var placerade i 

närheten av varandra. Enligt Stackelrot, Sinnot och Shaban (2015) skedde 

förväxling av produkterna då de var svåra att skilja åt till utseende vilket ledde till 

en sämre handhygien (Stackelrot el al., 2015).  

 



 

16 
 

Kunskap och utbildning 

Brist på kunskap identifierades som en faktor som påverkade att följsamheten till 

basala hygienrutiner var sämre (Jeanes et al., 2018; Parmeggiani, Abbate, 

Marinelli & Angelillo, 2010; Wiles et al., 2015). Kvaliteten på handhygienen var 

dålig, handhygien utfördes i flera fall felaktigt (Stackelrot et al., 2015). Även 

längden på tid som är rekommenderad till handtvätt fullföljdes inte av flera av 

vårdpersonalen (Wiles et al., 2015). Handhygien utfördes oftare med 

handdesinfektion än med tvål och vatten i de flesta patientvård tillfällen (Lebovic 

et al., 2013; Muller et al., 2015; Wiles et al., 2015). Sjuksköterskor som hade färre 

än fem års yrkeserfarenhet rapporterades vara mer troliga att följa riktlinjer om 

basala hygienrutiner än de sjuksköterskorna med mer än fem års yrkeserfarenhet. 

Sjuksköterskorna med färre än fem års erfarenhet hade mer kunskap om hur man 

utförde korrekt handhygien enligt riktlinjer. De hade även kunskap om varför 

handdesinfektion kunde vara mer effektivt att använda istället för tvål och vatten i 

många situationer (Wiles et al., 2015).  

 

Det framkom att en del av hälso- och sjukvårdspersonalen hade en tro och rädsla 

att användning av handdesinfektion kunde orsaka cancer (Saint et al., 2009). En 

stor del av vårdpersonalen ansågs ha kunskap om vårdrelaterade infektioner och 

vikten av att följa riktlinjer av basala hygienrutiner (Al-Wazzan et al., 2011; 

Parmeggiani et al., 2010). Vårdpersonal upplevde att riktlinjerna var svåra att 

förstå och det var oklart när och hur händerna skulle rengöras. Brist på information 

som affischer och skyltar på AKM gjorde det svårare för vårdpersonalen att veta 

när basala hygienrutiner skulle utföras och hur (Jeanes et al., 2018). Många 

behövde uppdatera sina kunskaper om basala hygienrutiner (Parmeggiani et al., 

2010). Trots granskning och återkoppling, utbildning, kampanjer med regelbunden 

medvetenhet i form av affischer, förbättrad tillgång till handdesinfektion vid vård 

och administrativt stöd fortsatte överensstämmelsen med handhygien att vara 

relativt låg (Lebovic et al., 2013). 
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Attityder till basala hygienrutiner 

Personlig säkerhet 

Attityden spelade en avgörande roll i följsamheten till basala hygienrutiner (Carter 

et al., 2015; Jeanes et al., 2018; Lebovic et al., 2013; Parmeggiani et al., 2010). 

Trots att vårdpersonalen hade kunskaper om VRI och hur det sprids samt positiva 

attityder till riktlinjer om handhygien var följsamheten låg (Parmeggiani et al., 

2010). Vårdpersonalen utförde handhygien i större utsträckning när de ville skydda 

sig själva (Jeanes et al., 2018). Handhygien utfördes oftare efter kontakt med 

patient och patientens miljö än före kontakt (Carter et al., 2015; Haas & Larson, 

2008; Jeanes et al., 2018; Larson et al., 2005; Muller et al., 2015) och även efter 

kontakt med någon sort av kroppsvätska (Haas & Larson, 2008; Lebovic et al., 

2013). Visuell påminnelse resulterade i bättre följsamhet av handhygien hos 

vårdpersonalen då smutsen blev synlig och det blev en känsla av att vara smutsig. 

När vårdpersonalen fick möjlighet att se hur bakterier sprids blev handhygienen 

bättre. Rädsla för den personliga säkerheten och hälsan resulterade i en bättre 

följsamhet hos vårdpersonalen (Wiles et al., 2015).  

 

Skyddshandskar 

Användning av skyddshandskar var förknippat med bättre överensstämmelse med 

handhygien (Larson et al., 2005; Lebovic et al., 2013). Användning av 

skyddshandskar var vanligare när patienterna var isolerade (Lebovic et al., 2013). 

