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Sammanfattning  

Vårdrelaterade infektioner [VRI] skapar onödigt lidande för patienter, förlänger vårdtider och 

kostar samhället enorma summor varje år. Det är därför viktigt att öka personalens kunskaper och 

följsamhet till gällande föreskrifter angående basala hygienrutiner. Syftet med denna studie var att 

belysa vårdpersonalens följsamhet, synliggöra mindre uppmärksammade smittkällor och redogöra 

för de åtgärder med vilka man kan minska spridningen av VRI. Artiklar samt litteratur till denna 

systematiska litteraturstudie söktes främst via sökmotorn ELIN, tillgänglig vid Högskolan 

Dalarnas bibliotek samt Mora Lasaretts bibliotek och Orsa- och Moras kommunbibliotek. Artiklar 

som inkluderades var publicerade 2000-2009, tillgängliga i fulltext, ej avgiftsbelagda eller skrivna 

på andra språk än engelska och svenska. Resultatet visar att följsamheten hos vårdpersonalen var 

låg och att införandet av åtgärdsprogram i de flesta fall endast gav temporär förbättring av 

följsamheten och att vårdpersonalen efter kort tid återgick till ett felaktigt beteende. När 

personalens bristande kunskap ledde till felaktigt användande av skyddsutrustning såsom 

handskar och plastförkläden kunde detta vara en källa till spridning av VRI. Vårdpersonalens 

arbetskläder visade sig bära på flertalet potenta mikroorganismer som kan orsaka VRI. Även 

patientnära- och medicinsk utrustning visade sig bära på smittförande mikroorganismer. 

Slutsatserna av litteraturstudien visar att punktprevalensmätningar är en preventiv åtgärd som på 

sikt kan minska spridningen av dessa VRI. För att även på lång sikt förbättra vårdpersonalens 

följsamhet behövs kontinuerlig uppföljning av åtgärdsprogram och studier. 

 
Nyckelord: Följsamhet, handhygien, kontaminering, riktlinjer, vårdrelaterade infektioner  
 
Keywords: compliance, contamination, crossinfection, guidelines, hand hygiene,   
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Introduktion   
Vårdrelaterade infektioner [VRI] skapar onödigt lidande för patienter, förlänger vårdtider och 

kostar samhället enorma summor varje år. Det är därför viktigt att öka personalens kunskaper 

om gällande föreskrifter angående basala hygienrutiner. (Socialstyrelsen, 2006).   

 

Vårdhygien i omvårdnaden 

I en verksamhet med begränsade resurser, såsom hälso- och sjukvården, kan en trygg och 

säker vård uppnås genom att bland annat prioritera utveckling, utvärdering och forskning. 

Förutsättningen för detta är att de som arbetar inom hälso- och sjukvården har ett vetenskapligt 

förhållningssätt. Då kraven på dagens sjukvård ökar och de ekonomiska resurserna minskar 

blir det ännu viktigare att omvårdnads- och behandlingsinsatser har en vetenskaplig förankring 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). 

 

Den ökande förekomsten av allt mer antibiotikaresistenta bakterier utgör ett stort hot mot 

patientsäkerheten. På grund av de minskande ekonomiska resurserna på senare år har 

omorganisationer gjorts som gör att det stora flödet av patienter mellan olika vårdformer ökar. 

Detta har ökat risken för smittspridning och skapat betydande problem för det vårdhygieniska 

arbetet. Antalet vårdplatser på akutsjukhusen minskar och likaså de enkelrum som kan 

användas vid isoleringsvård. Detta innebär att de mest infektionskänsliga patienterna inte kan 

vårdas på ett säkert sätt. Överbeläggningarna skapar även en relativ personalbrist. Redan 

Florence Nightingale såg sambandet mellan låg personaltäthet och risk för smittspridning 

(Lundholm, Socialstyrelsen, 2006). I boken Notes on nursing fokuserar Nightingale på vad 

hon kallade för omvårdnadens sanitära aspekter och att dessa är grundläggande för all vård av 

både friska och sjuka personer. Hennes huvudprincip för god omvårdnad var att säkerställa 

god hälsa (Kirkevold, 2000).  

 

Vårdrelaterade infektioner 
Lundholm (2006) poängterar i Socialstyrelsens kunskapsunderlag Att förebygga 

vårdrelaterade infektioner att infektioner i vården leder till ökat lidande och längre vårdtider 

för patienten. Dessa infektioner drabbar huvudsakligen personer med nedsatt 

infektionsförsvar, till exempel för tidigt födda barn och äldre människor. Under 

antibiotikabehandling rubbas den normala bakteriefloran vilket påverkar infektionsförsvaret 

och detta leder i sin tur till en ökad risk för vårdrelaterade infektioner [VRI] (Socialstyrelsen, 
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2006).  Socialstyrelsen definierar VRI som, varje infektionstillstånd som drabbar patient till 

följd av vård, undersökning eller behandling inom hälso- och sjukvård eller tandvård oavsett 

om det sjukdomsalstrande ämnet tillförs i samband med vården eller härrör från patienten själv 

samt oavsett om infektionstillståndet yppas under eller efter vårdtillfället. Med vårdrelaterad 

infektion avses även infektionstillstånd som personal ådragit sig till följd av arbetet 

(Socialstyrelsen, 2006).   

 

Socialstyrelsen  kartlade vårdhygienen i landsting och kommuner 2006 vilket resulterade i 

utfärdandet av Föreskrifter om basal hygien inom hälso- och sjukvården m.m. (SOSFS 

2007:19). Föreskriften manar till åtgärder mot vårdrelaterade infektioner och skall tillämpas 

inom verksamheter som lyder under hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763). 

 

Med nya resistenta bakterier och blodburna virusinfektioner är det viktigt för patienterna att 

noggrann infektionskontroll ligger till grund för god klinisk vård.  Eftersom det inte är möjligt 

att veta om en person bär på en infektion måste de grundläggande infektionsförebyggande 

åtgärderna alltid finnas i åtanke när risk för smittspridning finns (Hall, 2007). 

 

Förekomst av VRI  

I november 2008 genomfördes för första gången en heltäckande inventering av VRI på 

svenska sjukhus. Sveriges kommuner och landsting [SKL] samlade in uppgifter om hur många 

av de inlagda patienterna vid alla somatiska sjukhus i landet som hade någon vårdrelaterad 

infektion en viss dag. Svarsfrekvensen motsvarade 93 % av alla disponibla vårdplatser eller 

cirka 20 000 personer. Av dessa var det totalt 11,1 % som hade någon vårdrelaterad infektion 

vid undersökningstillfället men skillnaderna är stora mellan olika landsting och sjukhus. I 

Landstinget Dalarna var vid undersökningstillfället 513 patienter inlagda på somatisk 

vårdavdelning. Av de 11 % som hade en pågående infektion bedömdes 9,5 % ha en infektion 

som var vårdrelaterad (SKL, 2008). Vid den senaste nationella mätningen i april 2009 kunde 

man se en minskning av VRI under det senaste året från 11,1 % till 9,7 %. I Landstinget 

Dalarna uppmättes en minskning från 9,5% till 6,4 % (SKL, 2009). 

 

Enligt SKL (2008) är VRI en av de vanligaste orsakerna till skadeanmälningar hos 

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. En av tio inneliggande patienter drabbas av en 

vårdrelaterad infektion som i genomsnitt förlänger vårdtiden med fyra dagar. Med en 

genomsnittlig vårddygnskostnad à 7 000 kronor blir den årliga kostnaden enbart för förlängd 
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vårdtid 3,9 miljarder kronor i Sverige och då är samhällets övriga kostnader inte inräknade. De 

allt kortare vårdtiderna i den slutna vården gör att fler vårdas i hemmet eller i särskilda 

boendeformer och därför är det också viktigt att öka medvetenhet och kunskap även hos 

vårdpersonalen inom hemsjukvård och hemtjänst (SKL, 2008). 

 

I Landstinget Dalarnas verksamhetsplan för 2009 var ett av målen för en säker hälso– och 

sjukvård att halvera vårdrelaterade infektioner från 10 till 5 % (Landstinget Dalarna, 2009). 

 

Historik  

Kännedom om betydelsen av god handhygien har funnits sedan Krimkriget på 1800-talet då 

Florence Nightingale utbildade sina medhjälpare att förstå vikten av att tvätta sina händer 

innan de fick delta i det vårdande arbetet på militärsjukhuset. Hon dokumenterade noga vilka 

sjukdomar och infektioner som patienterna avled av och började föra statisk på detta (Jahren-

Kristoffersen, 1998). Genom omfattande insatser inom patientomvårdnaden lyckades Florence 

och hennes medarbetare förbättra den hygieniska standarden markant. Redan efter en månad 

hade antalet som avled sjunkit från 42 % till 2 % bland soldaterna (Ericson & Ericson 2009). 

  

Även Dr Ignaz Philipp Semmelweis upptäckte på 1800-talet vikten av handtvätt för att 

förhindra smittspridning. Han fann att dödligheten i barnsängsfeber bland nyförlösta mödrar 

på en förlossningsklinik i Wien var mycket hög, speciellt på den avdelning som sköttes av 

läkare och medicinstudenter (Ericson & Ericson 2009). Han insåg sambandet mellan att 

läkarna inte tvättade sina händer mellan obduktioner och besök hos de nyförlösta. Genom att 

införa hygienföreskrifter som innebar att läkarna skulle tvätta händerna med tvål och 

klorvatten efter utförd obduktion skulle smittspridningen reduceras. Effekten blev inte 

tillräcklig så Semmelweis införde även handtvätt mellan varje patientbesök. Dödligheten 

bland nyförlösta kvinnor sjönk kraftigt men trots detta fick inte Semmelweis något större 

gehör från sina samtida kollegor (Jahren-Kristoffersen, 1998). 

