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Abstrakt 

  

Röntgenavdelningen har ett blandat flöde av patienter vilket medför att denna är en 

potentiell smittväg för olika sjukdomar. För att minska risken för smittspridning är 

det viktigt att de basala hygienrutinerna följs, dock visar studier på att följsamheten 

till de basala hygienrutinerna är låg. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var 

att undersöka hur röntgensjuksköterskans följsamhet till handhygienrutiner kan 

förbättras. Metod: En integrativ litteraturöversikt där vetenskapliga artiklar har 

sökts i databaserna PubMed och CINAHL. 15 artiklar har kvalitetsgranskats, 

kategoriserats, analyserats och slutligen har resultatet sammanställts och en syntes 

skrivits. Resultat: Olika typer av interventioner, såsom utbildning, information, 

automatiserade observationssystem och multimodala interventioner kan vara 

hjälpsamma i arbetet med att förbättra följsamheten till handhygienrutinerna 

Slutsats: Praktisk och teoretisk utbildning, en engagerad ledning och ett klimat i 

kombination med god tillgång till handhygienprodukter och påminnelser om att 

utföra handhygien är viktiga delar i arbetet med att förbättra följsamheten till 

handhygienrutiner. 

 

 

Nyckelord: följsamhet till riktlinjer, multimodala interventioner, automatiserade 

observationssystem, utbildning, information, röntgenavdelning, sjukvårdspersonal 
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Abstract 

  

The radiology department has a mixed flow of patients which means that it has the 

potential to become a site for infection transmission. In order to reduce the risk of 

infection spreading it is important that the basic hand hygiene routines are followed. 

However, studies show that the compliance with the basic hand hygiene routines is 

low. Aim: The aim was to examine how the radiographer's adherence to hand 

hygiene practices can be improved. Method: An integrative literature review where 

scientific articles were searched in the PubMed and CINAHL databases. 15 articles 

have been quality reviewed, categorized, analyzed and finally the result has been 

compiled and a synthesis written. Result: Different types of interventions, such as 

education, information, automated observation systems and multimodal 

interventions, can be helpful in improving compliance with hand hygiene routines. 

Conclusion: Practical and theoretical education, dedicated management and a 

responsible climate combined with good access to hand hygiene products and 

reminders to perform hand hygiene are important parts of the work to improve 

compliance with hand hygiene routines. 

 

Keywords: adherence to guidelines, multimodal intervention, automated 

observation system, education, information, radiology department, healthcare 

workers 
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Varje år får nästan var tionde patient i Sverige en vårdrelaterad infektion 

(Folkhälsomyndigheten, 2018). En viktig del av vårdens kvalitetsarbete och något som har 

betydelse för både patienter och personalens säkerhet är de basala hygienrutinerna (Hambræus 

& Tammelin, 2006, s. 31). En av de vanligaste smittvägarna är via händerna vilket gör 

handhygien till en viktig åtgärd för att förhindra vårdrelaterade infektioner (WHO, 2009b). 

Smittvägar via händer kan vara antingen direkt eller indirekt. Direkt kontaktsmitta är när 

smitta överförs direkt mellan den som bär på smittan och en annan individ exempelvis via ett 

infekterat sår på handen, indirekt smitta är när smittan överförs via förorenade händer eller 

andra föremål till en annan individ (Ransjö & Åneman, 2006, s. 65-71). Det är även viktigt att 

rengöra ytor korrekt eftersom dessa kan överföra smittämnen till händer. Smittämnen kan 

överleva på ytor allt från någon timme för exempelvis tarmbakterier (McDade & Hall, 1964, 

refererad i Ransjö & Åneman, 2006, s.76) till flera månader för exempelvis rotavirus 

(Grillner, Broberger, Chrystie & Ransjo, 1985, refererad i Ransjö & Åneman, 2006, s. 76) och 

därmed kontaminera händer som sedan i sin tur indirekt kan överföra smitta till en patient. 

 

Genom att tillämpa de basala hygienrutinerna kan smittspridningen minskas och antalet 

infektioner kan begränsas vilket kan ha både humanitära och ekonomiska vinster 

(Socialstyrelsen, 2006, s. 16-17). Handhygien ingår som en del av de basala hygienrutinerna. 

