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Sammanfattning 
 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva varför följsamheten gällande handhygien 

ofta är låg bland vårdpersonal, samt hur man kan öka följsamheten för handhygien bland 

vårdpersonal. Metoden som använts var en litteraturstudie. Datainsamling skedde via 

databaserna Medline (PubMed), Cinahl (EBSCO host) och Academic Search Elite. Sökorden 

som använts: prevention, hand disinfection, hand washing, infection control, nosocomial 

infection och education. Totalt användes 15 vetenskapliga artiklar. Resultatet delades in i två 

huvudrubriker: Orsaker till att följsamheten ofta är låg bland vårdpersonal och faktorer som 

kan öka följsamheten gällande handhygien bland vårdpersonal. De två huvudrubrikerna 

delades in i sex underrubriker: tidsbrist, hudbekymmer, kunskapsbrist, utbildning, 

affisch/posters och tillgänglighet. Resultatet visade att det finns många anledningar till att 

följsamheten för handhygien är låg. Studien visar att tidsbrist, hudbekymmer samt 

kunskapsbrist gällande hand hygien är de vanligaste orsakerna. Utbildning tillsammans med 

affischer/posters samt ökad tillgänglighet vad gäller material har visat sig vara det mest 

effektiva sättet att öka följsamheten av handhygien.  

  

 
 
 
Nyckelord: prevention, hand disinfection, hand washing, infection control, nosocomial 

infection och education.  
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Abstract 
 

The aim of this literature study was to describe why compliance regarding hand hygiene often 

is low among healthcare workers, and how to increase the compliance among them.  

The method used was a literature study. The articles were found in the following databases: 

Medline (Pub Med), Cinahl (EBSCO host) and Academic Search Elite. Keywords that were 

used: hand disinfection, hand washing, infection control, nosocomial infection and education. 

A total of 15 articles were used. The result was divided into two different headlines: Causes to 

why compliance often is low among healthcare workers, and factors that increase hand 

hygiene among healthcare workers. The two headlines were divided in to six subheadings: 

time limits, skin problems, lack of knowledge, education, posters and accessibility. The 

results showed that there are many reasons to why compliance according to hand hygiene is 

low. The studies are showing that time limits, poor knowledge about hand hygiene, skin 

problems and bad access to material are the most common causes. Education together with 

posters and increasing access seemed to be the most effective way to increase compliance 

regarding hand hygiene.  

 
 
Keywords: prevention, hand disinfection, hand washing, infection control, nosocomial 

infection and education.  
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1. Introduktion 
Att ha god hälsa har i alla tider varit viktigt. I många delar av världen ansåg man att om man 

hade dålig hälsa var det ett straff för något. Begreppet hälsa har gått hand i hand med den 

historiska utvecklingen och människans levnadsvillkor. När människor bosatte sig närmare 

varandra och började med jordbruk började infektionssjukdomarna att sprida sig allt mer. I 

mitten av 1800-talet gjordes många stora medicinska framsteg vilket gjorde att hälsobegreppet 

förändrades från att ha varit ett helhetsbegrepp till att bli mera sjukdomsorienterat 

(Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2005).  

 

Florence Nightingale var en kvinna som blev känd för sitt hygienarbete under Krimkriget i 

mitten av 1800-talet. Hennes uppfattning var att smuts spred sjukdomar och hon krävde därför 

att sjuksköterskorna skulle tvätta händerna innan de gick till nästa patient. Genom att införa 

olika hygienrutiner räddade hon livet på tusentals brittiska soldater (Moberg, 2007).  

Ignatz Semmelweiss var en läkare som arbetade på en förlossningsklinik i Österrike. År 1846 

upptäckte han ett samband mellan de höga dödstalen bland nyförlösta kvinnor och dålig 

handhygien. På den tiden trodde man att det räckte med att tvätta händerna när de var synligt 

smutsiga. Semmelweiss märkte att handtvätt inte alltid var tillräckligt för att förhindra 

smittspridning, han föreslog att man skulle blötlägga händerna i en lösning av klorinated lime 

efter att man tvättat händerna, före varje vaginal undersökning. Introduceringen av 

handdesinfektion ledde det till en dramatisk reducering av dödligheten på 

förlossningskliniken.  

 

Semmelweis och Nightingale är två av flera föregångare som förespråkat att handhygien är av 

stor vikt för att förhindra smittspridning (Wendt, 2001; Boyce & Pittet, 2002, Pittet, 2001).  

Nyligen gjorda studier visar att vårdrelaterade infektioner fortfarande är ett stort problem över 

hela världen (Gould, Drey, Moralejo, Grimshaw & Chudleigh, 2008; Izquierdo-Cubas et al, 

2004).  I Sverige har 16 landsting gjort en mätning av VRI (vårdrelaterade infektioner) i Maj 

2008. Det visade att under denna period drabbades ca 11,3 % av det totala inlagda patienterna 

(som uppgick till 8000 av VRI). De vanligaste VRI var urinvägsinfektion (19 %), hud- och 

sårinfektioner (15 %) och lunginflammationer (13 %) (Sveriges kommuner och landsting, 

2008).  I Gävleborgs landsting visar mätningarna att de vårdrelaterade infektionerna sedan 

hösten 2008 till våren 2009 ökat från 9,8 % till 10,3 % våren 2009. Ännu återstår en mätning 

innan några slutsatser kan dras från denna studie (Landstinget Gävleborg, 2009).  
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Bischoff, Reynolds, Sessler, Edmond & Wenzel (2000) har gjort en studie på följsamheten 

gällande handhygien bland vårdpersonal. Under observationerna fann de att följsamheten var 

låg. Innan patientkontakt var det endast 6-10 % bland vårdpersonalen som följde riktlinjerna. 

Efter patientkontakten ökade följsamheten till 13-22 % på de olika avdelningarna som deltog i 

studien. 

 Qushmag, Ansdell, Cook, Loeb & Meade (2008) utförde en liknande observationsstudie i 

Canada för att se hur många av vårdpersonalen följde de rekommenderade riktlinjerna 

gällande handhygien. Resultatet visade att 20 % av personalen följde riktlinjerna.  