Skyddshandskar användes i miljöer som ansågs vara smutsiga. När 

skyddshandskar hade använts fanns en större chans att personalen utförde 

handhygien än när de inte använt skyddshandskar (Carter et al., 2015; Larson et 

al., 2005; Lebovic et al., 2013; Parmeggiani et al., 2010). I akuta situationer 

användes skyddshandskar till största del för att skydda sig själva (Jeanes et al., 

2018).  

 

Hudpåverkan 

En faktor som visade på att följsamheten var låg till korrekt handhygien var att av 

frekvent handtvättande så upplevde vårdpersonalen ett övervägande problem med 

att deras händer blev irriterade och ömma (Al-Wazzan et al., 2011; Jeanes et al., 

2018; Venkatesh et al., 2011). Ett sätt som ökade följsamheten till handhygienen 
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kunde ses i att byta ut befintlig handdesinfektion till ett mer hudvänligt alternativ 

(Arntz et al., 2016) och även sätta upp handlotion som personalen kunde smörja in 

händerna efter handhygien (Stackelrot et al., 2015). 

 

Förbättringsarbete  

Arntz et al., 2016 utförde ett förbättringsarbete för att försöka få en ökning i 

följsamheten till basala hygienrutiner för att förebygga VRI. Dagliga 

presentationer för hälso- och sjukvårdspersonalen hölls, flera påminnelser gavs 

som små affischer som illustrerade betydelsen av handhygien, skärmsläckare på 

datorer och daglig feedback gavs. Följsamheten till handhygien ökade från 18 

procent till 41 procent efter första interventionen och stabiliserades till 50 procent 

och 46 procent efter andra och tredje interventionen (Arntz et al., 2016). 

 

DISKUSSION 

Sammanfattning av huvudresultaten  

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva vilka faktorer som påverkade hälso- 

och sjukvårdspersonalens följsamhet till basala hygienrutiner på en 

akutmottagning. De 13 utvalda studierna från olika länder visade att det fanns flera 

faktorer som gjorde att följsamheten till basala hygienrutiner på AKM blev lägre. 

De främsta orsakerna som påverkade följsamheten var vårdmiljön på AKM, det 

var av betydelse hur mycket människor som befann sig på AKM, om det var hög 

arbetsbelastning och var någonstans hygienprodukterna och handfat var placerade. 

Vilken kunskap och utbildning hälso- och sjukvårdspersonalen besatt hade också 

en avgörande roll i följsamheten till handhygienen. Attityden som hälso- och 

sjukvårdspersonalen hade till basala hygienrutiner var även av betydelse, 

utförandet av handhygien skedde i större utsträckning när vårdpersonalen ville 

skydda sig själva. Följsamheten till basala hygienrutiner förbättrades när 

handdesinfektionen var hudvänlig och det fanns tillgång till att smörja in händerna.  
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Resultatdiskussion 

Miljö 

I resultatet i denna litteraturöversikt visade det på att stora patientvolymer på 

AKM var en faktor som utgjorde hinder för att kunna utföra korrekt handhygien 

(Carter et al., 2015; Muller, Carter, Siddiqui & Larson, 2015; Venkatesh, Pallin, 

Kayden & Schuur, 2011). Stora patientvolymer ledde bland annat till att patienter 

blev placerade i korridorer i brist på rum och tillgången till att utföra handhygien i 

korridorerna var enligt Venkatesh et al., (2011) bristfällig. Bristande tillgång till 

hygienprodukter och placering var ett hinder för att utföra handhygien (Al-Wazzan 

et al., 2011; Jeanes et al., 2018; Saint et al., 2009). Detta bekräftar även Olds et al., 

(2017) och Rigobello et al., (2017) i deras studier där de beskriver att arbetsmiljön 

för hälso- och sjukvårdpersonalen har stor betydelse för hur kvaliteten av vården 

blir och hur säker den blir för patienten. Enligt IVO (2015) ska AKM vara 

organiserad att klara av att hantera ett snabbt och varierande flöde av patienter och 

samtidigt tillhandahålla god vård som tar hänsyn till patienternas behov av 

säkerhet och trygghet. Författarnas åsikt är att finns det inte tillgång till produkter 

att utföra handhygien när patienter är placerade i korridorer är det ett hot mot 

patientsäkerheten och miljön på AKM borde ses över.  

