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Abstrakt 
Introduktion: I Sverige har vårdrelaterade infektioner blivit en av de vanligaste 
vårdskadorna och på avdelningar med stora patientflöden, som till exempel på 
röntgenavdelningar, finns en ökad risk för smittspridning. Patienters olika 
medicinska tillstånd och skiftande miljöer de kommer från bidrar till en varierad 
bakterieflora på röntgenavdelningar. Syfte: Syftet med denna integrativa 
litteraturstudie var att beskriva hur röntgensjuksköterskor tillsammans med övrig 
hälso- och sjukvårdspersonal kan arbeta för att minska spridningen av 
vårdrelaterade infektioner med hjälp av basala hygienrutiner. Metod: Utifrån tre 
frågeställningar angående vårdrelaterade infektioner eftersöktes vetenskapliga 
artiklar i databaserna PubMed och CINAHL. 17 Artiklar granskades efter 
inspiration från Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) och analyserades enligt 
Whittemore och Knafls (2005) fem steg. Resultat: Av artiklarna som hittades 
tog två kategorier och sex underkategorier form. Kategorierna omfattade 
kontamineringsrisk och metoder och hjälpmedel för att hindra smittspridning 
med underkategorier som patienten, omgivning och utrustning. Slutsats: 
Röntgensjuksköterskor och utrustningen de använder i den dagliga omvårdnaden 
är en risk för smittspridning. Följsamheten av de basala hygienrutinerna behöver 
höjas och för att detta ska uppnås kan förbättringsarbeten användas. 
 
 

Nyckelord: följsamhet till basala hygienrutiner, förebyggande åtgärder, 
integrativ litteraturöversikt patientsäkerhet, riskzoner för smitta 
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Abstract 
Introduction: Healthcare-associated infections has become one of the more 
frequent injuries related to healthcare in Sweden and in departments with a great 
flow of patients, as in a radiology department, there is an increased risk for 
spread of contagion. The different medical conditions of patients and the 
variation of environments they come from contribute to a varying bacterial flora 
in a radiology department. Aim: The aim of this integrative literature review was 
to describe how radiology nurses, along with other healthcare professionals, can 
work to reduce the spread of healthcare-associated infections by means of basic 
hygiene routines. Method: Based on three formulated questions regarding 
healthcare-associated infections scientific articles were scoured in the databases 
PubMed and Cinahl. 17 articles were reviewed with inspiration from Willman, 
Stoltz och Bahtsevani (2006) and were analyzed with Whittemore and Knafl’s 
(2005) five steps. Result: From the articles two categories and six subcategories 
were formed. The categories contained risks of contamination and methods and 
aids to prevent contagion with subcategories such as the patient, the 
surroundings and equipment. Conclusion: Radiography nurses and the 
equipment used in daily care is a risk of contagion. The adherence to basic 
hygiene routines needs to be raised and for this to be achieved improvement 
interventions can be used. 

 
 

Keywords: adherence to basic hygiene routine, patient safety, preventive 
measures, integrative literature review, zones that pose risk of contagion 
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Vårdrelaterad infektion (VRI) är definitionen på ett infektionstillstånd som drabbar patienter 

till följd av vård, undersökning eller behandling inom hälso- och sjukvård. Smittämnet, 

mikroorganismen, kan ha tillförts i samband med vården eller härröra från patienten själv 

(Sveriges kommuner och landsting [SKL], 2014). Om en patient avlidit, blivit lidande av 

skada eller drabbats av sjukdom som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder satts in 

räknas det som en vårdskada (Patientsäkerhetslag, SFS 2010:659). VRI, ofta orsakade av 

normalt förekommande mikroorganismer hos människan, anses vara den vanligaste 

vårdskadan i svensk hälso- och sjukvård 

(http://www.socialstyrelsen.se/patientsakerhet/riskomraden/vardrelateradeinfektioner).  
 

Idag utmanas sjukvården av en ökande förekomst av antibiotikaresistenta bakterier (ABRB) 

där en vanlig ABRB-grupp är Extended-Spectrum Betalaktamasbildare (ESBL) (Lundholm, 

2006; Paterson & Bonomo, 2005). Speciellt utsatta för VRI är nyopererade patienter och 

allvarligt sjuka patienter, patienter med trycksår, sondmatning, kronisk kvarliggande 

urinkateter, endotrakealtuber samt perifera och centrala venösa infarter (David & Daum, 

2010). Förekomsten av VRI i Svergie har inte publicerats de senaste året men det finns 

beskrivet att mellan april och juni år 2000 hade 11% av de inlagda patienterna på Huddinge 

sjukhus behandling för en vårdrelaterad infektion. Utmaningen med VRI är att den bidrar till 

långvarig sjukhusvistelse, dyra vårdkostnader, kapacitetsförlust och i värsta fall kan det leda 

till döden (Lundholm, 2006). 
 

Den vanligaste smittvägen i vården enligt Ransjö och Åneman (2006) samt Olsen et al. 

(1993) är via direkt eller indirekt kontaktsmitta. Direkt kontaktsmitta sker utan mellanled 

från en smittkälla till en mottaglig individ, till exempel då personal med infekterade sår på 

händerna sköter om patienter, medan den indirekta kontaktsmittan sker via händer eller 

föremål som går från smutsigt till rent arbete (Ransjö & Åneman, 2006; Olsen et al., 1993).. 

För att förhindra smittspridning finns riktlinjer för så kallad basal hygien (Rensfeldt & 

Svensson, 2016). I dessa riktlinjer ingår bland annat handhavande av viss skyddsutrustning 

som till exempel handskar vilka ska användas vid risk att komma kontakt med 

kroppsvätskor. Byte av handskar ska ske i arbete mellan olika patienter samt mellan rena 

och orena uppgifter kring samma patient, vidare ska händerna desinficeras före och efter 

handskanvändning (Ransjö & Åneman, 2006; Olsen et al., 1993). Socialstyrelsens 

föreskrifter om basal hygien (SOSFS 2015:10, 5 §) säger att plastförkläde, skyddsrock eller 
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liknande ska användas utanpå arbetskläder i patientnära arbete och när det finns risk att 

komma i kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material. För att handhygien ska 

kunna utföras på korrekt sätt måste vårdpersonalens underarmar och händer vara utan 

armbandsklocka, ringar och armband, naglar ska hållas korta utan konstgjort material 

(Hautemaniere et al., 2010). Socialstyrelsen skriver “Att vårdpersonal av alla kategorier som 

konsekvent tillämpar basala hygienrutiner i sitt arbete är den mest grundläggande åtgärden 

för att förebygga vårdrelaterade infektioner inom alla former av vård och omvårdnad” 

(http://www.socialstyrelsen.se/vardhygien/basalahygienrutiner). Världshälsoorganisationen 

(World Health Organization, WHO) har i sitt program “Ren vård är säker vård” tagit fram 

riktlinjer för hur och när hygienisk handtvätt och handdesinfektion ska utföras. I första hand 

ska händerna desinficeras med alkoholhaltig lösning vilket måste föregås av tvätt med tvål 

och vatten när händerna är synligt smutsiga, har blod eller andra kroppsvätskor på sig samt 

efter toalettbesök. Däremot vid särskilda smittor som patienter kan bära på till exempel 

Clostridium difficile och Calicivirus (Vinterkräksjukan) måste händerna alltid först tvättas 

med tvål och vatten eftersom enbart handdesinfektion inte är tillräckligt (WHO, 2009a; 

Widmer, 2000; Lundholm, Samuelson & Åneman, 2006). 
 

Örnberg och Andersson (2012) skriver att på röntgenavdelningar är det ofta ett stort flöde av 

patienter, vilket kan medföra ett högt arbetstempo som i sin tur gör att både 

röntgenavdelningens personal och dess miljö kommer i kontakt med många patienter. 

Patienterna kommer från skiftande miljöer, de kan exempelvis vara inneliggande eller 

komma från hemmiljö (Örnberg & Andersson, 2012). Enligt röntgensjuksköterskans 

kompetensbeskrivning ska denne arbeta så att smitta och smittspridning förebyggs samt följa 

gällande lagar, författningar och rutiner. Röntgenpersonal ska även delta i arbete med 

hälsofrämjande åtgärder samt förebyggande hälsovård (Örnberg & Andersson, 2012; 

Örnberg & Eklund, 2008). Det åligger all personal inom hälso- och sjukvård att förebygga 

sjukdomar, skador och arbeta för att förebygga ohälsa, vidare ska vården som bedrivs vara 

av god hygienisk standard (HSL, SFS 1982:763, 1 §, 2 a §). Dessutom är hälso- och 

sjukvårdspersonal skyldig att arbeta så att hög patientsäkerhet upprätthålls för att undvika 

vårdskador (SFS 2010:659).  
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Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur röntgensjuksköterskor tillsammans 

med övrig hälso- och sjukvårdspersonal kan arbeta för att minska spridningen av 

vårdrelaterade infektioner med hjälp av basala hygienrutiner. Som vägledning till detta 

användes tre frågeställningar: 

• Vilka områden löper risk att kontamineras? 

• Hur är följsamheten av basala hygienrutiner? 