 

 

1.1  Smittvägar 

Hur mikroorganismerna smittar beror på smittvägen. Det finns fyra olika smittvägar: kontakt 

smitta, droppsmitta, luftburen smitta och fekal-oral smitta: 

 

 Kontaktsmitta är den första och kan delas in i direkt kontaktsmitta och indirekt kontaktsmitta. 

Direkt kontaktsmitta smittar genom direktkontakt, dvs. smittkällan överför smittan till en 

mottagare t ex nagelbandsinfektion eller ett infekterat sår. Det är den vanligaste smittvägen 

(Sjukvårdsrådgivningen, Handboken, 2008) Indirekt kontaktsmitta är när smittöverföringen 

sker via mellanled t.ex. genom beröring av en apparat. 

Droppsmitta är när ett smittämne sprids genom nysningar, hosta eller kräkningar. Dessa 

droppar är tunga och kan falla några meter från smittkällan men kan genom dålig handhygien 

fortfarande smitta. 

 Luftburen smitta är smitta som består av små droppar som är mycket lätta och kan hålla sig 

svävande i luften en ganska lång tid. Dessa sprids från luftvägarna till omgivningen.  

Fekal- oralsmitta, innebär att smittan som avsöndras i avföringen sprids av dålig handhygien 

(Kristoffersen et al, 2006).  

  

                                      

1.2  Definitioner 

VRI (vårdrelaterade infektioner) innebär att en patient drabbas av infektion i samband med 

sjukhusvistelse, undersökningar eller behandlingar inom sjukvården och infektioner man fått 

efter utskrivning från sjukhus som kan härledas till sjukvården eller infektioner man fått från 

sjukvårdspersonalen (Chalmers & Straub, 2006; Socialstyrelsen, 2009).  
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1.3  Riktlinjer 

Världshälsoorganisationen( [WHO], 2008) har skrivit riktlinjer som tar upp handtvätt och 

handdesinfektion. När det gäller handtvätt ska man tvätta händerna under rinnande vatten i 

stora handfat med automatiska vattenkranar. Man ska använda tvål eller flytande antiseptik 

beroende på vilken uppgift man ska utföra. Händerna torkas sedan med antingen 

pappershanddukar eller handdukar som går att tvätta. 

  

 I Sverige har Socialstyrelsen (Socialstyrelsens allmänna råd om omvårdnad inom hälso- och 

sjukvården, 2007:19:2§) tagit fram riktlinjer som innehåller regler för bl.a. handhygien. 

Riktlinjerna bygger på Hälso- och sjukvårdslagen ([HSL](SFS 1980:763), 2§) som säger att 

”vården ska vara av god kvalitet och med god hygienisk standard”.  

 Detta innebär att vid risk för kontakt med kroppsvätskor, eller annat biologiskt material ska 

handskar användas. Händerna ska desinfekteras innan och efter kontakt med patient.  Är de 

synligt smutsiga ska de först tvättas med tvål och vatten, samt torkas innan desinfektion. Vid 

desinfektion ska man använda minst 2 ml handdesinfektionsmedel. Man börjar med att gnida 

in fingertopparna, mellan fingrarna, tumgreppet för att till sist ta underarmarna. Efter varje 

arbetsmoment ska handskarna bytas ut. Smycken och klockor och dylikt får inte användas 

från fingrarna upp till armbågen (Sjukvårdsrådgivningen, 2008). 

 

 

1.4  Problemområde 

 Flera studier visar att trots att kunskap om hur viktigt det är med handhygienen så är 

följsamheten ändå låg bland vårdpersonalen (Gould et al., 2008; Nguyen, Nguyen & Jones, 

2008). 

Det slarvas med handdesinfektion och handtvätt på många sjukhus. Vårdpersonal använder 

ringar, klockor och dyl. samt långärmat trots att det inte är tillåtet. Handhygien är av största 

vikt för att förhindra smittspridning, trots detta följs inte riktlinjerna.  

 

 

1.5  Syfte 

Syftet med studien är att beskriva varför följsamheten gällande handhygien ofta är låg samt 

hur man kan öka följsamheten bland vårdpersonal. 
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1.6  Frågeställning 

• Vilka orsaker kan man finna till att följsamheten ofta är låg bland vårdpersonal? 

• Hur kan man öka följsamheten för handhygien bland vårdpersonal? 

 

 

2. Metod 
2.1 Design 

Studien är en beskrivande litteraturstudie som sammanställdes av vetenskapliga artiklar samt 

aktuell litteratur för studien.  

 

2.2 Databaser och sökord 

Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna Medline (PubMed), Cinahl (EBSCO host) samt 

Academic Search Elite. De sökord som användes var: prevention, hand disinfection, 

handwashing, infection control, nosocomial infection och education.  

 

 

2.3 Utfall av sökning 

Tabell 1: Databaser, sökord, utfall och användbara artiklar i studien. 

Databas Sökord Utfall Använda artiklar i 

studien 

Medline (PubMed) Prevention, hand 

disinfection 

487 5 

Cinahl (EBSCO 

host) 

Handwashing, 

infection control 

303 9 

Academic Search 

Elite 

Nosocomial 

infection, education 

62 1 

Totalt  852 15 
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2.4 Urvalskriterier 

Artiklarna som användes skulle vara vetenskapligt granskade och vara skrivna på svenska 

eller engelska. Artiklarna skulle ej ska vara äldre än från år 2002 samt vara empiriska studier. 

Artiklarnas innehåll skulle överensstämma med studiens syfte och frågeställning. Genom 

dessa urvalskriterier blev utfallet på artiklarna 852. Det första urvalet gjordes genom att de 

artiklar vars titlar refererade till ämnet basal handhygien valdes ut. Därefter lästes artiklarnas 

abstracts, de som stämde överens med syftet och frågeställningen granskades ytterligare. 

Vidare lästes resultatet och de artiklar som visade att det blivit signifikanta skillnader valdes 

ut och det slutgiltiga urvalet blev 15 artiklar som användes i studien.  