 

Det framkommer även i resultatet att hindrande faktorer för följsamhet till 

handhygien var hög arbetsbelastning och akuta situationer som resulterade i 

tidsbrist att utföra basala handhygienrutiner (Al-Wazzan et al., 2011; Muller et al., 

2015). I stressiga och akuta situationer tenderade följsamheten till handhygien att 

brista på grund av tidsbrist och otillräcklig tillgång att utföra handhygien, vilket 

kunde riskera patienternas säkerhet (Jeanes et al., 2018). Författarnas åsikt är att 

patientens säkerhet inte ska äventyras men att handhygien inte behöver ta tid och i 

flera fall borde handhygien kunna utföras.  

 

Carter et al., (2015) studie i resultatet visade på att följsamheten till handhygien 

varierade mellan olika skift på dygnet och att följsamheten var högre på nattskiftet, 

medan det i Arntz et al., (2016) studie inte visade på någon skillnad vilken tid på 

dygnet det var. IVO (2015) belyser att varje AKM har sin egen 
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patientsäkerhetskultur, storlek, organisation och kvalifikation att ta hand om 

patienter. Författarna anser dock att följsamheten till handhygienen inte bör variera 

beroende på vilken tid på dygnet det är. Utan varje AKM har sitt ansvar att 

organisera en säker vård för patienten oavsett tid på dygnet.  

 

Kunskap och utbildning 

Resultatet visade att brist på kunskap var en faktor som minskade hälso- och 

sjukvårdspersonalens följsamhet till basala hygienrutiner (Jeanes et al., 2018; 

Parmeggiani et al., 2010; Wiles et al., 2015). Handhygienen utfördes i flera fall 

felaktigt och en okunskap om hur produkter som skulle användas framkom 

(Lebovic et al., 2013; Muller et al., 2015; Stackelrot et al., 2015; Wiles et al., 2015 

). I resultatet framgick det även att en del av vårdpersonalen ansåg sig ha 

kunskaper om VRI och varför basala hygienrutiner bör följas men att de behövde 

uppdatera sina kunskaper (Al-Wazzan et al., 2011; Parmeggiani et al., 2010). 

Många upplevde dock att riktlinjer var svåra att förstå och det var oklart när och 

hur händerna skulle rengöras (Jeanes et al., 2018). Enligt Svensk 

sjuksköterskeförening (2017) är det inte bara är en skyldighet att alla som arbetar 

inom hälso- och sjukvården har utbildning om basala hygienrutiner men även att 

de anskaffar sig kunskap om den inte finns. Det är en skyldighet vårdpersonalen 

har att följa basala hygienrutiner när det finns risk för överföring av smittämnen. 

Vårdpersonalen ska göra det som krävs för att ge en säker och trygg vård, samt ha 

kunskapen för detta (SOSFS 2015:10). I Gould et al., (2016) studie betonas det att 

förhindra och förebygga VRI är en av hälso- och sjukvårdens viktigaste uppgift. 

 

I resultatet framkom det att sjuksköterskor med färre än fem års yrkeserfarenhet 

hade mera kunskaper och det var mer sannolikt att de utförde basala hygienrutiner 

(Wiles et al., 2015). Författarna tror att det kan ha att göra med att de har den 

nyaste kunskapen och är fortfarande relativt nya i yrket. Det anser författarna visar 

på att vårdpersonalen behöver påminnelser och att få ut ny kunskap till 

arbetsplatsen. I resultatet visade det sig även att det var svårare att utföra korrekt 

handhygien när det inte fanns tillräckligt med affischer och skyltar som visade hur 

det skulle utföras (Jeanes et al., 2018). Det visades dock även i resultatet att 

resultaten inte är långvariga trots förbättringsåtgärder där bland annat affischer 
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tillsammans med andra förbättringsåtgärder var utförda (Lebovic et al., 2013). 

Författarna anser trots detta att regelbundna uppföljningar och utbildning är 

nödvändiga för att det ska bli en bättre och säkrare vård och mindre VRI.  