 

I takt med den ökande kunskapen om mikroorganismernas förekomst och betydelse, 

utvecklades den aseptiska tekniken vilket bidrog till att infektionerna minskade. Under 50-talet 

började rapporter komma om de penicillinresistenta Staphylococcus aureus spridning från 

patient till patient, på sjukhus runt om i världen. Detta ledde till att man i början på 60-talet 

inrättade de första tjänsterna som hygiensjuksköterska och läkare med specialinriktning mot 

sjukhushygien (Socialstyrelsen, 2006). 
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De vanligaste smittvägarna 

Personalens händer och klädsel är den vanligaste smittvägen och räknas som en indirekt 

kontaktsmitta. En direkt kontaktsmitta är när ett smittämne överförs utan mellanled, som till 

exempel från infekterad slemhinna eller hud. Luftburen smitta, droppsmitta vid hosta eller 

nysning, diarréer eller kräkning samt blod- och livsmedelsburen smitta är de övriga vanligaste 

smittvägarna (Ericson & Ericson, 2009; Socialstyrelsen, 2008). Vårdrelaterade infektioner kan 

vara både endogena och exogena. Endogena infektioner orsakas av mikroorganismer från 

patientens egen normalflora medan exogena infektioner orsakas av mikroorganismer från 

patientens omgivning. I nästan 5 % av alla VRI-utbrott kan en gemensam smittkälla 

identifieras där bakteriestammen snabbt spridits mellan patienter på exempelvis en 

vårdavdelning. Socialstyrelsen har sammanställt flera studier utförda på 

intensivvårdsavdelningar som visar att i medeltal 14 % av de vårdrelaterade infektionerna 

orsakats av en bakterie som överförts från patient till patient, så kallad exogen smittspridning 

(Socialstyrelsen, 2006). 

 

I det patientnära arbetet blir arbetsdräkten lätt kontaminerad och de mest utsatta områdena är 

bröst och mage. Kläderna ska därför bytas inför varje arbetspass. I dag används plastförkläde 

av engångstyp men detta skyddar inte armarna som har närmast kontakt med patienten. Därför 

är skyddsrock i kombination med ett förkläde ett bättre alternativ. Handskar får inte ersätta 

användningen av handdesinfektion men utgör ett bra skydd mot kontaktsmitta. De ska bytas 

mellan varje patient och före varje vårdmoment och då de tagits av skall man alltid 

desinfektera händerna (Ericson & Ericson 2009).  

 

Jahren Kristoffersen (1998) beskriver de rengöringsmetoder som dagens sjuksköterskor får 

lära sig under utbildningen. All utrustning som instrument och material som använts för vård 

och vid behandling av patient men även utrustning som hör till patientens enhet, som till 

exempel säng, bord och eventuell kompletterande utrustning skall rengöras så snart som 

möjligt efter användningen. Om nedsmutsad utrustning blir liggande utgör de en bra grogrund 

åt mikroorganismer som trivs och förökar sig i smutsig miljö. Oanvänt omläggningsmaterial 

som tagits med in till en patient får inte tas med till en annan patient, detta för att förhindra 

direkt kontaktsmitta (Jahren Kristoffersen, 1998).    
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Hygienrutiner i vården 

De i dagsläget gällande riktlinjer för hur handhygien ska utföras, har utarbetats av World 

Health Organization (WHO, 2005). Basala hygienrutiner ska tillämpas överallt där vård och 

omsorg bedrivs (SOSFS 2007:19). Detta kan förebygga direkt kontaktsmitta mellan människor 

och indirekt kontaktsmitta via personalens händer och kläder. I de basala hygienrutinerna 

ingår handhygien, det vill säga alltid handdesinfektion, ibland också handtvätt, handskar, 

skyddskläder, engångsplastförkläde eller skyddsrock samt ibland stänkskydd som munskydd 

och skyddsglasögon/visir (Handbok för hälso- och sjukvård, 2008). I Socialstyrelsens 

föreskrifter om basal hygien inom hälso- och sjukvården anges handhygien med 

alkoholbaserat handdesinfektionsmedel och kortärmad arbetsdräkt som de viktigaste 

förebyggande åtgärderna i arbetet mot VRI (Socialstyrelsen, 2008).  

 

2007 granskade Socialstyrelsens tillsynsgrupp 82 enheter från samtliga landsting och regioner 

med syfte att uppnå en god hygienisk standard. Rapporten benämns Vårdhygien i praktiken 

och behandlar frågor som hygienrutiner, kompetensutveckling, tillgång till vårdhygienisk 

expertis, uppföljning och egenkontroll (Socialstyrelsen, 2007). I Socialstyrelsens 

kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska står det att sjuksköterskor har hög närvaro 

i patientarbete samt kunskaper i hygienarbete och har därmed goda förutsättningar att utveckla 

och vara delaktiga i arbetet med att minska förekomsten av VRI (Socialstyrelsen, 2005). 

  

Problemformulering  

VRI skapar onödigt lidande för patienter. Det är därför viktigt att öka personalens kunskaper 

till föreskrifterna angående basala hygienrutiner (SKL, 2008). Huvudmomenten i 

socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien inom hälso- och sjukvården behandlar vikten av 

god handhygien, användandet och utformningen av arbetskläder samt skyddsutrustning för att 

begränsa spridning av VRI (SOSFS 2007:19). Bidragande orsaker till att handdesinfektion 

före och efter patientkontakter uteblir anges bland annat vara hög arbetsbelastning, brist på 

resurser och tillgänglighet (Socialstyrelsen, 2006). Vidare kan otillfredsställande rengöring av 

material som finns i patientens närhet utgöra en risk för spridning av VRI (Jahren 

Kristoffersen, 1998). Det finns därför skäl att undersöka vad som framkommit i vetenskapliga 

studier kring VRI gällande följsamhet till hygienrutiner och andra bidragande orsaker till att 

frekvensen av VRI inte minskar.   

 

 



9 
 

Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie var att sammanställa aktuell forskning om VRI, beträffande 

följsamhet till hygienföreskrifter, mindre uppmärksammade smittkällor, samt redogöra för 

åtgärder som kan minska spridning av infektioner i vården.  
 

Frågeställningar 

1. Vad visar forskningen om vårdpersonalens följsamhet till gällande hygienföreskrifter? 

2. Vilka mindre uppmärksammade smittkällor i vården har forskningen identifierat? 

3. Vilka åtgärder kan bidra till att minska spridningen av infektioner i vården? 
 

Definition av centrala begrepp 

I denna litteraturstudie kommer förkortningen VRI att användas för vårdrelaterade infektioner. 

Engelskspråkig litteratur använder begreppet HAI och HCAI som står för health associated 

infections, men författarna till denna litteraturstudie har ersatt dessa begrepp med det 

likvärdiga VRI. MRSA står för Multiresistenta Staphylococcus aureus, och MSSA för 

Meticillin-sensitive Staphylococcus aureus. Begreppet vårdpersonal innefattar all personal 

involverad i det patientnära arbetet som läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, 

sjukgymnaster och sjuksköterskestudenter.  

  

Metod    
Detta arbete genomfördes som en systematisk litteraturstudie vilket innebär att den baseras på 

redan genomförda studier.  

 

Urval av litteratur 

Artiklar till litteraturstudien har sökts främst via Högskolan Dalarnas biblioteks sökmotor 

Elin@dalarna.se. Sökordskombinationerna har utgått från begreppen healthcare-associated 

infection, cross infection och nosocomial infection. De booleska operatorerna AND, OR och 

NOT har används i sökningarna i kombination med sökorden infection, infection control, 

transmission, compliance, prevention, guidelines, hand hygiene, patient care, nurse, 

equipment, uniform. Sökning på databasen PubMed och i den elektroniska tidskriften Journal 

of Hospital Infection gav samma träffresultat som ovan nämnda. Författarna hittade ytterligare 

studier av värde via valda artiklars referenslistor, genom att läsa tidigare publicerade 

examensarbeten och via begreppet liknande artiklar/related articles. I arbetet finns även en 

artikel från Australian Nursing Journal som uppsatsförfattarna fann stort värde i men inte 

mailto:Elin@dalarna.se�
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lyckades återfinna som orginalstudie. Då uppsatsförfattarna inte lyckats hitta någon annan 

studie med liknande innehåll ansågs den vara så speciell och med ett så högt värde att den 

förtjänade att belysas i detta arbete ändå. Författarna har valt att inkludera artiklar med 

publicering i intervallet år 2000-2009 samt att de var tillgängliga i fulltext och ej 

avgiftsbelagda. Studier äldre än tio år har exkluderats likaså artiklar skrivna på andra språk än 

på engelska och svenska. Litteratur har sökts på Högskolan Dalarna, Mora Lasaretts bibliotek 

samt Orsa- och Moras kommunbibliotek. 

Tabell 1. Artikelsökningar i databasen ELIN 
Datum Sökord Träffar Valda titlar Valda abstract Granskade studier 

09.01.29  Nosocomial infection*  
and hand hygiene 

 
56 

 
6 

 
4 

 
3   

09.01.29   Nosocomial infection*  
and infection control  
and nurse 

 
 
12 

 
 
3 

 
 
3 

 
 
1 

09.01.29  Nosocomial infection*  
and nurse* 64 3 3 1 

09.01.29  Nosocomial infection*  
and hand hygiene  
and compliance 30 7 7 1 

09.01.29 Cross infection  
and hand hygiene 

 
17 

 
10 

 
9 

 
2 

09.01.29  Healthcare-associated infections  
and hand hygiene 

 
35 

 
10 

 
6 

 
2 

09.01.29 Healthcare-associated infections*  
and compliance 

 
22 

 
0   

09.02.23  Healthcare-associated infection  
and equipment 

 
8 

 
0 

  

09.02.23 
 

Healthcare-associated infections* 
and clothing 

 
4 

 
1 

 
1 

 
0 

09.03.13  
 

Healthcare-associated infections* 
and guidelines 

 
26 

 
0 

  

09.03.13 Hospital infections* and 
transmission  
and hand hygiene 

 
 
9 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
0 

09.04.02 Infection*  
and uniform*  
and prevention  

 
 
45 

 
 
3 

 
 
1 

 

09.04.29 Compliance*  
and hand hygiene  
and rules 

 
 
3 

 
 
0 

 
 

 

09.04.29 
 

Hand hygiene*  
and compliance  
and healthcare workers 

 
 
58 

 
 
3 

 
 
3 

 

09.04.29 
 

Healthcare workers*  
and patient care 

 
8 

 
0 

 
 

 

09.04.29 Hand hygiene promotion  
programme 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

09.04.29 
 

Hygiene rules  18 0   

09.01.29 –  
09.04.29 

Manuell sökning via referenslistor ? ? ? 13 

 



11 
 

Datainsamlingsmetod 

De titlar som svarade mot sökorden och även inkluderade frågeställningarna valdes ut och 

dess abstract lästes för att se om de kunde vara relevanta för studien. Valda artiklar lästes 

därefter och granskades av uppsatsförfattarna var för sig enligt studiehandledningens 

granskningsmall för kvalitativa och kvantitativa artiklar. Granskningsmallarna är en 

modifierad version av Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006) och Forsberg & Wengström 

(2008). Därefter granskades samtliga artiklar gemensamt för att avgöra kvaliteten. Enligt 

granskningsmallen för kvantitativ studie är 29 den maximala poängen som kan uppnås. 80 – 

100 % av denna poäng visade att studien var av hög kvalitet och 70 -79 % angav medelhög 

kvalitet. För kvalitativa studier var 25 den maximala poängen och dessa studier bedömdes med 

samma procentsats som för de kvantitativa. Endast de studier som av författarna bedömdes ha 

ett medel eller hög vetenskaplig kvalitet valdes ut för studien. (Bilaga I & II).   