 

 

2.5 Dataanalys 

De vetenskapliga artiklarna vars titlar var relevanta för vår studie valdes ut för vidare 

granskning. Författarna läste igenom abstracts och de som svarade mot studiens syfte och 

frågeställningar valdes ut. Artiklarna granskades individuellt av författarna enligt Forsberg 

och Wengströms (2003) kvalitativa granskning. Sedan sammanställdes och diskuterades de 

vetenskapliga artiklarna gemensamt av författarna. Efter detta kategoriserades resultatet i 

olika kategorier. Kvalitetsbedömningen av artiklarna bedömdes enligt en sjugradig skala med 

riktlinjer från Forsberg och Wengström (2003) där (1) om syftet med studien är tydligt 

beskriven, (2) om undersökningsgruppen är tydligt beskriven, (3) om metoden för studien är 

tydligt beskriven, (4) om analysen är tydligt beskriven, (5) om resultatet är tydligt beskrivet, 

(6) om signifikanta skillnader finns, (7) om studien är etiskt godkänd samt *otydligt beskrivet. 

 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Alla artiklar som användes är sedan tidigare noggrant etiskt övervägda. Artiklarna granskades 

kritiskt och valdes ut oberoende av författarnas egna känslor och värderingar. 
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3. Resultat 
Resultatet presenteras i löpande text samt i tabeller, se bilaga 1 och 2. Resultatet kommer att 

delas upp i 3 huvudrubriker vad gäller orsaker till att följsamheten är låg; tidsbrist, 

hudbekymmer och kunskapsbrist, se figur 1. Samt 3 huvudrubriker gällande vad man kan göra 

för att öka följsamheten; utbildning, affischer/poster och tillgänglighet, se figur 2.  

 

 

3.1 Orsaker till att följsamheten ofta är låg bland vårdpersonal 

Det finns flera anledningar till att följsamheten för handhygien är låg bland vårdpersonalen.  

Studier som gjorts de senaste fyra åren visar följande kategorier:  

 

Figur 1. Orsaker till att följsamheten är låg 

 

 
 

 

3.1.1 Tidsbrist 

Arenas et al., (2005) enkät studie visade att en av vårdpersonalens anledningar till att 

följsamheten för handhygien är låg berodde på tidsbrist. De ansåg sig ha för mycket att göra.  

 

Att inte följa riktlinjer gällande handhygien berodde även på att vårdpersonalen var 

underbemannade samt att arbetsbördan var för stor. Därför hade de inte tid att utföra en 

korrekt hand hygien (Akyol et al., 2005).  I Picheansathian, Pearson och Suchaxaya (2008) 

studie ansåg vårdpersonalen sig inte hade tid att i akuta situationer utföra korrekt hand hygien. 

De ansåg att det räckte med att använda handskar och endast tvätta händerna om de var 

synligt smutsiga.   

 

Orsaker till att 
följsamheten är 

låg

Tidsbrist Hudbekymmer Kunskapsbrist
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3.1.2 Hudbekymmer 

En studie från Arenas et al., (2005); visade att vårdpersonalen tyckte att handtvål och 

handsprit orsakade hudirritation och torra händer.  

Akyol et al., (2005) kom fram till i deras studie att vårdpersonalen tyckte att användandet av 

tvål ökade hudirritation samt att de blev mer torr om händerna. 

Även Picheansathian et al., (2008) studie visade att vårdpersonalen när de använde tvål och 

handsprit så blev deras händer torra och irriterade. 

 

 

3.1.3 Kunskapsbrist 

Picheansathian et al., (2008) kom fram till i sin studie att kunskapsbrist gällande handhygien 

rutiner var en orsak till att följsamheten var låg. 

  Även Arenas et al., (2005) studie visade att kunskapsbrist spelade roll i varför följsamheten 

var låg. Vissa i vårdpersonalen trodde att man inte behövde sprita eller tvätta händerna om 

man använde handskar. 

 

 

3.2Faktorer som kan öka följsamheten gällande hand hygien bland vårdpersonal 

 

 

 

Figur 2. Hur man ökar följsamheten 

 

 

 
 

 

 

Hur ökar man 
följsamheten

Utbildning Affischer/Poster Tillgänglighet
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3.2.1 Utbildning 

Flera studier visar att utbildning är en viktig faktor för att öka följsamheten. Creedon (2003) 

gjorde en studie där vårdpersonalen efter att ha svarat på en enkät sex veckor tidigare fick 

genomgå handhygiensutbildning. I utbildningen ingick att man gick igenom statistik på VRI, 

dess orsaker och kostnader. Personalen fick även lära sig korrekt handtvättsrutin och vilka 

riktlinjer man ska följa gällande handhygien. Resultatet av denna studie visade att kunskapen 

om handhygien ökade från 79 % till 91 % hos personalen.  

År 2006 genomförde Creedon ännu en studie, även denna gång en kvasi-exprementell studie 

på Irland, där han ville studera vårdpersonalens följsamhet gällande rekommenderade 

riktlinjer före och efter att man infört handhygienutbildning. Innan införandet av utbildningen 

observerades vårdpersonalen under fyra veckor för att kunna se deras följsamhet gällande 

handhygien. En enkät delades även ut bland alla studiedeltagare där frågor om attityd, tro och 

kunskap om handhygien efterfrågades.  

Efter dessa fyra veckor införde man interventionsprogrammet vars syfte var att mottagliggöra 

och förstärka följsamheten gällande handhygien bland vårdpersonalen. Genom att man 

informerade personalen om resultaten från den första observationen förstärkte man även deras 

följsamhet. Efter införandet av utbildningen gjorde man nya observationer under fyra veckor 

och gav ut samma enkät som tidigare. Resultatet visade att före införandet av utbildningen 

följde 51 % av personalen riktlinjerna mot 83 % som följde riktlinjerna efter införandet av 

utbildningen. Enkätresultatet visade att personalen hade en positiv attityd till handhygien 

redan innan utbildningen och visade ingen större skillnad efter utbildningen. Det som dock 

ändrades var personalens tro om att händerna skulle bli torrare vid ökad användning av 

handdesinfektion. Kunskapen gällande riktlinjerna var 79-91 % hos personalen innan 

interventionen för att efter interventionen bli 100 %. 