De basala hygienrutinerna innefattar skydds- och försiktighetsåtgärder rörande skadliga 

mikroorganismer och eftersom inte alla smittbärare är kända så ska de basala hygienrutinerna 

tillämpas vid allt vårdarbete (Socialstyrelsen, 2006, s. 14-15).Svensson och Wetterbrandt 

(2019) rekommenderar  vilket också stöds av WHO (2009b), att desinfektion av händerna ska 

ske direkt före och efter patientkontakt, före och efter arbete där renhetsgraden ska bibehållas, 

före och efter användning av handskar, efter smutsigt arbete och efter handtvätt. Dessutom 

ska händerna tvättas med tvål om händerna är synligt smutsiga eller känns smutsiga, efter 

kontakt med patienter som har kräkningar eller diarré eller om händerna kommit i kontakt 

med kroppsvätskor. Det är viktigt att tänka på att handskar sprider smitta på samma sätt som 

händerna så handskarna ska bytas mellan olika vårdmoment hos samma patient för att 

undvika omväxlande rent och smutsigt arbete med samma handskar (Svensson & 

Wetterbrandt, 2019). I en studie av Fagernes och Lingaas (2011) visade bakterieprover från 

sjukvårdspersonalens händer att ringar, klockor och fingernaglar längre än 2 mm hade ett ökat 

bakterieantal. Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg (2015, 5 §) 

säger att arbetskläderna ska ha korta armar, underarmar och händer ska vara fria från ringar, 

klockor, förband eller liknande och naglar ska hållas korta utan konstgjort material. 
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Röntgensjuksköterskan har ett etiskt ansvar att verka för god omvårdnad och hög patient-

säkerhet genom att delta i hälsofrämjande åtgärder (Örnberg & Eklund, 2008). Kompetens-

beskrivningen för legitimerad röntgensjuksköterska (Örnberg & Andersson, 2012) säger att 

röntgensjuksköterskan ska följa gällande författningar, riktlinjer och rutiner, kunna förebygga 

smitta och smittspridning och dessutom utöva god vård i överensstämmelse med ny evidens-

baserad kunskap. Den vård som bedrivs i Sverige ska enligt svensk lag vara patientsäker och 

överensstämma med vetenskap och beprövad erfarenhet (Patientsäkerhetslag, SFS 2010:659). 

Vården ska dessutom vara av god kvalité med en god hygienisk standard för att förebygga 

sjukdom och ohälsa (Hälso- och sjukvårdslag [HSL], SFS 2017:30, kap. 5, 1 §). Trots detta 

visar ändå studier utförda inom sjukvården att följsamheten till handhygienen är låg (Garus-

Pakowska, Sobala, & Szatko, 2013a; Garus-Pakowska, Sobala, & Szatko, 2013b; Muller, 

Carter, Siddiqui, & Larson, 2015). 

 

I det dagliga arbetet möter röntgensjuksköterskan många människor eftersom det på 

röntgenavdelningen passerar både inneliggande och polikliniska patienter, patienter som kan 

vara bärare av olika smittämnen. De mobila röntgenenheter och de röntgensjuksköterskor som 

handhar dessa medför även de en risk att sprida smitta när röntgenundersökningar ska utföras 

på sjukhusets andra avdelningar. Detta gör att röntgensjuksköterskan kan utgöra en potentiell 

smittväg för olika smittämnen och det är därför viktigt att följa de rutiner som finns för att 

förhindra spridning av dessa (Zhang & Burbridge, 2011). Syftet med denna litteraturöversikt 

var att undersöka hur röntgensjuksköterskans följsamhet till handhygienrutiner kan förbättras. 
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Metod 

Den här integrativa litteraturöversikten ämnade undersöka hur röntgensjuksköterskans 

följsamhet till handhygienrutiner kan förbättras. En integrativ litteraturöversikt har använts 

för att ge en överblick och en förståelse gällande det aktuella kunskapsläget inom detta 

problemområde. Först har en problemformulering identifierats och avgränsats, sedan utfördes 

litteratursökningen med problemformuleringen som vägledning. När sedan litteratursökningen 

var utförd och relevanta artiklar valts ut kvalitetsgranskades och analyserades dessa 

(Whittemore & Knafl, 2005). Analysen i den här litteraturöversikten har inspirerats av 

Whittemore och Knafl (2005). 

 

Litteratursökning 

Syftet med litteratursökningen var att hitta artiklar gällande åtgärder som kan förbättra 

följsamheten till handhygienrutinerna. Innan litteratursökningen påbörjades genomfördes en 

pilotsökning för att få en översikt över ämnesområdet och skapa en grund för det fortsatta 

sökarbetet (Östlundh, 2017, s. 61). Litteratursökningen har gjorts i databaserna Cumulative 

Index to Nursing & Allied Health Literature (CINAHL) och PubMed eftersom dessa har ett 

brett urval av vetenskapliga artiklar inom omvårdnad och medicin vilket var relevant för 

denna litteratursökning (Östlundh, 2017, s. 67). Flera sökningar relevanta mot litteratur-

sökningens syfte har utförts med fritextsökningar och ämnesord, CINAHL Heading i 

databasen CINAHL och Medical Subject Headings (MeSH) i databasen PubMed. För att söka 

på ett ords stam eller olika ändelser av ordet har trunkering använts. Dessa har sedan 

kombinerats med de booleriska termerna AND, NOT eller OR för att begränsa respektive 

utöka sökningen. Även filter har använts för att begränsa urvalet ytterligare (Östlundh, 2017, 