• Vilka metoder och hjälpmedel är effektiva för att minska smittspridningen?  
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Metod 

Denna litteraturstudie är en integrativ litteraturöversikt vilket innebär att summera tidigare 

litteratur för att skapa en förståelse av ett visst fenomen eller problem i hälso- och 

sjukvården. Integrativa litteraturöversikter kan bidra till omvårdnadsvetenskap, praktiker 

och riktlinjer och skapa underlag för att bedriva evidensbaserad vård (Whittemore & Knafl, 

2005).  

 

Det första steget som Whittemore och Knafl (2005) beskriver är problemformulering där 

författarna till denna studien diskuterade tillsammans om deras egna erfarenheter samt kring 

förförståelsen. Där ämnet vårdrelaterade infektioner framkom som sedan blev studiens 

inriktning. Efter problemformuleringen kunde en litteratursökning påbörjas och en integrativ 

litteraturöversikt ska ha en sökning med fokus på hälsa, sjukdom eller omvårdnad. När 

litteratursökningen var gjord och artiklar var funna blev dessa kvalitetsgranskade och sattes 

sedan i en tabell för att lättare kunna jämföras i dataanalysen. För att underlätta arbetet vid 

dataanalysen delades den upp i fem delar: gruppering, analysering, extrahering och 

reducering av data, jämförelse av data med varandra, jämföra data med sin primära källa. 

Sista steget är presentationen där en syntes ska skrivas antingen efter varje underkategori 

(Whittemore & Knafl, 2005). 

 

Litteratursökningen dokumenterades med söktermer och använda databaser, andra sökvägar 

samt urvalskriterierna är redovisade. En bedömning av hur välgrundade resultaten är ska 

göras vid integrativa litteraturöversikter (Whittemore & Knafl, 2005). 

 

Etiskt övervägande 
Vid skrivande av ett vetenskapligt arbete är det viktigt att undvika att utnyttja, skada eller 

såra andra människor, det är detta som är den stora etiska utmaningen. Det finns tre 

aspekter en studie måste följa för att få kallas etisk: den ska handla om väsentliga frågor, 

inneha god vetenskaplig kvalitet och genomförs på ett etiskt sätt. Det är främst studier med 

kvalitativa och kvantitativa metoder som berörs av etiska problem men även 
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litteraturstudier kan väcka etiska frågor. Vid litteraturstudier kan författarnas engelska och 

metodologiska kunskaper brista och på detta vis feltolka den granskade litteraturen 

(Kjellström, 2012, s. 69-86). 

 

Eftersom forskningsartiklar inte alltid utförligt beskriver det etiska beaktandet 

rekommenderas det att läsaren begrundar om artikeln nämner något om en etisk kommitté, 

hur deltagarna behandlades (fysisk skada, psykologiskt besvär), om informerat samtycke 

inhämtats från deltagarna, om konfidentialitet utlovats eller om deltagarna tillhörde en 

utsatt grupp till exempel minderåriga, minoriteter eller funktionshindrade (Polit & Beck, 

2006, s. 101).Forsberg och Wengström (2008, s.77) menar att vid litteraturstudier är det 

etiska förhållningssättet att välja studier som fått tillstånd från en etisk kommitté, redovisa 

alla artiklar som ingår i litteraturstudien och presentera alla resultat, då det är oetiskt att 

endast presentera de artiklar som stöder forskarens egen åsikt. Med dessa aspekter i åtanke 

har denna litteraturstudie skrivits. 

 

Litteratursökning 

Databaser som använts var PubMed och CINAHL. Just dessa valdes för att de innehåller 

material från hela det biomedicinska med mer än 20 miljoner referenser. CINAHL i sin tur 

innehåller material gällande omvårdnad och refererar till artiklar, böcker, avhandlingar samt 

referenser till mer än 3000 tidskrifter (Karlsson, 2014, s. 97). Dessa databaser tillsammans 

har således ett stort antal referenser vilket ökade chansen att hitta artiklar som skulle ge svar 

på detta arbetets syfte. Databasernas egna ordböcker användes för att få fram rätt sökord, i 

PubMed kallas sökorden "MeSH" (Medical Subject Headings) och i CINAHL "CINAHL 

headings", som är nästan identiska med MeSH-termerna (Östlundh, 2012, s. 66). Vidare 

användes en internetsida, tillhandahållet av Karolinska Institutet (https://mesh.kib.ki.se/), där 

svenska ord kan skrivas in för att få fram engelska MeSH-termer. Sökorden som användes 

presenteras i Tabell 1, dessa termer valdes för att de svarade mot syftet. De booleska 

sökoperatorerna “AND” samt “OR” användes för att kombinera söktermer därför att de både 

avgränsar sökningen till att inte få för stort resultat och ringar in relevant litteratur (Willman, 

Stoltz och Bahtsevani, 2006, s. 66). 

 

Avgränsningsfunktioner underlättade urvalet eftersom de hjälper till att sortera bort artiklar 

som inte är intressanta (Östlundh, 2012, s. 74). Inklusionskriterierna var free full text-
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artiklar publicerade mellan åren 2001-2016 skrivna på språken engelska, svenska, danska 

och norska. Free full text användes som kriterie eftersom sökresultatet blev väldigt stort utan 

detta. Vidare skulle artiklarna vara av hög eller medelhög kvalitet, dessutom inkluderades 

artiklar som inte handlade om hygien på röntgenavdelningar eftersom det fanns för få studier 

med fokus just på detta. Exkluderades gjorde de artiklar som inte svarade mot syftet, 

pågående studier eller var ledarartiklar. 

 

Resultatlistorna för varje sökning lästes igenom för att hitta titlar som stämde överens med 

syftet. Abstrakten lästes om de uppfyllde detta krav och om det i sin tur verkade kunna svara 

mot syfte och forskningsfrågor lästes hela artikeln för att sedan kvalitetsgranskas.  

 

I CINAHL återfanns 6 artiklar och 14 artiklar i PubMed, efter kvalitetsgranskningen 

kvarstod 17 artiklar som kom att ingå i studien. Med hjälp av manuell sökning har en artikel 

har återfunnits, i artikelöversikten i Tabell 2 är den utmärkt med asterisk (*).  
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Tabell 1 Översikt av litteratursökningarna 

Syfte: Spridning av VRI 

PubMed 160908 

Söknummer Sökord Träffar 
Valda artiklar 
(artikelnummer) 

#1 Cross infection 6 679  
#2 Infection control 7 011  
#3 Hand hygiene 765  
#4 Hand disenfection 713  
#5 Patients’ room 2 328  
#6 Disinfection 3 050  
#7 Equipment contamination 1 107  
#8 Radiology 69 928  
#9 #1 AND #2 AND #3 AND #4 30 5 (#1-#3) 

#10 #1 AND #2 AND #5 AND #6 AND #7 6 ± 2 (#4, #5) 
#11 #1 AND #2 AND #7 15 0 
#12 #1 AND #8 AND #7 2 0 

PubMed 160910 

#1 Fritext: Lead apron 186  
#2 Cross infection 6 679  
#3 Disinfection 3 050  
#4 #1 AND #2 1 1 (#10) 
#5 #1 AND #3 1 1 (#10) 

PubMed 160915    
#1 Health personell 18 070  

##2 Cross infection 6 679  
##3 Clothing 11 642  
#4 Infection control 7 011  
#5 Fritext: Lead clothes 766  
#6 Hygiene 118 397  
#7 Disinfection 3 050  
#8 #1 AND #2 AND #3 39 3 (#6, #8) 
#9 #1 AND (#2 OR #4) AND #3 25  

#10 #5 AND #2 11  
#11 #5 AND #6 35  
#12 #5 AND #7 19 2 (#9, #10) 

CINAHL 160831    
#1 Equipment contamination* 2 481  
#2 Cross infection* 52 980  
#3 Infection control* 17 488  
#4 #1 AND #2 AND #3 5 2 (#13) 
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Söknummer Sökord Träffar Valda artiklar 
(artikelnummer) 

#1 Equipment contamination* 1 499  
#2 Radiography* 38 045  
#3 #1 AND #2 13 2 (#12, #15) 

CINAHL 160908    
#1 Cross infection* 52 980  
#2 Radio*⌃ 11 773  
#3 Equipment Contamination* 2 483  
#4 #1 AND #2 AND #3 10 1 (#11) 

CINAHL 160908    
#1 Intensive Care Unit* 37 415  
#2 Radio*⌃ 11 773  
#3 Equipment Contamination* 2 483  
#4 #1 AND #2 AND #3 2 1 (#16) 

CINAHL 160901    
#1 Cross infection* 52 980  
#2 Infection control* 17 488  
#3 Hand hygiene* 2 099  
#4 Fritext: Handwashing 

standards 
364  

#5 Health personell* 52 198  
#6 #1 AND #2 AND #3 AND 

#4 AND #5 
14 1 (#17) 

*- MeSH-term använd i CINAHL, *⌃- MeSH-term använd i CINAHL och trunkering, ± - utan 
avgränsning 

 

 

  



 
 

12 

Kvalitetsgranskning 
För att få förståelse för helheten lästes artiklarna igenom flera gånger (Friberg, 2012, s. 140). 