 

Attityder till basala hygienrutiner 

I resultatet framkom det att attityden var en avgörande faktor i följsamheten till 

handhygien (Carter et al., 2015; Jeanes et al., 2018; Lebovic et al., 2013; 

Parmeggiani et al., 2010). I flera av studierna utfördes handhygien oftare efter 

kontakt med patient än innan (Carter et al., 2015; Haas & Larson, 2008; Jeanes et 

al., 2018; Larson et al., 2005; Muller et al., 2015) och handhygien utfördes i större 

utsträckning när personalen ville skydda sig själva (Jeanes et al., 2018). Enligt 

Svensk sjuksköterskeförening (2017) ska hälso- och sjukvårdspersonal jobba för 

att skydda sig själva men också skydda patienten för en säker vård. Det framkom i 

flera studier i resultatet att den låga följsamheten till att utföra handhygien berodde 

på att händerna blev ömma och irriterad på grund av utförandet av handhygienen 

(Al-Wazzan et al., 2011; Jeanes et al., 2018; Venkatesh et al., 2011). I Stackelrot et 

al., (2015) studie ökades följsamheten till att utföra handhygien när 

handdesinfektionen byttes ut till ett mer hudvänligt alternativ. Författarna anser att 

ömma och irriterade händer inte är en anledning att inte utföra handhygien, dock är 

detta lätt åtgärdat genom att byta ut befintliga produkter mot mer hudvänliga 

produkter. 

 

I resultatet framkom det att användning av skyddshandskar var förknippat med 

bättre handhygien (Larson et al., 2005; Lebovic et al., 2013). Att utföra 

handhygien bortprioriterades när det var en akut situation och skyddshandskar 

användes istället för att skydda sig själv (Jeanes et al., 2018). Författarnas åsikt är 

att handhygien inte behöver ta lång tid att utföra. Om det är så att personalen tror 

att utförandet av handhygien tar tid eller om det handlar om attityd framkommer 

inte. I Socialstyrelsens föreskrifter framkommer det när skyddshandskar, handtvätt 

samt handdesinfektion ska användas (SOSFS 2015:10). I resultatet i Wiles et al., 

(2015) studie visade det på att visuell påminnelse kunde förbättrade följsamheten. 

Detta på grund av att personalen ville tvätta sig när smutsen blev synlig. Bakterier 

syns inte men Wiles et al., (2015) belyser att en rädsla för den egna säkerheten 
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resulterade i en bättre följsamhet till basala hygienrutiner. Författarna till 

litteraturöversikten ansåg att det var en bra åtgärd med visuell påminnelse och tror 

på att det är något som behöver utföras oftare.  

 

Metoddiskussion 

Arbetet genomfördes som en litteraturöversikt. En litteraturöversikt ger en översikt 

om kunskapsläget inom det valda omvårdnadsområdet (Friberg, 2012b).  I början 

av sökningen användes sökorden hand hygiene, compliance, emergency 

department, nosocomial infections, infections, risk factors, nurse, adherence, 

attitudes, handwashing och nurses attitudes. Sökorden utökades under tiden som 

sökningen pågick för att få fler relevanta träffar. De sökord som lades till i 

sökningen var health personnel, healthcare och workers. De tillagda sökorden 

healthcare och workers i kombination tidigare sökord Infection och emergency 

department resulterade i ytterligare en artikel. Sekundära sökningar utfördes också, 

då studerades artiklars referenslistor. Därefter skedde manuell sökning i PubMed 

av artiklar som var utav intresse. Trots sekundära sökningar hittades endast en 

artikel, denna artikel var publicerad år 2005. I början söktes artiklar från år 2007 

till 2018. Artiklarna som publicerades innan 2007 exkluderades för mer aktuell 

och ny forskning. Då förvånansvärt få relevanta artiklar hittades som svarade på 

syftet inkluderade författarna denna artikel på grund av att den svarade på syftet 

trots att den inte motsvarade inklusionskriteriet att vara publicerade efter år 2007. 

 

Enligt riktlinjer för examensarbetet bör det vara minst 15 vetenskapliga artiklar i 

litteraturöversikten, författarna till detta examensarbete hittade endast 13 stycken 

relevanta artiklar. Detta tror författarna kan bero på den inriktade 

litteraturöversikten mot AKM. De artiklar som hittades var fokuserade på andra 

vårdinstanser inom akutsjukvård än AKM och har därför blivit exkluderade. Om 

detta beror på att det inte forskats så mycket om detta ämne på AKM kan 

författarna inte säga. Hade flera artiklar hittats hade det kunnat ge ett mer 

trovärdigt resultat. Dock var resultaten i studierna likartade vilket författarna anser 

styrker resultatet i litteraturöversiktens reliabilitet. Alla 13 vetenskapliga artiklar 

var utav kvantitativ design och flera var observationsstudier. Det finns en risk att 

följsamheten till basala hygienrutiner förändrades när vårdpersonalen observerades 
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under studierna. Därför anser författarna att det är en svaghet att det är flera 

observationsstudier inkluderade i litteraturöversikten.  