s. 72-78). Artiklar med studier utförda på andra sjukhusavdelningar än röntgenavdelningar 

gällande sjukvårdspersonals följsamhet till handhygienrutiner valdes att inkluderas eftersom 

dessa rutiner är desamma för all sjukvårdspersonal. Sökvägarna presenteras i Tabell 1 och 2. 
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Titlarna i urvalet som sökningarna gav lästes av båda författarna till denna litteraturöversikt 

och de som inte svarade mot syftet med litteratursökningen exkluderades och av de resterande 

titlarna lästes abstrakten. De artiklar vars abstrakt som svarade mot syftet med sökningen 

lästes i sin helhet av båda författarna för att se om de fortfarande efter genomläsningen 

svarade mot syftet med denna litteraturöversikt. Inklusionskriterier var att artiklarna skulle 

vara vetenskapliga originalstudier där någon form av intervention för att förbättra 

följsamheten till handhygienrutiner implementerats med sjukvårdspersonal i fokus, studier 

utförda de senaste fem åren och skrivna på engelska. De artiklar som var pågående studier och 

de som saknade abstrakt exkluderades. Av de 19 artiklar som valdes uteslöts 3 efter en 

noggrannare genomläsning då de inte svarade mot syftet. 

 

Tabell 1 Artikelsökning i PubMed 

*MeSH/MeSH Terms: ämnesord i databasen PubMed, FT: fritextsökning, *: trunkering   

Söknr 
 

Sökterm Filter Antal 

träffar 

Kvalitetsgranskade 

artiklar 

Analyserade 

artiklar 

(artikelnummer) 

PubMed 2019-09-03 

1 MeSH Infection Control  61 262   

2 MeSH Hand Hygiene  6 358   

3 MeSH Guideline Adherence  30 372   

4 FT information  1 289 187   

5 FT education  1 433 004   

6 MeSH Nurses  85 608   

7 FT "quality improvement" 

 

48 892 

 
 

8 FT "healthcare workers"  7 855 

 
 

9 FT WHO  2 100 781   

10  1 OR 2  65 302   

11  4 OR 5  2 570 682   

12  3 AND 6 AND 10 AND 

11 

5 years 

English 

17 1 1 (#2) 

13  3 AND 7 AND 10  84   

14  13 AND 11 5 years 

English 

17 2 2 (#8, #14) 

15  3 AND 8 AND 9 AND 10 5 years 

English 

12 3 3 (#1, #12, #13) 

PubMed 2019-09-05 

1 MeSH 

Terms 

Radio*  1 719 209   

2 MeSH infection control  61 282   

3 MeSH Hygiene  39 789   

4  1 AND 2 AND 3 5 years 

English 

5 0 0 
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Tabell 1 Fortsättning artikelsökning i PubMed 

 

 

Tabell 2 Artikelsökning i CINAHL 

Söknr Sökterm Filter Antal 

träffar 

Kvalitetsgranskade 

artiklar 

Analyserade 

artiklar 

(artikelnummer) 

CINAHL 2019-09-03 

1 MM ”Infection Control+"  40 075   

2 ”Hand Hygiene”  3 228   

3 MM "Guideline Adherence"  6 026   

4 information  443 776   

5 education  589 229   

6 MM “Nurses+"   122 870   

7 1 OR 2 

 

40 871 

 
 

8 4 OR 5  957 773 

 
 

9 3 AND 6 AND 7 AND 8  Peer Reviewed 

Full Text 

2014 – 2019 

English 

5 2 2 (#15, #5) 

MM: ämnesord med Major Concept i CINAHL, +: ämnesord med Explode i CINAHL   

Söknr  Sökterm Filter Antal träffar Kvalitetsgranskade 

artiklar 
Analyserade 

artiklar 

(artikelnummer) 
PubMed 2019-09-09 

1 MeSH Infection Control  61 288   

2 MeSH Hand Hygiene  6 369   

3 MeSH Guideline Adherence  30 404   

4 FT automated  130 760   

5  1 OR 2  65 337   

6  3 AND 4 AND 5 5 years 

English 

18 1 1 (#9) 

PubMed 2019-09-20 

1 MeSH Hand Hygiene  6 382  

2 MeSH Infection Control  61 422  

3 MeSH Guideline Adherence  30 495  

      

4 FT measure*  3 284 321  

5 FT "healthcare workers"  7 915  

6  1 OR 2  65 481  

7  3 AND 4 AND 5 AND 6 5 years 

English 

18 2 1 (#4) 

*MeSH/MeSH Terms: ämnesord i databasen PubMed, FT: fritextsökning, *: trunkering  
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Tabell 2 Fortsättning artikelsökning i CINAHL 