 

Analys  
 Uppsatsförfattarna har tillsammans sammanställt innehållet i de valda artiklarna. Därefter har 

dessa översatts, granskats, bedömts och analyserats av uppsatsförfattarna var för sig. Samma 

arbete har sedan utförts gemensamt. Detta för att säkerställa kvaliteten på denna 

litteraturstudie. Resultaten i de studier som valdes ut sammanställdes och analyserades med 

avseende på vårdpersonalens följsamhet till gällande hygienföreskrifter, mindre 

uppmärksammade smittkällor i vården och åtgärder som kan bidra till att minska spridningen 

av infektioner i vården. 
Tabell 2. Granskning av studier använda i resultatet.  
Författare,  
År,  Land 

Design Fokus för studien Metod Urval Kvalitet 

Atack & Luke  
2008 
Canada 

Kvalitativ 
kvasiexprimentell 
studie 

Att undersöka effekten av 
en onlinekurs i hygienkontroll 

Ett frågeformulär  
före och efter  
datakursen 

76 sjuksköterskor samt 
övrig vårdpersonal 

Hög 

Creedon  
2003 
Irland 

Kvantitativ  
kvasiexperimentell  
studie 

Att studera vårdpersonals utövande  
av handhygien utifrån ett  
beteendevetenskapligt perspektiv. 

Observationer av  
vårdpersonal. 

314 sjuksköterskor,  
läkare, sjukgymnaster  
och vårdbiträden. 

Hög 

Fenelon et al 
2009 
Irland 

Kvantitativ  
deskriptiv studie 

Att undersöka förekomsten av  
MRSA på stetoskop  
samt rengörningsmetod  

Odlingsprover  
samt  
frågeformulär  

44 sjukgymnaster vid  
fyra olika sjukhus 

Medel 

Gaspard et al 
2008 
Frankrike 

Kvantitativ  
deskriptiv studie 

Att mäta halten av MRSA i fickor  
och på framsidan av  
vårdpersonalens kläder.   

Odlingsprover från 
 vårdpersonalens  
arbetskläder.  

Över 500 odlingsprover  
från 256 personalkläder  
vid tre olika sjukhem. 

Medel 

Girou et al 
2004 
Frankrike 

Kvantitativ 
prospektiv studie 

Att studera hur vårdpersonal 
använder handskar och mäta halten 
av bakterier på dem efter användandet. 

Observationsstudie  
och odlingsprover 

120 vårdpersonal på  
olika avdelningar  

Hög 

Guinto et al 
2002 
USA 

Kvantitativ  
deskriptiv studie 

Att undersöka graden av  
kontaminering på stetoskopens  
öronproppar. 

Odlingsprover från 
öronpropparna på  
stetoskop 

78 stetoskop som  
använts på 69 olika  
patienter 

Medel 
 
 

Lusardi  
2007 
Storbritannien  

Kvalitativ  
intervjustudie 

Att undersöka sjuksköterskestudenters  
erfarenheter av användandet av hand- 
desinfektion. 

Intervjuer med  
sjuksköterske- 
studenter 

Nio sjuksköterske- 
studenter  

Hög 
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Författare, 
År, Land 

Design Fokus för studien Metod Urval Kvalitet 

Lyytikäinen et al 
2008 
Finland 

Kvantitativ  
punktprevalens- 
studie 

Att undersöka förekomsten av VRI,  
orsakande organismer, smittvägar 
 och användandet  av antibiotika. 

Punktprevalensmätning 
 

 8234 patienter Hög 

Maluf et al 
2002 
Brasilien 

Kvantitativ  
deskriptiv studie 
  

Att identifiera bakterier, svamp och  
jäst på stetoskopets membran. 

Odlingsprover från  
slumpvis utvalda  
stetoskop 

300 stetoskop  Hög 

Mc Guckin et al  
2001 
USA &  
Storbritannien 

Kvalitativ   
prospektiv  
interventionsstudie 

Att utvärdera projektet 
 ” Partners in your  Care”.  

Observationer och  
telefonintervjuer  

39 patienter Medel 
 

Novoa et al 
2007 
Spanien 

Kvantitativ  
tvärsnittsstudie 

Att identifiera riskfaktorer i 
hygienarbetet. 
 

Observationer av  
vårdpersonal 

1254 tillfällen Hög 

Perry et al  
2001 
Storbritannien 

Kvantitativ  
deskriptiv studie 

Att påvisa förekomsten av utvalda 
mikroorganismer på arbetskläderna. 

Odlingsprover från 
personalkläder  

57 personals  
arbetskläder 

Hög 

Picheansathian  
et al 
2008 
Thailand 

Kvantitativ 
kvasiexperimentell 
studie 

Att bedöma effekten av ett  
program för att främja  
handhygien. 

Införande av ett program  
för att undersöka om   
följsamheten till  
handhygienrutiner ökade 

26 vårdpersonal Hög 

Pittet et al 
2000 
Schweiz  

Kvantitativ 
observationsstudie 

Att förbättra personalens  
följsamhet till handhygien. 

Observationer  vid  
rutinmässig  
patientomvårdnad 

Mer än 20 000  
observationstillfällen 

Hög 
 
 

Pittet et al 
2004 
Schweiz 
 

Kvantitativ  
tvärsnittsstudie  
 

Att identifiera risk- faktorer vid 
låg följsamhet till handhygien  
hos läkare. 
 

Observation av läkare i  
det patientnära arbetet,  
dokumentation av risk- 
faktorer och ett själv- 
rapporteringsformulär 

163 läkare  
observerades vid  
573 tillfällen 

Hög 

Quiros et al  
2007  
USA 
  

Kvantitativ  
tvärsnittsstudie 

Att bedöma personalens attityd  
angående allmänna praktiska  
riktlinjer och specifika praktiska  
riktlinjer om handhygien. 

En anonym enkät Vårdpersonal på 70  
akutavdelningar  

Hög 
 
 
 

Struelens et al  
2006  
Europa  
  

Kvantitativ  
enkätunderökning 

Att beskriva vikten av 
det grundläggande  
hygienarbetet. 
  

Ett frågeformulär sändes  
ut till medlemmar i   
ESCMID (European  
Soceity of Clinical  
Microbiology and  
Infectious Diseases) 

263 sjukhus i Europa   Hög 
 
 
 

Struwe et al 
2006 
Sverige, Lettland  
och Litauen 

Kvantitativ  
punktprevalens- 
studie 

Att uppskatta förekomsten av 
VRI på tre universitetssjukhus  
och undersöka användandet  
av antibiotika. 

Datainsamling under tre  
vardagar. Alla patienter  
som fick antibiotika  
inkluderades 

Inneliggande patienter  
på tre sjukhus en viss 
dag med antibiotika och 
/eller infektionssymtom 

Hög 

Treakle et al 
2009 
USA 

Kvantitativ studie Att mäta halten av MRSA &  
VRE på personalkläder. 

Odlingsprover från 
arbetskläder 

149 rockar Medel 

Young et al 
2005 
USA 

Kvantitativ  
deskriptiv studie 

Att undersöka graden av  
kontaminering av  
patienttelefoner. 

Odlingsprover från  
patienttelefoner 

115 slumpmässigt  
utvalda patienttelefoner 

Hög 

Yuan et al 
2008 
Kina 

Kvalitativ 
intervjustudie 

Att identifiera problem för att  
ta fram strategier för att förbättra  
handhygienen. 

Intervjuer med  
vårdpersonal 

25 vårdpersonal Hög 
 

Walker et al 
2005 
USA 

Kvantitativ  
deskriptiv studie 

Att undersöka nivån av  
livskraftiga bakterier på  
blodtrycksmanschetter. 

Odlingsprover 24 blodtrycks- 
manschetter 

Medel 

Whitby & Mc  
Laws 2004 
Australien 

Kvantitativ 
observationsstudie 

Att utvärdera om utökad tillgång 
på handfat ökar vårdpersonalens  
följsamhet till handhygienrutiner. 

Observationer av vård- 
personalens handtvätts- 
rutiner före och efter  
ombyggnation  

Sjukvårdspersonal på  
fyra avdelningar inkl  
intensivvårdsavdelning 
 

Medel 
 

Whittington et al 
2009 
Storbritannien 

Kvalitativ 
intervjustudie 
 

Att undersöka rengörningsfrekvens 
och aktuell rengöringsmetod på  
stetoskop samt effekten av ren- 
görningsmetoden. 

Intervjuer med  
vårdpersonal samt  
odlingsprover från 
stetoskopen 

Sjukvårdspersonal på en  
intensivvårdsavdelning 

Medel 
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Etiska överväganden  
De etiska principerna för forskning innebär att deltagarna ska ha fördel av studien, den ska 

visa respekt för mänsklig värdighet, vara rättvis och riskerna och/eller nyttan med studien ska 

bedömas i enlighet med de etiska koder som finns. Vidare har forskaren skyldighet att 

undvika, förebygga eller minimera skador på människor då dessa studeras. Deltagarna får inte 

bli utsatta för onödiga risker som skador eller lidande (Polit & Beck, 2006). Denna 

litteraturstudie baseras på tidigare publicerat material och uppsatsförfattarna har med 

anledning av detta bedömt att studierna, i de fall man inte annat kunnat utläsa, redan 

genomgått etisk granskning och blivit godkända av etisk kommitté. Uppsatsförfattarna har 

med detta i åtanke, ansett att ingen av de valda studierna utförts på ett etiskt kränkande sätt. 

Etikprövningslagen återfinns i Svensk författningssamling som etikprövning av forskning som 

avser människor. Efter en ändring i denna lag 2008, definieras nu forskning som vetenskapligt 

experimentellt eller teoretiskt arbete för att samla in ny kunskap och att genomföra 

utvecklingsarbete på vetenskaplig grund. Detta gäller inte arbete som utförs inom ramen för 

högskoleutbildning på grundnivå eller på avancerad nivå (Svensk författningssamling [SFS] 

2008:192).  

