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Introduktion: En god följsamhet till rätt handhygien- och klädrutiner minskar risken för 

smittspridning. En av operationspersonalens viktigaste uppgifter är att förebygga infektioner. 

Följsamhet till handhygien- och klädrutiner skyddar både patient och personal från infektioner. 

 

Syfte: Att undersöka och sammanställa operationspersonalens följsamhet till kläd– och 

handhygienrutiner på operationsavdelning.                                                                              

Metod: En deskriptiv systematisk litteraturstudie utfördes, där databaserna PubMed, Cinahl och 

ScienceDirect genomsöktes. Efter granskning och analys valdes tio vetenskapliga artiklar ut att 

inkluderas i resultatet, fem med hög kvalitet och fem med medelhög kvalitet.                                         

Resultat: Fungerande följsamhet till handhygien- och klädrutiner kunde bero på god information 

angående rutinerna. Personalen hade god följsamhet till att avlägsna smycken innan de gick in på 

operationsavdelningen. Bristande följsamhet till handhygien- och klädrutiner på operationssal var 

exempelvis otillräckligt utförd handdesinfektion samt brister i användandet handskar. Bristerna 

berodde dels på en negativ inställning och attityd, men även på dålig kunskap om handhygien- 

och klädrutiner.              

Slutsats: Totalt tio vetenskapliga studier togs med gällande kläd- och handhygienrutiner. I dessa 

upptäcktes brister i handhygien- och klädrutiner men också det som fungerade i rutinerna. Det 

framkom även skillnader bland operationspersonalens följsamhet till handhygien- och 

klädrutiner. 



ABSTRACT (English)     

Title: Compliance to hand hygiene- and clothing routines on operation 

department 

Faculty: Health, Science and Technology   

Course: Degree project - nursing,15 ECTS  

Authors: Robert Dagvall & Petra Lindqvist 

Supervisor: Catrine Björn 

Examiner: Kaisa Bjuresäter 

Examiner: Marie-Louise Hall-Lord 

Pages: 35 

Date for the examination: 2018-05-30 

Keywords: hygiene, operating instruments, operating room, compliance, 

perioperative care. 

Introduction: Good follow-up to proper hand hygiene and clothing routines reduces the risk of 

infection spread. One of the operational personnel's most important tasks is to prevent infections. 

Compliance with hand hygiene and clothing routines protects patients and personnel from 

infections. 

Aim: To investigate and compile operational personnel compliance with hand hygiene- and 

clothing routines in the operations department. 

Method: A descriptive systematic literature study was conducted using the databases PubMed, 

Cinahl and Science Direct. After examination and analysis, ten scientific studies were selected to 

be included in the results, five with high quality and five with medium quality. 

 
Results: Functional compliance with hand hygiene and clothing routines could be due to good 

information about the routines. The staff had good adherence to removing jewelry before entering 

the operations department. Inadequate compliance with hand hygiene and clothing routines in the 

operating room were, for example, insufficient hand disinfection and shortcomings in the use of 

gloves. The shortcomings were due to a negative attitude and attitude, but also to poor knowledge 

of hand hygiene and clothing routines. 

Conclusion: A total of ten scientific studies were carried out with current hand hygiene- and 

clothing procedures. In these, defects were discovered in hand hygiene- and clothing routines, but 

also in the hygiene routines. There were also differences among operating personnel in 

compliance with hand hygiene- and clothing routines.          
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Introduktion 

Inom all hälso- och sjukvård är god hygien viktigt för att motverka infektioner och minska 

smittspridning. Vårdpersonal kan med basala hygienrutiner förhindra att infektioner och 

smittspridning uppstår (SOSFS 2015:10). En god följsamhet till klädrutiner på 

operationsavdelning har visat sig vara ett bra sätt för att förebygga postoperativa infektioner 

(McHugh, Corrigan, Hill & Humphreys, 2013). Även korrekt handhygien har visat sig skydda 

både patient och personal från infektioner. För en ökad förståelse kring personalens följsamhet 

till handhygien- och klädrutiner på operationsavdelningar, görs en sammanställning av 

vetenskaplig litteratur gällande detta.  

Bakgrund 

Historik om hygienrutiner på operationssalar  

Vårdhygien började uppmärksammas under 1800-talets mitt under Krimkriget. Florence 

Nightingale lyckades sänka frekvensen vårdrelaterade infektioner och dödlighet på ett 

militärsjukhus genom bland annat tillämpning av handhygien. Ungefär samtidigt började en 

ungersk läkare vid namn Ignaz Semmelweis lära ut handhygien till sina läkarstudenter, då han 

upptäckt att detta minskade fallen av barnsängsfeber. Han hade funnit att fler fall av 

barnsängsfeber uppstod då läkarna gick mellan obduktioner och förlossning utan att tvätta sina 

händer (Spruce, 2013). I Sverige startade utbildningen till operationssjuksköterska år 1919, där 

bland annat hygien var en av hörnstenarna i utbildningen. I utbildningen ingick hur 

operationsområdet på patienterna skulle tvättas och draperas, samt hur operationssalarna skulle 

städas. Det fanns en klar bild av att renhet och sterilitet motverkade smittspridning och 

infektioner. Aseptik blev en arbetsteknik vid operativa ingrepp och än idag är detta 

operationssjuksköterskornas ansvarsområde (Lindwall & von Post, 2012). 

Patientsäkerhet och vårdskador  

Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivare bedriva ett patientsäkert arbete och dess 

personal ska upprätthålla detta. Med patientsäkerhet menas att förhindra uppkomst av 

vårdskador och andra komplikationer. Med vårdskada menas enligt denna lag lidande, 

kroppslig eller psykisk skada, sjukdom samt dödsfall, som kunde ha undvikits om rätt åtgärder 

utförts. Förebyggande av sjukvårdsrelaterade infektioner, speciellt postoperativa infektioner, är 

ett grundläggande ansvar för den perioperativa personalen (Hopper & Moss, 2010). Enligt 

Socialstyrelsen drabbas cirka 100 000 patienter årligen av vårdskador där vårdrelaterade 

infektioner är vanligast. Vårdskadorna beror vanligen på urinvägsinfektioner, postoperativa 

infektioner men också skador från läkemedel. I en journalgranskningsstudie under åren 2013 – 

2015 fann man en uppskattad årlig kostnad på cirka 7 miljarder per år och cirka 800 000 extra 

vårddagar per år på grund av vårdskador (Sveriges Kommuner och Landsting, 2016). 

 

Definition av rutin  

 

Socialstyrelsen utarbetar riktlinjer (policys) som ska leda till användandet av vetenskapligt 

utvärderade metoder inom hälso- och sjukvård. Krav ställs inom flera områden på att 

arbetsgivaren skriftligen ska upprätta rutiner och instruktioner. Rutiner beskriver ett i förväg 

bestämt tillvägagångssätt som ska vara så likformigt som möjligt, för att uppnå ett visst syfte. 

Rutinen talar om vilka aktiviteter som ska göras, i vilken ordning och vem som har ansvar för 
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detta. Vårdgivare och de som bedriver verksamhet ansvarar för att rutinerna följs av personalen. 

I ansvaret ingår att ta fram de rutiner som behövs för att säkerställa att rutinerna följs (SOSFS 

2015:10).  

 

Definition av följsamhet 

I svenska språket har ordet följsamhet flera betydelser. Följsamhet i betydelsen följsamhet till 

rutiner definieras vanligtvis inte. I vetenskaplig litteratur används ofta begreppet adherence när 

följsamhet till instruktioner och rutiner ska beskrivas. Översatt betyder adherence `the fact of 

someone behaving exactly according to rules, beliefs, etc´, vilket antyder att följsamheten har 

ett mått av personlig övertygelse om att följsamheten är av vikt och har ett begripligt syfte. 

Adherence kan ibland användas synonymt med compliance. Compliance översätts med `the act 

of obeying an order, rule, or request` vilket snarare beskriver följsamhet utan övertygelse om 

att det är av vikt att vara följsam (Cambridge Dictionary, 2018).  
 