Söknr Sökterm Filter Antal 

träffar 

Kvalitetsgranskade 

artiklar 
Analyserade 

artiklar 

(artikelnummer) 
CINAHL 2019-09-05 

1 Hand hygiene compliance  914   

2 Education  589 315   

3 Intervention  376 928   

4 Improve  259 506   

5 Review  514 016   

6 1 AND 2 AND 3 AND 4  50   

3 6 NOT 5 Peer Reviewed 

Full Text 

2014 – 2019 

English 

18 3 3 (#6, #7, #10) 

CINAHL 2019-09-09 

1 hand hygiene compliance  915   

2 automated monitoring system  98   

3 1 AND 2 Peer Reviewed 

Full Text 

2014 – 2019 

English 

8 2 2 (#3, #11) 

MM: ämnesord med Major Concept i CINAHL, +: ämnesord med Explode i CINAHL 

 

Kvalitetsgranskning 

De 16 artiklar som svarade mot syftet med sökningen kvalitetsgranskades genom att båda 

författarna först läste dessa i sin helhet på egen hand för att få en förståelse och helhetsbild av 

innehållet för att sedan tillsammans kvalitetsgranska artiklarna. För att granskningen av 

artiklarna skulle underlättas och på så vis skapa en bättre översikt över artiklarnas kvalitet 

sammanställdes ett granskningsprotokoll som var till hjälp i detta arbete (Willman, 

Bahtsevani, Nilsson, & Sandström, 2016, s. 106). Frågorna till granskningsprotokollet 

inspirerades av granskningsfrågorna i Friberg (2017a, Bilaga 3) och dessa utformades så att 

det gick att svara ja eller nej på frågorna. Därefter analyserades svaren och författarna gjorde 

en bedömning utifrån dessa svar och gav artiklarna hög, medel eller låg kvalité. 

Granskningsprotokoll presenteras i Bilaga 1. En artikel exkluderades eftersom den var av låg 

kvalité. De 15 artiklar som var av hög eller medelkvalité inkluderades i analysen och 

tilldelades ett artikelnummer, artikelnumret underlättar för läsaren att hitta artikeln i 

söktabellen. Artikelnummer tillsammans med kvalitetsgranskning och en sammanfattning av 

artiklarna presenteras i en översiktstabell, se Tabell 3. 
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Tabell 3 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=15) 

Artikelnummer 

Författare  

(år) 

Land 

Typ av studie  Deltagare Metod Huvudfynd Kvalité 

#1 

Apisarnthanarak 

et al. 

(2015) 

Thailand 

Kvasi- 

experimentell 

observations-

studie. 

125 sjukvårds-

arbetare på 6 IVA 

indelade i tre 

grupper. 

Totalt1 936 

observationer. 

Utbildnings-

intervention och ökad 

tillgänglighet av 

handdesinfektion. 

Den totala följsamheten 

till HH förbättrades 

signifikant i grupp 2 och 

grupp 3 men inte i grupp 

1. 

Hög 

#2 

Ara et al. 

(2018) 

Bangladesh 

Kvasi-

experimentell 

observations-

studie. 

642 sjuk-

sköterskor på 5 

sjukhus. 

MMI studie under tre 

olika perioder. 

Efter implementeringen 

av MMI förbättrades 

följsamheten till HH. 

Hög 

#3 

Boyce et al.  

(2019) 

USA 

Retrospektiv, 

icke-

randomiserad, 

observations, 

kvasi-

experimentell 

studie. 

4 avdelningar i 

olika sekvenser. 

Installation av ett AO 

på 4 avdelningar i 

olika sekvenser.  

Ytterligare 

interventioner för att 

förbättra följsamheten 

till HH 

implementerades.  

Följsamheten till HH 

uppmätt med DO var 

högre än den uppmätt 

med AO. Installation av 

AO utan några andra 

interventioner gav ingen 

förbättring av 

följsamheten till HH. 

Implementeringen av de 

kompletterande 

interventionerna 

resulterade i en 

signifikant förbättring av 

följsamheten. 

Förekomsten av VRI 

minskade. 

Medel 

#4 

Caris et al.  

(2017) 

Nederländerna 

Tvärsnitts-

studie 

kombinerat 

med en 

kontrollerad 

före och efter 

studie. 

Tvärsnittsstudie: 

110 studenter, 60 

sjuksköterskor 

och 27 läkare. 

Kontrollerad 

studie: 

2 avdelningar på 

ett sjukhus. 

Tvärsnittsstudie med 

frågeformulär för att 

ta fram två HH 

affischer. 

  

Kontrollerad studie: 

Dispensrar som 

elektroniskt mäter 

användningen av 

handdesinfektionen. 

Två affischer sattes 

upp slumpmässigt i 

två veckor vardera vid 

avdelningsentrén. 

Båda affischerna visade 

sig förbättra den totala 

användningen av 

dispensrarna vid entrén på 

den ena avdelningen men 

inte på den andra. 

Affischerna vid entrén 

hade ingen påverkan 

gällande användningen av 

dispensrarna inne på 

avdelningen. 

Medel 

#5 

Gomarverdi et al. 