Detta gjordes av den författare som hittat dem och ett granskningsprotokoll användes för att 

bedöma kvaliteten på artiklarna som hög, medelhög och låg, se bilaga 1 (Rosén, 2012, s.439; 

Willman et al., 2006). Ett ja på protokollet gav 1 poäng och nej eller vet ej gav 0 poäng. 

Kvalitetsgränserna som sattes var att låg kvalitet skulle ha minst 60 % av den totala 

granskningspoängen, medelhög måste ha minst 70 % och hög minst 80 %, artiklar som hade 

under 60% blev exkluderade. Därefter lästes alla artiklarna igenom av båda författarna som 

sedan diskuterade dem. När kvalitetsgranskningen var gjord sammanställdes artiklarna på ett 

överskådligt sätt i en översiktstabell, inspirerad Friberg (2012, s. 45). I översikten 

dokumenterades artiklarnas ordningsföljd för att tydligt tillsammans med Tabell 1 se vilken 

sökning som gav vilka artiklar. Vidare dokumenterades de i Tabell 2 med författare, år och 

land, typ av studie, deltagare, metod, huvudfynd och resultat, artiklarna blev inskrivna i den 

ordningen de hittades. 
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Tabell 2 Översikt av artiklar ingående i analysen (n=17) 

Artikelnummer, 
författare, (år), 

land 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod 
Datainsamling/analys 

Huvudfynd Kvalité 

#1 
Derde et al. 
(2014), USA  

Retrospektiv 
randomiserad 
intervention 

13 
Intensivvårdsav
delningar 

3-fasprogram med 6 
månaders insamlande av 
basdata, 6 månader av 
förbättrad handhygien samt 
kroppstvätt av patienter 
med klorhexidinbaserad 
tvål och sista 12-15 
månader av randomiserad 
snabbscreening.  

Följsamhet av 
handhygien förbättrades 
från 52 % till 77 %. 

Hög 

#2 
Harris et al. 
(2013), USA 

Randomisera
d 
interventionss
tudie 

20 
intensivvårdsav
delningar. 
10 i 
interventionsgr
upp och 10 
stycken i 
kontrollgrupp 

Interventionsgruppen skulle 
använda handskar och 
förkläde vid alla 
patientkontakter och vid 
ingång i rummet. 
Kontrollgruppen skulle 
göra som de vanligtvis gör, 
enbart när patienterna hade 
kontaktrestriktion 

För VRE sjönk 
förvärvningen från 15,18 
per 1000 patientdagar till 
13,59 hos 
interventionsavdelningar 
medan det hos 
kontrollavdelningar sjönk 
från 14, 37 förvärvande 
till 11,88 per 1000 patient 
dagar, en skillnad i 
förändring som inte är 
statistiskt signifikant. 
För MRSA sjönk 
förvärvningen hos 
interventionsavdelningar 
från 10,3 till 6,0, på 
kontrollavdelningarna 
sjönk det från 6,98 till 
5,94, en skillnad i 
förändring som är 
statistiskt signifikant. 

Hög 

#3 
Garus-Pakowska, 
Sobala & Szatko 
(2013), Polen 

Kvasi-
deltagande 

observationss
tudie 

2 avdelningar 
(1 
högriskavdelnin
g som operation 
och 1 vanlig 
vårdavdelning) 
på 3 sjukhus. 
188 
vårdpersonal 
observerades 

Vårdpersonal observerades 
när de utförde basala 
hygienrutiner 

Det verkade som att 
personal använde 
handskar istället för att 
tvätta händerna. 

Medelhög 

#4 
Luick et al. 
(2013), USA. 

Prospektiv 
studie 

50 patientsalar 
på ett sjukhus 
med 580 
vårdplatser 
under 2 
månader. 

En fluorescerande färg 
appliceras på 5 ytor innan 
slutstäd och det bedömdes 
rent om färgen var helt 
borta. 
Ett område på 16 kvcm 
bakterieodlades innan 
städning och efter städning. 
Dessa prover jämfördes 
med ett mätsystem som 
heter accupoint healthcare 
system. 

86 % av ytorna var 
synligt rena innan 
städning och efter 
städning 93 % rena. 
Enligt Accupoint var 
cirka 53% av ytorna rena 
innan städning och 76% 
efter städning. Enligt 
bakterieodlingen var 59 
% rent innan städ och 87 
% efter städning. 

Medelhög 
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Artikelnummer, 
författare, (år), 

land 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod 
Datainsamling/analys 

Huvudfynd Kvalité 

#5 
Raboud et al. 
(2008), Kanada 

Observations
studie 

2 avdelningar 
med 
sammanlagt 50 
vårdplatser för 
bland annat 
hjärtsvikt, 
pneumoni och 
dyspné.  

Vårdpersonal skrev upp alla 
sina besök till patientsalar 
på en blankett utanför 
salarna. Personal från 
smittskyddsenheten kom 
för observation av 
rumsbesök. 
Sjuksköterskestudenter fick 
en dag var att observera 
sjuksköterskor, när de gick 
in och ur salar, om det 
fanns kontakt med 
patienterna eller utrustning 
samt miljö. Eller om de 
användes handskar, 
efterföljdes de basala 
hygienrutinerna? 

Sannolikheten att 
vårdpersonal 
tvättade/spritade 
händerna vi kontakt med 
kroppsvätska var 81 %, 
hudkontakt 61 %, 
kringmiljö eller 
utrustning 38 %. 
Sannolikheten att 
vårdpersonal använde 
handskar vid kontakt med 
kroppsvätska var 86 %, 
hudkontakt 33 %, 
kringmiljö eller 
utrustning 15 %. 

Låg 

#6 
Morgan et al. 
(2012), USA 

Kohortstudie 6 olika 
intensivvårdsen
heter och 36 
patienter 
inkluderades 
(47 % kvinnor, 
mellan 19-90 
år). 

Båda händernas 
fingerryggar och handflator 
bakterieodlades samt 
förklädens ärmar och midja, 
händerna odlades innan och 
efter påtagning av 
handskar. Handskar och 
förkläde odlades också när 
patientkontakten var 
avslutad. Händerna blev 
odlade igen efter att 
handhygien ägt rum. 
Patienters kringmiljö blev 
också bakterieodlad. 

Patientkontakten gav 
spridning till 
vårdpersonalens handskar 
eller förkläden. Innan 
rumsentré hade 
vårdpersonalen minst en 
ABRB på sina händer. 82 
% av vårdpersonalen 
hade fått sitt bärarskap 
från patienten och 90 % 
hade fått bärarskapet från 
patientens kringmiljö. 
Efter korrekt användning 
av handskar och förkläde 
minskades koloniseringen 
av ABRB på 
vårdpersonalens händer. 

Hög 

#7  
Morgan et al. 
(2010), USA. 

Prospektiv 
kohortstudie 

Två 
intensivvårdsav
delningar båda 
fanns det 
ABRB på. 

Förklädens ärmar och 
midja. Händerna odlades 
innan skyddskläder sattes 
på, sedan odlades handskar 
och förkläden efter 
omvårdnad och sist de bara 
händerna innan handhygien 
gjordes. 

38,7 % blev koloniserade 
av ABRB på handskar, 
förkläde eller båda och 
4,5 % var koloniserade på 
händerna när handskarna 
togs bort. Handskar 
reducerade spridningen 
av ABRB. 
 

Hög 
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Artikelnummer, 
författare, (år), 

land 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod 
Datainsamling/analys 

Huvudfynd Kvalité 

#8 
Snyder et al. 
(2008), USA. 

Randomisera
d prospektiv 
kohortstudie 

En 
intensivvårdsav
delning 

Händerna odlades innan 
skyddskläder sattes på, 
sedan odlades handskar och 
förkläden efter omvårdnad 
och sist de bara händerna 
innan handhygien gjordes. 
Rutinåtgärder vid 
omvårdnad observerades 
Även förpackningar med 
handskar och förkläden 
provades genom att den 
yttersta handsken odlades 
liksom yttersta förklädet, de 
odlades samma dag på åtta 
olika salar med MRSA- 
eller VRE-positiva 
patienter. 

Både MRSA och VRE 
koloniserade av handskar 
eller förkläde. MRSA 
koloniserade händer efter 
borttagande av handskar. 
Ingen av de 16 proverna 
från lådor med handskar 
eller förkläden hade 
tillväxt av vare sig 
MRSA eller VRE. 

Medelhög 

#9 
Chen, Xu, Zhang, 
Yang & Yuan 
(2016), Kina 

Interventions
studie 

6 
operationssalar 
med 
fluoroskoperan
de c-båge blev 
utrustade med 
12 blyklädesset. 

Två sjuksköterskor 
ansvarade specifikt för att 
desinfektera dem direkt 
efter varje användning 
oavsett om de var synligt 
kontaminerade. 

Det fanns en statistisk 
signifikant minskning av 
antalet blykläder med 
synligt blod innan 
återanvändning samt att 
antalet blykläder med 
upprepat användande 
utan städning mellan 
minskade. 

Medelhög 

#10 
Grogan et al. 
(2011), USA 

Tvärsnittsstu
die 

Alla blykläder 
(väst, kjol och 
thyroideaskydd) 
som delas av 
vårdpersonal på 
operationssalar 

Dessa bakterieodlades på 
mitten av halslinningen och 
nederdelen av västarna, på 
kjolarna mitt på 
midjelinningen och nedre 
linningen, både fram och 
bak, på thyroideaskydd 
odlades mitten fram och 
bak. 