 

Studierna i denna litteraturöversikt genomfördes i olika länder i världen vilket 

författarna anser är en styrka då det visar att detta är ett globalt problem. De 

genomfördes i Australien, Italien, Kanada, Kuwait, Nederländerna, Storbritannien 

och USA. Författarna anser att det är en styrka att inkludera flera länder på grund 

av att det visar en bredare bild av hur följsamheten är globalt vilket ökar 

validiteten. Att inkludera flera olika länder kan även vara en svaghet då det 

innebär att det kan vara kulturella och ekonomiska skillnader vilket kan ge ett 

varierande resultat, dock hade dessa artiklar ett liknande resultat vilket författarna 

anser blir en styrka. Författarna kunde inte se att det fanns någon studie gjord om 

detta ämne i Sverige och tycker det hade varit intressant att se vad för resultat det 

hade visat om en studie om detta hade utförts på en AKM i Sverige.  

 

Etikdiskussion 

Hälso- och sjukvårdspersonal ska ge en vård på lika villkor till hela befolkningen. 

Den ska ske genom respekt för allas lika värde och individens enskilda värde (HSL 

2017:30). I Sverige finns riktlinjer för basala hygienrutiner att följa (SOSFS 

2015:10). Författarna till litteraturöversikten anser att basala hygienrutiner alltid 

bör följas med få undantag för att kunna ge en lika vård till alla. Detta på grund av 

de risker som finns för både patient och personal om följsamheten brister. Patienter 

är i en beroende ställning och det blir då sjuksköterskans ansvar att ingen skada 

sker. Hur det ser ut i andra länder med riktlinjer vet författarna inte. Artiklarna i 

litteraturöversikten är godkända av en etisk kommitté eller så har ett etiskt 

övervägande gjorts på annat sätt. Deltagarna är frivilligt med i studierna som är 

med i litteraturöversikten. En svaghet ur ett etiskt perspektiv kan vara att artiklarna 

är skrivna på engelska men översattes till Svenska för bättre förståelse. Detta kan 

ha påverkat tolkningen om ord förvrängts när de översatts, därför användes 

lexikon för att minimera risken för feltolkning.  

 



 

24 
 

Klinisk betydelse för samhället 

VRI är fortfarande det största hotet mot patientsäkerheten inom hälso-och 

sjukvården. Den absolut viktigaste åtgärden för att förhindra VRI är att 

vårdpersonalen utför basala hygienrutiner i vårdarbetet. Fastän det finns riktlinjer 

och lagar om att arbeta enligt basala hygienrutiner är följsamheten låg vilket 

indikerar på att hygienarbetet inte fungerar optimalt. Att identifiera dessa 

riskfaktorer som inverkar på vårdpersonalens följsamhet till basala hygienrutiner 

är till stor hjälp i det vårdhygieniska arbetet. I försök att eliminera VRI måste det 

finnas en vetskap om vilka faktorer som påverkar följsamheten till hygienrutiner 

och att den kan tillämpas som utgångspunkt för den vårdverksamhet som vill 

utveckla en handlingsplan. 

 

Slutsats 

VRI är en av de viktigaste patientsäkerhetsfrågor i Sverige och resten av världen. 

Trots att hälso- och sjukvårdspersonal arbetar med denna fråga så visar det på att 

det inte är tillräckligt. Resultatet i denna litteraturöversikt visar på att faktorer som 

påverkar hälso- och sjukvårdspersonals följsamhet till basala hygienrutiner på en 

AKM var miljön, kunskap och utbildning, attityd till basala hygienrutiner, stora 

patientvolymer, tid, arbetsbelastning, placering och tillgång till att utföra basala 

hygienrutiner, personlig säkerhet och hudpåverkan. Resultatet kan ge ökad 

kunskap om vilka faktorer som påverkar hälso- och sjukvårdspersonalens 

följsamhet till basala hygienrutiner och vilka strategier som kan användas för att 

öka följsamheten. För ett förebyggande arbete behöver flera faktorer tas hänsyn 

till. Litteraturöversikten visar även att det är en stor brist på studier om faktorer 

som påverkar hälso- och sjukvårdspersonalens följsamhet av basala hygienrutiner 

på en AKM. 