(2019) 

Iran 

Randomiserad 

kontrollerad 

studie. 

2 IVA på skilda 

sjukhus. 30 sjuk-

sköterskor, 15 på 

respektive 

avdelning. 

Interventionsgrupp: 

utbildnings-

intervention  

Kontrollgrupp: ingen 

utbildning alls. 

Både kunskapen och 

följsamheten till HH 

förbättrades i 

interventionsgruppen från 

första tillfället till sista. 

Detta skedde inte i 

kontrollgruppen. 

Medel 

HH – handhygien, AO – automatiserat observationssystem, DO – direkt observation, MMI – multimodal intervention,  

IVA – intensivvårdsavdelningar, 5 MHH – WHO:s five moments of handhygiene, VRI – vårdrelaterade infektioner. 
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Tabell 3 Fortsättning översikt över artiklar ingående i analysen (n=15) 

Artikelnummer 

Författare  

(år) 

Land 

Typ av studie  Deltagare Metod Huvudfynd Kvalité 

#6 

Hang et al.  

(2018) 

Vietnam 

Kvasi-

experimentell 

studie. 

206 stycken 

sjukvårdspersonal 

varav 198 svarade 

båda fråge-

formulären. 

Utbildnings-

intervention. 

Den totala följsamheten 

till HH rutinerna 

förbättrades efter 

interventionen. Även 

kunskapen om HH 

förbättrades efter 

interventionen. 

Hög 

#7 

Hoffmann et al. 

(2019) 

Österrike 

Observation, 

interventions-

studie. 

6 009 stycken 

sjukvårdspersonal 

på 49 avdelningar. 

Information och 

utbildnings-

intervention. 

Den genomsnittliga 

följsamheten till alla de 5 

MHH förbättrades. 

Hög 

#8 

Johnson et al. 

(2014) 

USA 

Longitudinell 

observation, 

interventions-

studie. 

Ett akademiskt 

hälsocenter 

bestående av 7 

sjukhus. 

Totalt 63 275 

observationer. 

MMI. Förekomsten av 

kateterrelaterade 

infektioner 

undersöktes under 

studieperioden. 

Den totala följsamheten 

till HH förbättrades.  

Förekomsten av 

kateterrelaterade 

infektioner minskade 

under perioden. 

Hög 

#9 

Kwok et al. 

(2016) 

Australien 

Observations, 

interventions-

studie. 

Sjuksköterskor 

och läkare från 

två avdelningar.  

Studie i flera faser. 

Installation av AO 

och ytterligare 

interventioner för att 

förbättra följsamheten 

till HH. 

På den ena avdelningen 

hände inget signifikant 

med följsamheten till HH 

under någon fas.  

På den andra avdelningen 

förbättrades följsamheten 

under fasen innehållande 

interventionen men inte 

under faserna med endast 

AO. 

DO uppmätte högre 

följsamhet än AO. 

Medel 

#10 

Lytsy et al. 

(2016) 

Sverige 

Lettland 

Litauen 

Ryssland 

Prospektiv, 

multi-center, 

interventions-

studie. 

13 sjukhus i 4 

länder, Lettland, 

Litauen, Ryssland 

och Sverige. 

Totalt 38 

avdelningar 

medverkade. 

Utbildnings-

intervention i tre 

delar. 

Återkoppling var ett 

effektivt verktyg. 

Konsumtionen av 

handdesinfektion ökade 

med minst 50% bland 

minst 30% av 

avdelningarna, trots detta 

var konsumtionen låg på 

många avdelningar.  

Hög 

#11 

Michael et al. 

(2017) 

USA 

Pilotstudie 

Intervention 

2 delar. 

Studie 1: 75 

stycken 

sjukvårdspersonal  

Studie 2: 45 

stycken 

sjukvårdspersonal 

Totalt 267 566 

automatiska 

observations-

tillfällen. 

2 pilotstudier. AO-

system med 

elektronisk bricka 

som detekterade 

alkoholen vid utförd 

handdesinfektion. 

Båda studierna visade att 

AO gav en förbättrad 

följsamhet till hand-

hygienrutinerna. Vilket 

även sågs vid kontroll-

observationerna sex 

månader och tolv 

månader efter 

interventionsperioden 

Medel 

HH – handhygien, AO – automatiserat observationssystem, DO – direkt observation, MMI – multimodal intervention,  

IVA – intensivvårdsavdelningar, 5 MHH – WHO:s five moments of handhygiene, VRI – vårdrelaterade infektioner. 
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Tabell 3 Fortsättning översikt över artiklar ingående i analysen (n=15) 

Artikelnummer 

Författare  

(år) 

Land 

Typ av studie  Deltagare Metod Huvudfynd Kvalité 

#12 

Mu et al. 

(2016) 

Kina 

Observation, 

prospektiv, 

kvasi-

experimentell 

studie. 

33 avdelningar. 

Totalt 27 852 

observationer.  