 

Basala hygienrutiner   

All personal inom vård och omsorg ska tillämpa basala hygienrutiner vilket innefattar 

handhygien- och klädrutiner. Syftet med basala hygienrutiner är att förhindra smittöverföring. 

I basala handhygienrutiner ingår att tvätta och desinficera händerna på ett korrekt sätt samt att 

använda handskar korrekt. I klädrutiner ingår att använda arbetskläder och skyddskläder på ett 

korrekt sätt (Vårdhandboken, 2017). 

   

 

Klädrutiner på operationsavdelningar 

 
Med klädrutiner menas användande av korrekt arbetsdräkt, det vill säga, av tätt vävt material 

med muddar, användande av förkläde, handskar, munskydd och mössa som täcker allt hår. På 

en operationsavdelning gäller allmänna klädrutiner men också att operationspersonal har en 

specialarbetsdräkt i bakterietätt material för att hindra bakteriebehängda hudsediment att 

förorena operationssåret. Under operationen skyddar en steril operationsrock, 

specialarbetsdräkten och ger en steril yta mot det sterila operationsfältet. Den sterila rocken är 

tillverkad av ett tätt material, till exempel non woven, är engångs och ibland också vätsketät, 

vilket minskar bakterieantalet i operationssalen. Vanligt bomullstyg släpper lätt igenom 

bakterier och mikroorganismer och är mindre lämpligt. Specialarbetsdräkten ska bytas dagligen 

eller vid nedsmutsning och får inte bäras utanför operationsavdelningen. Om personal lämnar 

avdelningen bör en knäppt rock bäras utanpå arbetsdräkten (Hansen, Loraas, Brekken, 2012). 

Alla på operationssalen ska ha mössa eller huva när de vistas på operationssalen (McHugh et 

al., 2013). Hår och skägg ska täckas för att hindra hårstrån att kontaminera operationssåret. 

Munskydd och ögonskydd ska användas för att hindra salivdroppar att kontaminera 

operationssår och sterilt område samt för att skydda personalen från stänk. Operationsteamet 

ska använda sterila handskar och dubbla handskar när risk för handskperforation föreligger 

(Vårdhandboken, 2016; Hansen, Loraas, Brekken, 2012). 

 

Handhygienrutiner på operationsavdelningar 

Med handhygien menas handtvätt med tvål och vatten samt handdesinfektion med 

alkoholbaserade medel. Handtvätt bör ske direkt när man kommer till operationsavdelningen, 

före och efter patientkontakt, vid kontakt med blod och annat smittsamt material, före och efter 

matrast, före och efter toalettbesök, innan man lämnar avdelningen samt om händerna är synligt 
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smutsiga. Handdesinfektion med alkoholbaserade medel bör användas i situationer när 

händerna inte är synligt smutsiga som till exempel när handskar tagits av eller man tagit i ett 

dörrhandtag (Spruce, 2013). Enligt Langston (2010) beskrevs följsamhet till handhygienrutiner 

som alla tillfällen då personalen kunde tvätta sina händer med tvål och vatten eller använde 

alkoholbaserade medel för att desinficera händerna före och efter patientkontakt. Huden kan 

aldrig vara helt steril men det går att minska antalet mikroorganismer på den. Transienta 

(tillfälliga) bakterier och vissa resistenta bakterier kan försvinna med effektiv handtvätt med 

alkoholbaserade medel. Det finns två olika metoder för handantiseptik, en där händerna tvättas 

3 - 5 minuter med antiseptisk lösning, samt en där händerna först tvättas med tvål och vatten 

och sedan gnids in med en alkoholbaserad lösning. När man ska torka sig håller man pappret i 

ena handen och torkar den andra handen tills hand och fingrar är torra, för att sedan skifta och 

torka den andra handen. Underarmarna torkas genom samma procedur (Hopper & Moss, 2010). 

En korrekt utförd handhygienrutin är ett enkelt sätt att förebygga infektion, men hälso- och 

sjukvårdspersonalens följsamhet har visat sig vara långt ifrån idealisk (Marques et al., 2017). 

Skyddshandskar tas på vid arbetsmoment där händerna kan komma att förorenas av urin, 

avföring och andra kroppsvätskor (Socialstyrelsen, 2006). Enbart handdesinfektion av 

händerna räcker inte för att göra dem smittfria. Handskar minskar den mängd smittämnen som 

når handen. Operationslaget använder dubbla sterila handskar och de kan ge ett visst skydd mot 

stickskador. Operationshandskar ska vara opudrade, av lämplig typ och god kvalitet samt 

allergitestade. (Hansen, Loraas, Brekken, 2012). Trots att handskar ska avlägsnas och händerna 

spritas mellan patientkontakt och vidrörande av omgivande ytor, så utförs det inte alltid. Smuts 

från handskar behöver inte alltid vara synligt för personalens ögon. När organismer överförs 

till ytor finns det risk för vidare spridning (Ali & Wilson, 2017). 

 

Operationssjuksköterskans ansvar 

Riksföreningen för operationsvård (RFOP) beskriver operationssjuksköterskans yrkesroll i det 

perioperativa omvårdnadsarbetet. Operationssjuksköterskan ansvarar före, under och efter det 

kirurgiska arbetet för att det ska bli en god, patientsäker omvårdnad. Hen ska tänka över och 

utvärdera den perioperativa omvårdnaden så att rutiner och förfaringssätt bedrivs enligt evidens. 

Samtidigt ska hen ansvara för att det tas hänsyn till de hygieniska och aseptiska grundreglerna 

vid den kirurgiska operationen för att förhindra eller minimera risken för smitta och 

smittspridning (Riksföreningen för operationssjukvård, 2011). 

Problemformulering 

Det finns både nationella och internationella riktlinjer för hur personal på operationsavdelningar 

ska utföra handhygien och vara klädda. Handhygien- och klädrutiner syftar till att förhindra att 

patienter drabbas av vårdrelaterade infektioner och är ett led i patientsäkerhetsarbetet. Trots 

detta kan det finnas brister i följsamheten till rutinerna. För att undersöka följsamhet till 

handhygien- och klädrutiner på operationsavdelningar behövs en sammanställning av tidigare 

forskning. Detta kan utgöra en god kunskapsbas inför åtgärder för att bibehålla redan god 

följsamhet men också för att förbättra svag följsamhet till handhygien- och klädrutiner på 

operationsavdelningar.  

 

Syfte 

Att undersöka och sammanställa aktuell vetenskaplig litteratur om operationspersonals 

följsamhet till handhygien- och klädrutiner på operationsavdelningar. 
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Fråga/frågeställningar 

Hur följsam är operationspersonal till handhygien- och klädrutiner? 

Vilka brister finns hos operationspersonal gällande följsamhet till handhygien- och klädrutiner? 

Vad bidrar till att handhygien- och klädrutiner följs? 

Hur är följsamheten till handhygien- och klädrutiner hos olika professioner på 

operationsavdelningar?  

Metod 

Design 

En deskriptiv systematisk litteraturstudie utfördes. Syftet med en litteraturstudie är att 

undersöka och sammanställa tidigare forskning inom det valda området. Det innebär att utifrån 

en vetenskaplig frågeställning samt ett syfte, systematiskt planera sökning av vetenskapliga 

studier ur vilka relevant information kan hämtas, som sedan sammanställs till ett resultat. Detta 

ger en översikt av den samlade aktuella vetenskapliga kunskapen. En litteraturstudies resultat 

är avhängigt inkluderade vetenskapliga studiers kvalitet. Därför ingick i litteraturstudiens 

metod att inkludera och exkludera de vetenskapliga studierna utifrån resultatet av 

kvalitetsgranskningen. (Polit & Beck, 2008).    