 

Resultat 
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa vårdpersonalens bristande följsamhet till 

gällande hygienföreskrifter, synliggöra mindre uppmärksammade smittkällor samt de redogöra 

för de åtgärder med vilka vårdpersonalen kan medverka till att minska spridningen av 

infektioner i vården. Litteraturstudien baseras på 24 artiklar varav 5 stycken är kvalitativa och 

19 stycken är kvantitativa studier.  

 

Vårdpersonalens följsamhet till handhygienföreskrifter 

Vårdpersonalens låga följsamhet till handhygienföreskrifter har dokumenterats och diskuterats 

under de senaste två decennierna och flertalet studier visar att vårdpersonal tvättar sina händer 

mer sällan och under kortare tid än vad som rekommenderas (Pittet et al., 2000; Mc Guckin et 

al., 2001; Creedon, 2003; Pittet et al., 2004). Utbildning i hur handtvätt ska utföras har visat 

sig endast ge en kortsiktig förbättring av följsamheten (McGuckin et al., 2001). Införandet av 

handhygienföreskrifter leder dock till att vårdpersonalens följsamhet till handhygienen 

generellt sätt ökar (Creedon, 2003). 
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 Pittet (2004) studerade l63 läkare vid 573 kontakter med patienter på grund av deras låga 

följsamhet till handhygienföreskrifterna som oftast låg under 50 % trots existerande 

rekommendationer. Följsamheten förbättrades bland läkarna då de var medvetna om att de 

blev observerade (61 %) jämfört med då de inte visste om att de var observerade (44 %). De 

flesta läkarna var medvetna att deras låga följsamhet ökade risken för smittspridning och var 

villiga att förbättra sin handhygien (Pittet et al., 2004).  

 

Novoa (2007) genomförde en studie inom sjukvården i Spanien för att utvärdera hur 

sjuksköterskor, undersköterskor och läkare följde gällande hygienföreskrifter. De ville även 

identifiera riskerna med låg följsamhet för att utarbeta kommande åtgärdsinsatser. Handskar 

användes inte tillräckligt ofta och personalen hade begränsad kunskap om dess betydelse. 

Handskarna användes i högre grad när personalen hade varit i kontakt med kärl avsedda för 

urin eller avföring och med patientens fötter. Även om en alkoholbaserad 

handdesinfektionslotion minskade tiden man behövde avsätta för handrengörning så användes 

tvål och vatten oftare än handdesinfektionsmedel. Trots att kontinuerliga insatser gjordes året 

innan för att förbättra hygien var följsamheten låg (Novoa, Pi-Sunyer, Sala, Molins, Castells, 

2007).      

 

I en studie från Australien ville författarna undersöka om en större tillgänglighet på handfat 

skulle leda till att vårdpersonalen tvättade sina händer oftare. Studien utfördes i samband med 

en ombyggnation och flytt till nya lokaler. Resultatet visar att man inte kan se någon 

signifikant ökning av handtvätt trots utökat antal tvättfat och bättre tillgänglighet till dessa. 

Vidare uppmärksammar författarna att handtvätt efter patientnära arbete endast marginellt 

hade förbättrats nio månader efter att studien genomfördes. Handtvätt före patientnära arbete 

utfördes inte lika ofta som efter och även här kunde endast en kortsiktig förbättring påvisas. 

(Withby & McLaws, 2004). 

 

Ett flertal studier visade att vårdpersonal i flera fall använde handskar i stället för att utföra 

handtvätt eller desinfektion av händerna före och/eller efter patientnära arbete (Girou et al., 

2004; Pittet et al., 2004; Withby & McLaws, 2004; Novoa et al, 2007). Pittet (2004) kunde 

konstatera att mindre än 30 % hade en positiv attityd till att tvätta händerna efter användandet 

av handskar (Pittet et al., 2004). Girou (2004) och Novoa (2007) redovisade att endast ungefär 

hälften av personalen rengjorde händerna efter att de tagit av sig handskarna och då mer än 

dubbelt så ofta med tvål och vatten än med handdesinfektionsmedel (Girou et al., 2004; Novoa 
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et al, 2007). Whitby & McLaws (2004) kunde även de konstatera att när användandet av 

handskar ökade så minskade följsamheten till handtvätt före den patientnära vården (Withby & 

McLaws, 2004).  

 

Via ett universitetssjukhus i Schweiz genomfördes ett projekt på sju närbelägna sjukhus 

mellan december 1994 till och med december 1997. På 250 strategiskt framtagna ställen 

placerades posters ut som betonade vikten av handtvätt och framför allt handdesinficering. 

Dessutom placerades alkoholbaserat handdesinfektionsmedel vid patientsängarna. Under tiden 

projektet genomfördes, mättes även antalet vårdrelaterade infektioner. Vid mer än 20 000 

olika tillfällen observerades hur ofta personalen tvättade händerna i samband med patientvård, 

både före och efter projektet. Följsamheten under denna tid ökade från 48 % till 66 %. 

Användningen av tvål och vatten var förhållandevis stabilt medan rengörningen med 

handdesinfektionsmedlet ökade väsentligt under samma tid (Pittet et al., 2000).  

 

Vid en studie genomförd med sjuksköterskor i Thailand infördes ett program för att undersöka 

följsamheten till handhygienföreskrifter. Studien inkluderade en checklista med kriterier för 

att fastställa i vilken grad sjuksköterskor utförde handhygien enligt gällande direktiv, 

observationsschema för handhygien och bedömningsunderlag för att mäta intensiteten i 

patientkontakten. Personalen angav tidsbrist, glömska, användandet av handskar, brist på 

kunskap och hudirritation som bidragande orsaker till att handhygien inte hade utförts enligt 

gällande rutiner. Efter införandet av åtgärdsprogrammet ökade följsamheten successivt från 

6,3 % till maximalt 92,6 % för att vid uppföljningen sju månader efteråt fortfarande ligga högt 

på 81,2 %. Även användandet av den alkoholbaserade desinfektionsvätskan ökade från 0,9 % 

till 4,8 % (Picheansathian, Pearsson & Suchaxaya, 2008).  

 

Ett gemensamt problem för utvecklingsländerna är avsaknaden av fungerande 

hygienföreskrifter och därmed bristande följsamhet till handhygien. En studie genomfördes i 

Kina med syftet att identifiera dessa problem för att kunna utarbeta strategier och på så sätt 

förbättra handhygienen. Det visade sig att vårdpersonalen hade goda kunskaper om 

handhygienrutiner men att avsaknad av resurser och en organiserad myndighet för 

infektionskontroll begränsade följsamheten. Dessutom hade de sjuksköterskor och underläkare 

som bedrev hygienarbetet svårt att få gehör för sina idéer eftersom överläkarna hade svårt att 

ta direktiv från personalkategorier med lägre rang (Yuan et al., 2008).  
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I ett försök att öka vårdpersonalens följsamhet till handhygienföreskrifterna infördes i 

Storbritannien 1997 ett utbildningsprogram som kallades "Partners in Your Care". Genom att 

be patienterna fråga vårdpersonalen om de tvättat händerna före den patientnära vården ville 

författarna se om vårdpersonalens följsamhet ökade när patienterna involverades mer i vården. 

Resultatet visar att under tiden som programmet pågick ökade vårdpersonalens följsamhet till 

handtvätt med tvål med 50 %. Dessutom framkom att alla patienterna frågade 

sjuksköterskorna om de tvättat händerna men bara 35 % frågade läkarna samma fråga. 62 % 

kände sig bekväma med att fråga och 78 % fick positiv respons från vårdpersonalen (Mc 

Guckin et al., 2001). 

 

Mindre uppmärksammade smittkällor  

Handskar 

Girou (2004) hade upptäckt att policyn att använda handskar vid patientkontakter där risk för 

kontaminering med multiresistenta bakterier förelåg ledde till ett oväntat beteende från 

vårdpersonalen. De tenderade att bära handskar redan innan de kom in på de rum där det fanns 

infekterade patienter. De avlägsnade handskarna bara när de lämnade rummet men bytte inte 

handskar mellan patienterna. Därför genomfördes en observationsstudie med syfte att bedöma 

följsamheten till att använda handskar och att uppskatta den potentiella risken för bakteriell 

överföring när personalen använde och avlägsnade handskarna på ett felaktigt sätt. Personalen 

förknippade användandet av handskar med att markant minska risken för att förorena 

händerna. Men när handskar inte byts mellan varje patientkontakt blir de en "andra hud" och 

överför mikroorganismerna mellan patienterna. Resultatet visade att personalen använde 

handskar i 93,5 % av alla observationstillfällen även om det endast var indikerat i 58 %. 

Vårdbiträden använde handskar oftare än sjuksköterskor. I 64,4 % fortsatte personalen att 

använda handskarna utan att byta mellan patientkontakterna och utan adekvat handrengörning. 

Detta felaktiga tillvägagångssätt var signifikant högre för vårdbiträdena än för sköterskorna. 

Patogena bakterier återfanns på 86 % av handskarna och samma bakteriestammar kunde 

spåras till infekterade patienter (Girou et al., 2004). 

 

Personalkläder 

Perry (2001) undersökte i sin studie vilka bakterier som fanns på personalkläderna innan 

arbetspasset påbörjades och därefter vid passets slut. Totalt deltog 57 vårdpersonal från fem 

olika vårdavdelningar med olika inriktningar. På alla avdelningar utom en, hade personalen 

vårdat patienter med MRSA, Clostridium difficile eller VRE. Det var endast dessa bakterier 
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som undersöktes eftersom de är de mest potenta smittämnena. Man valde att undersöka ytan 

på framsidan av rocken, från midjan ner till fållen som är den del som oftast kommer i kontakt 

med patienten vid omvårdnadsarbetet. Av samtliga arbetskläder var 22 stycken bärare av en 

eller flera mikroorganismer. Den mest förekommande bakterien var VRE som återfanns på 

tolv av klädesplaggen medan MRSA och Clostridium difficile återfanns på sju uniformer var. 

Antalet uppmätta kontaminerade arbetskläder efter arbetspasset varierade på de olika 

avdelningarna. 92 % av uniformerna på medicinavdelningen var positiva, 83 % på 

njurmedicinska avdelningen, 62 % på njurtransplantationsavdelningen men endast 7,7 % på de 

kirurgiska avdelningarna bar mikroorganismer (Perry, Marshall & Jones, 2001).  