Av 182 odlingar kunde 
bakterier isoleras på 
enbart fem odlingar varav 
tre var koagulasnegativa 
stafylokocker och de 
andra två var blandade 
stafylokocker och 
grampositiva stavar, alla 
tillhör den vanliga 
hudfloran. 

Medelhög 

#11 
Boyle, & 
Strudwick (2010), 
Storbritannien   

Kvantitativ 
klinisk 
revision 

15 st 
blyförkläden 
från olika delar 
på 
röntgenavdelnin
gen 

Det togs prover från 
blyförklädenas axlar och 
framsida, dessa skickades 
sedan för bakterieodling. 

Blyförklädena var 
kontaminerade med 
någon form av bakterier. 
Dessa bakterier kan ändå 
orsaka infektioner 
Dock ingen MRSA. 

Medelhög 

#12 
Tugwell & 
Maddison (2011), 
Storbritannien 

Kvantitativst
udie 

25 stycken 
röntgensjuksköt
erskor och 
studenter 

Prover togs från 
personalens personliga 
vänster och högermärken 
som sedan bakterieodlades. 
Därefter desinficerades 12 
av dem med servetter med 
desinfektionsmedel och 13 
av dem med alkoholgelé. 

92 % av alla märken var 
kontaminerade innan 
rengöring och efter 
rengöring hade 80 % av 
märkena ingen 
bakteriekolonisering. Det 
var ingen skillnad mellan 
desinficeringsservetter 
och gelé. 

Medelhög 
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Artikelnummer, 
författare, (år), 

land 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod 
Datainsamling/analys 

Huvudfynd Kvalité 

#13 
Bures, Fishbain, 
Uyehara, Parker 
& Berg (2000), 
USA. 

Observation
sstudie 

80 st 
tangentbord 
och 64 st 
kranar. Totalt 
144 prover 

Proverna togs 2 
dagar/veckan varannan 
vecka i 2 månader. Totalt 
blev det 8 
insamlingstillfällen 

Kranar och tangentbord var 
kontaminerade av MRSA i 
högre utsträckning jämfört 
med andra icke patient 
relaterade föremål.  

Låg 

* 
#14 
Duckro, Blom, 
Lyle, Weinstein 
& Hayden 
(2005), USA. 

Observation
sstudie 

22 patienter 
med VRE, 98 
sjukvårdspers
onal, 27 
prover 

Bakterieodlingar togs från 
alla patienter. Personal 
observerades vid 
omvårdnad för att se vilka 
ytor de tar på, personalens 
händer odlades innan 
handskar togs på och efter 
dem togs av, även handskar 
och förkläden odlades. 
 
 
 
 

Mer än hälften av odlingarna 
av patienternas kroppsdelar 
var positiva för VRE och en 
femtedel av omgivningen var 
kontamnerad. 
Personalen använde handskar 
vid ingång till en patient sal. 
Patienters armbågar och 
blodtrycksmanschetter hade 
hög kontamination av VRE. 
Även skärmar och skrivbord 
var kontaminerade 

Medelhög 

#15 
Fox & Harvey 
(2007), England 

Empirisk 
tvärsnittsstu
die 

40 bildplattor. 
En av varje 
storlek och 
som användes 
vid akuta 
undersökninga
r, 
inneliggande 
och den 
mobila 
röntgenappara
ten 

Bakterieodlingen skedde 
efter användning för att se 
hur mycket bakterier 
bildplattorna hade. 

38 av 40 bildplattor var 
kontaminerade med någon 
form av bakterier. Dock inte 
MRSA. Men dessa bakterier 
kan ändå orsaka infektioner 

Medelhög 

#16 
Levin et al. 
(2009), USA. 

Observation
sstudie 

3 olika 
grupper av 
intensivvårdsa
vdelningar. 
Innan 
intervention: 
173 st 
Under 
intervention: 
113 st 
Uppföljning: 
120 st 

Röntgenpersonalen blev 
observerad under alla 
lungröntgen undersökningar 
som gjordes på 
intensivvårdsavdelningen. 
En bakterieodling gjordes 
därefter på 
röntgenapparaten. 

Röntgensjuksköterskan och 
dennes utrustning bör ses som 
en smittorisk och att 
rengöringen av utrustningen 
var under all kritik. 
 

Medelhög 

#17  
Naderi, Sheybani, 
Mostafavi & 
Khosravi (2012), 
Iran 
 

Observation
sstudie 
 

All hälso- och 
sjukvårdspers
onal på 
utvalda 
vårdavdelning
ar 
observerades. 
Totalt 913 
observationer 

Två stycken 
hygiensköterskor 
observerade personal under 
5 perioder var. Under 
observationerna fylldes en 
checklista i som sedan blev 
data. 
 

Det påvisades att handhygien 
enbart utfördes hälften av alla 
gånger som de borde ha gjort. 
Samt att personal valde att 
använda handskar istället för 
handhygien 
 

Medelhög 
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Dataanalys 

Dataanalysen är inspirerad av Whittemore och Knafl (2005). De första två stegen var att dela 

upp de funna artiklarna beroende på vad de i huvudsak svarade på gentemot syftet och 

frågeställningarna, se Tabell 3. Sedan analyserades de grundligare för att hitta likheter och 

skillnader i resultaten, vilket också stöds av Friberg (2012, s. 140) eftersom arbetsgången då 

strukturerades. Steg tre och fyra vävdes samman då data från artiklarna reducerades och 

extraherades vilka sedan sattes i en artikelmatris med liknande data där de kunde jämföras, i 

denna matris var författarna av texterna angivna för identifiering av källan. Översättning 

från engelska till svenska skedde under denna process vilket gjorde data mer lätthanterligt, 

samtidigt reducerades det ytterligare till korta meningar utan att förlora innehållets kärna. 

Vidare underlättades grupperingen av liknande data genom att färgmarkera textavsnitt och 

koda färgerna till forskningsfrågorna. Färgerna gjorde det lätt att jämföra data. I steg fem 

jämfördes data med sin primärkälla för att säkerställa att ingen feltolkning har inträffat. 

Därefter sattes de olika färgernas textstycken in i egna tabeller för att underlätta 

summerandet av ämnena och därmed skrivningen av resultatet. Steg fem innebär också att 

skriva en syntes för att få en bättre förståelse för resultatet (Whittemore & Knafl, 2005).  

 

Grunden för denna litteraturstudie utgjordes av 17 kvantitativa vetenskapliga artiklar. Det 

var hög kvalitet på fyra artiklar och elva artiklar var av medelhög kvalitet samt två artiklar 

med låg kvalitet, antalet manuellt sökta artiklar var 1.  
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Tabell 3 Översikt av frågeställningar artiklarna berör 
Författare Vilka områden 

löper risk att 
kontamineras? 

Hur är 
följsamheten av 

basala 
hygienrutiner? 

Vilka metoder och 
hjälpmedel är 

effektivast för att 
minska 

kontamineringen? 
Derde et al. (2014) x x x 
Harris et al. (2013) x x x 
Garus-Pakowska, 
Sobala & Szatko 
(2013) 

 x x 

Luick et al. (2013) x   
Raboud et al. (2004) x x  
Morgan et al. (2012) x   
Morgan et al. (2010) x  x 
Snyder et al. (2008) x  x 
Chen, Xu, Zhang, 
Yang, & Yuan, 
(2016) 

x  x 

Grogan et al. (2011)   x 
Boyle & Strudwick 
(2010) 

x x x 

Tugwell & Maddison 
(2010) 

x  x 

Bures, Fishbain, 
Uyehara & Parker 
(2000) 

x   

Duckro, Blom, Lyle, 
Weinstein & Hayden 
(2005) 

x x  

Fox & Harvey 
(2007) 

x  x 

Levin et al. (2009) x   
Naderi, Sheybani, 
Mostafavi & 
Khosravi (2012) 

 x  
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Resultat 
 
Från data som extraherats ur artiklarna delades resultatet upp i två kategorier och sex 

underkategorier form. Tabell 4 kan användas som en innehållsförteckning över resultaten. 
 

Tabell 4 Kategoriöversikt 
Kategori Underkategori 
Kontamineringsrisk Patient 

Omgivning 
Personal 
Följsamhet 

Metoder och hjälpmedel för att hindra 
smittspridning 

Utrustning 
Skyddskläder 

 

Kontamineringsrisk 

16 av de 17 artiklarna berörde problemområdet “Kontamineringsrisk” och 14 av dessa tog 

upp risker kring patient, omgivning och personal där kontamineringsrisken var störst. 7 av 

17 artiklar tog upp hur följsamheten för basala hygienrutiner var och vad som påverkade 

följsamheten.  

Patienten 

Snyder et al. (2008) fann i sin kohortstudie om frekvensen av meticillinresistenta 

Staphylococcus auerus (MRSA) och vankomycinresistenta enterokocker (VRE) att de 

största riskzonerna för spridning till personal var bland annat patienters huvuden, bukar, 

vaskulära infarter, urinvägskatetrar och perkutana endoskopiska gastrostomier (PEG). Även 

Morgan et al. (2012) kunde visa på riskområden för kolonisation från patient till personal via 

till exempel urinvägskatetrar och intravenösa slangar. I en studie om hur VRE kunde spridas 

från patient till personal och omgivning sågs det att kolonisation fanns i hög grad på 

patienters armbågar och magar (Duckro, Blom, Lyle, Weinstein & Hayden, 2005). 	