Val av litteratur och inklusionskriterier 

Både nationella och internationella studier söktes i databaserna PubMed, Cinahl och 

ScienceDirect, då dessa innehåller forskning inom omvårdnadsvetenskap och medicinsk 

vetenskap. Då syftet var att undersöka operationspersonals följsamhet till handhygien- och 

klädrutiner på operationsavdelningar, valdes sökorden hygiene, operating room, operating 

theatre, adherence, perioperative nursing,health personnel,protective clothing och perioperative 

care. Booleriska termen ”AND” användes för att begränsa sökningarna. Sökorden hittades via 

fritextsökningar i databaserna. Ingen manuell sökning genomfördes.  

Inklusionskriterierna för studierna var att dessa skulle vara peer reviewed, inte äldre än tio år, 

vara granskade av en etisk kommitté, och finnas tillgängliga i fulltext. Ingen begränsning fanns 

huruvida studierna skulle vara kvantitativa eller kvalitativa. 

Urvalet av de vetenskapliga studierna via sökordens användning i databaserna skedde i tre steg. 

Vid första urvalet lästes titlar och abstrakt varvid studier relevanta för litteraturstudiens syfte 

inkluderades tills vidare. Vid andra urvalet lästes studierna i fulltext och om de fortfarande 

ansågs relevanta fortsatte de vidare till urval tre (Polit & Beck, 2008). Vid urval tre granskades 

studierna med hjälp av granskningsmallar av Willman, Stoltz & Bathsevani (2006) och 

Forsberg & Wengström (2008). Studierna fick under urvalets gång nummer i den ordning de 

inkluderades, dels för att förtydliga eventuella dubbletter, dels för att göra den fortsatta 

granskningen enklare. Sökningsprocessen finns återgiven i tabell 1. 
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Tabell 1. Beskrivning av sökstrategi gällande vetenskapliga studier från databaserna PubMed, 

Cinahl och ScienceDirect. Urval 1: Valda studier efter lästa titlar och abstrakt, urval 2: efter 

genomläsning av hela studier, urval 3: slutgiltigt urval och den numrering studierna fick. 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Urval 

1 

Urval 

2 

Urval 

3 

Numrering 

av studier 

PubMed  

14 Nov 2017 

Hygiene AND Perioperative nursing 20 8 3 1 1 

PubMed 

27 Dec 2017 

Hygiene AND perioperative care 262  8  4 1 1 

PubMed 

28 Dec 2017 

Hygiene AND perioperative 111 4 3 2 1,2 

PubMed  

29 Dec 2017 

Hygiene AND Adherence AND 

perioperative 

24 4 2 2 1,2 

PubMed 

29 Dec 2017 

Hygiene AND compliance AND operating 

room 

8 5 5 5 2,3,4,5,6 

Cinahl  

2 Jan 2018 

Hygiene AND Adherence AND operating 

room 

10 1 1 1 7 

PubMed 

2 Jan 2018 

Adherence AND hygiene AND operating 

room 

41 5 4 4 1,4,5 

PubMed 

2 Jan 2018 

Guideline OR Adherence AND Health 

personnel AND infection control AND 

operation room AND protective clothing 

10 4 1 1 4 

PubMed  

6 Jan 2018 

Operatingroom AND hygiene 60 3 3 3 4,8 

PubMed  

6 Jan 2018 

Operating theatre AND hygiene 80 5 2 2 4,8 

ScienceDirect  

30 Mars 2018 

Hygiene AND Adherence AND Operating 

theatre 

53 5 5 2 9,10 

 

Kvalitetsgranskning av studier 

De utvalda vetenskapliga studierna kvalitetsgranskades med hjälp av två olika 

granskningsmallar, där en granskningsmall är utformad för kvantitativa studier och den andra 

för kvalitativa studier. Granskningsmallarna som används är ursprungligen skapade av 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) och därefter har Forsberg och Wengström (2008) skapat 

en modifierad version av dessa. Genom användning av granskningsmallarna, granskades 

problemområde, urval, metod, analys, resultat och slutsats. Frågor i granskningsmallarna, 

besvarades med ja eller nej där svarsalternativet ja gav en poäng och svarsalternativet nej noll 

poäng. Poängen räknades sedan ihop och summan omvandlades till procent. De vetenskapliga 

studier som fick en procentsats mellan 80 och 100 % bedömdes ha en hög kvalitet. De 

vetenskapliga studier som fick en procentsats mellan 60 och 79 % bedömdes ha en medelhög 

kvalitet och en procentsats på 59 % och lägre bedömdes ha låg kvalitet enligt Forsberg och 
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Wengström (2008). Efter kvalitetsgranskningen inkluderades fem vetenskapliga studier med 

hög kvalitet och fem vetenskapliga studier med medelhög kvalitet (bilaga 1).   

Analys 

 
Studierna som analyserades var både kvalitativa och kvantitativa och berörde både handhygien- 

och klädrutiner. Fyra av de vetenskapliga studierna svarade mot följsamheten till 

handhygienrutiner på operationsavdelning, fyra studier svarade mot följsamhet till klädrutiner 

på operationsavdelning och två studier svarade mot både handhygien- och klädrutiner på 

operationsavdelning. Nio av de inkluderade studierna var kvantitativa observationsstudier, en 

studie var en kvalitativ observationsstudie och en studie var både kvalitativ och kvantitativ 

observationsstudie (tabell 2).  

 

Tabell 2. Inkluderade vetenskapliga studiers design samt fokus för den  

vetenskapliga studien: Följsamhet till kläd- och/eller handhygienrutiner. 
Inkluderade 

vetenskapliga 

studier 

Design                     

Kvantitativ      Kvalitativ 

Följsamhet till 

klädrutiner 

Följsamhet till 

handhygienrutiner 

1 X   X 

2 X  X X 

3 X   X 

4 X  X  

5 X  X  

6 X  X  

7 X   X 

8  X  X 

9 X X X X 

10 X  X  

 

Studierna som inkluderats lästes i sin helhet flera gånger för att sedan diskuteras mellan 

författarna. Då flertalet studier var kvantitativa analyserades kvantitativa variabler för att finna 

följsamhet till handhygien- och klädrutiner, detta presenteras i tabell 3 och 4 i resultatdelen. För 

att analysera resultatet användes också tematisk analys. Studierna lästes och olika teman 

kopplades till litteraturstudiens syfte och frågeställningar markerades. Sedan kondenserades de 

olika teman och sorterades utifrån likheter och skillnader samt slutligen grupperades de i olika 

kategorier. Kategorierna rubriksattes och utgjorde ramen för litteraturstudiens resultat (Polit & 

Beck, 2008). 

 

Forskningsetiska övervägande 

Att göra etiska överväganden är viktigt vid en litteraturstudie. Kontroller som gjorts av 

inkluderade studier är att de ska ha genomgått peer review förfarande samt vara granskade av 

en etisk kommitté. Forskare i inkluderade studier har ansvaret att resultat rapporteras 

fullständigt och noggrant. Såväl negativa, otillräckliga som positiva resultat ska publiceras. De 

vetenskapliga studier som ingår i litteraturstudien har återgetts på ett så objektivt sätt som 

möjligt. Framställningen har gjorts så tydlig som möjligt och inget resultat har uteslutits eller 

förvrängts under analysen. Alla inkluderade studiers resultat redovisas i litteraturstudien i den 

mån resultatet svarat mot litteraturstudiens syfte. Enligt lagen om etikprövning av forskning 

som avser människor (SFS, 2003:460) behöver inte ett högskolearbete på̊ grund- eller 

avancerad nivå genomgå etikprövning.   
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RESULTAT 

Resultatet av de tio inkluderade vetenskapliga studierna som utgör denna litteraturstudies 

resultat, presenteras i löpande text och i tabeller. De presenteras även med: författare, år och 

land, studiens titel, syfte, design/metod, resultat och kvalitetsbedömning i bilaga 1. Fyra av de 

vetenskapliga studierna svarade mot följsamheten till handhygienrutiner på 

operationsavdelning, fyra studier svarade mot följsamhet till klädrutiner på operationsavdelning 

och två studier svarade mot både handhygien- och klädrutiner på operationsavdelning. Nio av 

de inkluderade studierna var kvantitativa observationsstudier, en studie var en kvalitativ 

observationsstudie och en studie var både kvalitativ och kvantitativ observationsstudie (tabell 

2). Resultatet i löpande text presenteras i fyra kategorier: Följsamhet till handhygien- och 

klädrutiner, Fungerande följsamhet till handhygien- och klädrutiner, Brister i följsamhet till 

handhygien- och klädrutiner, och Beskrivning av olika professioners följsamhet till 

handhygien- och klädrutiner. 