MMI. 

Förekomsten av VRI 

registrerades. 

Följsamheten till HH 

förbättrades efter 

interventionen. 

Konsumtionen av HH-

produkter ökade efter 

interventionen. Under 

perioden studien pågick 

minskade förekomsten av 

VRI. 

Hög 

#13 

Rodriguez et al. 

(2015) 

Argentina 

 

Randomiserad 

kontrollerad 

studie. 

11 IVA varav 9 

slutförde studien. 

Totalt 705 stycken 

sjukvårdspersonal 

Totalt 10 429 

observationer. 

MMI. 

 

Följsamheten till HH i 

kontrollgruppen var lägre 

än i interventionsgruppen. 

Hög 

#14 

Staines et al. 

(2018) 

Schweiz 

Observations, 

interventions-

studie. 

Totalt 33 476 

observationer på 

47 avdelningar. 

MMI. Den totala följsamheten 

till HH förbättrades 

interventionen och 

kvarstod 18 månader 

senare. 

Hög 

#15 

Wiles et al. 

(2015) 

USA 

Observations, 

interventions-

studie. 

95 akutsjuk-

sköterskor. 

Utbildnings-

intervention. 

Kunskapen i HH 

förbättrades efter 

interventionen. 

Följsamheten förbättrades 

vid slutet av 

interventionen och 3 

månader efter. 

Hög 

HH – handhygien, AO – automatiserat observationssystem, DO – direkt observation, MMI – multimodal intervention,  

IVA – intensivvårdsavdelningar, 5 MHH – WHO:s five moments of handhygiene, VRI – vårdrelaterade infektioner 

 

Dataanalys 

Denna integrativa litteraturöversikt baseras på 15 artiklar. Som stöd i analysarbetet har 

Whittmore och Knafl (2005) använts. Analysen inleddes med att kort sammanfatta artiklarna i 

en översiktstabell, se Tabell 3, och att identifiera de interventioner som användes i de olika 

studierna. Utifrån dessa identifierade interventioner skapades sedan kategorier och en 

kategoriseringstabell utformades för att ge en översikt över vilka artiklar som hamnade under 

respektive kategori, se Tabell 4. Information och utbildning valdes att slås samman till en 

kategori. Nästa steg i analysen var att jämföra artiklarna i respektive kategori, detta utfördes 

genom att titta på likheter och skillnader och hitta mönster i artiklarnas metod och resultat. 

För att underlätta arbetet och göra texterna mer överskådliga användes färgkodning av 

likheter och skillnader. En text som sammanfattar fynden i respektive kategori skrevs och 

avslutades med en syntes för att skapa en bättre förståelse för resultatet. 
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Tabell 4 Gruppering av artiklar i analysen 

Artikel Information Utbildning Automatiska 

observationssystem 

Multimodala 

interventioner 

Apisarnthanarak et al.  X   

Ara et al.    X 

Boyce et al.   X  

Caris et al. X    

Gomarverdi et al. X X   

Hang et al.  X   

Hoffmann et al. X X   

Johnson et al.    X 

Kwok et al.   X  

Lytsy et al. X X   

Michael et al.   X  

Mu et al.    X 

Rodriguez et al.    X 

Staines et al.    X 

Wiles et al. X X   

 

Etiska överväganden 

Syftet med etiska överväganden i vetenskapliga studier är att skydda de personer som 

medverkar i dessa genom att försvara och värna om deras grundläggande rättigheter och 

integritet. Ett vetenskapligt arbete ska genomsyras av forskningsetiska överväganden genom 

hela processen från val av ämne och syfte till genomförande, rapportering och även genom 

spridning av resultatet. Det är viktigt att problemet som undersöks är av betydelse och kan 

syfta till att förbättra för individen, professionen eller samhället i ett längre perspektiv. Ett 

examensarbete på grundnivå är generellt sett inte forskning och behöver därmed inte prövas 

etiskt (Kjellström, 2012, s. 70-76). Artiklarna som ingår i analysen i denna litteraturöversikt 

har vid kvalitetsgranskningen undersökts om dessa har ett etiskt övervägande i sina studier. I 

de artiklar där det inte tydligt framkom ett resonemang kring etiska aspekter togs detta med i 

bedömningen av kvaliteten. 
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Resultat 

I analysen av artiklarna framkom tre kategorier: information och utbildning, automatiserade 

observationssystem och multimodala interventioner. Den data som tagits fram i analysen 

presenteras under respektive kategori. 

 

Information och utbildning 

Av de 15 artiklarna i analysen har 7 använt sig av information och utbildning för att förbättra 

följsamheten till handhygienrutinerna i sina interventioner. 

 

Apisarnthanarak, Eiamsitrakoon och Mundy (2015) genomförde en studie där teoretisk 

utbildning gällande vikten av följsamhet till handhygienrutiner och hur det påverkar patient-

säkerheten kombinerades med gruppdiskussioner rörande detta. Denna kombination av teori 

och diskussion visade sig förbättra följsamheten till dessa rutiner och om tillgången till 

hygienprodukter dessutom ökade förbättrades följsamheten ytterligare. Även Hang et al. 