 

Även Gaspard (2008) ville undersöka förekomsten av MRSA på framsidan och i fickorna på 

vårdpersonalens arbetskläder samt utvärdera om engångsförkläden av plast minskar 

förekomsten av MRSA. Lika många odlingsprover togs från framsidan av kläderna som från 

fickorna. Resultatet visar att framsidan på kläderna hade höga nivåer av MRSA men även att 

graden av kontaminering i fickorna var nästan lika hög. En lägre nivå av MRSA kunde noteras 

vid användandet av skyddsförkläden, men det framkom att vid våta och smutsiga arbeten 

räckte detta skydd inte till för att minska förekomsten av MRSA på framsidan av kläderna 

(Gaspard, 2008).  

 

Ytterligare en studie från USA där förekomsten av MRSA på personalkläderna undersöktes, 

visade att ca 23 % av rockarna var kontaminerade med S. Aureus och 4 % bar på MRSA 

medan ingen av rockarna var kontaminerade med VRE. Vid förfrågan om varför rock 

användes blev svaret att det ingav professionalism och att den var ett bra för att hålla reda på 

personliga föremål. Anmärkningsvärt var dock att 17 % av alla deltagare i studien inte hade 

tvättat sina personalrockar under de senaste 28 dagarna och att 64 % inte hade tvättat den mer 

än en gång i veckan (Treakle et al., 2009).   

 

Medicinsk utrustning 

Maluf (2001) ville med sin studie identifiera vilka bakterier och svampar som kunde återfinnas 

på ett stetoskopmembran. Odlingsprover togs från 300 stycken slumpvis utvalda stetoskop 

som använts av flera olika personalkategorier. Resultatet visade att 87 % av stetoskopen var 

MRSA-kontaminerade (Maluf, Maldonado, Bercial & Pedroso, 2001).  
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Guinto (2002) fann att det inte fanns någon forskning på om stetoskopets öronproppar kunde 

orsaka VRI. Studien visar att av 78 stetoskop som använts på 69 patienter så bar 98 % av 

stetoskopens öronproppar på olika smittsamma bakterier som kunde orsaka VRI (Guinto, 

Bottone, Raffalli, Montecalvo & Wormser, 2002).  

 

Stetoskop används ofta när vårdpersonal utför bedömningar av patienter. En 

forskningsöversikt från Irland visar att det finns stora variationer och brister i hur de 

desinfekteras. Det kan därför inte bortses ifrån att de är en potentiell källa för spridning av 

MRSA (Fenelon, Holcroft & Waters, 2009). Studien genomfördes med syfte att kartlägga hur 

många stetoskop som bar på MRSA men även för att få kunskap om hur personalen rengjorde 

dem. Författarna undersökte endast halten av MRSA och delade även ut frågeformulär där 

personalen skulle svara på hur ofta och med vilken metod de rengjorde stetoskopen. De fann 

inte MRSA på något stetoskop, däremot identifierades andra mikroorganismer som inte ingick 

i studien. När sammanställningen var klar över hur personalen rengjorde stetoskopen framkom 

att endast en rengjorde stetoskopet dagligen. Tolv desinficerade sitt stetoskop endast när de 

undersökt en patient med konstaterad MRSA. Ingen av deltagarna uppgav att de aldrig 

rengjorde stetoskopet. Den vanligaste metoden att rengöra sina stetoskop var att använda 

spritkompresser. När deltagarna blev tillfrågade vad som skulle få dem att göra rent 

stetoskopen oftare, svarade de flesta en ökad tillgänglighet på desinfektionskompresser. 

Resultatet tyder på att denna rengörningsmetod är effektiv för att förebygga MRSA, men att 

rengörningen inte är tillräckligt bra för att eliminera alla bakterier (Fenelon et al., 2009).  

 

Övrig utrustning 

Young (2005) blev ombedda av biomedicinsk personal att undersöka bakteriehalten i 

patienttelefoner för att undersöka om de kunde orsaka VRI. De upptäckte att inga studier 

liknande denna hade gjorts tidigare. Enligt beräkningar fanns vid detta tillfälle 975 962 

personalbemannade sjukhussängar i USA. Vid nästan samtliga sängar fanns en apparat som 

användes för att kalla på personal, fjärrkontroll till TV och patienttelefon som var tillverkad av 

plast och innehöll flera elektroniska komponenter. Många av dem hade sprickor där mikrober, 

sporer och/eller kroppsvätskor kunde tränga in. Författarna studerade först noggrant hur dessa 

apparater användes av patienterna och förvånades över hur ofta de berördes av 

patienthänderna men även hur ofta de var i kontakt med patienternas näsa och mun. Mellan 

varje patient torkades utsidan av med desinfektionsmedel. Direkt efter togs den till 

mikrobiologiska avdelningen för odling av bakterier. Tolv stycken av apparaterna innehöll 
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inga bakterier men från resterande apparater fann man växt av en eller över fem olika 

mikroorganismer, även då MRSA. Denna pilotstudie påvisade att dessa apparater hade hög 

förekomst av bakterier och då även de som orsakar VRI. Även svamp växte i 12,6 % av 

apparaterna och författarna ämnade göra ytterligare studier i syfte att påvisa att svampsporer i 

apparaterna kan orsaka VRI som en uppföljning av tidigare studier som bevisar att även svamp 

smittar mellan personal och patient (Young, Naqvi & Richards, 2005).  

 

Åtgärder för att minska spridningen av VRI 

En av de två faktorer som har visat sig avgörande för att förbättra följsamheten är att öka 

tillgängligheten på handdesinfektionsmedel genom att placera dessa på patientsängarna. Den 

andra strategin för att förbättra handhygien är personalutbildning och motivation genom att 

använda resultatindikatorer och stöd från sjukhusledningen. Resultatet av denna studie är 

viktigt för den framtida forskningen och patientsäkerheten samt för personalens beteende och 

hälsa (Struelens et al., 2006).  

 

Efter ett utbildningsprogram förbättrades följsamheten till handhygien avsevärt. Programmet 

genomfördes huvudsakligen baserat på en affischkampanj i kombination med en generell 

marknadsföring av alkoholhaltiga handdesinfektionsmedel som ett alternativ till tvål och 

vatten. Den förbättrade följsamheten höll i sig och observerades på de flesta områdena inom 

alla typer av patient- och sjukvårdande verksamheter, framför allt bland vårdpersonalen med 

undantag för läkare (Pittet et al., 2000).  

 

Atack & Luke (2008) ville undersöka effekterna av en onlinekurs i vårdhygien och 

förebyggande åtgärder men även fastställa vårdpersonalens kunskap inom detta område. 

Kursen var ett självstudieprogram med tre delprogram som behandlade handhygien, praktiska 

rutiner och smittöverföringskedjan. Varje delprogram inkluderade dessutom fotografier och 

grafik för att illustrera viktiga begrepp, demonstrationsfilmer hur man tvättade händerna på ett 

effektivt sätt samt visade hur skyddsutrustning används rätt. Före och efter varje avsnitt fanns 

det ett kunskapstest som både innehöll fallstudier och flervalsfrågor. Författarna önskade 

dessutom påvisa hur viktigt det var för personalen att få stöd, uppmuntran och relevant 

utbildning från sjukhusledningen. Av de 88 % som slutförde kursen var samtliga nöjda och 

tyckte kursen var användbar, att inlärningsavsnitten var hjälpsamma och kreativa. Samtliga 

deltagare rekommenderade denna onlinekurs som ett bra sätt att lära sig infektionskontroll. De 

nackdelar med kursen som angavs var att det saknades möjlighet att ställa frågor, att den tog 
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längre tid än förväntat och att sjukhusets brandvägg gjorde att uppladdningen var långsam 

eller förhindrades (Atack & Luke, 2008). 

 

Picheansathian (2008) fann att efter införandet av ett åtgärdsprogram så uppnåddes en markant 

ökning av vårdpersonalens följsamhet. Trots denna ökning av följsamheten så minskade inte 

antalet VRI. Detta ansågs av författarna troligen bero på att det fanns så många olika faktorer 

som inverkade på dessa infektioner. Författarna var överens om att för att kunna kontrollera 

VRI så krävs ett ökat fokus och större engagemang kring dessa infektioner. Deltagarna i 

studien menade att motivationen var viktigt och att automatiskt rengöra händerna måste blir en 

vana (Picheansathian et al., 2008).  

 

Struwe (2006) ville med sin punktprevalensmätning undersöka om ett standardiserat protokoll 

kunde användas för att uppskatta förekomsten av vårdrelaterade infektioner på tre 

universitetssjukhus i Sverige, Lettland och Litauen. De ville även undersöka utbredningen av 

antibiotikaanvändandet. Resultatet visade att antalet patienter som antibiotikabehandlades på 

grund av VRI var högre i Huddinge än i Riga och Vilnius. Antibiotikaresistensen visade sig 

vara högre i Vilnius än i Huddinge trots mindre användning av antibiotika. Protokollet visade 

sig vara ett användbart instrument för att identifiera VRI och därmed på sikt kunna användas i 

det preventiva arbetet att minska spridningen av VRI (Struwe et al., 2006). Även Lyytikäinen 

(2008) kunde genom sin punktprevalensmätning identifiera förekomsten av VRI dess 

orsakande organismer och samtidigt undersöka sambandet mellan förekomsten och 

användandet av antibiotika (Lyytikäinen et al., 2008).  

 

Lusardi (2007) menar att sjuksköterskestudenter inte alltid fick återkoppling från sina 

handledare gällande hygienrutinerna. Sjuksköterskestudenterna var medvetna om sina 

skyldigheter gällande handhygien och de ansåg att deras handledare hade ett ansvar att tjäna 

som goda förebilder och kontrollera att de erhöll goda kunskaper i handhygienrutinerna. Det 

framkom av studien att studenterna ansåg att deras handledare inte hade haft något inflytande 

på eller tog ansvar för deras undervisning inom hygien. Flera studenter påpekade däremot 

vikten av den utbildning i handhygien de hade fått från skolan och nyttan med affischerna på 

avdelningarna som visade hur man tvättade händerna på ett korrekt sätt. De blev då påminda 

om de korrekta rutinerna varje gång de tvättade sig (Lusardi, 2007).  
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Novoa (2007) visade att den högsta följsamhet fanns hos intensivvårdspersonalen även då 

resultatet jämfördes med andra studier gjorda i USA och Europa. Detta kan troligtvis förklaras 

av de många observationstillfällena på denna avdelning samt att en del av personalen 

samtidigt deltog i ett infektionskontrollprogram. Dessutom hade organisatoriska åtgärder 

gjorts för att underlätta handhygien (Novoa et al., 2007).  