 

Följsamhet till handhygien- och klädrutiner 

 

Resultatet i kategorin följsamhet till handhygien och klädrutiner bygger på åtta studier 

(Erichsen Andersson, Bergh, Karlsson, Eriksson & Nilsson 2012; Weinshel et al., 2015; 

Swenne & Alexandrèn 2012; Mackain-Bremner, Owens, Wylde, Bannister & Blom 2008; 

Davis, Kao, Fleming & Aloia2017; Laurikainen, Rintala, Kaarto & Routamaa 2015; Krediet, 

Kalkman, Bonten, Gigengack & Barach 2011 och Tartari & Mamo 2011).  

Följsamhet till handhygienrutiner (tabell 3) beskrivs i fyra studier, medan följsamhet till 

klädrutiner (tabell 4) beskrivs i sex studier.  Samtliga studier har beskrivit följsamhet till 

handhygien- och klädrutiner, observationer har skett på olika sätt och olika 

datainsamlingsinstrument har använts. Exempel på följsamhet till olika moment som 

observerades i olika studier under den intraoperativa processen var; handdesinfektion innan 

öppnande av sterilt material, handdesinfektion innan användning av handskar, korrekt utförd 

steril handtvätt samt vilken typ av klädsel som användes av personalen på 

operationsavdelningen. Detta ställdes i relation till de riktlinjer som fanns på respektive 

operationsavdelning. I en studie som utfördes på ett sjukhus i sex olika länder (låg - hög 

inkomstländer), Argentina, Grekland, Ungern, Indien, Nepal och Sydafrika undersöktes den 

genomsnittliga följsamheten till den preoperativa handtvätten och till klädrutiner på 

operationsavdelningar. Följsamheten till den preoperativa handtvätten visade ett medianvärde 

på 71 % och följsamheten till klädrutiner visade ett medianvärde på respektive 75 %. Sjukhuset 

i Grekland, som var ett höginkomstsjukhus, hade lägst följsamhet till handhygien och 

klädrutiner med en följsamhet på 50 % gällande preoperativ handtvätt och 25 % gällande 

klädrutiner (Weinshel et al., 2015).  

 

 

Tabell 3. Följsamhet till handhygienrutiner i procent samt studienummer 

Rutiner Följsamhet (%) Studienummer 

Handhygienrutiner 17 % 1 

Handhygienrutiner 42 % 6 

Handhygienrutiner 45 % 9 

Handhygienrutiner 71 % 2 
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Tabell 4. Följsamhet till klädrutiner i procent samt studienummer 

Rutiner Följsamhet (%) Studienummer 

Klädrutiner 50 % 10 

Klädrutiner 59 % 4 

Klädrutiner 60 % 3 

Klädrutiner 75 % 2 

Klädrutiner 78 % 5 

Klädrutiner 87 % 9 

 

 

Fungerande följsamhet till handhygien- och klädrutiner 

Fungerande följsamhet till handhygien- och klädrutiner berodde bland annat på god information 

angående rutinerna. Det var framgångsrikt om informationen gavs av både 

sjukhusorganisationen och av kollegor. Utifrån en självskattningsenkät bedömde personalen sin 

kunskap om handhygien- och klädrutiner. Majoriteten av de som svarade på enkäten ansåg att 

deras följsamhet hade blivit bättre efter att det fått undervisning om handhygien- och klädrutiner. 

Dock fanns det en liten andel av personalen som redan ansåg att de hade bra följsamhet till 

handhygien- och klädrutiner och att de inte behövde mer information om detta (Swenne & 

Alexandrèn, 2012). Att personalen använder munskydd på operationssalen tycktes vara en väl 

fungerande rutin. Användning av munskydd medförde också att risken för självkontaminering 

minskade. Användande av munskydd innebar att personalens egna händer vidrörde ansiktet i 

mindre utsträckning (Megeus, Nilsson, Karlsson, Eriksson & Erichsen Andersson, 2015). Att 

inte använda ringar samt att utföra korrekt steriltvätt av händerna tycks vara andra 

välfungerande rutiner (Mackain-Bremner, Owens, Wylde, Bannister & Blom, 2008). Även en 

studie av Tartari & Mamo (2010) visade att operationspersonalen var följsam till att avlägsna 

ringar och klockor innan de gick in i operationssalen. Resultat visade också att steriltvättad 

personal hade god följsamhet till klädrutiner (Tartari & Mamo, 2010).  

 

Brister i följsamhet till handhygien- och klädrutiner 

 

Trots att följsamheten till handhygien- och klädrutiner ofta var välfungerande observerades 

brister. Brister i följsamhet till handhygienrutinerna var exempelvis otillräckligt utförd 

handdesinfektion före och efter kontakt med patienten, samt brister i användandet av handskar 

under moment där detta krävdes. Samma par handskar kunde användas under olika moment 

utan att bytas ut. Personalen kunde även lägga sina handskar på till exempel patientens täcke 

innan handskarna sedan användes (Swenne & Alexandrèn, 2012). En studie visade att 

handhygienrutiner följdes främst när händerna kontaminerats synligt av till exempel blod eller 

andra kroppsvätskor (Krediet, Kalkman, Bonten, Gigengack & Barach, 2011). 

Självkontaminering är när personal kontaminerat sina händer eller handskar i nära anslutning 

till en aseptisk procedur utan att använda sig av en korrekt handdesinfektion efteråt. 

Självkontaminering skedde även under operationen och framför allt hos personal som inte var 

steriltvättad. Det framgick också att personal bet på naglarna utan handdesinfektion efteråt samt 

att personal slickade på sina fingrar innan de öppnade sterilt material (Megeus et al., 2015). 

Brister i följsamheten till handhygienrutinerna observerades också i samband med 

operationspersonalens ankomst till- och lämnande av operationsavdelningen (Krediet et al. 

2011). Även vid urinkatersättning på patient inför operation observerades brister i följsamheten 

till handhygienrutinerna då händerna inte desinficerades på ett korrekt sätt före respektive efter 
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katetersättningen (Erichsen Andersson et al., 2012). När personal skulle steriltvätta sina händer 

så skedde detta inte alltid under så lång tid som det rekommenderas enligt WHO´s riktlinjer 

(Lauirikainen, Rintala, Kaarto & Routamaa, 2015). I vissa fall har brister i följsamheten till 

handhygienrutiner berott på att personal haft eksem eller sår på händerna (Laurikainen et al., 

2015). Brister i följsamhet till klädrutiner var att ha håret hängande utanför operationsmössan 

samt att inte ha stoppat arbetsskjortan innanför byxorna (Erichsen Andersson, Bergh, Karlsson, 

Eriksson & Nilsson, 2012; Mackain-Bremner et al., 2008).   

 

Beskrivning av olika professioners följsamhet till handhygien- och klädrutiner 

 

Det fanns olikheter i följsamhet till handhygien- och klädrutiner mellan olika professioner på 

operationsavdelningar. Professioner som jämförts var läkare, anestesipersonal och 

operationssjuksköterskor. Resultaten visade att anestesipersonal hade sämre följsamhet till 

handhygienrutiner än övrig personal på operationssalen. Anestesipersonalen missade oftast 

möjligheter till handdesinfektion vid vissa moment samt kunde använda samma par handskar 

vid flera moment (Erichsen Andersson et al., 2012; Davis, Kao, Fleming & Aloia, 2017; 

Swenne & Alexandrèn, 2012). Anestesipersonal hade även en lägre följsamhet till 

handhygienrutiner före och efter kontakt med patienter (Tartari & Mamo, 2010). 