 

Förslag till vidare forskning 

När författarna sökte artiklar till denna litteraturöversikt blev det uppenbart att det 

inte fanns tillräckligt med studier gjorda inom detta område och ingen gjord i 

Sverige. Författarna kunde se att det fanns många studier gjorda på följsamhet till 

handhygien inom hälso- och sjukvård men inte så mycket på AKM. Detta är ett 
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område som författarna anser behöver forskas mer om på just en AKM och inom 

Sverige.  
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Compliance AND 

Emergency 

department 

5261 

1187 

42 

0 

0 

3 

 

0 

0 

1 

0 

 

 

PubMed Risk factors AND 

Nosocomial 

infections AND 

nurses attitudes 

616898 

10963 

43 

0 

0 

2 

0 

0 

1 

0 

 

 

PubMed Nosocomial 

infections AND  

Emergency 

department AND  

Compliance 

51440 

1721 

47 

0 

0 

3 

0 

0 

3 

0 

 

Tabell 1:2. Manuell sökstrategi 
Databas Titel på vald 

artikel till 

resultatet 

n=1 

Författare till 

vald artikel till 

resultatet 

Tagen från 

referenslistan i 

artikel   

Författare  

PubMed Hand hygiene 

behavior in a 

pediatric 

emergency 

department 

and a 

pediatric 

intensive care 

unit: 

comparision 

of use of 2 

dispenser 

systems. 

Larson, E., 

Albrecht, S., & 

O´Keefe, M 

 

The development 

of hand hygiene 

compliance 

imperatives in an 

emergency 

department 

Jeanes, A., Coen, 

P.G., Drey, N.S., 

& Gould, D.J. 

 



 

1 
 

Bilaga 2. Granskningsmall för kvalitetsbedömning - Kvantitativa 
studier 
 Fråga Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   

3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 

  

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   

7.  Är designen relevant utifrån syftet?   

8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   

10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   

12.  Är urvalsmetoden beskriven?   

13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14.  Finns populationen beskriven?   

15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   

16.  Anges bortfallets storlek?   

17.  Kan bortfallet accepteras?   

18.  Anges var studien genomfördes?   

19.  Anges när studien genomfördes?   

20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   

21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   

22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   

23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   

24.  Besvaras studiens frågeställningar?   

25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 

  

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   

27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   

28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

    

 

Maxpoäng: 29 

Erhållen poäng: ? 

Kvalitet:  låg medel hög 

 

Mallarna är modifierade versioner utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) 

och Forsberg & Wengström (2008). 

 



 

1 
 

Bilaga 3. Artikelmatris 
 

Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

 

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Al-Wazzan, B., 

Salmeen, Y., Al-

Amiri, E., Abul, A., 

Bouhaimed, M., & 

Al-Taiar, A. 

 

2011 

Kuwait 

Hand hygiene 

practices among 

nursing staff in public 

secondary care 

hospitals in Kuwait: 

self-report and direct 

observation. 

Att bedöma följsamheten av 

riktlinjer för handhygien 

bland vårdpersonal samt att 

utforska faktorer som 

påverkar följsamhet. 

Kvantitativ, Tvärsnittsstudie  

 

Direkt observation med 

användning av Lewisham 

observationsverktyg och 

enkätstudie. 

 

 

n=550 

 

550 enkäter skickades ut. 

454 besvarades. 

 

204 observationstillfällen.  

 

 

Två faktorer som 

rapporterades vara hinder för 

att utföra handhygien var att 

vara upptagen med arbete 

(42,2%) och rädsla för att få 

ömma eller torra händer 

(30,4%). 

Medelhög 

 

 

 

 

 

Arntz, P.R.H., 

Hopman, J., 

Nillesen., M., 

Yalcin, E., Bleeker-

Rovers, C.P., Voss, 

A., Edwards, M., & 

Wei, A. 

 

2016 

 

Nederländerna 

Effectiveness of a 

multimodal hand 

hygiene improvement 

strategy in the 

emergency department 

Syftet var att bedöma 

effekten av en förbättrings 

strategi för följsamhet av 

handhygien på en 

akutmottagning. 

 

 

 

Kvantitativ 

Experimentell design 

(prospektiv) 

 

Observationsstudie 

 

Implementerat 

förbättringsarbete, en före och 

efterstudie 

 

 

n=53  

Personal på 

akutmottagningen.  

 

Följsamheten av handhygien 

ökade från 18 % till 41% 

efter första interventionen.  