(2018) och Gomarverdi, Khatiban, Bikmoradi och Soltanian (2019) kombinerade teori med 

gruppdiskussioner i sina studier. 

 

Hang et al. (2018) och Gomarverdi et al. (2019) inkluderade praktisk träning av handhygien-

tekniken, detta inkluderades även i studierna av Hoffmann et al. (2019) och Lytsy, Melbarde-

Kelmere, Hambraeus, Liubimova, och Aspevall (2016). Fyra av studierna (Hang et al., 2018; 

Hoffman et al., 2019; Lytsy et al., 2016; Wiles, Roberts & Schmidt, 2015) kombinerade den 

praktiska träningen med ultraviolett ljus som belyste händerna efter att ett speciellt 

fluorescerande medel använts för att utföra handhygien, detta för att få en visuell effekt av hur 

väl handhygientekniken utförts. Studien av Wiles et al. (2015) tog det sedan ett steg längre 

och använde sig av ett fluorescerande puder som placerades ut på strategiska ställen på 

avdelningen, som till exempel telefon, tangentbord och mus, avdelningen fotograferades 

sedan med hjälp av ultraviolett ljus för att ge en visuell bild av spridningen av pudret. 

Bilderna av spridningen visades sedan för personalen vilket i sin tur visade sig ha förbättrande 

effekt på följsamheten till handhygienrutinerna. 
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I studien av Caris et al. (2018) undersöktes effekten av två affischer som tagits fram genom 

att vårdpersonal svarat på ett frågeformulär med bilder och påståenden relaterade till hand-

hygien, dessa affischer sattes upp vid entrén till två avdelningar. Mätningar av användandet 

av handdesinfektionsmedel utfördes med hjälp av tre elektroniska dispensers på respektive 

avdelning, en vid entrén och två inne på avdelningen. Här visade resultat på att affischen 

endast gav effekt där den var placerad. Studierna av Gomerverdi et al. (2019), Hoffman et al. 

(2019) och Lytsy et al. (2016) använde sig av strategiskt placerade affischer med information 

om handhygien som komplement till sina interventioner. 

  

Fyra studier (Gomerverdi et al., 2019; Hang et al., 2018; Lytsy et al., 2016; Wiles et al., 2015) 

mätte kunskapen gällande handhygien genom frågeformulär i olika faser under studiernas 

gång. Kunskapen rörande handhygien förbättrades efter det att interventionerna information 

och utbildning implementerats. En av studierna (Lytsy et al., 2016) använde dessutom 

konsumtionen av handdesinfektionsmedel som ett mått på följsamheten, konsumtionen ökade 

efter interventionen. 

  

Sex av studierna (Apisarnthanarak et al., 2015; Gomerverdi et al., 2019; Hang et al., 2018; 

Hoffmann et al., 2019; Lytsy et al., 2016; Wiles et al., 2015) mätte effekten av 

interventionerna information och utbildning genom att observera följsamheten till hand-

hygienrutinerna. Tre av dessa studier (Apisarnthanarak et al., 2015; Hang et al., 2018; 

Hoffmann et al., 2019) baserade sina observationer på WHO:s Five Moments of Hand 

Hygiene (5MHH). De 5MHH är före patientkontakt, före rent och sterilt arbete, efter risk för 

kontakt med kroppsvätskor, efter patientkontakt och efter kontakt med patientnära ytor (Lytsy 

et al., 2016). I studien av Gomerverdi et al. (2019) användes WHO:s riktlinjer i kombination 

med Centers for Disease Control and Preventions (CDC) riktlinjer som grund för 

observationen. Även Wiles et al. (2015) använde sig av CDC:s riktlinjer i observationen av 

följsamheten till handhygienrutinerna. En av studierna (Lytsy et al., 2016) använde en svensk 

modell som kombinerar WHO:s 5MHH med ytterligare tre faktorer vilka var användning av 

ringar, klockor eller armband, korrekt användande av handskar och kortärmad arbetsdräkt. 

Resultaten i alla sex studier (Apisarnthanarak et al., 2015; Gomerverdi et al., 2019; Hang et 

al., 2018; Hoffmann et al., 2019; Lytsy et al., 2016; Wiles et al., 2015) visar på att 

följsamheten till handhygienrutinerna förbättrades med hjälp av interventionerna. 
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De praktiska delarna av interventionerna där personalen fick ett visuellt intryck av hur väl 

handhygientekniken utförts eller hur bakteriespridningen skett gav en förbättrad följsamhet 

till handhygienrutinerna. Visuell information via affischer påminde personalen om rutinerna 

gällande handhygien men dessa var endast effektiva på den plats de var placerade. Att 

diskutera brister och beteenden gällande handhygien förbättrade personalens medvetenhet 

kring detta. Praktisk träning i att utföra handhygientekniken var ett givande inslag i arbetet 

med att förbättra följsamheten till handhygienrutinerna då personalen fick träna på att utföra 

tekniken korrekt. 