Anestesipersonalen hade brister i följsamhet till användandet av handskar när perifera 

venkatetrar sattes på patienten på operationsavdelningen.  Anestesipersonalen använde sig av 

handskar främst vid intubation, positionering av patient på operationsbordet, kontakt av objekt 

som kontaminerats av kroppsvätskor och vid extubering samt vid transport av patienten. Denna 

studie visade även att läkare och operationssjuksköterskor hade en mer fungerande följsamhet 

till handhygienrutiner och att anestesipersonalen hade en sämre fungerande följsamhet (Krediet 

et al., 2011). Traditioner spelade en stor roll gällande vilka metoder som valdes av 

operationspersonal för preoperativ handdesinfektion.  En studie beskrev hur kirurger och 

operationssjuksköterskor uppfattade preoperativ handdesinfektion. Tvålbaserad 

handdesinfektion föredrogs av 63 % av inkluderade kirurger. Av operationssjuksköterskor 

föredrog 70 % att använda spritbaserad handdesinfektion. Sammantaget ansåg 85 % av 

personalen i studien att spritbaserad handdesinfektion skulle leda till ökad följsamhet av 

handhygienruinerna (Asensio & de Gregorio, 2013). Gällande olika professioners följsamhet 

till klädrutiner så visade en studies resultat att varken kirurger, anestesipersonal eller 

operationssjuksköterskor hade förbättrat sin följsamhet till klädrutiner trots att affischer hade 

satts upp som påminnelse om detta. Det fanns en viss förbättring till följsamhet i 

operationssjuksköterskegruppen, dock ej en statistiskt signifikant sådan (Mackain-Bremner et 

al., 2008).  

DISKUSSION  

Studiens syfte var att undersöka och sammanställa aktuell vetenskaplig litteratur om 

operationspersonals följsamhet till handhygien- och klädrutiner på operationsavdelningar. 

Litteraturstudien visar att det finns en stor variation i följsamhet till handhygien- och klädrutiner 

och ingen studie visade hundraprocentig följsamhet. Följsamhet till handhygienrutiner 

varierade mellan 17 – 89 % och följsamheten till klädrutiner varierade mellan 50 – 87 %. Det 

fanns ett samband mellan information om handhygien- och klädrutiner och förbättrad 

följsamhet. Brister i följsamhet till handhygienrutiner gällde handtvätt, handdesinfektion och 

användning av handskar. Brister i följsamhet till klädrutiner gällde användning av 

operationsmössa och sättet att bära operationskläder.  

Resultatdiskussion  
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Fungerande följsamhet till handhygien- och klädrutiner 

På operationsavdelningar finns föreskrifter om basala handhygien- och klädregler för att 

förhindra smittspridning och vårdrelaterade infektioner. En faktor som ledde till bättre 

följsamhet till handhygien- och klädrutiner var god information angående rutinerna. 

Informationen kan ges av både sjukhusorganisationen och av kollegor (Swenne & Alexandrèn, 

2012). Hur mycket av följsamhet till rutiner som beror på kunskapsbrist är svårt att säga. En 

studie med operationspersonal, där läkare och sjuksköterskor deltog, visade att kunskaperna om 

handhygien- och klädrutiner var låga och att det krävdes mer kunskap och riktlinjer för att 

säkerställa patientsäkerheten (Cawich, Tennant, McGaw, Harding, Walters & Crandon, 2013).  
(Swenne & Alexandrèn, 2012). All personal i teamet har ett ansvar för att följa handhygien- 

och klädrutiner, men det är operationssjuksköterskans ansvar att se till så att hygieniska 

principer tillgodoses (Riksföreningen för operationssjukvård, 2011). Enligt Bäckström (2012) 

är en av operationssjuksköterskans uppgifter att förhindra uppkomst av infektioner och 

vårdskador. God följsamhet till evidensbaserade rutiner, såsom hand- och klädrutiner är 

preventiva åtgärder i denna strävan. En preventiv åtgärd är evidensbaserade rutiner. Vidare 

ansvarar operationssjuksköterskan för att informera studenter och medarbetare angående 

rutinerna (Bäckström, 2012). En studies resultat visade att information till operationspersonal 

med affischer inte gav någon signifikant bättre följsamhet (Mckain-Bremner et al., 2008). 

Studien talade emot att information kan ge bättre följsamhet, om information ges via affischer. 

Det var få studier som undersökte om följsamheten bland operationspersonal förbättrades efter 

att information givits. Vilket borde vara intressant att forska vidare på. Något som minskade 

risken för självkontaminering av personalens händer var användande av munskydd på 

operationssalen (Megeus et al., 2015). Skyddshandskar är för engångsbruk och ska bytas mellan 

varje arbetsmoment. Händerna ska desinfekteras med alkoholbaserat handdesinfektionsmedel. 

Arbetskläder bestående av byxa och kortärmad skjorta ska användas. Dessa ska bytas dagligen 

och alltid om de förorenats. Långt hår och skägg får inte hänga ner, det ska täckas med 

huvudduk. Munskydd ska användas av sterilklädd personal samt personal som pratar inom en 

armlängds avstånd från det sterila området (Vårdhandboken, 2016). Att bära munskydd kan 

vara en påminnelse för personalen om att inte vidröra sitt ansikte. Att inte använda ringar och 

klockor på operationssalen är en väl fungerande rutin (Mackain-Bremner et al., 2008 & Tartari 

& Mamo, 2010). Ringar och klockor får ej användas inom vården då dessa samlar 

mikroorganismer och förhindrar att handhygienrutiner kan följas på korrekt sätt (Hansen et al., 

2012). Att avlägsna klockor och ringar tillhör de basala hygienrutinerna vilket kan vara en av 

anledningarna till en bra följsamhet. Om kulturen är sådan på avdelningen att inga smycken 

tillåts blir det också tydligt om någon bryter mot detta. Handtvätt bör enligt basala hygienrutiner 

ske direkt man kommer till operationsavdelningen, före och efter patientkontakt, före och efter 

matrast och toalettbesök, om man kommit i kontakt med blod eller annat smittsamt material 

eller om händerna är synligt smutsiga. Handdesinfektion med alkoholbaserade medel bör 

användas i situationer när händerna inte är synligt smutsiga som till exempel när handskar tagits 

av eller man tagit i ett dörrhandtag (Spruce, 2013). Resultatet visade att följsamheten till 

handhygien var bäst om händerna var synligt smutsiga av exempelvis blod eller andra 

kroppsvätskor (Kreditet et al., 2011; Hansen et al., 2012). 

 

Brister i följsamhet till handhygien- och klädrutiner 

 
Några brister i följsamhet till handhygienrutiner var dåligt utförd handdesinfektion före och 

efter kontakt med patienten och att handhygienrutiner inte efterföljdes vid ankomst till 
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operationssalen samt när personalen lämnade salen (Swenne & Alexandrèn, 2012; Krediet et 

al., 2011). Enligt WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care (2009) finns just risk för 

dålig följsamhet till handhygienrutiner före och efter kontakt med patienten och ibland tror 

hälso- och sjukvårdspersonal felaktigt att handskar kan ersätta korrekta handhygienrutiner 

(WHO, 2009). Resultatet i denna studie visade även att följsamheten till användandet av 

handskar vara dålig (Swenne & Alexandrèn, 2012) detta trots tydlig beskrivning från bland 

annat WHO (2009) att handskar bytas mellan varje patient och arbetsuppgift. Megeus et al. 