 

En studie av Larson, Quiros och Lin (2007) visar även den att genom att introducera nya 

riktlinjer så ökade följsamheten för handhygien från 24 % till 89 % bland vårdpersonalen på 

40 sjukhus. Ett år innan interventionen besökte författarna sjukhusen under två dagar då de 

samlade in fakta genom observationer av vårdpersonalen. Man undersökte vilka av sjukhusets 

salar hade tillgång till handsprit samt att man gav ut en enkät bland vårdpersonalen som fick 

besvaras anonymt.  
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Precis som studien av Larson et al., (2007) samlade Hussein, Khakoo och Hobbs (2007) i sin 

studie in data på hur följsamheten såg ut innan interventionen genomfördes. Författarna 

observerade olika avd på ett sjukhus under två omgångar. Interventionen bestod av att man 

utbildade vårdpersonalen om indikationer för handhygien. Resultatet visade att följsamheten 

för handtvätt och användning av handsprit ökat från ca 54 % till ca 85 %. Resultatet visar 

dock att det fanns skillnader mellan avdelningar, t ex så ökade inte följsamheten lika mycket 

på barn intensiven som den gjorde på vuxen intensiven. Detta berodde på att det redan fanns 

en hög följsamhet på barn intensiven.  

 

Suchitra, och Devi, (2007) gjorde en studie där vårdpersonalen fick svara på enkätfrågor om 

deras attityd och kunskap gällande handhygien och VRI. Utefter svaren på enkäterna 

formades en utbildning som utfördes i form av lektioner samt observationer.  Testet gjordes 

sedan om efter 6, 12 och 24 månader efter utbildningen. Kunskaperna hos vårdpersonalen 

hade ökat efter 6 månader, t ex hos sjuksköterskor från 5 % före utbildningen till 42 % efter 6 

månader. Vid sista mätningen efter 24 månader hade kunskaperna sjunkit till 15 %. 

 Även i Raskind, Worley, Vinski och Goldfarb (2007) interventions studie sjönk kunskaperna 

3 månader efter utbildningen. Interventionen bestod av utbildning där vårdpersonalen fick lära 

sig att utföra korrekt handhygien, varför det är viktigt och när man ska utföra handhygien.  

Resultatet blev att följsamheten ökade från 89 % till 100 % efter utbildningen, men en sista 

mätning gjordes 3 mån efter utbildningen och då hade siffran sjunkit igen till 89 % 

 

Eböthner et al.,(2008) har gjort en studie gällande följsamheten av handhygien före och efter 

införandet av ett infektionskontrollutbildning. All vårdpersonal samt även städpersonal fick 

regelbundna instruktioner om korrekt hand hygien. Detta gjorde att följsamheten ökade från 

59 % till 79 % efter interventionen. 

 

För att minska de VRI utförde Ngyen et al., (2008) en interventionsstudie där de började med 

att samla in grunddata på ett en urolog avd på ett sjukhus i Vietnam.  

Grunddata bestod av att de undersökte hur många patienter som hade VRI under perioden 1 

april till 31 maj. Efter detta fick all personal genomgå en timmes hygienutbildning. 

Observationer av vårdpersonalen gjordes och resultatet visade att VRI som från början låg på 

3,9 % sjunkit till 1,2 % för att vid sista mätningen ha gått upp till 1,3 %. 

Även Picheansathian et al., (2008) gjorde en liknande studie där deras intervention gick ut på 

att utbilda personalen i handhygien. Personalen fick även möjlighet att träna och få feedback. 
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Innan interventionen låg följsamheten på 6,3 % för de som utförde korrekt handhygien. Man 

gjorde månatliga uppföljningar där man påminde vårdpersonalen om vikten av densamma.  

Sju månader efter interventionen hade följsamheten ökat till 81,2 %. Vårdpersonalen 

påpekade att de tyckte att det var viktigt att man blev motiverad och påmind om korrekt 

handhygien, det ledde till att det blev en vana.  

   

En studie gjord av Bhojani, Costa och Gupta (2008) bland läkare på en barnavdelning med 22 

platser samt på en special avdelning för nyfödda barn, visade att återkommande revisioner 

och utbildning ökar följsamheten för handhygien. Studien gjordes i tre omgångar genom 

observationer under ett år. Första omgången varade i två månader, från mars 2005 till april 

2005. Man observerade läkare under all patientkontakt. Den andra omgången varade under 

juli 2005 och den tredje under mars 2006 till april 2006. Vid kontakt med patienter som var 

infektionskänsliga och räknades till högriskgruppen avbröt man läkaren och påtalade risken 

med att inte utföra handhygien. Detta skedde endast vid den första omgången. Efter första 

omgången diskuterade man tillsammans med läkarna resultaten från observationerna där man 

poängterade hur viktigt det är att utföra korrekt handhygien. Alla läkarna fick även 

information om att ännu en revision skulle göras och den personal man upptäckte hade dålig 

handhygien skulle kallas till ett enskilt samtal. Vid de andra två omgångarna var 

observationerna anonyma. Vid den tredje omgången deltog en ny grupp läkare då läkare ofta 

alternerar mellan olika avdelningar. Resultatet visade stora skillnader bland de mer erfarna 

läkarna, vid den första omgången var följsamheten 14 %, vid den andra omgången 83 % för 

att vid den sista omgången vara 46 %.  

 

 

3.2.2 Affish/Posters 

Många studier har tillsammans med utbildning även använt sig av affischer/posters som en 

påminnelse för vårdpersonalen.  

Creedon (2003) använde sig av denna metod i sin kvasi-exprementell studie på ett sjukhus på 

Irland. Affischer med riktlinjer samt hur man utför hand hygien placerades på olika ställen på 

avd, bl.a. ovanför patienternas sängar. Innan interventionen fann man 152 tillfällen till 

handhygien varav 77 st. utfördes korrekt. Efter interventionen fanns 162 tillfällen till 

handhygien och av dessa utfördes 135st. detta gav en ökning på 51 %. 

 McKinley et al., (2005) gjorde en studie på 5 olika avd på ett sjukhus i USA. Det gjordes en 

datainsamling som bestod av att man tog ut fokusgrupper som fick svara på en kort enkät 
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sedan användes dessa enkäter för att öppna upp en diskussion bland de deltagande. 

Diskussionerna spelades in för att få en bild av vad deltagarna hade för idéer och tankar kring 

det effektivaste sättet att öka följsamheten gällande handhygien. Därefter utformades fyra 

affischer där den första designades av det medicinska departementet. Affischen sattes upp på 

olika platser på avd och fick sitta uppe i 3 mån. Sedan mätte fokusgruppen följsamheten på 

avdelningen.  

Man samlade även in idéer på vilka interventionsmetoder man trodde kunde vara effektiva. 