Hög 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

1 
 

Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

 

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Carter, E., Wyer, 

P., Giglio, J., Jia., 

Nelson. G., Kauari, 

V., & Larson, L. 

 

2015 

 

USA 

Environmental Factors 

and their Association 

with Emergency 

Department Hand 

Hygiene Compliance: 

an observational 

study. 

Syftet var att undersöka 

förhållandet mellan miljön 

och rätt handhygien på en 

akutmottagning. 

Kvantitativ 

 

Direkt observation under 20-

40 min. 

 

Sjuksköterskor, läkare, 

vårdassistenter och annan 

personal på 

akutmottagning. 

 

Miljöförhållanden utgjorde 

hinder för följsamhet till 

handhygien. Följsamheten 

var lägre när 

akutmottagningen var full. 

 

Hög 

 

 

 

 

 

Haas, JP & Larsen, 

EL. 

 

2008 

 

Kanada 

Impact of wearable 

alcohol gel dispensers 

on hand hygiene in an 

emergency 

department. 

Syftet var att bedöma 

användningen av alkoholgel 

flaska jämfört med 

traditionell väggmonterad 

alkoholgel flaska och 

handfat på en 

akutmottagning. 

Kvantitativ  

 

Observationsstudie  

 

757 handhygien tillfällen 

observerades 

288 för sjuksköterskor, 

329 för läkare och 139 för 

övrig personal. 

 

Utförandet av handhygien 

förbättrades under den första 

perioden, men förbättringen 

kvarstod inte. 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

Jeanes, A., Coen, 

P.G., Drey, N.S., & 

Gould, D.J. 

 

2018  

 

Storbritannien 

 

The development of 

hand hygiene 

compliance 

imperatives in an 

emergency 

department. 

Att identifiera, avlägsna och 

minska hinder för 

följsamhet till handhygien 

på en akutmottagning. 

Kvantitativ 

Ett 

barriäridentifieringsverktyg 

användes för att identifiera 

viktiga hinder och 

möjligheter som är förenade 

med 

handhygienskompatibilitet. 

70 sjuksköterskor, 30 

läkare. 

Flera faktorer identifierades 

som hinder för följsamhet till 

handhygien. Miljö samt 

ömma händer var två av 

dessa. 

 

Medelhög 
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Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

 

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Larson, E., 

Albrecht, S., & 

O´Keefe, M 

 

2005 

 

USA 

Hand hygiene 

behavior in a pediatric 

emergency department 

and a pediatric 

intensive care unit: 

comparision of use of 

2 dispenser systems. 

Att observera skillnaden 

mellan att använda manuella 

handdesinfektionsflaskor 

och beröringsfria behållare 

vid utförandet av 

handhygien. 

Kvantitativ,  

Tvärsnitts intervention. 

 

Det utfördes genom att 

elektroniska räknedosor var 

inställda i automaterna och 

genom direkt observation 

5 rum, 17 sängar på 

akutmottagningen  

 

14 sängar på 

intensivvårdavdelning. 

.  

 

 

Handhygienrutinerna 

påverkades av 

doseringssystemet. Manuella 

alkogelflaskor användes mer 

sällan än de beröringsfria. 

Medelhög 

 

 

 

 

 

Lebovic, G., 

Siddiqui, N & 

Muller M.P.  

 

2013 

 

Kanada 

Predictors of hand 

hygiene compliance in 

the era of 

alcoholbased hand 

rinse 

Att studera vilka faktorer 

som kan påverka 

följsamheten att utföra 

handhygien samt i vilka 

moment som följsamheten 

var högre eller lägre.   

 

 

Kvantitativ 

 

Direktobservation. 

 

4914 

observationstillfällen. 

 

2237 sjuksköterskor, 649 

läkare och 601 övriga 

yrkeskategorier.  

 

Användning av 

handdesinfektion var högre 

än användning av vatten och 

tvål. 

 

Användning av handskar var 

även associerat med högre 

följsamhet.   

Medelhög 

 

 

 

 

 

Muller, P., Carter, 

E., & Larson, E. 

 

2015 

 

USA 

 Hand Hygiene 

Compliance in an 

Emergency 

Department: The 

Effect of Crowding. 

Att utvärdera om trängsel på 

en akutmottagning är 

förknippad med minskad 

följsamhet till handhygien 

hos sjukvårdspersonal. 

Kvantitativ 

 

Observation. 

 

. 

En 40-bädds 

akutmottagning. 