(2015) beskrev i en studie hur personal bet på naglarna utan att använda handdesinfektion 

efteråt. Detta kan leda till indirekt kontaktsmitta och Folkhälsomyndigheten (2014) beskriver 

att indirekt kontaktsmitta via förorenade händer är den största orsaken till spridning av smitta 

inom vården. Förbud mot nagelbitning finns inte inom basala handhygienrutiner i Sverige men 

utifrån ovan resultat om att det förekommer borde det eventuellt inkluderas. I en studie 

framkom brister i klädrutiner där hår täcktes slarvigt och där skjortor inte stoppats ner i byxor 

(Mackain-Bremner et al., 2008). Enligt Vårdhandboken (2016) ska arbetsskjortan stoppas ner i 

byxorna för att förhindra att hudpartiklar sprids i operationssalen. Spridningen av partiklar från 

operationspersonal som är närvarande i operationsrummet anses vara den viktigaste källan för 

luftburen förorening och detta kan minskas med rätt klädrutiner. Hår och skägg ska täckas med 

dok och munskydd så att hårstrån inte kan kontaminera operationssår och sterila instrument. 

Följsamheten av klädrutiner kan förbättras genom att utbilda personal om vikten att bidra till 

minskade postoperativa infektioner (Erichsen et al., 2012; Mackain-Bremner et al., 2008). 

Angående att operationspersonal har eksem på händerna (Lauirikainen et al., 2015) så beskriver 

Folkhälsomyndigheten i sitt kunskapsunderlag för att förebygga vårdrelaterade infektioner 

(2006) att vårdpersonal med infekterade sår på fingrar, hud eller händer samt eksem med 

vätskande blåsor inte bör delta i patientnära arbete. Har en operationssjuksköterska eksem på 

händerna så bör denne tala om det för avdelningschef och avstå från arbete med patientkontakt. 

 

 

Beskrivning av olika professioners följsamhet till handhygien- och klädrutiner 

 
I Asensio & de Gregorio (2013) studie framkom att operationssjuksköterskor föredrog att 

steriltvätta sig med en alkoholbaserad handtvätt medan kirurger föredrog att använda sig av 

aseptisk tvål. Inom svensk operationssjukvård fungerar båda sätten lika bra och det är helt 

enkelt upp till personalen vad de föredrar att använda sig av. Detta stöds av Vårdhandboken 

(2016) där det står beskrivet att steril handtvätt kan ske antingen med aseptisk tvål eller med 

alkoholbaserad handdesinfektion efteråt. I en studie omfattande totalt 226 personal som 

närvarade under 28 operationer visade det sig att läkarna hade 52 % följsamhet till 

handhygienrutiner och operationssjuksköterskorna 65 % följsamhet. Anestesipersonal hade 

sämre följsamhet, 35 % (Krediet et al., 2011). Dock visade det sig under studiens genomförande 

att följsamheten till en korrekt utförd handhygien ökade mellan 15 – 35 %.  Detta innebar ju en 

förbättring, men fortfarande betydande risk för sjukhusförvärvade infektioner. Vidare står det i 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen, 

inriktning operationssjukvård (2011) att operationssjuksköterskan ansvarar för att hygieniska 

och aseptiska principer genomförs. Detta kanske förklarar att operationssjuksköterskor har en 

bättre följsamhet till handhygien- och klädrutiner än övrig personal på operationssalen. I 

ytterligare en studie framkom det att anestesipersonalen hade sämre följsamhet till 

handhygienrutiner (Tartari & Mamo, 2010). Den sämre följsamheten kan annars bero på en hög 

arbetsbelastning när det gäller förberedelser under operation. En studie visade att hög 

arbetsbelastning resulterade i sämre följsamhet till handhygienrutiner på ett sjukhus i Kanada 

(Bernard et al., 2015). Det är utifrån denna studies resultat oklart om hög arbetsbelastning 

generellt kan vara en faktor som försämrar följsamhet till handhygienrutiner.  
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Metoddiskussion  

En litteraturstudies styrka är att den bygger på en sammanställning av olika forskningsstudier 

inom ett område (Polit & Beck, 2008). Författarna valde att delvis följa Polit & Beck (2008) i 

litteraturstudiens metod, dock valdes två modifierade granskningsmallar av Willman, Stoltz & 

Bahtsevani (2006) och Forsberg & Wengström (2008), då dessa fanns översatta till svenska.  

Då vetenskapliga studier oftast skrivs på engelska och med ett akademiskt språkbruk kan 

förståelsen för innehållet begränsas på grund av detta. För att öka pålitligheten i analysarbetet 

lades mycket tid på att förstå innehållet i studierna. Detta gjordes genom att först läsa igenom 

studierna enskilt för att sedan tillsammans diskutera, analysera och komma till konsensus. 

Under litteraturstudiens gång så ändrades syftet något. Syftet var först att undersöka 

operationspersonalens följsamhet till hygienrutiner på operationsavdelning. Men då sökningar 

gjordes i januari 2018 så hittades mestadels studier som tog upp följsamheten till handhygien- 

och klädrutiner. Utifrån detta ändrades syftet till att undersöka operationspersonals följsamhet 

till handhygien- och klädrutiner på operationsavdelningar. En studie från de tidigare 

sökningarna exkluderas då den inte tog upp handhygien- eller klädrutiner.  Sökorden som 

tidigare använts ansågs fortfarande relevanta och dessa behölls, men nya sökningar gjordes för 

att fånga upp eventuella studier som kunde ha missats i och med att syftet ändrats. Några nya 

sökord lades till, såsom healthpersonnel, infectioncontrol och protective clothing för att försöka 

fånga upp andra eventuella studier som var relevanta till det nya syftet. Nya sökningar gjordes 

även i ScienceDirect i mars 2018 för att kontrollera om nyare studier eventuellt tillkommit som 

kunde påverka resultatet. Inga nyare studier hade tillkommit, men två studier från 2011 

återfanns som ansågs relevanta till det nya syftet, detta hade missats i tidigare sökningar. De 

två studierna inkluderades i litteraturstudien. Att manuell sökning inte utfördes kan anses vara 

en svaghet då detta skulle kunnat medföra att ytterligare studier kunnat inkluderats.  Fulltext 

och peer review kan ha påverkat resultatet positivt då det innebär mera tillförlitliga studier. 

Litteraturstudiens resultat bygger på tämligen aktuell forskning där ingen studie är äldre än tio 

år, detta kan ses som en styrka i denna studie. Då antalet studier var begränsat gjordes ett försök 

att utöka sökningarna genom att inkludera äldre studier. Detta gav dock inte fler lämpliga 

studier till inkludering. Olika forskningsmetoder kan ge olika svar på en forskningsfråga. 

Därför inkluderades både kvantitativa och kvalitativa studier som ansågs relevanta. Studierna 

som valdes ut till litteratursammanställningen bedömdes ha hög och medelhög vetenskaplig 

kvalitet vilket bidrar till att öka tillförlitligheten av resultatet. Studierna kom från länder i 

Europa och USA och detta kan ge en bild av hur följsamhet till handhygien- och klädrutiner i 

operationssal fungerar i länder med liknande operationssjukvård som i Sverige. Dock finns 

också skillnader i operationssjukvård mellan länder och också mellan sjukhus inom samma land.  

En svaghet kan eventuellt vara att främst databasen PubMed användes, men då samma artiklar 

återfanns i Cinahl, sågs det verifiera att de studier som fanns för att besvara studiens syfte 

fångades upp i sökningarna. Studierna kvalitetsgranskades med hjälp av två granskningsmallar. 

Granskningsmallarna var av Forsberg & Wengströms (2008) som hade modifierat en version 

av Willman, Stoltz och Bathsevani (2006). Granskningsmallarna var för kvalitativa och 

kvantitativa och ansågs av författarna till denna litteraturstudie vara valida.  En manifest 

innehållsanalys sågs som mest fördelaktiv för dataanalys trots att denna analys främst brukar 

användas inom kvalitativ forskning (Polit & Beck 2008).  En innehållsanalys är en pålitlig 

metod men kräver författarnas objektivitet. För att inte låta analysarbetet påverkas av egna 

åsikter och förutfattade meningar lades stort fokus på att vara så objektiva och neutrala som 

möjligt i analysarbetet. Dessutom granskades analysarbetet och resultatframställan av 

studiekamrater och handledare för att ytterligare säkerställa ett så objektivt förfarande som 

möjligt. 
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Konklusion  

 

I studien konstaterades att det finns skillnader i följsamhet till handhygien och klädrutiner. 