 

I sin interventionsstudie fann Derde et al. (2014) att flera av patienterna som lades in på 13 

olika intensivvårdsavdelningar var bärare av MRSA, VRE och högresistenta 

Enterobacteriaceae (HRE). Det visade sig, i en annan studie, att 82 % av personalen på sex 

olika intensivvårdsavdelningar hade fått bärarskap av ABRB under arbetstiden och ju längre 

de stannade i patientsalen eller om de undersökte patienten fysiskt desto större risk för 
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kontaminering (Morgan et al., 2012). Även Snyder et al. (2008) fann att trots kort vistelsetid 

på salen och begränsad patientkontakt kunde kontaminering av ABRB påvisas hos 

personalen. 

 

Kroppsdelar och vaskulära infarter är koloniserade i olika grader och som vårdpersonal bör 

vara medveten om för att 82% av personalen hade fått sitt bärarskap av ABRB under 

arbetstiden. Vistelsetiden på salen spelade ingen roll gällande kontaminering. 

 

Omgivning 

I studien av Luick et al. (2013) ansågs fem tagytor vara primära runt patienten: telefon, 

larmknapp, sänggrind, sängbord och toaletthandtag. Studien jämförde om synlig renhet av 

tagytorna och om bekräftande bakterieodling var densamma. Den synliga renheten uppmätte 

att 86 % av ytorna var rena innan städning medan bakterieodlingen uppvisade 59 %. Efter 

städning visade visuell inspektion att 93 % av ytorna var rena men bakterieodlingen angav 

87 % (Luick et al., 2013).  

 

Utrustning som saturationsmätare eller bärbara telefoner utgör risk för smittspridning om de 

hanteras utan adekvat handhygien (Raboud et al., 2004). På en intensivvårdsavdelning togs 

144 prover på olika tangentbord och kranar vilka visade sig vara kontaminerade med 

MRSA. Dock var tangentbord mer koloniserade i jämförelse med kranar vilket kan bero på 

att personalens händer oftare kommer i kontakt med tangentbord än kranar (Bures, Fishbain, 

Uyehara & Parker, 2000). Även Duckro et al. (2005) fann att personalens skrivbord och 

datorskärmar var kontaminerade. 90 % av personalen fick sitt bärarskap från patientens 

kringmiljö i studien där riskzonerna för att bli kontaminerad är sänggrindar, ventilatorer och 

övervakningsskärmar (Morgan et al. 2012; Snyder et al. 2008). Askarna som handskarna och 

förklädena förpackas i bakterieodlades också men det visade sig att ingen av de totalt 16 

askarna var koloniserade av varken MRSA eller VRE (Snyder, 2008). Duckro et al. (2005) 

fann att blodtrycksmanschetter och utrustning för sugning av luftvägar var mycket 

kontaminerade, mindre kontamination fanns på tvålautomater och sängbord. 

 

En bakterieodling av röntgenpersonalens höger- och vänstermarkeringar, som används för 

att markera om det till exempel är höger eller vänster fot som har undersökts, fanns det 

kolonisering av stafylokocker upptäckte Tugwell och Madison (2010) och detta 
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överensstämmer med Boyle och Strudwicks (2010) fynd på blyförkläden. Det påvisades 

också att bristen på rengöring av märkena gjorde att bakterierna fanns i stora mängder 

(Tugwell & Madison, 2010). Lösa bilddetektorer som ibland används kan komma att bli en 

potentiell risk för smittöverföring på grund av att de kan vara kontaminerade med olika 

bakterier då dessa används mellan olika patienter (Fox & Harvey, 2008). 
 

Röntgensjuksköterskor kan dagligen komma att gå till intensivvårdsavdelningar för att 

utföra olika röntgenundersökningar. När röntgenpersonal går mellan olika patienter, med 

samma utrustning, skapar det risk för indirekt bakterieöverföring mellan patienterna 

(Levin, et al., 2009). Därför valde Levin et al. (2009) att observera de 

lungröntgenundersökningar som utfördes för att kunna se om den radiologiska 

utrustningen blev kontaminerad, vad den i såna fall kontaminerad med och om adekvat 

rengöring av utrustningen utfördes. Det påvisades att utrustningen var kontaminerad med 

resistenta bakterier samt bakterier från den normala hudfloran och därmed bör ses som en 

risk för indirekt kontaktsmitta då utrustningen lätt blir smittförande även om korrekt 

rengöring har utförts. 

 

Trots att ytor visuellt ser rena ut innebär det inte att dessa är det. Ytor såsom tangentbord, 

kranar och bärbara telefoner är koloniserade av ABRB vilka är en risk för sekundär 

smittspridning. Röntgenavdelningens höger- och vänstermarkeringar är koloniserade och 

eftersom ordentlig rengöring av dessa märken inte utfördes fanns bakterier i stora 

mängder. Detsamma gäller bildplattor samt den mobila enheten på en 

intensivvårdsavdelning. 

Personal 

I en studie av Morgan et al. (2012) visade det sig att vårdpersonal hade minst en ABRB på 

sina händer redan innan de gick in på en patientsal och att det var sjuksköterskor som var 

mest koloniserade, de hade nästan 5 gånger så mycket bakterier på sina händer än vad 

läkarna hade. Derde et al (2014) påvisade att handhygien med klorhexidinlösning reducerade 

kolonisationen av främst MRSA men det reducerade inte HRE eller VRE lika mycket.  

	

Snyder et al. (2008) påvisade att MRSA koloniserade vårdpersonalens handskar och/eller 

förkläden efter patientnära arbete. Även Morgan et al. (2010, 2012) undersökte hur mycket 
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personalens förkläden och handskar blev koloniserade. De uppvisade liknande resultat av 

koloniserade förkläden och handskar med MRSA, VRE, Pseudomonas aeruginosa samt 

Acinetobacter baumannii (Morgan et al., 2010, 2012; Snyder et al., 2008). Trots att handskar 

och förkläden använts hittades ABRB på personalens bara händer (Morgan et al., 2012, 

2010; Snyder et al., 2008).	

 

15 olika blyförkläden från skilda delar av en röntgenavdelning bakterieodlades och detta 

visade att blyförklädena var kontaminerade med mikroorganismer som normalt finns på 

huden, till exempel Staphylococcus epidermidis. På senare tid har det framkommit att denna 

bakterie kan vara en orsak till VRI då den som har virulensegenskaper som producerar slem 

och gör det möjligt att fästa på plast och metall. Den potentiella risken är att den har 

förmåga att orsaka infektioner i samband med invasiv behandling som kateterinläggningar 

(Boyle & Strudwick, 2010). Staphylococcus epidermidis har också en naturlig resistens mot 

många antibiotika vilket gör att dessa infektioner är svåra att behandla. Staphylococcus 

aureus fanns också på blyförklädena och dessa har en tredjedel av populationen på huden 

eller i näsan och halsen utan några symtom. Dock är det en bakterie som kan orsaka en rad 

olika ytliga infektioner på huden men om den penetrerar huden kan den orsaka bland annat 

abscesser, osteomyelit och lunginflammation. Bakterien är också orsak till 40-50 % av 

infektioner i operationssår och ungefär en fjärdedel av sepsisfallen samt är speciellt benägen 

att utveckla resistens mot antibiotika (Boyle & Strudwick, 2010). 

 

Efter patientnära arbete var skyddskläder koloniserade med bakterier som sedan överfördes 

till hälso- och sjukvårdspersonal vid avtagande av skyddskläder. Vårdpersonal hade minst 

en ABRB innan patientkontakt. Blyförkläden på en röntgenavdelning bakterieodlades och 

påvisade bakterier som kan finnas i den normala hudfloran. Även om bakterierna anses vara 

harmlösa kan dessa orsaka olika infektioner i samband med sår eller kateterinläggningar. 

 

Följsamhet 

Derde et al. (2014) utförde sin studie i 3 olika faser med 6 månaders intervaller. Under 6 

månader insamlades basdata, därefter följde 6 månader av förbättrad handhygien samt 

kroppstvätt av patienter med klorhexidinbaserad tvål och den tredje fasen var 12-15 månader 

av randomiserad snabbscreening. Med screening menas bakterieodling på patienter med 
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odlingspinnar som skickas till laboratorium för analys. Tack vare fas 2-interventionen 

förbättrades följsamheten av handhygien från 52 % till 77 %.  

 

Hypotesen Harris et al. (2013) hade var att en intervention med ökad användning av 

handskar och förkläde skulle minska förvärvandet av VRE och MRSA. Följsamheten att ha 

handskar och förkläden på interventionsavdelningar var 86,18% respektive 85,14% och på 

kontrollavdelningarna var följsamheten 84,11% på handskar och 81,21% på förkläden. 

Följsamheten av handhygien vid ingång i salen skiljde sig inte signifikant åt mellan 

grupperna, men vid utgång var följsamheten 15,4% högre i interventionsgruppen.  