 

Handskar 

Girou (2004) skriver i sin studie att handskar är att rekommendera för att minska risken för 

kontaminering vid kontakt med kroppsvätskor och slemhinnor. Studiens resultat tyder på att 

för att uppnå målet med en bättre följsamhet till handhygien inom vården måste användandet 

av handskar förbättras. Att använda alkoholbaserade handdesinfektionsmedel kommer inte att 

vara tillräckligt utan en sådan förbättring. Handdesinfektionsmedel är effektivare och mer 

lättillgängligt än handskar och att systematiskt använda handskar vid vård av en patient, även 

om de bär multiresistenta bakterier, kan därför ifrågasättas. Ytterligare studier behövs för att 

avgöra om en sådan rekommendation förbättrar följsamheten till handhygien och begränsar 

överföringen av mikroorganismer via händerna (Girou et al., 2004). 

 

Personalkläder 

Vårdpersonal som deltar i den patientnära omvårdnaden rekommenderas att dagligen byta till 

rena arbetskläder och det skall finnas rena kläder att tillgå så detta kan genomföras. Genom att 

använda engångsförkläden av plast kan personalen förhindra att mikroorganismer överförs till 

patienterna via kläderna (Perry et al., 2001; Gaspard, 2008; Treakle et al., 2009).  

 

Medicinsk utrustning 

Guinto (2002) fann inte helt oväntat i sin studie att särskild patient- och sjukvårdsutrustning 

som exempelvis stetoskop var kontaminerade. Att rengöra stetoskopets membran med 

desinfektionsmedel före användning var effektivt för att minska antalet av bakteriekolonier. 

Användning av tvål och vatten hade motsägelsefulla resultat, två studier visade effekt medan 

en studie rapporterade att detta var ineffektivt (Guinto et al., 2002).  

 

Fenelon (2009) visar att 27 % rengör sina stetoskop endast då en patient med konstaterad 

MRSA har undersökts. Detta förfarande kan öka spridningen om patienten som undersökts är 

MRSA-positiv utan att den var konstaterad. Mot bakgrund av resultaten av denna studie 

rekommenderas att desinfektion av stetoskopen med spritkompresser före och efter varje 
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patientkontakt bör utföras för att begränsa bakteriehalten som patienter utsätts för (Fenelon et 

al., 2009).  

 

Redan för 30 år sedan identifierades stetoskop som potentiella smittkällor. Utifrån vetskapen 

om detta ville Wittington (2009) jämföra rengöringsmetod och – frekvens, halt av bakterier 

samt effekt av rekommenderad rengörningsmetod mellan sängbundna och personliga 

stetoskop. Studien utfördes på en intensivvårdsavdelning under två olika dagar med tre 

månaders mellanrum för att vara säker på att de sängbundna stetoskopen hade blivit använda 

ofta mellan mätningarna. Sjuksköterskorna blev ombedda att besvara ett formulär hur ofta de 

rengjorde stetoskopen och med vilken metod de använde. Resultatet visar på att sängbundna 

stetoskop rengjordes oftare än de personliga men att de ändå bar på fler olika potenta 

mikroorganismer. Både öronproppar och membran bar på flera olika patogena bakterier bland 

annat MRSA. Allt som allt var 11 % av membranen och 46 % av öronpropparna koloniserade 

av patogena bakterier men efter rengörning sjönk halten till 2 % respektive 7 % (Wittington, 

Whitlow, Hewson, Thomas & Brett, 2009) . 

 

Med sin studie på 24 blodtrycksmanschetter visar Walker (2005) att även dessa är en källa till 

VRI. Halten av livskraftiga bakterier undersöktes och då framförallt de mest typiska 

bakterierna som orsakar VRI. Resultatet visade att 14 av 24 manschetter bar på en eller flera 

isolerade organismer av MSSA, MRSA och Clostridium difficile. Handdesinfektion anses vara 

den viktigaste åtgärden att minska spridningen av VRI men studien visar på hur viktigt det är 

att även desinfektera sjukhusutrustning och att använda engångsmaterial i den mån det finns 

att tillgå (Walker, Gupta & Cheesbrough, 2005).   
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Diskussion 
Sammanfattning av huvudresultaten 

Då flertalet studier visat på att vårdpersonalens följsamhet till gällande hygienföreskrifter 

generellt är låg har det under lång tid genomförts arbete med att få fram metoder för att öka 

följsamheten till dessa (Pittet et al., 2000; Mc Guckin et al., 2001; Creedon, 2003; Pittet et al., 

2004). När personalens bristande kunskap ledde till felaktigt användande av skyddsutrustning 

såsom handskar och plastförkläden kunde detta vara en källa till spridning av VRI (Girou et 

al., 2004; Withby & McLaws, 2004; Novoa et al., 2007). Vårdpersonalens arbetskläder och då 

framför allt framsidan och fickorna har visat sig bära på flertalet potenta mikroorganismer som 

kan orsaka VRI (Perry et al., 2001; Gaspard, 2008; Treakle et al., 2009). Även patientnära och 

medicinsk utrustning som stetoskop och blodtrycksmanchetter visade sig vara en grogrund för 

olika smittförande mikroorganismer (Maluf et al., 2001; Guinto et al., 2002; Young et al., 

2005; Fenelon et al., 2009). Införandet av åtgärdsprogram för att öka följsamheten till gällande 

hygienrutiner har visat sig i de flesta fallen endast ge temporär förbättring och att personalen 

efter kort tid återgår till ett felaktigt beteende (Mc Guckin et al., 2001; Withby & McLaws, 

2004; Novoa et al., 2007). För att även på lång sikt förbättra vårdpersonalens följsamhet 

behövs kontinuerlig utbildning och uppföljning av åtgärdsprogram (Picheansathian et al, 2008; 

Atack & Luke, 2008). Genom att utföra punktprevalensmätningar kan VRI identifieras och 

antibiotikaanvändandet synliggöras. Denna preventiva åtgärd kan på sikt minska spridningen 

av dessa infektioner (Struwe et al., 2006; Lyytikäinen et al., 2008).  

 

Resultatdiskussion 
Vårdpersonalens följsamhet till handhygienföreskrifter 

Under många år har flertalet studier visat att vårdpersonalens följsamhet till gällande 

hygienföreskrifter är låg (Mc Guckin et al., 2001; Pittet et al., 2004; Withby & McLaws, 2004; 

Novoa et al., 2007; Yuan et al., 2008). Det har visat sig att man med enkla metoder kan 

minska spridningen av vårdrelaterade infektioner genom att använda handsprit före och efter 

patientnära vård och genom att använda handskar och plastförkläden på ett korrekt sätt (Pittet 

et al., 2004, Lusardi, 2007). Det visar sig dock att vid genomförande av studier där 

vårdpersonalen var medveten om att de blev observerade eller vid införande av 

förbättringsåtgärder i form av exempelvis posters eller patientutbildning så ökar följsamheten 

till gällande hygienföreskrifter, (Pittet et al., 2000; Creedon, 2003; Pittet et al., 2004; Withby 

& McLaws, 2004; Novoa et al., 2007; Picheansathian et al., 2008). Tyvärr kan 
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uppsatsförfattarna konstatera att det i alla studier utom två endast rörde sig om temporära 

förbättringar på grund av vetskapen om att studien pågick och att observationer genomfördes. 

Positivt är att Pittet (2000) och Picheansathian (2008) i sina studier kunde påvisa en varaktig 

förbättring av följsamheten. Picheansathian noterade en förbättring från 6,3 % till maximalt 

92,6 % samt att följsamheten vid uppföljningen sju månader efter studien fortfarande var hög, 

81,2 % (Pittet et al., 2000; Picheansathian et al., 2008).  

 

Pittet (2004) fann i sin studie att i synnerhet undersköterskor följt av sjuksköterskestudenter 

och sjuksköterskor var markant bättre på att sköta handhygienen än vad läkare var (Pittet et al, 

2004). Uppsatsförfattarna anser att det är anmärkningsvärt att läkare med högre utbildning och 

därmed bättre kunskaper inom detta område var medvetna om den ökande 

smittspridningsrisken men ändå inte rengjorde händerna eller använde handskar på ett korrekt 

sätt.  

 

När användandet av handskar ökade minskade följsamheten till handtvätt före och/eller efter 

patientnära arbete (Girou et al., 2004; Pittet et al., 2004; Withby & McLaws, 2004; Novoa et 

al., 2007). Detta anser uppsatsförfattarna vara bekymmersamt eftersom detta kan tyda på att 

vårdpersonalen inte förstår vikten av en god handhygien och hur man använder handskar på ett 

korrekt sätt och därmed inte förstår hur smitta kan spridas. 

    

Yuan (2008) såg ett samband mellan låg följsamhet och avsaknaden av resurser. Hierarkin 

inom sjukvården i Kina begränsade även sjuksköterskornas möjlighet att påverka läkarna då 

dessa inte accepterar tillrättavisning från vårdpersonal med lägre utbildning (Yuan et al., 

2008). Denna problematik, menar uppsatsförfattarna kan förekomma överallt och att detta kan 

försvåra hygienarbetet. Det är viktigt att alla personalkategorier förstår sitt ansvar och arbetar 

mot samma mål, att minska VRI. 

    

Novoa (2007) utförde sin observationsstudie med syfte att öka följsamheten. Trots detta 

rengjorde vårdpersonalen sina händer vid mindre än 20 % av observationstillfällena (Novoa et 

al., 2007). Man bör dock ha i åtanke att detta var den första undersökningen av detta slag i 

Spanien och det kan spekuleras i om upprepade observationstillfällen kan göra att 

vårdpersonalen förändrar sina attityder och får bättre motivation att förbättra sin handhygien. I 

motsats till andra studier där speciellt läkare uppvisat låg följsamhet, visade denna studie i 

genomsnitt, ingen större skillnad gällande de olika personalkategorierna förutom att den var 
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bättre hos undersköterskorna. Uppsatsförfattarna kan inte i denna studie se några skillnader 

hur den genomförts i jämförelse med andra och är förvånade att detta resultat därmed skiljer 

sig så från andra studier där läkare generellt har sämre handhygien.  

 

Det framkom även att personalen rengjorde sina händer i syfte för att skydda sig själva från 

infektioner mer än med tanke på patientens säkerhet.  Detta gör att hygienansvarig personal 

bör påminna personalen om att det är lika viktigt att utföra god handhygien före 

patientkontakten som efter för att förebygga VRI (Novoa et al., 2007). Uppsatsförfattarna är 

överens med studiens författare att utbildning i hygienrutiner inte är effektivt om inte 

personalen förstår vikten av dem. Att införa fungerande hygienrutiner är svårt och om de ska 

fungera fortlöpande så måste först och främst vårdpersonalens attityder och vanor angående 

dessa identifieras.      