Faktorer som kunde leda till fungerande följsamhet till handhygien- och klädrutiner var god 

information av sjukhusorganisation och kollegor. Operationspersonalen visade sig ha bättre 

följsamhet till handhygienrutiner när händerna var synligt kontaminerade och till klädrutiner så 

som avlägsnande av smycken samt användande av munskydd. Sterilklädd personal hade en god 

följsamhet till klädrutinerna. Brister i följsamhet till handhygienrutiner var otillräcklig 

handdesinfektion vid ankomst och lämnande av operationssalen, brister i användande av 

handskar, omedveten självkontaminering av händer samt att steril handtvätt ej skedde under 

tillräckligt lång tid enligt WHO. De brister som framkom i klädrutinerna var att arbetsskjortan 

inte stoppades in i byxorna samt att hår ofta hängde utanför operationsmössan. Denna studie 

visade även att det fanns olikheter i följsamheten beroende på vilken profession personalen 

tillhörde.  

Studiens kliniska betydelse 

 
Operationssjuksköterskan ska ansvara för att det tas hänsyn till de hygieniska och aseptiska 

grundreglerna vid den kirurgiska operationen, för att förhindra eller minimera risken för smitta 

och smittspridning (Riksföreningen för operationssjukvård, 2011). Med denna studie 

undersöktes handhygien- och klädrutiner samt hur dessa efterföljdes. Författarna anser att 

resultatet i denna studie kan öka förståelsen hos operationssjuksköterskor och övrig 

operationspersonal om att det finns brister i följsamheten till handhygien- och klädrutiner. Med 

en ökad förståelse kan personalen bli medveten om sin egen följsamhet samt försöka att 

förbättra den.  

 

Fortsatt forskning 

Brister i följsamheten till handhygien- och klädrutiner kan leda till postoperativa infektioner 

och därmed hota patientsäkerheten. Då chefer inom hälso- och sjukvård har ett ansvar för att 

säkerställa patientsäkerheten så har de också ett ansvar för att hygienrutiner efterföljs. Det vore 

av intresse om en enkätstudie genomfördes för att undersöka hur chefer ser på sitt ansvar inom 

handhygien- och klädrutiner. En studie utifrån en självskattningsenkät visade att en liten del av 

personalen redan ansåg sig ha bra följsamhet till handhygien- och klädrutiner och inte behövde 

mer information (Swenne & Alexandrèn, 2012). Det skulle här vara av intresse att studera detta 

vidare genom att först intervjua personalen om sin kunskap om och följsamhet till handhygien- 

och klädrutiner och sedan observera personalen för att se om följsamheten var god. Detta skulle 

ge mer kunskap om hur valid den egna skattningen av följsamhet är relaterat till verkligheten. 
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Bilaga 1. Presentation av inkluderade studiers författare, publicerings år, ursprungsland, titel, 

syfte, metod, deltagare, resultat samt kvalitetsbedömning 

Författar

e 

År 

Land 

Titel Syfte Design 

 

Metod 

Deltagare Resultat 

 

Kvalitets- 

bedömnin

g 

1. 

Erichsen 

Andersson

, Bergh, 

Karlsson. 

Eriksson 

& Nilsson, 

2012, 

Sweden 

The application 

of evidens-

based measures 
to reduce 

surgical site 

infections 
during 

orthopedic 

surgery- report 
of a single-

center 

experience in 
Sweden. 

Syftet var att 

utforska och 

beskriva hur 
intraoperativa 

evidensbaserade 

åtgärder kan 
appliceras för att 

minska sjukhus 

relaterade 
infektioner 

Kvantitativ 

Observationsstudie  

69 operationer 

observerades 

under dagtid på 
ett 

utbildningssjukhu

s med inriktning 
ortopedi i Sverige 

Av 254 

observerade 

tillfällen till 
handhygien 

visades en 

följsamhetsgrad 
på 10,3 % till 

hand 

desinfektions 
riktlinjerna 

21 poäng av 

29= 72 % 

Medelhög 
kvalitet 

2 

 Weinshel, 

Dramowk

sy, Hajdu, 

Jacob, 

Khanal, 

Zoltàn, 

Mougkou, 

Phukan, 

Staneloni 

& Singh, 

2015, 

America 

Gap Analysis 

of 
Infectioncontrol 

in low- and 

middle income 
countrys 

Syftet var att via 

infektionskontrollv
erktyg undersöka 

skillnader i 

infektionsförebygg
ande åtgärder 

mellan länder  

Kvantitativ studie I studien deltog 6 

sjukhus från  
Argentina, 

Ungern, 

Grekland, Nepal, 
Indien och 

Sydafrika där det 

bl.a. 
kontrollerades 

följsamhet till 

preoperativ 
handhygienrutine

r 

 

Kirurgisk 

personals 
preoperativa 

följsamhet till 

handtvätt hade ett 
medianvärde på 

71 % (50 % - 77 

%). Följsamhet 
till klädsel på 

operation hade ett 

medianvärde på 
75% (25%-

100%).   

 

21 poäng av 

29 totalt = 
72 % 

Medelhög 

kvalitet 

3 

 Swenne & 

Alexandrè

n, 2012, 

Sweden 

Surgical Team 
Members`Com

pliance with 

and knowledge 
of basic 

Handhygiene 

Guidelines and 
Intraoperative 

Hygiene 

Syftet var att 
observerad 

operationspersonal

ens följsamhet till 
handhygien- och 

intraoperativa 

hygienrutiner. De 
undersökte även 

personalens 

attityder och 
kunskap om 

riktlinjerna. 

Kvantitativ 
observations- och 

enkätstudie 

Studien ägde rum 
på ett 

universitetssjukh

us i Sverige från 
16 April 2009 till 

14 maj 2009 

Resultatet visade 
att 60 % av den 

observerade 

personalen hade 
en hög följsamhet 

till klädrutiner. 

Vidare så var 
följsamheten till 

hygienrutinerna 

bristfälliga på tre 
punkter inom 

handdesinfektion 

och användandet 
av handskar. 

25 poäng av 
29 totalt= 

86 % 

Hög kvalitet 

4. 

Mackain-

Bremner, 

Owens,Wy

lde, 

Bannister 

& Blom, 

2008, 

Storbritta

nien 

Adherence to 

recommendatio

ns designed to 
decrease intra-

operative 

wound 
contaminations 

Syftet var att 

fastställa huruvida 

operationspersonal 
hade kapacitet 

eller benägenhet 

att införliva 
rekommendationer

na för 

operationspersonal 
och steriltvättad 

personal i praxis 

 

Kvantitativ 

observationsstudie 

85 Personer 

observerades 

innan affischerna 
sattes upp och 90 

personer efteråt. 

Personalen var 
delaktiga i 

operationer på en 

ortopedisk 
operationssal 

Efter att 

affischerna sattes 

upp, förbättrade 
10 % fler av 

personalen 

följsamheten till 
att stoppa in 

skjortan i 

byxorna vid 
arbete på 

operationssal. 

Följsamheten till 
att täcka allt sitt 

hår med 

operationsmössan 
förbättrades med 

9 % av 

personalen. 

25 poäng av 

29 totalt= 

86 % 
Hög kvalitet 

5. 

Davis, 

Kao. 

Fleming & 

Aloia, 

Multi-
Institutional 

Analysis of 

infection 
control 

Syftet var att 
bestämma vilken 

infektionskontroll 

praxis som är 
associerad med 

Kvantitativ 
enkätstudie  

20 Amerikanska 
sjukhus 

Följsamheten till 
klädrutiner var 

78%.  Varierande 

följsamhet 
identifierades. 