Utifrån dessa idéer utformades affisch nummer två. Även denna affisch sattes upp på olika 

platser på avdelningen i tre månader. Affisch nummer tre och fyra följde samma procedur 

som den föregående. Genom observationsstudier under dessa perioder såg man att 

följsamheten ökade från 20 % till 37 %.  

 

Creedon (2006) genomförde ännu en kvasi-exprementell studie på Irland där han införde en 

poster kampanj och gav ut informationsbroschyrer speciellt utformad för sin studie. Syftet 

med studien var att öka följsamheten för handhygien.  Resultatet visade en ökning av 

följsamheten från 51 % till 83 % efter interventionen.  

 

Hussein et al., (2007) använde affischer i sin studie där det stod att ”rena händer räddar liv”. 

Dessa affischer sattes upp överallt på sjukhuset och tillsammans med små pins som varje 

anställd fick där det stod ”hygien räddar liv”. Det ökade följsamheten från 54 % till 85 %.  

 

Att använda e -mail samt posters för att beskriva hur korrekt hand hygien ska gå till visade sig 

vara ett effektivt sätt att öka följsamheten (Raskind et al., 2007). Det gjordes 3 mätningar, en 

första mätning för att se hur det såg ut innan interventionen, följsamheten låg då på 89 %. 1 

mån efter interventionen så steg följsamheten till 100 % för att sedan sjunka igen till sista 

mätningen och då hamnade siffran på 89 % igen. 

 

 På ett sjukhus i Vietnamn gjorde Ngyen et al., (2008) en studie där man använde sig av 

affischer för att demonstrera hur man utför korrekt handhygien. Författarna gjorde tre 

observationer och resultatet visade att VRI sjönk från 3,9 % till 1,2 % för att vid sista 

observationen ha ökat till 1,3 %. 

Även Picheansathian et als (2008) studie visade att genom att användandet av affischer som 

påminnelse om korrekt handhygien så ökade följsamheten från 6,3 % till 81,2 %.  
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3.2.3 Tillgänglighet 

För att kunna utföra korrekt handhygien krävs tillgång till material och utrymmen att 

genomföra den på. Creedon (2006) satte i sin studie ut handdesinfektion vid varje patient 

säng, där resultatet visade att följsamheten ökade från 51 % till 83 %.  

Picheansathian et al., (2008) gjorde i sin studie handspriten mer tillgänglig i de allmänna 

utrymmena samt gav all personal egna små flaskor med handsprit. Resultatet visade att 

mängden ml använd handsprit ökade från 2000 ml/månad till 5786 ml/månad.  

 

 

En studie av Eböthner et al., (2008) visade att genom att installera flera behållare innehållande 

handsprit i patienternas rum samt utanför varje patient rum så ökade konsumtionen av 

handsprit med 32,2 %. Personalen fick även en varsin 100 ml flaska med handsprit att bära 

med sig.  Detta visar även Hussein et al., (2007) studie. Genom att sätta handspriten närmare 

patienternas rums ingångar ökade följsamheten från 22 % till 34 %.  

 

 

Giannitsioti et al., (2009) gjorde via observationer av vårdpersonalen tre mätningar. Första 

mätningen visade att följsamheten var 10 % gällande handhygien. Man jämförde sedan två 

patientsalar där man i rum A hade handsprit tillgängligt på väggen i salen. I rum B satte man 

handsprit tillgängligt vid varje patient säng. Därefter gjorde man två mätningar till som visade 

att rum B ökat sin följsamhet till 51,5 %. I rum A såg man ingen större skillnad. Efter alla tre 

mätningar såg man att följsamheten sjönk i rum B till 26,5 % för att i rum A fortfarande inte 

se några större skillnader.  

En studie av Thomas, Berg-Copas, Vasquez, Jackson och Wetta-Hall (2009) undersökte man 

om tillgängligheten av handsprit i mer iögonfallande placering samt närmare patienterna 

skulle få vårdpersonalen att använda handsprit mer. Under kontrollperioden då man hade 

handspriten på de vanliga ställena samt i oförändrat antal (8st) användes 188,8 g handsprit av 

vårdpersonalen. Under den första experiment perioden flyttade man handspriten till mer 

iögonfallande platser samt ökade till 16 st. behållare, då användes 294,1 g handsprit av 

vårdpersonalen. Under det andra och sista experiment perioden ställde man tillbaka 

handspritsbehållarna på de ursprungliga platserna men man utökade till 36 st. behållare. 

Resultatet visade att 214,8 g handsprit användes under denna period.  
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4. Diskussion 
 

4.1 Huvudresultat 

Det finns många anledningar till att följsamheten för handhygien är låg. Studien visar att 

tidsbrist, hud bekymmer, samt kunskaps brist i ämnet är några av de vanligaste orsakerna. 

Utbildning, tillsammans med affischer/posters samt ökad tillgänglighet vad gäller material har 

visat sig vara det mest effektiva sättet att öka följsamheten av handhygien.  

 

 

4.2 Resultatdiskussion 

Studien visar på att det är viktigt att ta reda på vårdpersonalens attityd och kunskap när det 

gäller handhygien för att kunna ta reda på varför följsamheten är så låg. På så vis är det lättare 

att kunna diskutera fram en bra åtgärd som man kan göra för att förbättra denna. Flera av 

studierna (Arenas et al., 2005; Akyol et al., 2005) visar på liknande anledningar till varför 

följsamheten är så låg bland vårdpersonalen. Kunskapsbrist om korrekt handhygien och vilka 

riktlinjer som gäller samt att personalen ansåg att de inte hann utföra handhygien pga. hög 

arbetsbelastning och tidsbrist.  

Personalen ansåg även att de hade dålig tillgång till material som handsprit samt att händerna 

blev torr och ömma om man tvättade händerna ofta.  

 

Picheansathian et al., (2008) tog reda på vårdpersonalens attityd och kunskap i sin studie 

innan man gjorde en intervention. Det visade sig att det enligt personalen inte fanns 

tillräckligt med tid att utföra handhygien korrekt, kunskapen om riktlinjerna var dålig och att 

man ansåg att man fick hudirritation pga. frekvent tvättande av händerna. Personalen fick 

utbildning där de bl.a. fick träna på att utföra korrekt handhygien. Man använde sig även av 

affischer/posters för att påminna personalen om vikten av god handhygien. Handspriten 

gjordes även mer tillgänglig. Det medförde att det blev en ökning av handhygien 

följsamheten. Vårdpersonalen ansåg också att det var ett bra sätt att få dem att bli mer följsam 

när det gällde handhygien.  Efter interventionen så var det nästan ingen som klagade på att 

händerna blev torra och irriterade trots att personalen tvättade och spritade sina händer oftare. 