 

En kvasi-deltagande observationsstudie gjordes i syftet att utvärdera följsamheten till kraven 

på att tvätta och/eller desinficera händerna före och efter patientkontakt. Personal använde 

handskar oftare än de tvättade händerna, varför reglerna följdes mindre frekvent vid 

såromläggning, blodprovstagning eller insättning av venkatater. Följsamheten noterades 

vara lite lägre på kvällsskiften, på gränsen till statistisk signifikant. Även arbetsbördan 

spelade roll i följsamheten, mer att göra för personalen gav sämre följsamhet (Garus-

Pakowska, Sobala & Szatko, 2013). 

 

Sannolikheten att vårdpersonal tvättade/spritade händerna vid kontakt med kroppsvätska var 

större än när de kommit i kontakt med kringmiljö eller utrustning (Raboud, et al. 2004). 

Istället för att tvätta eller sprita händerna valde vårdpersonal att använda handskar och 

tillfällena där handskar användes flest gånger var vid kontakt med kroppsvätska och minst 

vid kringmiljö eller utrustning. Tillämpningen av handtvätt eller handskar var aldrig 100 % 

(Raboud, et al. 2004). Även i studien av Naderi, Sheybani, Mostafavi och Khosravi (2012) 

fanns tendensen att använda handskar istället för att desinficera händerna och det påvisades 

att endast vid hälften av alla tillfällena där handhygien borde ha tillämpats faktiskt ägde rum. 

 

Det visade sig inte vara någon statistiskt signifikant skillnad mellan kirurgisk eller 

medicinsk vårdavdelning, rekommendationerna för handhygien innan kontakt med patienter 

eller potentiellt infektiöst material var lika ignorerade på alla enheter. Följsamheten av 

rekommendationerna var så låg som 5,2 % av totalt 1 544 observationer där handhygien 

skulle ha genomförts. Innan biopsier och endoskopier följdes rekommendationerna mest och 

minst vid insättning av urinkateter (Garus-Pokowska et al., 2013).  
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Levin et al. (2009) observerade att endast 2 av 173 röntgensjuksköterskor rengjorde den 

mobila röntgenapparaten på intensivvårdsavdelningen på ett adekvat sätt innan intervention, 

efter interventionen rengjorde 14 av 120 röntgensjuksköterskor röntgenapparaten på rätt sätt. 

 

Hälso- och sjukvårdspersonal bidrar till en sekundär smittspridning då följsamheten av den 

basala handhygienen är låg. Även följsamheten av rengöring av utrustning är låg. 

 

Metoder och hjälpmedel för att hindra smittspridning 
Av de totalt 17 artiklar som söktes fram berörde 9 av dem problemområdet “Metoder och 

hjälpmedel för att hindra smittspridning”. Artiklarna tog upp vad som ska desinficeras med 

vad, vikten av att desinficera och använda sig av adekvat handhygien samt hur effektiv 

adekvat rengöring är. 

 

Utrustning 
Chen, Xu, Zhang, Yang och Yuan (2016) ville belysa riskerna med medicinska blykläder 

och utvärdera effekten av att desinficera dessa. De fann att efter en omorganisering av 

skydden och att specifika sjuksköterskor ansvarade för att desinficera blyförklädena direkt 

efter varje användning oavsett om de var synligt kontaminerade eller inte, ledde till en 

signifikant minskning av antalet blykläder med synligt blod innan återanvändning. 

Omedelbar rengöring av fläckar och veckovis rengöring med hjälp av servetter indränkta i 

isopropanol och ethylenglykolmonobutyleter reducerar bakteriekoloniseringen på 

blyförklädena (Grogan et al., 2011). Att enbart tvätta förklädena med vatten och 

rengöringsmedel räcker för att minska mängden bakterier men följsamheten för detta var låg 

i Boyle & Strudwicks studie (2010). För de höger- och vänstermärken som används på en 

röntgenavdelning anses det bästa vara att använda med antingen desinficeringsservetter eller 

alkoholgelé, de olika desinfektionssmedlena har samma effekt på bakteriekoloniseringen 

(Tugwell & Maddison 2010).  

 

Det framkom att en direkt rengöring samt desinficering av blyförkläden är effektiv för att 

minska bakteriekolonisering. Det kan räcka att rengöra blyförklädena med tvål och vatten en 

gång i veckan. 
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Skyddskläder 
I studien av Harris et al., (2013) fanns det två olika grupper: en interventionsgrupp och en 

kontrollgrupp. Interventionsgruppen skulle använda handskar och förkläde vid alla 

patientkontakter och vid ingång i rummet och kontrollgruppen skulle agera som vanligt och 

bara använda dessa när patienter bekräftats bära på en smitta. Det visade sig att i 

interventionsgruppen sjönk förvärvningen av VRE och även i kontrollgruppen men det var 

ingen statistiskt signifikant skillnad i förändringarna mellan grupperna. Däremot var det en 

statistisk signifikant skillnad i förändring gällande MRSA på interventionsenheter men på 

kontrollavdelningarna var det nästan ingen skillnad alls. Detta innebar en relativ reduktion i 

MRSA-förvärvning hos interventionsenheterna jämfört med kontrollenheterna (Harris et al., 

2013).  

 

Handskar reducerade spridningen av ABRB till händerna från 36,2% till 4,5 % och den 

kraftiga minskningen av kolonisering styrker anledningen att använda skyddskläder i 

kontakt med koloniserade eller smittade patienter med ABRB (Morgan et al., 2010). Bland 

137 hälso- och sjukvårdspersonal var 18 % av dessa kontaminerade med MRSA eller VRE 

på förklädena och/eller handskarna. Den låga andelen personal som var koloniserade efter 

borttagande av handskar och förkläden visar att skyddskläderna även kan vara en bidragande 

faktor till reduktion av smittspridning (Snyder et al., 2008). 

 

Skyddskläder som används vid patientnära arbete skyddar hälso- och sjukvårdspersonalens 

arbetskläder från att bli koloniserade. Det är viktigt att byta skyddskläder mellan patienter 

med tanke på denna koloniseringsrisk. 
 

Diskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur röntgensjuksköterskor tillsammans 

med övrig hälso- och sjukvårdspersonal kan arbeta för att minska spridningen av 

vårdrelaterade infektioner med hjälp av basala hygienrutiner. Anledningen till att ämnet 

vårdrelaterade infektioner valdes var att författarna av denna litteraturöversikt har uppfattat 

att det brister i basala hygienrutiner och att dessa tolkats olika både på placeringar i den 

verksamhetsförlagda utbildningen och i tidigare yrkeslivserfarenheter inom vården. 
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Resultatet påvisade att användandet av skyddsutrustning och basala hygienrutiner reducerar 

bakteriekolonisering. Det visade också på att röntgenpersonal behöver tänka på var 

utrustning såsom bildplattor och blyförkläden har befunnit sig för att minska risken för 

smittspridning. Resultatet visade även att följsamheten av de basala hygienrutinerna är låg 

och att det behövs interventioner samt förbättringsarbeten för att hålla en hög nivå på de 

basala hygienrutinerna. 

 

Resultatdiskussion 

Under en röntgenundersökning kan en relativt frisk patient ligga på en brits där en patient 

med infektionssjukdom nyss legat och för att undvika sekundär smittspridning menar 

Rutala och Weber (2016) att ytor som patienter kommit kontakt med också är viktiga att 

desinficera. Städning är en framgångsfaktor som flera nya studier talar för enligt Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL, 2014), där bättre städning och punktdesinfektion vid 

stänk och spill minskar risken för vårdrelaterade infektioner. Vårdpersonalen har ett stort 

ansvar att vara uppmärksamma för att inte sprida smitta vidare genom att utföra 

desinfektion av material, händer och tagytor, dessa handlingar ska bygga på vetenskap och 

beprövad erfarenhet (Smittskyddslagen, SFS 2004:168, kap. 1, 4 §, kap. 2, 1 §). Efter en 

undersökning eller behandling ska ytor och utrustning som patienten varit i kontakt med, 

direkt eller indirekt, mekaniskt städas med alkoholbaserad ytdesinfektion med tensider. 

Om det är en patient som till exempel har diarré, urinkateter, dränage, stomi eller sår med 

omläggning löper denna större risk att bli smittad eller att smitta, därför ska 

engångsservetter med klor användas (Frölander, 2016). 

 

Enheter som ska utföra undersökning eller behandling på en patient bör få information om 

denne är bärare av multiresistenta bakterier för att kunna utföra smittförebyggande åtgärder 

(Josefsson, 2016). Men hur ska en röntgenavdelningen få information om en patient har en 

smitta? Det är skillnad i Sveriges olika landsting hur mycket information 

röntgenavdelningarna får. I ett landsting är röntgeninformationssytemet (RIS) kopplat till 

journalsystemet där varningar om smitta eller allergier automatiskt kommer upp, medan det i 

andra landsting inte finns någon information alls om patienten såvida inte röntgenpersonal 

tidigare dokumenterat detta eller om det är skrivet i remissen. Buerke, Mellmann, Klipp, 

Heindel och Weẞling (2012) rekommenderar att remitterande läkare skriver i remissen om 
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patienten bär på smitta och i så fall vilken, just för att röntgenpersonalen ska veta om de 

behöver städa/desinficera på ett speciellt sätt eller om deras vanliga städning räcker för att 

minska risken för smittspridning. Dessutom kan personalen planera för andra 

skyddsåtgärder, om till exempel en patient med aktiv tuberkulos ska undersökas kan 

antingen patienten eller personalen använda luftfilterande andningsskydd. 