 

Mindre uppmärksammade smittkällor  

Något som speciellt har intresserat uppsatsförfattarna både i den egna verksamheten och under 

arbetet med denna studie är de smittspridningsvägar som man kanske inte tänker på i första 

hand. Studier visar att det finns många andra smittkällor på våra arbetsplatser som förtjänar att 

belysas och studeras vidare. Genom att identifiera, synliggöra och informera om dessa 

smittkällor kan vidare bakteriespridning undvikas och minimeras (Fenelon et al., 2009).  

 

Girou (2004) kom fram till att vårdpersonal rutinmässigt använder handskar vid patientvård då 

inte behov föreligger samt använder dem på ett felaktigt sätt. Detta förfaringssätt gör att risken 

för överföring av bakterier ökar och därmed även risken för VRI hos patienterna. Studien visar 

att spridning kunde ha skett i en av fem personal-patient kontakter. När handskar används på 

ett korrekt sätt kan de minska överförandet av mikroorganismer från vårdpersonalens händer 

till patienterna (Girou et al., 2004). Uppsatsförfattarna anser att vårdpersonalen har ett stort 

ansvar vid inskolning av ny personal och vid handledning av studenter för att redan från 

början ge dem kunskapen om hur de bör använda handskar i vårdarbetet.  

 

Flera studier visar på att vårdpersonalens arbetskläder bär på flera olika potenta 

mikroorganismer som kan orsaka VRI (Perry et al., 2001; Gaspard et al., 2008; Treakle et al., 

2009). Samtliga studier lyfte fram vikten av att vårdpersonalen måste byta arbetskläder inför 

varje arbetspass men även om kläderna blir smutsiga under arbetspasset. Det är arbetsgivarens 

ansvar att förutsättningarna för dagliga klädbyten finns. Vårdpersonal som bär privata kläder i 
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vårdarbetet eller tvättar arbetskläder själv skall erhålla riktlinjer om hur dessa kläder skall 

tvättas (Perry et al., 2001; Treakle et al., 2009). Uppsatsförfattarna ser idag ett problem med 

att arbetskläderna inte räcker för dagliga byten. Brist på arbetskläder kan emellanåt leda till att 

det går flera arbetspass innan möjlighet till klädbyte finns. Uppsatsförfattarna funderar om 

detta kan bero på att beslutsfattarna inte har kunskap eller är medvetna om vikten av täta 

klädbyten och risken för smittspridning. Dessutom finns på nästan samtliga enheter studenter 

och vikarier som gör att det blir svårt att beräkna åtgången av kläder.  

 

Whittington (2009) och Fenelon (2009) fann att både membran och öronpropparna på både 

personliga och sängbundna stetoskop ofta är koloniserade med olika patogena organismer. 

Dessutom kunde man inte bortse ifrån att även stetoskop kan fungera som en smittspridare av 

andra vårdrelaterade sjukdomar som Costridium difficile, MRSA och VRE (Fenelon et al., 

2009; Whittington et al., 2009). Det finns ett samband mellan halten av bakterier och hur ofta 

de rengjorts. Det kan inte uteslutas att det på samtliga stetoskop fanns någon 

sjukdomsalstrande bakterie kvar trots att de blivit rengjorda med isipropylalkohol, som 

tillverkarna rekommenderar. Visserligen hade halten av bakterier kraftigt reducerats på 

membranen men rengöringen hade en sämre effekt på öronpropparna (Whittington et al., 

2009). Även andra liknande studier betonar vikten av att rengöra stetoskopet inklusive 

membranet med rekommenderat alkoholbaserat rengöringsmedel och att det bör utföras efter 

varje patientkontakt (Maluf et al., 2001).  Uppsatsförfattarna ser liksom författarna till de olika 

studierna att rengörningen av stetoskop ofta görs inkonsekvent. Det saknas riktlinjer för hur 

rengörningen skall utföras och detta i kombination med okunskapen om att stetoskop kan 

utgöra en potentiell smittkälla gör att dessa blir en risk för patienten men även för 

vårdpersonalen. Att dessutom vårdpersonalen ofta hänger stetoskopet runt halsen gör att det 

finns risk för att det blir kontaminerat igen efter det rengjorts och innan det skall användas på 

nytt.  

 

Walker (2005) fann i sin studie mikroorganismer på samtliga blodtrycksmanschetter och att 

det på mer än hälften av dem fanns bakterier som var patogena. Det är därför en realistisk 

möjlighet att blodtrycksmanschetter kan orsaka VRI. Författaren föreslår patientbundna 

manschetter som följer patienten under hela sjukhusvistelsen eller skydd för engångsbruk kan 

vara ett lönsamt alternativ men detta bör kompletteras med regelbunden desinfektion när 

flergångsmanschetter används. Författarna föreslår även användning av engångsmanschetter 

för att minska risken för överföring av patogena bakterier (Walker et al., 2005). Detta anser 
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uppsatsförfattarna inte vara realistiskt då detta troligtvis skulle medföra ökade kostnader vilket 

inte är försvarbart när sjukvårdens ekonomi redan är ansträngd.  

 

Uppsatsförfattarna vill även lyfta fram en studie gjord i Australien 2008 där författaren ville ta 

reda på om de namnbrickor och nyckelband som sjuksköterskor och läkare använde bar på 

patogena bakterier. Det påvisades att hängande föremål kunde vara en smittkälla och borde 

avlägsnas i det patientnära arbetet. Författaren menar att många studier görs där vikten av god 

handhygien lyfts fram men att det behövs fler studier som visar på riskerna med lösa föremål 

på arbetsklädseln (Australian Nursing Journal, 2008). Uppsatsförfattarna förvånades över att 

det saknades studier inom detta område vid sökning på artikeldatabaser och efterlyser givetvis 

fler sådana studier.   

 

Åtgärder för att minska spridningen av VRI 

En viktig uppgift för vårdpersonal i verksamheterna är att tjäna som goda förebilder för 

studenter. Lusardi (2007) fann att sjuksköterskor inte alltid kontrollerade studenternas 

kunskaper gällande hygien samt att de inte gav studenterna tillräckligt med den tid de behövde 

för reflektion. Det vilar ett stort ansvar på de utbildningsansvariga att se till att även 

hygienarbetet ges det utrymme som krävs (Lusardi, 2007).  

 

Det har visat sig att införandet av olika åtgärdsprogram för att öka följsamheten till gällande 

hygienföreskrifter i de flesta fall endast gav kortvarig effekt (Mc Guckin et al., 2001; Pittet et 

al., 2004; Withby & Mc Laws, 2004). Uppsatsförfattarna anser liksom studiernas författare att 

för att uppnå ett varaktigt resultat med hög följsamhet krävs kontinuerliga studier, 

åtgärdsprogram samt uppföljning av dessa. Genom att använda handskar på ett korrekt sätt kan 

risken för kontaminering minskas och därmed även spridning av VRI (Girou, 2004). 

Uppsatsförfattarna anser att kontinuerlig utbildning med uppföljning där attityder och vanor 

förändras måste anses vara det bästa för att få vårdpersonalen att på sikt tillämpa 

hygienföreskrifterna på korrekt sätt. Flera studiedeltagare angav att motivation och vilja till 

förbättring var viktigt i ett förändringsarbete. Detta styrks i ett flertal studier (Struelens et al., 

2006; Novoa et al., 2007; Atack & Luke, 2008; Picheansathian et al., 2008). 

 

Socialstyrelsen visade med sin rapport Vårdhygien i praktiken  att förbättringar behövdes inom 

områdena egenkontroll, uppföljning, utbildning och kompetensutveckling samt vid 

tillämpningen av de basala hygienrutinerna. Inom samtliga verksamhetsområden var de 
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vanligaste avstegen från hygienföreskrifterna att man inte använde skyddsrock med lång ärm 

samt att man bar armbandsur och ringar (Socialstyrelsen, 2007). Denna åtgärd indikerar att 

vårdpersonalens behov av kontinuerlig uppföljning och utbildning behövs för att upprätthålla 

en god hygienisk standard.  

 

Flera studier sammanställda av SKL visade att förekomsten av VRI kan minskas med 30 % 

genom att registrera infektioner, utvärdera och revidera gällande rutiner samt utbilda personal 

till att följa de basala hygienrutiner som finns. I Sverige skulle detta årligen innebära en 

besparingspotential på 168 000 vårddagar eller 1,17 miljarder kronor (SKL, 2008). Detta 

skulle kunna uppnås genom att de basala hygienföreskrifterna efterlevs till 100% ( Landstinget 

Dalarna, 2009). Uppsatsförfattarna anser att det är bra att ha höga mål men tror att det blir 

svårt att få all vårdpersonal att följa föreskrifterna helt och hållet. En pressad arbetssituation, 

överbeläggningar och stress leder till att misstag lätt kan begås och att vårdpersonal slarvar 

med hygienen. 

 

Fenelon (2009) fann i sin studie att vårdpersonalen endast sporadiskt rengjorde stetoskopen. 

Mot bakgrund av resultatet i denna studie rekommenderas tydligare riktlinjer om att rengöra 

stetoskopen med alkoholkompresser före och efter varje undersökning samt att dessa 

desinficeringskompresser bör finnas lättåtkomliga på alla vårdavdelningar (Fenelon et al., 

2009). Uppsatsförfattarna har i sin egen verksamhet uppmärksammat bristen på god 

rengörning av medicinskteknisk utrustning och kan se detta förfaringssätt som en tänkbar 

källa för spridning av VRI.  

 

När någon form av smittspridning sker är det viktigt att bryta smittkedjan. Lämpliga åtgärder 

är att utföra en grundlig rengöring av lokaler, inredning och utrustning och att höja de 

involverade personernas hygienmedvetande samt införa förbättrade hygienrutiner. Rutiner för 

rengöring och desinfektion ska finnas angivet i verksamhetsutövarens egenkontroll 

(Socialstyrelsen, 2008).  

 

Picheansathian (2008) kunde i sin studie även vid uppföljningen sju månader efter införandet 

av åtgärdsprogrammet se en hög följsamhet hos vårdpersonalen. Intressant är att antalet VRI 

inte minskade efter införandet vilket tolkas av författarna som att det finns många olika 

faktorer som inverkar på en infektions karaktär (Picheansathian et al., 2008).  Med bakgrund 

av dessa fakta krävs ökat fokus och större engagemang kring dessa infektioner vilket 
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uppsatsförfattarna menar måste vara högt prioriterat hos landstingen i Sverige för att på sikt 

kunna sänka kostnaderna för VRI.  