Det gjordes månatliga påminnelser som motiverade personalen att förbättra handhygien 

rutinerna.  
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Flera studier visar (Creedon 2003; Hussein et al., 2007) att utbildning är ett viktigt verktyg när 

det gäller att få följsamheten bättre bland vårdpersonalen. Bhojani et al.,(2008) visade i sin 

studie hur viktigt det är med utbildning för att personalen ska bli medvetna om problemet och 

att man regelbundet ska hjälpa personalen att hålla en bra standard på handhygien.  

Suchitra et al., (2007) upptäckte i sin studie att det fanns ett behov av att hitta ett system där 

man använder sig av regelbundna utbildningsinsatser för att få personalen att hålla en god 

standard gällande handhygien.  

 Eböthner et al., (2008) kombinerade i sin studie utbildning med ökad tillgänglighet av 

handsprit och kunde på det viset öka följsamheten hos vårdpersonalen. Att öka följsamheten 

med hjälp av affischer/posters som en påminnelse för vårdpersonalen använde Raskind et al., 

(2007); McKinley et al., (2005) i sina studier.  

 

 

4.3 Metoddiskussion 

Den här studien gjordes som en litteraturstudie för att kunna besvara frågeställningarna. 

Författarna har använt sig av tidigare studier som ansågs svara på syftet och frågeställningarna 

i denna studie. Sökningen efter artiklar gjordes i databaserna Medline, Cinahl och Academic 

Search Elite(tabell 1). Författarna har fått fram många artiklar på sökningarna som gjorts och 

artiklarna har sorterats så att titlar och abstracts har stämt med syfte och frågeställningar. Det 

kan därför hända att en del relevanta artiklar kan ha missats. I många av artiklarna har 

validitet och reabilitet fastställts genom att godkända instrument har använts. 

Kvalitetsbedömningen av artiklarna bedömdes enligt en sjugradig skala med riktlinjer från 

Forsberg och Wengström (2003) där (1) om syftet med studien är tydligt beskriven, (2) om 

undersökningsgruppen är tydligt beskrivet, (3) om metoden för studien är tydligt beskriven, 

(4) om analysen är tydligt beskriven, (5) om resultatet är tydligt beskrivet, (6) om signifikanta 

skillnader finns, (7) om studien är etiskt godkänd samt *otydligt beskrivet. 

De artiklar som inte stämde med författarnas syfte och frågeställningar samt de som var 

litteraturstudier exkluderades. Några av artiklarna kan anses vara gamla, men resultatet och 

själva studien är relevant och har därför använts. Styrkan med studien är att flertalet av 

studierna författarna använt sig av kommer från olika delar av världen och visar liknande 

resultat.  
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4.4 Allmän diskussion 

Vår studie visar att låg följsamhet för handhygien är ett problem över hela världen. Eftersom 

god handhygien har visat sig vara ett effektivt sätt att minska VRI är det viktigt att man hittar 

strategier som fungerar för att bibehålla god handhygien. Flera av studierna visar att 

utbildning, tillgänglighet och posters är ett effektivt sätt att öka följsamheten bland 

vårdpersonalen. Däremot så sjunker siffrorna för följsamheten efter en tid efter 

interventionerna. Det är viktigt att man tar reda på varför detta sker. Vad är det som gör att 

man glömmer bort det man nyss har lärt sig? För att en utbildning ska få den effekt man vill 

ha är det viktigt att man tar reda på personalens kunskap. Det är även viktigt att anpassa 

utbildningen till vilken grupp man vänder sig till.  

 

Ericson och Ericson (2009) menar att det är av stor vikt att vara en bra förebild och se till att 

man själv sköter handhygienen korrekt. Våra erfarenheter på sjukhus men även från andra 

vårdinrättningar har visat att många av de sjuksköterskor eller undersköterskor som handleder 

elever säger ”gör inte som jag utan gör som ni lärt er i skolan”, vi tycker att som handledare är 

det otroligt viktigt att man är en bra förebild. Risken om man bara säger så är att studenterna 

kan få intrycket av att det inte är så viktigt med handhygien. 

Med fler resistenta bakterier och sjukdomar som sprids över hela världen är det viktigt att man 

inte bara tänker på att inte sprida dessa bakterier till patienterna utan att man även skyddar sig 

själv och därmed sina närmaste.  

 

Författarnas egna erfarenheter visar att det oftast bara är ordinarie personal som får utbildning 

och blir informerade, det är viktigt att all personal blir informerade om vilka riktlinjer som 

gäller gällande hand hygien. Vikarier borde få reda på dessa och bli informerade om detta 

första dagen de kommer till arbetet. Genom att anordna kortare utbildningar regelbundet så 

ökar möjligheten till att all personal samt vikarier kan delta. Att ha en återkommande dialog 

med vårdpersonalen om handhygien vid t ex avdelningsmöten kan göra personalen mer 

motiverad att följa riktlinjerna. Genom att diskutera och även ta upp aktuell statistik på VRI 

på aktuell arbetsplats ökar förståelsen för vikten av korrekt handhygien. Om arbetsplatsen har 

höga siffror på VRI kan man tillsammans med personalen komma fram till alternativa 

lösningar för att minska dessa. Ansvarigt hygienombud kan verka som en förebild för övrig 

personal. Hygienombudet kan även ansvara för att några gånger/år följa upp hur det ser ut 

med följsamheten på avdelningen.  Ett sätt att minska VRI kan man vara att man sätter ut 

handsprits behållare utanför ingången till avdelningarna med en poster som kortfattat förklarar 



16 
 

vikten av god handhygien. På detta sätt kan man även få anhöriga att sprita händerna och bli 

mer uppmärksam på hur viktigt det är att förhindra smittspridning.  