 

Författarna tror att vården skulle ha nytta av att överallt använda tangentbords- och 

musskydd där personalen kan ha patientkontakt eftersom resultatet påvisar att tangentbord 

är potentiella smittbärare. Tangentbord används mycket på en röntgenavdelning då de är 

kopplade till alla röntgenmodaliteter och övrig datorutrustning. I en studie av D’Antonio, 

Rihs, Stout och Yu (2012) visade det sig att kontaminering av tangentbord reducerades 

med upp till 99 % vid användning av tangentbordsskydd impregnerade med antimikrobisk 

polymer. Författarna har bara sett tangentbordsskydd på ett ställe under den 

verksamhetsförlagda utbildningen, i en sal för angiografi, och det kan vara en enkel åtgärd 

för att hindra smittspridning då de är lätta att byta ut om de är synbart smutsiga eller går 

hål i plasten, dessutom går de att torka av med ytdesinfektionsmedel.	

	

I resultatet framkom det att personal använder handskar istället för handhygien, vilket är 

direkt felaktigt, det går emot socialstyrelsens riktlinjer och utsätter patienter för smittrisk. 

Enligt O’boyle, Henly och Larson (2001) känner de flesta som arbetar inom hälso- och 

sjukvården till betydelsen av att följa basala hygienrutiner, men att de trots detta ändå inte 

håller sig till rekommendationerna. Anledningarna som uppgavs till att hälso- och 

sjukvårdspersonal inte tvättade eller spritade händerna var att de hade glömt, inte kände sig 

smutsiga eller menade att de bara rört sina egna saker medan de som tvättade eller spritade 

händerna gjorde det för att de kände sig smutsiga, för att de var lärda att göra det vid vissa 

tillfällen eller för att handspriten var i närheten (McLaughlin & Walsh, 2011). I resultatet 

framkom av arbetsbördan påverkade efterföljsameheten till handhygien vilket innebär att 

organiserandet av sjukhusarbetet måste designas på ett sätt som medger tid till hygien och på 

så sätt minska VRI. 

 

Att arbeta för bättre hygienrutiner och att sedan bibehålla förbättringen är viktig för hälso- 

och sjukvårdens patientsäkerhet, därför har WHO tagit fram förslag för att uppnå detta. För 

att både deltagare och instruktör ska kunna planera sin tid enklare kring sitt jobb kan 
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utbildning via internet vara användbart (2009b). För nyanställda kan ett kamratsystem, där 

en kollega med längre erfarenhet tar ansvar för att upplysa om riktlinjer för handhygien på 

arbetsplatsen, delge data från förbättringsarbete till hälso- och sjukvårdspersonal som är 

delaktiga, demonstrera hur handhygien går till och att granska och utvärdera den 

nyanställdes följsamhet för att ge feedback (WHO, 2009b). Detta tror författarna till denna 

litteraturstudie vore bra för studenter också. Ett sätt att uppehålla förbättringen är att göra 

data tillgängliga för alla, hur det var innan och hur det ser nu, med kontinuerligt 

rapporterande. WHO har också ett frågeformulär om handhygien vilket skulle kunna 

användas på exempelvis arbetsplatsträffar för att påminna och uppdatera sig (WHO, 2009b). 

 

I en studie om kontaminering av datortomografens kontrastinjektor, dess panel i 

kontrollrummet samt personalens händer av Buerke et al. (2008) visade det sig att 

regelbunden information och utbildning var sjätte månad gav gott resultat där de enbart fann 

normal hudflora på personalens händer. Vidare fann de att sprutorna för kontrasten (som 

användes upp till nio gånger innan byte) var kontaminerade efter fjärde injektionen innan 

intensivutbildning om handhygien och efter utbildningen var de kontaminerade först efter 

sjunde injektionen. Klar och tydlig kommunikation om hygien är en viktig del för att sprida 

kunskap om kopplingen mellan personalens beteende och andelen infektioner hos 

vårdtagare. Detta kan vara startpunkt i att förbättra basala hygienrutiner (Lindh, Kihlgren & 

Perseius, 2013). 
 

Kontinuerlig feedback till vårdpersonalen har visat sig kunna öka användandet av 

handdesinfektion med hjälp av modellen “actionable feedback”. Detta bygger på att ge 

feedback månadsvis eller oftare till individer och delges på ett kollegialt sätt som fokuserar 

på förbättring och inte bestraffning. Genom att ersätta alla vägghängda 

handdesinfektionsflaskor med automater som skickade data till ett nätverk skulle 

enhetschefer ge feedback till sina anställda om hur ofta handdesinficeringen användes. 

Resultatet var att användningen av handdesinfektionsmedlet steg mellan ½ till 9 

procentenheter beroende på avdelning, dock kunde inte följsamheten hållas hög. Det kan 

bero på att utvärderingarna inte spreds till alla på berörda avdelningar, många anställda 

uppgav att de aldrig eller sällan sett rapporterna och nattsjuksköterskor hade överhuvudtaget 

aldrig sett dem (Conway et al., 2014). Författarna till denna litteraturstudie anser att en 

svaghet i just denna intervention var att många anställda inte kände till vid vilka situationer 

de skulle desinficera eller tvätta händerna, kanske hade följsamheten kunnat behållas om 
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personalen också hade fått utbildning i handhygien istället för att bara få reda på hur ofta de 

använde handdesinfektionsautomaterna. 
 

Cure och Van Enk (2015) menar att tillgängligheten, synligheten och användbarheten av 

handdesinfektionsmedel spelar roll för följsamheten och borde därför vara en del av de 

interventioner som görs. Att ersätta de ordinarie skärmsläckare mot en som påminner om att 

desinficera händerna påverkar det undermedvetna och på så sätt kan hälso- och 

sjukvårdspersonal uppmanas att utföra handhygien (Weggelaar-Jansen et al., 2016). På ett 

sjukhus sattes det upp posters, fler flaskor för handdesinfektion samt ett automatiskt 

inlärningssystem implementerades i syfte att öka följsamheten. Det automatiska 

inlärningssystemet bidrog till att vårdpersonal förbättrade sin handhygien men den kan ändå 

inte ersätta utbildningar och föreläsningar helt och hållet (Higgins & Hannan, 2013). 

 

En process implementerades av White et al. (2012) för att förbättra läkares följsamhet till 

handhygien och behålla följsamheten eftersom det visade sig att läkare hade en så låg 

följsamhet som 68 %. Målet var att ha en följsamhet på 95 % och för att nå dit använde 

forskarna sig av utbildning med efterföljande kunskapstest, påminnande mail, affischer och 

kontinuerlig uppföljning av resultat i form av grafer på stora affischer. En läkare för varsitt 

team utnämndes till hygienansvarig som varje morgon diskret och vänligt skulle påminna 

sina kollegor om handhygien och ge handdesinfektion till de som inte spritade händerna vid 

in- eller utgång till patientsalar (White et al., 2012). Även sjuksköterskor och lokalvårdare 

användes för att se till att desinfektionsmedel alltid fanns tillgänglig på strategiska platser 

som utanför dörren till patientsalar. Denna intervention ökade följsamheten till målet på 95 

% inom 6 månader och höll i sig under studiens gång till slutet efter 11 månader, dock sjönk 

följsamheten de dagar ingen hygienansvarig utsetts (White et al., 2012).  
 

Ericson och Ericson (2007, s. 348) menar att varje vårdarbetare ska vara medveten om sin 

roll i potentiell smittspridning, vilka konsekvenser ett felaktigt beteende kan medföra och att 

det behövs ökad kunskap om basala hygienrutiner i alla vårdformer. Vi tror att det skulle 

kunna gå att förbättra den basala hygienen genom att använda oss av personalens 

yrkesstolthet, att trycka på att vi alla vill göra ett så bra jobb som möjligt eftersom vi inte vill 

skada våra patienter.  
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Metoddiskussion 

En genomgående svaghet under hela skrivprocessen var svårigheten i att välja metod, i de 

olika böckerna som använts har beskrivningen av metoder liknat varandra varför vi ibland 

trott att vi gjort en systematisk litteraturstudie eller en allmän litteraturstudie, till slut 

landade vi i den integrativa metoden eftersom vi uppmuntrades att använda metodartikeln av 

Whittemore och Knafl (2005) istället för böcker av Friberg (2012) eller Forsberg och 

Wengström (2008). 

 

En svaghet i denna studie kan vara att bara två databaser använts, för att examensarbetet ska 

ha högre trovärdighet är dock relevanta artiklar från två databaser bättre än bara en. Willman 

et al (2006, s. 65) menar att för att undvika snedvridet urval bör litteratur sökas från olika 

källor, fast det blev många träffar i vardera databas, så det upplevdes inte att det behövdes 

fler än två för att få tillräcklig mängd artiklar. En annan svaghet var att avgränsningen “free 

full text”, det användes för att sökresultatet blev väldigt stort utan detta, men det medför 

också risken att inte hitta artiklar som stämmer överens med syftet. För sökordet med 

fritexten “lead clothes” provades trunkering att användas som “lead cloth*” men gav litet 

utfall. En styrka var dock att sökorden var för sig gav väldigt många träffar och när de 

kombinerades blev antalet träffar hanterbara och relevanta vilket visar på hög sensitivitet 

och hög specificitet (Willman, et al., 2006, s. 62). Vidare stärker våra etiska aspekter detta 

examensarbete. 