Stora patient volymer på 

akutmottagningen visade sig 

vara en faktor som påverkar 

följsamheten till handhygien 

hos sjukvårdspersonal. 

Hög 

 
 



 

1 
 

Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

 

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Parmeggiani, C., 

Abbate, R., 

Marinelli., P., & 

Angelillo, I.  

 

2010 

 

Italien 

Healthcare workers 

and health care-

associated infections: 

knowledge, attitudes, 

and behavior in 

emergency 

departments in Italy. 

Att utvärdera kunskap, 

attityder och följsamhet av 

riktlinjer angående 

sjukvårdsrelaterade 

infektioner (VRI) och 

avgörande faktorer bland 

vårdpersonal på 

akutmottagningar.  

Kvantitativ, tvärsnittsstudie. 

 

Enkätundersökning. 

 

 

8 sjukhus. 

 

550 frågeformulär 

lämnades ut och 307 

återlämnades.  

  

 

 

Vårdpersonal har hög 

kunskap och positiva 

attityder men låg 

överensstämmelse med 

riktlinjerna. 

Hög 

 

 

 

 

 

Saint, S., Bartoloni, 

A., Virgili, G., 

Mannelli, F., 

Fumagalli, S., di 

Martino, P., Conti, 

A.A., Kaufman, 

S.R., Gensini, G.F., 

& Conti, A. 

 

2009  

 

Italien 

Marked variability in 

adherence to hand 

hygiene: A 5-unit 

observational study in 

Tuscany 

En handhygienskampanj. 

Att förbättra handhygienen 

genom att utbilda 

vårdpersonal och öka 

medvetenheten på 5 enheter. 

Bedömning av 

handhygiennivåer 3 år 

senare. 

Kvantitativ. 

 

Observationsstudie. 

 

665 doktor-patient 

observationer och 1147 

sjuksköterska-patient 

observationer. 

 

4 enheter på 1 sjukhus och 

en femte enhet 

(akutmottagning) på ett 

annat sjukhus.  

 

Produkterna hade tendens att 

ta slut på kvällen eller tidig 

morgon när det var som mest 

patienter och följsamheten 

var då svårare att 

upprätthålla. 

Medelhög 
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Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

 

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Stackelroth, J., 

Sinnott, M., & 

Shaban, R. 

 

2015 

 

Australien 

Hesitation and error: 

Does product 

placement in an 

emergency department 

influence hand 

hygiene performance? 

Att bestämma hur ofta det 

var tvekan av produktval 

och användning av en 

felaktig lösning för 

handtvätt. 

Kvantitativ 

 

Observations studie. 

 

Vårdpersonal på 

akutmottagning. 

.  

 

 

Av 459 inspelade tillfällen av 

utförande av korrekt 

handhygien förekom 27 

tillfällen av felhantering. 

Medelhög 

 

 

 

 

 

Venkatesh, A.K., 

Pallin, D.J., 

Kayden, S., & 

Schuur, J.D. 

 

2011 

 

USA 

Predictors of hand 

hygiene in the 

emergency 

department. 

Syftet var att identifiera om 

faktorer som 

akutmottagningens 

utformning, arbetsflöde av 

hygien och vårdpersonal har 

betydelse för hur hygienen 

efterföljs på en stor 

akutmottagning. 

Kvantitativ, prospektiv.  

 

Observations studie. 

 

1 akutmottagning med 45 

privata rum och 17 

korridorer. 

Den starkaste faktorn för låg 

följsamhet av handhygien var 

när patienter var placerade i 

korridorer 

Medelhög 

 

 

 

 

 

Wiles, L., Roberts, 

C., & Schmidt, K. 

 

2015 

 

USA 

Keep It Clean: A 

Visual Approach to 

Reinforce Hand 

Hygiene Compliance 

in the Emergency 

Department. 

Syftet var att utvärdera 

effekterna av en 

experimentell hand washing 

hantering och 

vårdpersonalens kunskap 

om spridning av 

infektionssjukdomar och 

följsamhet till riktlinjer på 

en akutmottagning. 

Kvantitativ 

 

Observationer. 

Kvalitetsförbättringsprojekt 

 

n= 95 sjuksköterskor och 

läkare 

 

41-sängs sjukhus 

Sjuksköterskor med färre än 

5 års erfarenhet var mer 

troliga för att utföra korrekt 

handhygien. 

 

Hög 



 

 
 

 