 

Framtida studier inom området handhygien och dess följsamhet behövs. Man vet vad låg 

följsamhet beror på och hur man kan öka följsamheten.  Det man borde fokusera på är 

frågorna; varför följsamheten sjunker efter en tid och hur kan man bibehålla den goda 

följsamheten efter en intervention?  
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survey of the 
practice of hand 
hygiene in 
haemodialysis 
units: factors 
affecting 
compliance 
 

kvantitativ vårdpersonal på 
nio olika 
dialysavd 

Observationer, 
enkäter 
 
 
Student´s t-
test, ANOVA 
 
 

1,2,3,4,5,6, 
7* 

Bhojani, S. et 
al., 2008 

Hand hygiene: 
Inexpensive and 
an effective tool 

kvantitativ Läkare på en 
barnavdelning 
med 22 platser 
och på en 
avdelning för 
nyfödda 
 

Observationer, 
intervention 
 
 
Benämns ej 

1,2,3,4*, 
5,6,7* 

Creedon, S. 
2003 

Healthcare 
worker´s hand 
decontamination 
practices: 
compliance with 
recommended 
guidelines 

Kvasi-
exprementell 
kvantiativ 
 

Förtest  N=33 st 
Eftertest  N= 40 
st 
 
vårdpersonal 

Observations-
studier med en 
intervention 
samt enkät 
 
Mann-
Whitney U-
test, SPSS, 
MATLAB, 
Chi-Square 
 
 

1,2,3,4,5,6,7, 

Creedon,S. 
2006 

Infection 
control: 
behavioural 
issues for 
healthcare 
workers 

Kvasi-
exprementell, 
observation 

N= 73 N=62 
vårdpersonal 

Observationsst
udie samt en 
enkät-studie 
 

Chi-Square, 
Mann-
Whitney, 
 

1,2,3,4,5,6,7 
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Författare 

och 

 publicerings- 

år 

Titel Design Under- 

söknings- 

grupp 

Data- 

insamlings- 

metod och 

dataanalys-

metod 

Kvalitets-

bedömning 

Eböthner, C. et 
al., 2008 

Impact of an 
Infection 
Control 
Program on the 
Prevalence of 
Nosocomial 
Infections at a 
Tertiary Care 
Center in 
Switzerland 
 

Kvantitativ vårdpersonal Observationsst
udie samt en 
intervention 
 
Chi-square 
test. SNIP 
study center 
 
 

1,2,3,4,5,6*,
7 

Giannitsioti, E. 
et al., 2009 

Does a bed rail 
system of 
alcohol-based 
handrub 
antiseptic 
improve 
compliance of 
health care 
workers with 
hand hygiene? 
Results from a 
pilot study. 
 
 

kvantitativ N= 1275  
Vårdpersonal 

Observationsst
udie 
experiment 
 
Two tailed x2, 
Fischer exact 
tests 

1,2,3,4,5,6,7 

Hussein, R. et 
al., 2007 

Hand hygiene 
practices in 
adult versus 
pediatric 
intensive care 
units at a 
university 
hospital before 
and after 
intervention. 
 
 

kvantitativ N=286 
vårdpersonal 

Observationsst
udie. 
Intervention 
 
Chi-Square 
SAS JMP 
program 
 

1,2,3,4,5,6,7 

Larsson, E. et 
al., 2007 

Dissemination 
of the CDS´s 
Hand Hygiene 
Guideline and 
impact on 
infection rates 
 
 

kvantitativ N= 40 sjukhus  Besök och 
enkäter 
 
 
Z statistic, 
Chi-Square 

1,2,3,4,5,6,7 

McKinley, T. et 
al., 2005 

Focus group 
data as a tool in 
assessing 
effectiveness of 
a hand hygiene 
campaign 
 
 

Kvantitativ/ 
kvalitativ 

Vårdpersonal på 
5 olika 
avdelningar 

Observationer 
och 
diskussioner 
 
Benämns ej 
 

1,2,3,4*,5,6*
7 
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Författare 

och 

 publicerings- 

år 

Titel Design Under- 

söknings- 

grupp 

Data- 

insamlings- 

metod och 

dataanalys-

metod 

Kvalitets-

bedömning 

Nguyen, K.. et 
al., 2008 

Effectiveness of 
an alcohol-
based hand 
hygiene 
programme in 
reducing 
nosocomial 
infections in the 
Urology Ward 
of Binh Dan 
Hospital, 
Vietnam 
 
 

kvantitativ N= 2377 
Vårdpersonal & 
patienter 

Intervention 
 
Chi-Square, 

1,2,3,4,5,6,7 

Picheansathian, 
W. et al., 
2008 

The 
effectiveness of 
a promotion 
programme on 
hand hygiene 
compliance and 
nosocomial 
infections in a 
neonatal 
intensive care 
unit 
 
 
 

Kvasi-
exprementell, 
kvantitativ 

N=26  
sjuksköterskor 

Intervention 
 
Chi-Square, 
Pearson´s 
product 
moment 
correlation 
coefficient, 
and infection 
rates 

1,2,3,4,5,6,7, 

Raskind, C.H.et 
al., 2007 

Hand hygiene 
compliance rate 
after an 
educational 
intervention in a 
neonatal 
intensive care 
unit 
 
 
 

kvantitativ vårdpersonal Observations-
studie, 
intervention 
 
SAS version 
9,1,  
2-tail 

1,2,3,4,5,6,7 

Suchitra, JB. et 
al.,  2007 
 
 

Impact of 
education on 
knowledge, 
attitudes and 
practices among 
various 
categories of 
healthcare 
workers on 
nosocomial 
infections 
 
 
 

Kvantitativ N=150 
vårdpersonal 

Enkätstudie, 
observations-
studie 
 
Chi-Square, 
Fisher exact 
test, SPSS 
11.0, Systat 
8.0 
 

1,2,3,4,5,6,7 
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Författare 

och 

 publicerings- 

år 

Titel Design Under- 

söknings- 

grupp 

Data- 

insamlings- 

metod och 

dataanalys-

metod 

Kvalitets-

bedömning 

Thomas, B.W. 
et al., 2009 

Conspicuous vs 
customary 
location of hand 
hygiene agent 
dispensers of 
alcohol-based 
hand hygiene 
product usage in 
an intensive 
care unit 

Kvantitativ vårdpersonal Prospektiv 
observations 
studie 
 
Våg av market 
Detecto, 
Model6735 
 
Chi-Square 

1,2*, 3,4*, 5, 
6, 7 

 
1: Är syftet tydligt beskrivet   

2: Är undersökningsgruppen tydligt beskriven  

3: Är metoden för studien tydligt beskriven  

4: Är analysen tydligt beskriven 

5: Är resultatet tydligt beskrivet 

6: Finns signifikanta skillnader 

7: Är studien etiskt godkänd 

*Är studien otydligt beskriven 
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Bilaga 2. 
 