25 poäng av 
totalt 29 = 

86 % 

Hög kvalitet 
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2017, 

America 

practices of 

identifies the 

site infektion 
performance: A 

Texas Alliance 

for surgical 
Quality 

Collaborative 

projects 

lägre postoperativa 

infektionsnivåer  

Bättre följsamhet 

till preoperativ 

dusch, 
hudberedningstek

nik, användandet 

av rena 
instrument, 

rockar och 

handskar för 
sårförslutning 

och förbandbyten 

6. 

Laurikain

en, 

Rintala, 

Kaarto & 

Routamaa

, 2016, 

Finland 

Adherence to 

surgical hand 
rubbing 

directives in a 

hospital in 
Southwest 

Finland 

Det primära syftet 

var att mäta 
följsamheten till 

alkoholbaserad 

kirurgisk handtvätt 
(SHR) bland 

operationspersonal

. Det sekundära 
syftet var att 

utvärdera effekten 

av feedback 
sessioner om 

följsamhet 

 

Kvantitativobservati

onsstudie 

Operationsperson

al i sydvästra 
Finland. Studien 

gjordes i två 

omgångar.  Den 
första 

observationsrund

an omfattade 477 
observationer: 

259 (54 %) var 

läkare, 190 (40%) 
sjuksköterskor 

och 28 (5%) 

annan personal. I 
den andra 

observationsrund

an gjordes totalt 
210 

observationer. 

 

Första omgången: 

I 42 % av 
observationerna 

användes den 

rekommenderade 
SHR-tiden 3 min 

enligt WHO. 

Median tider för 
SHR var 1 min 

50 s för läkare 

och 3 min 25 s 
för 

sjuksköterskor I 

40 % av fallen 
observerades det 

att händerna inte 

torkades 
ordentligt efter 

tvätt, innan SHR 

applicerades. 
Efter 

återkoppling 

förbättrades tiden 
inte signifikant 

för SHR men 

tekniken 
förbättrades. 

27poäng av 

totalt 29= 
93 % 

Hög kvalitet 

7. 

Asensio & 

de 

Gregorino

, 2013. 

Spain 

Practical 

experience in a 

surgical unit 

then changing 

from scrub to 
rub 

Syftet var att 

utvärdera 

kunskapen om 

samt prestanda av 

steril handtvätt och 
uppfattningar om 

användande av 

alkoholbaserad 
handtvätt eller 

antiseptisk tvål av 

kirurger och 
operationssjuksköt

erskor 

Kvantitativ 

enkätstudie  

 

Kirurger och 

operationssjukskö

terskor på ett 

sjukhus Spanien 

Merparten av 

personalen ansåg 

att 

alkoholbaserad 

handtvätt 
förbättrade 

följsamheten till 

handtvätt. 
Handtvätt med 

aseptisk tvål 

föredrogs främst 
av kirurger (63%) 

och 

alkoholbaserad 
handtvätt av 

operationssjukskö

terskor (70%) 

21 poäng av 

totalt 29 = 

72 % 

Medelhög 

kvalitet 

8. 

Megeus, 

Nilsson, 

Karlsson, 

Eriksson 

& 

Erichsen 

Andersson

, 2015, 

Sverige 

Hand 
contamination 

Cross-

Transmission, 

and Risk-

Associated 

Behaviors: an 
observational 

study of 

members in 
ORs 

Syftet var att 
identifiera risker 

för 

handkontaminerin

g och 

mikroorganismsöv

erföring under 
invasiva 

procedurer i 

operationssalen 

En kvalitativ 
observationsstudie 

Data inhämtades 
från 16 

operationssalar i 

västra Sverige 

Resultaten visade 
att personalens 

händer kan vara 

egenkontaminera

de, kontamineras 

via föremål eller 

genom att röra 
patienten. 

Kontamineringar 

kan förekomma 
före, under eller 

direkt efter att ha 

utfört ett invasivt 
förfarande som 

kräver 

användning av 
aseptisk teknik.  

21 poäng av 
totalt 25 = 

84 % 

Hög kvalitet 

9. 

Krediet, 

Kalkman, 

Hand-hygiene 

practices in the 

operating 

Syftet var att 

bedöma 

frekvensen av 

Både kvalitativ och 

kvantitativ 

observationsstudie 

Operationsperson

al på ett sjukhus i 

Nederländerna 

En anledning till 

att följsamheten 

till 

Kvalitativ: 

19 poäng av 

25 totalt= 
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Bonten, 

Gigengack 

& Barach, 

2011 

Nederländ

erna 

theatre: an 

observational 

study 

handhygiensapplic

ering och 

följsamhet till 
riktlinjer gällande 

användandet av 

handskar hos ej 
steriltvättad 

personal på 

operationssal 

deltog. Totalt 28 

operationer 

observerades 

handhygienrutine

rna var bra var 

när personalen 
kom i  kontakt 

med patientens 

kroppsvätskor 
som t.ex. blod på 

händerna. .När 

personalen kom 
in eller lämnade 

operationssalen 

utfördes 
handhygien i 2 % 

(7/363) av fallen 

och i 8 % 
(28/333) av de 

totala 

möjligheterna. Se
x av 226 

anställda 

observerades ha 

på sig ringar eller 

klockor (2,7 %). 

76 % 

Medelhög 

kvalitet 
 

Kvantitativ: 

18 poäng av 
29 totalt= 

62 % 

Medelhögkv
alitet 

10. 

Tartari & 

Mamo, 

2011  

Malta 

Pre-educational 

intervention 
survey of 

healthcare 

practitioners’ 
compliance 

with infection 

prevention 
measures in 

cardiothoracic 

surgery: low 
compliance but 

internationally 

comparable 
surgical site 

infection rate 

Syftet var att 

undersöka 
tillämpningen av 

SSI 

kontrollprocedurer 
i den 

kardiotorakiska 

operationssalen på 
ett akut allmänt 

sjukhus och 

identifiera SSI-
frekvensen efter 

öppen hjärtkirurgi 

Observationsstudie 

med kvantitativ 
ansats 

Operationsperson

al på ett sjukhus 
på Malta som har 

25 

operationssalar 
Totalt 140 av 155 

patienter som 

genomgått öppen 
hjärtkirurgi 

följdes upp och 

uppnådde en 
responsfrekvens 

på 91,5 %. 

Brister i 

följsamhet till 
klädrutiner 

återfanns  i 

mindre än 90 %, 
steriltvättad 

personal var mer 

följsam. Den 
genomsnittliga 

varaktigheten av 

steril handtvätt 
för kirurger var 

ca 3 min, för 

sjuksköterskor 
2,4 min. 

Smycken 
avlägsnades av 

100 % kirurger 

och 83 % av 
sjuksköterskor. 

21 poäng av 

totalt 29= 
72 % 

Medelhög 

kvalitet 
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Bilaga 2. Granskningsmallar för kvalitet. Mallarna är ursprungligen gjorda av Willman, A., 

Stoltz B. & Bahtsevani, C. (2006), därefter modifierade av Forsberg, C. & Wengström Y. 

(2008).  

Granskningsmall kvantitativa studier 

 Fråga Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   

3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   

7.  Är designen relevant utifrån syftet?   

8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   

10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   

12.  Är urvalsmetoden beskriven?   

13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14.  Finns populationen beskriven?   

15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   

16.  Anges bortfallets storlek?   

17.  Kan bortfallet accepteras?   

18.  Anges var studien genomfördes?   

19.  Anges när studien genomfördes?   

20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   

21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   

22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   

23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   

24.  Besvaras studiens frågeställningar?   

25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   

27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   

28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

    

Maxpoäng:  29 

Erhållen poäng: ?? 

Kvalitet:  låg medel hög 
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Granskningsmall kvalitativa studier 

 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Återger abstraktet studiens innehåll?   

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6 Är den kvalitativa metoden beksriven?   

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 bakgrundsvariabler?   

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 studieresultatet?   

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 

 

 

 