 

Hall (2007) menar att infektionskontroll ofta är en underskattad men väsentligt viktig del i 

vården. Patienterna och deras anhöriga är angelägna om att de får den rätta grundläggande 

vården när det gäller nutrition, hygien och autonomi (Hall, 2007). För att kunna möta kraven 

från både patienter och anhöriga måste vårdpersonalen ges tillfälle att uppdatera sina 

kunskaper gällande hygienrutinerna och det är viktigt att varje enhet har en hygienansvarig 

personal som kan se till att uppföljning sker kontinuerligt.   

 

Struwe (2006) och Lyytikäinen (2008) kunde med punktprevalensmätningar identifiera hur 

många av de inneliggande patienterna som en viss dag hade VRI. Likaså kunde de påvisa hur 

många av dessa som antibiotikabehandlades (Struwe et al., 2006; Lyytikäinen et al., 2008).  

Struwe (2006) visade att fler patienter behandlades med antibiotika i Huddinge än i Riga och 

Vilnius. Anledningen till detta kunde enligt författarna vara att Huddinge oftare använde sig 

av blodanalysen CRP (C-reaktivt protein) för att identifiera en infektion (Struwe et al., 2006). 

Uppsatsförfattarna anser liksom författarna att punktprevalensmätningar kan komma att bli ett 

värdefullt mätinstrument i arbetet med att minska förekomsten av VRI i framtiden. Det finns 

en vinst i att jämföra olika sjukhus med varandra för att kunna förbättra det preventiva arbetet. 

När förbättrade resultat redovisas för vårdpersonalen kan detta öka motivationen hos dem. 

 

Metoddiskussion 
Uppsatsförfattarna insåg i tidigt skede att det fanns en stor mängd information att tillgå inom 

området vårdrelaterade infektioner. Svårigheterna låg alltså inte i att hitta material till studien 

utan snarare att sålla och hitta artiklar som svarade mot studien syfte. Många artiklar baserades 

på förekomst av bakterier och odlingsresultat och därmed saknades omvårdnadsperspektiv.  

Dessutom var ett flertal artiklar baserade på ett alltför gammalt material. Ett par av dessa 

studier har ändå valts till litteraturstudien då författarna ansåg att värdet var så högt att de inte 

kunde uteslutas. Gällande studien hämtad från Australian Nursing Journal gjordes åtskilliga 

försök att finna orginalstudien, både via mail till författaren själv och genom sökningar i olika 

databaser. Trots dessa försök kunde inte studien återfinnas och uppsatsförfattarna gav upp 

sökandet. Litteraturstudien innehåller sammanlagt 24 referenser och är en sammanställning av 

de studier som svarade mot det uppsatta syftet och valda problemområden. 
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Artiklar till studien har sökts främst via Högskolan Dalarnas Biblioteks sökmotor ELIN. 

Anledningen till detta är att den söker över de flesta stora databaserna samt att sökresultatet 

bedömdes av författarna vara tillräckligt stort för studien. Vid sökning på databasen PUBMED 

med samma sökordskombinationer som använts i databasen ELIN återkom samma artiklar. 

Även sökning i den elektroniska tidsskriften Journal of Hospital Infection gav samma 

träffresultat. Värdefulla artiklar identifierades via valda artiklars referenslistor och det var i 

samband med detta som författarna upptäckte att ett flertal studier och artiklar var baserade på 

gammal litteratur och gamla studier. De sökord och sökordskombinationer som använts har av 

författarna ansetts ge ett bra urval för att kunna besvara frågeställningarna. Artiklarna som 

valdes ut granskades av uppsatsförfattarna var för sig och därefter tillsammans för att på så 

sätt säkerställa kvaliteten. De väl fungerande granskningsmallarna gjorde att detta arbete 

kunde utföras på ett okomplicerat sätt. Ungefär hälften av de utvalda artiklarna till studien har 

sökts manuellt via olika artiklars referenslistor. Vissa artiklar fyllde inte kraven för 

vetenskaplig artikel men innehöll referenser av värde för denna studie. Dessa sökningar 

redovisas i söktabellen men kan inte preciseras mer exakt. Detta kan givetvis anses vara en 

svaghet i denna studie och uppgifterna uteblev på grund av en feltolkning av 

studiehandledningen. Detta faktum samt att arbetet pågått under två terminer har gjort det 

omöjligt för uppsatsförfattarna att i efterhand återskapa dessa sökningar. 

 

De studier som valdes ut till arbetet var genomförda på flera olika platser i världen såsom 

Europa, USA, Australien, Sydamerika, Thailand och Kina. Uppsatsförfattarna har haft de olika 

kulturella olikheterna i åtanke när artiklarna granskats. Olika kulturer finns representerade i 

studien och visar att problemet med VRI är globalt. De studier som slutligen inkluderades 

uppfyllde i tillräckligt hög grad kriterierna för vetenskaplig artikel. Ingen av de granskade 

artiklarna var av låg kvalitet. Uppsatsförfattarna fann att etiska överväganden och/eller 

informerat samtycke saknades i ett antal artiklar/referenser. Ingen studie har exkluderats på 

grund av detta då författarna ansåg att de var relevanta för studien samt att inga etniska 

grupper utpekats. I vissa studier där individers beteende har studerats gällande 

handhygienrutiner har artikelförfattarna själva fört en etisk diskussion och fått godkännande 

av studiens deltagare.   

 

Svagheter i studien kan bestå i att det endast finns 5 kvalitativa studier med i resultatet. 

Flertalet studier beskriver specifikt handhygienen och vårdpersonalens följsamhet till denna. 
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Uppsatsförfattarna hade hoppats finna fler studier som beskrev svenska förhållanden. 

Socialstyrelsen och SKL visade sig vara värdefulla källor till information om de svenska 

förhållandena och författarna valde därför att referera till dessa källor i både introduktion och 

diskussion. Omvårdnadsperspektivet visade sig vara svårt att utläsa i de valda referenserna. 

Detta kan bero på att flera av studierna bestod av analyser av odlingsprover tagna från 

vårdpersonalens kläder och från medicinskteknisk utrustning. Detta kan ses som en svaghet 

men uppsatsförfattarna anser att genom att lyfta fram alternativa smittkällor som kan orsaka 

VRI kommer detta i förlängningen gagna patienten genom att antalet vårdskador minskar. 

 

Studiens kliniska betydelse 
På uppsatsförfattarnas egen enhet vilken är en kirurgisk-urologisk vårdavdelning vistas 

patienter med olika infektioner och blandas med nyopererade patienter. Postoperativa 

sårinfektioner förekommer och det är inte ovanligt att dessa patienter delar sal med andra 

infekterade eller infektionskänsliga patienter. Det kan vara intressant för den egna 

verksamheten att undersöka om faktumet att nyopererade patienter blandas med infekterade 

patienter har någon betydelse för antalet VRI postoperativt. På grund av dessa omständigheter 

blir det därför extra viktigt att personalen följer de basala hygienrutinerna för att minska 

smittspridningen. Genom att diskutera hygien regelbundet på arbetsplatsträffarna hålls dessa 

frågor ständigt aktuella och diskussion kan föras kring eventuella problem som uppstår.   

 

Slutsats 
Syftet med denna litteraturstudie var bland annat att belysa de mindre uppmärksammade 

smittkällor som kan orsaka VRI i den dagliga patientvården. För att säkerställa god hygien i 

vården krävs införande samt uppföljning av åtgärdsprogram och fungerande riktlinjer. Stora 

brister finns idag gällande rengörningen av medicinskteknisk apparatur och annan utrustning 

som kommer i kontakt med patienterna. Patientbunden utrustning och bättre förutsättningar för 

rengörning skulle förmodligen minska spridningen av VRI. Uppsatsförfattarna efterlyser en 

utveckling av engångsartiklar eller i alla fall skyddsöverdrag av engångsmodell för att 

förhindra smittspridning. Ökad stress och arbetsbelastning leder till ökat slarv med 

hygienrutinerna.  Detta framkommer ofta i anmälningsfall och i reportage från tidsskrifter. 

Uppsatsförfattarna misstänker att de besparingar som görs i dag med minskning av personal 

kommer att leda till att man inom en snar framtid kan se en ökad förekomst av VRI istället för 

en minskning som trenden visar i dag. Det vilar ett stort ansvar på vårdpersonal idag att 
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säkerställa en god omvårdnad och det bör vara arbetsgivarens skyldighet att prioritera så att 

personalen kan arbeta på ett patientsäkert sätt. 

 

Förslag till vidare forskning 
Fler observationsstudier behövs då dessa ger en realistisk bild av hur hygienrutinerna 

efterlevs. Under arbetets gång har uppsatsförfattarna varit extra uppmärksamma på och 

noterat brister i hur vårdpersonalen på den egna enheten rengör utrustning och hur de använt 

handskar och annan skyddsutrustning på ett felaktigt sätt. Uppsatsförfattarna tycker det skulle 

vara intressant om varje enhet skulle ges möjlighet att genomföra egna studier där man tar 

odlingsprover från den utrustning som behandlats i uppsatsen. Denna typ av åtgärd skulle 

kunna medvetandegöra vårdpersonalen om smittöverföringsvägarna. Man skulle även få 

möjlighet att jämföra sitt resultat med andra enheter och därigenom kunna få råd och 

vägledning av de enheter som uppvisat ett bättre resultat.  
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GRANSKNINGSMALLAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING Bilaga I 
 
Kvantitativa studier 
 
 Fråga Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   
3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problemati    
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 studieres    
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 
Mallen är en modifierad version av Willman, A.., Stoltz B. &  Bahtsevani, C.  (2006) och Forsberg, C. & 
Wengström Y. (2008) 
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GRANSKNINGSMALLAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING forts. Bilaga II 
 
Kvalitativa studier 
 
 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstraktet studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problemati    
4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   
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 Är undersökningsgruppen beskriven avseende bakgrundsvaria    
15 Anges var studien genomfördes?   
16 Anges när studien genomfördes?   
17 Anges vald datainsamlingsmetod?   
18 Är data systematiskt insamlade?   
19 Presenteras hur data analyserats?   
20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
21 Besvaras studiens syfte?   
22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieres    
23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   
24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    
 
Maxpoäng: 25 
Erhållen poäng: ?? 
Kvalitet:  låg medel hög 
 
Mallen är en modifierad version av Willman, A.., Stoltz B. &  Bahtsevani, C.  (2006)  och Forsberg, C. & 
Wengström Y. (2008) 
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