 

Författarna sökte också i varsin databas, vilket kan ses som en svaghet eftersom två par ögon 

inte granskat varje databas träfflista, så intressanta titlar kan ha missats. 

Kvalitetsgranskningen och bedömningen av de inkluderade artiklarna hade kunnat bli 

säkrare och mer vetenskapligt korrekta om författarna hade kunnat sitta tillsammans och 

söka artiklar och diskutera dem i realtid. Eftersom vi bor på olika platser i landet och inte 

alltid kunde vara vid datorerna samtidigt blev det att vi sökte i varsin databas, 

kvalitetsgranskade våra egna artiklar och sedan skickade över dem till partnern för 

godkännande. 

 

Att använda procentenheter vid kvalitetsgranskning kan vara problematiskt menar 

Whittemore och Knafl (2005) eftersom det ger ett absolut värde vilket kan ge över- eller 

undervärdering av en studies kvalitet. Författarna använde det dock för att det blev lättare att 
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sålla ut artiklar, vid ett annat arbete skulle granskningen av artiklar kunna göras enligt ”Vår 

metod” av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 

(http://www.sbu.se/sv/var-metod/). 

 

Att artiklar med låg kvalitet användes är en svaghet men en av dem inkluderades för att den 

påvisade personalens bristande hygien i omvårdnadshandlingar som stämde överens med 

verkligheten då en av författarna sett samma beteende på vissa arbetsplatser, trots den lägre 

vetenskapliga nivån upplevdes den ändå spegla verkligheten.  

 

Tiden har varit en stressande faktor, speciellt i början vid artikelsökningen och granskningen 

men efter denna inledande fas har det varit mindre stressigt (Henricsson, 2012, s. 473). 
 

Det hade varit intressant att ha större bredd på studien, globalt sett, eftersom den nästan bara 

består av artiklar från utvecklade länder i Nordamerika, Nordeuropa, en studie var från Kina 

och en från Iran. En artikel från Gambia och en från Colombia hittades, men de höll väldigt 

låg kvalitet, så de inkluderades inte. Nyare studier angående insjuknande av VRI i Sverige 

hade varit av intresse, detta för att se hur stort omfång av patienter som faktiskt blir sjuka, 

om prevalensen stiger, sjunker eller förblir densamma. 

 

Båda författarna hade förförståelse för ämnet vårdhygien, de upplevde båda att det slarvades 

med basala hygienrutiner trots att vårdpersonal aldrig kan vara säkra på att en patient inte 

bär på någon smitta. En av författarna har jobbat som sjuksköterska i 5 år och sett hur sjuka 

infektionskänsliga patienter kan bli av en vanlig hudbakterie som inte orsakar sjukdom hos 

friskare personer och att följsamheten i vårdverksamheter kan vara undermålig (Henricsson, 

2012, s. 474) 

 

En underlättande faktor var att en av författarna redan skrivit en kandidatuppsats i form av 

litteraturstudie inom omvårdnad, dock för 6 år sedan, men en del av hur det ska gå till fanns 

kvar i minnet vilket underlättade sökningar, granskningar och skrivande. En annan faktor är 

att vi har jobbat i Google Docs där det går att bjuda in fler användare, så handledaren har 

kontinuerligt kunnat gå in och läsa och kommentera under arbetets gång. Skrivprocessen har 

varit intressant just på grund av Google Docs, eftersom vi kunnat arbeta på varsitt håll direkt 

i samma dokument, att se en tanke ta form hos partnern och skrivas ut samtidigt som den 

andra skriver om sin tanke ger en aha-upplevelse. Att ha varit två stycken författare ökar 
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reliabiliteten för arbetet då artiklarna som ingår i studien kunde dubbelgranskas och därmed 

minska risken för feltolkning. En styrka är att litteraturstudien under arbetsgången har 

granskats under seminarium där klasskamrater och handledare kritiserat och gett förslag på 

förbättringar. 

 

Kliniska implikationer 

Vidare forskning skulle behövas för att identifiera hur det ser ut på olika ställen i norden 

som har liknande profession. Med tanke på att Levin et al. (2009) kom fram till att 

röntgenutrustningen på en intensivvårdsavdelning är en orsak till smittspridning behövs det 

mer uppdaterad forskning rent generellt kring röntgenavdelningar och dess följsamhet av de 

basala hygienrutinerna. I denna litteraturstudie har det dragits paralleller mellan 

vårdavdelningar och röntgenavdelningar när det gäller hygienrutiner och omvårdnad på 

grund av det glesa utbudet av vetenskapliga artiklar gällande just röntgen. Det behövs mer 

forskning kring det så kallade “röntgensterila” som är en blandning av sterilt och höggradigt 

rent. Detta har observerats på ett par röntgenavdelningar vid mer avancerade ingrepp som 

nyinläggning av perkutan nefrostomi eller leverbiopsi och forskning skulle kunna dementera 

eller bekräfta om det “röntgensterila” räcker eller om några andra riktlinjer ska införas. 

 

Slutsatser 

Syftet för denna integrativa litteraturstudie har uppfyllts då vi har fått reda på vilka områden 

som löper risk att kontamineras, hur följsamheten till basala hygienrutiner är och vilka 

hjälpmedel som kan förhindra smittspridning,   

 

På en röntgenavdelning kommer personalen i kontakt med sänggrindar och larmknappar 

därför är det viktigt att använda skyddskläder i samband med patientkontakt för att minska 

risken för smittspridning. Att ha i åtanke är att skyddskläder reducerar smittspridningen men 

att även dessa efter patientkontakt är en smittorisk. Blyförkläden och annan utrustning som 

används på en röntgenavdelning är koloniserade med bakterier från den normala hudfloran. 

Vid kontakt med till exempel sår eller urinkatetrar kan även dessa orsaka VRI. Om adekvat 

och kontinuerlig rengöring samt att hygienrutinerna efterföljdes reducerades spridningen av 

ABRB och risken för sekundär smittspridning eliminerades. 
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För att förbättra följsamheten till handhygien bör arbetet organiseras på ett sätt tillåter 

personalen tid till handhygien. Vidare kan handdesinfektionsmedel placeras på flera olika 

ställen där personalen passerar på väg till eller från områden där patienter befinner sig och 

vid alla personalutrymmen. Utbildningar och påminnelser visar sig vara till hjälp. För att 

sedan behålla förbättringen av följsamheten är det viktigt att ha en person i personalgruppen 

som är hygienansvarig.  
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Bilaga 1 
Granskningsprotokoll, kvantitativ artikel	

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2008) 
Forskningsmetod:                                             RCT☐ CCT☐ 

☐multicenter, antal: 
☐Kontrollgrupp/er: 

Patientkaraktäristiska:          Antal: 
                                                      Ålder: 
                                                      Kön: 
Kriterier för exkludering: 
Adekvata exklusioner                                         Ja(1p)☐ Nej(0p)☐ 
Intervention: 
Vad avsåg studien att studera? 
 

- Urval Beskrivet?                                                Ja(1p)☐ Nej(0p) ☐	
- Representativt urval?                                      Ja(1p)☐ Nej(0p) ☐ 

 

Randomiseringsförfarande beskrivet?        Ja(1p)☐ Nej(0p) ☐ Vet ej(0p) ☐	
Likvärdiga grupper vid start?                           Ja(1p)☐ Nej(0p) ☐ Vet ej(0p) ☐ 
Analyserade i den grupp som de 
randomiserades till?                                           Ja(1p)☐ Nej(0p) ☐ Vet ej(0p) ☐ 

 

Blindning av patienter?                              Ja(1p)☐ Nej(0p) ☐ Vet ej(0p) ☐	
Blindning av vårdare?                                         Ja(1p)☐ Nej(0p) ☐ Vet ej(0p) ☐ 
Blindning av forskare?                                       Ja(1p)☐ Nej(0p) ☐ Vet ej(0p) ☐ 

 

Bortfallsanalysen beskriven?                           Ja(1p)☐ Nej(0p) ☐	
Bortfallsstorleken beskriven?                           Ja(1p)☐ Nej(0p) ☐ 

 

Adekvat statistisk metod?                             Ja(1p)☐ Nej(0p) ☐	
Är instrumenten valida?                                    Ja(1p)☐ Nej(0p) ☐ 
Är instrumenten reliabla?                                 Ja(1p)☐ Nej(0p) ☐ 
Är resultatet generaliserbart?                        Ja(1p)☐ Nej(0p) ☐ 
Etiskt resonemang:                                             Ja(1p)☐ Nej(0p) ☐	
Huvudfynd: 

Sammanfattande bedömning av kvalitet, antal poäng av 16: 	
Hög (80-100%) ☐ Medelhög (70-79%) ☐ Låg (60-69%) ☐ 

 

Kommentar: 