Tabell 3. Analyserade artiklarnas författare, syfte och resultat gällande följsamhet med 
handhygien hos omvårdnadspersonal. 
 
Författare 
 

Syfte Resultat 

Akyol, A.D. 
2005 

Undersöka sjuksköterskors 
utföranden och åsikter om 
handtvätt.  
Undersöka vilka riskfaktorer som 
finns för dålig följsamhet gällande 
handhygien bland ssk.  
Identifiera kvaliteten av handtvätt 
bland ssk samt undersöka deras 
beteende vid handtvätt gällande 
lortiga och rena aktiviteter. 
 
 

Handhygien kunskapen var låg och 
anledningen till detta berodde 
enligt vårdpersonalen på tidsbrist, 
hög arbetsbelastning och dålig 
tillgång till material. 
Hudirritationer pga. frekvent 
tvättande av händer. 
  

Arenas, D. et al ., 2005 
 

Undersöka andelen av följsamhet 
vid hand hygien och användning av 
handskar 

Följsamheten för handhygien innan 
patientkontakt var 13,8 % och efter 
patientkontakt var följsamheten 
35,5%. Att använda handskar 
gjorde 92,9 % av vårdpersonalen.  
 
 

Bhojani, S. et al., 2008 Att undersöka om man följer 
WHO:s riktlinjer gällande 
handhygien inom vården samt om 
dessa riktlinjer och nationella 
kampanjer har gjort någon skillnad 
gällande handhygien.  
 

Visar att vårdpersonal ibland kan 
avvika från korrekt handhygien 
rutiner, men regelbundna och 
positiva påminnelser kan få dem att 
återgå till korrekta rutiner.  

Creedon, S.A. 2003 Att observera vårdpersonalens 
följsamhet gällande handhygien 
riktlinjer före och efter att man 
infört ett handhygiensprogram. Ett 
annat syfte var att undersöka om 
vårdpersonalens kunskap och 
attityd förändrats efter införandet 
av handhygiensprogrammet.  
 
 

Införandet av 
handhygienprogrammet ökade 
följsamheten från 51 % till 83 
%.gällande att följa riktlinjerna.  
Personalen ansåg också att deras 
hudkondition blev bättre. En 
kunskapsökning när det gäller 
riktlinjerna kunde också ses.  

Creedon, S.A. 2006 Observera vårdpersonal följsamhet 
med gällande riktlinjer ang. 
handhygien före och efter ett 
utbildningsprogram. 

Resultatet visade att före införandet 
av programmet följde 51 % av 
personalen riktlinjerna mot 83 % 
som följde efter programmet. 
Enkätresultatet visade ingen större 
skillnad efter programmet. 
Kunskapen gällande riktlinjerna 
var 79-91 % hos personalen innan 
interventionen för att efter 
interventionen bli 100 %. 
 

Eböthner, C. et al., 2008 Studiens effekt av ett multimodell 
infektionsprogram på 
vårdrelaterade infektioner 
 
 

Följsamheten ökade med 20 % 
efter interventionen 
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Författare 
 

Syfte Resultat 

Giannisioti, E. et al., 2009  Att undersöka om det blev någon 
skillnad i följsamhet gällande hand 
hygien om man ökade 
tillgängligheten till handsprit vid 
varje patient säng. 

Följsamheten ökade i det rum som 
man satt handsprit vid varje säng, 
medan i det rum där handspriten 
satt på väggen så märktes ingen 
skillnad. Följsamheten gick dock 
ner efter sista mätningen 
 

Hussein,R.,et al., 2007 Att ta reda på vårdpersonalens 
utförande av handhygienen före 
och efter ett utbildningsprogram. 
 

Resultatet blev att vårdpersonalen 
tvättade och spritade händerna 
oftare efter interventionen 

Larsson, E., et al., 2007 Utvärdera införandet och 
följsamheten med de nya 
rekommenderade riktlinjerna, 
jämföra vårdrelaterade infektioner 
före och efter införandet av 
riktlinjerna.  
 

När riktlinjerna infördes ökade 
följsamheten från 24 % till 89 % 

McKinley, T. et al., 2005 Att planera, genomföra och 
utvärdera en hand hygien kampanj 
på 5 olika intensiv avd 
 

Man ökade följsamheten från 20 % 
till 37 % i genomsnitt på alla 
avdelningar 

Nguyen, K., et al., 2008 Att utgöra effekten av hand hygien 
för att minska vårdrelaterade 
infektioner på en utvecklings 
sjukhus 

Man såg att vårdrelaterade 
infektioner gick ner efter första 
mätningen från 3.9% till 1,2 % för 
att sedan stiga igen till 1,3 % 
 

Picheansathian, W. et al., 2008 Identifiera effekten på ett stödjande 
program om handhygien och 
effekten på vårdrelaterade 
infektioner på en neonatal avd i 
Thailand 
 

Följsamheten ökade från 6,3 % tills 
efter sista mätningen 7 mån efter 
interventionen till 81,2% 

Raskind, C.H. et al., 2007 För att se hur följsamheten på en 
neonatal intensiv vårds avdelning 
var innan och efter intervention 

Följsamheten ökade efter 
interventionen från 89 % till 100 % 
sen efter 3 mån gick följsamheten 
ner till 89 % 

Suchitra, JB. et al ., 2007 Förstå nivån på kunskapen, 
attityder och utförande bland 
vårdpersonal gällande 
handhygienen. 

6 mån efter interventionen så 
ökades kunskaperna och 
attityderna, men sedan sjönk 
siffrorna igen. 
 

Thomas, B.W et al., 2009 Att utvärdera om omplacering av 
handspritsbehållare till mer 
iögonfallande platser samt nära 
patienterna skulle öka 
vårdpersonalens användning av 
handsprit.  
 

Handsprits användningen ökade 
signifikant vid omplacering till mer 
iögonfallande platser. 
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