 

Automatiserade observationssystem. 

Av de 15 artiklarna i analysen har 3 använt sig av automatiserade observationssystem för att 

förbättra följsamheten till handhygienrutinerna i sina interventioner. 

 

Boyce et al. (2019) använde sig av ett automatiserat observationssystem där sensorer som 

registrerade in och utpassering placerades intill dörrarna till patientsalarna. Sensorer 

placerades även på dispensrarna för handdesinfektionsmedel vilka registrerade varje enskild 

användning av dessa. Data från dessa sensorer sammanställdes för att på så vis beräkna 

följsamheten till handhygienrutinerna. Michael, Fraser, Einloth, Janszen och Fatica (2017) 

använde även de i sin studie en sensor intill dörrarna men här kombinerades dörrsensorerna 

istället med en elektronisk bricka som bars av personalen på arbetsdräkten. När desinficerade 

händer lades mot brickan detekterades alkoholen i handdesinfektionsmedlet och brickan 

ändrade färg. Vid in och utpassering ur rummet där brickan inte detekterat någon alkohol 

larmade brickan med ett ljud. Här sammanställdes data från dörrsensorer och bricka för att 

beräkna följsamheten till handhygienrutinerna. I studien av Kwok, Juergens och McLaws 

(2016) användes endast elektroniska dispensrar för handdesinfektionsmedel vilka registrerade 

hur ofta dessa användes, detta för att få ett mått på följsamheten till handhygienrutinerna. 

Endast i studien av Michael et al. (2017) visade resultatet på att användandet av ett 

automatiserade observationssystem gav en förbättrad följsamhet till handhygienrutinerna 

vilket även sågs vid kontrollobservationerna sex månader och tolv månader efter 

interventionsperioden. 
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I studierna av Boyce et al. (2019) och Kwok et al. (2016), där ingen förbättring av 

följsamheten till handhygienrutinerna sågs vid användandet av endast ett automatiserat 

observationssystem, inkluderades även andra interventioner. Både Boyce et al. (2019) och 

Kwok et al. (2016) använde sig av personalen som instrument för att påminna varandra om att 

följa dessa rutiner. Boyce et al. (2019) tog i sin studie ett steg till genom att en i personalen 

varje dag utsågs att bära en sheriffbricka och ansvara för att påminna personalen om att utföra 

handhygien, i studien uppmuntrades sjukhusledningen att delta i arbetet för att förbättra 

följsamheten till rutinerna gällande handhygien och på så vis skapa en mer patientsäker vård. 

Båda studiernas resultat visade på att dessa interventioner gav en förbättring av följsamheten 

till handhygienrutinerna. I studien av Boyce et al. (2019) jämfördes även följsamheten 

uppmätt med det automatiserade observationssystemet med direktobservationer och resultatet 

visade där på en högre uppmätt följsamhet vid direkt observation. 

 

Användandet av endast ett automatiserat observationssystem förbättrade inte följsamheten till 

handhygienrutinerna och behövde kompletteras med andra interventioner för att påverka 

detta. Automatiserade observationssystem där ljud och ljus användes bidrog däremot till 

förbättrad följsamhet till dessa rutiner. 

 

Multimodala interventioner 

Av de 15 artiklarna som ingår i analysen har 5 utfört multimodala interventioner. Studierna 

implementerade en intervention som kombinerade flera olika strategier för att förbättra 

följsamheten till handhygienrutiner. Resultatet av den implementerade interventionen i 

studierna presenteras i respektive studies resultat som en helhet, resultatet i studierna 

presenterade inte vad en enskild strategi resulterat i gällande förbättring av följsamheten till 

handhygienrutinerna. 
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I studien av Staines et al. (2018) gavs flaskor med handdesinfektionsmedel i fickformat ut till 

personalen. Dessa flaskor var utformade med tre olika tryck där projektets resultat, motto och 

logga, påminnelser om områden där handhygien oftast missas och korrekt användande av 

handskar för att optimera följsamheten till handhygien ingick. Affischer med information om 

tillfällen där handhygien ska utföras placerades ut på strategiska platser på avdelningen. Även 

i studierna av Ara et al. (2019), Johnson et al. (2014), Mu et al. (2016) och Rodriguez et al. 

(2015) placerades affischer ut på strategiska platser på avdelningen för att påminna 

personalen om att utföra handhygien. Rodriguez et al. (2015) gav dessutom personalen ett 

häfte i fickformat med information gällande handhygienrutiner. 

 

I fyra av de fem studierna ingick en utbildningsdel. Mu et al. (2016) inkluderade en 

utbildningsdel som innehöll två teoretiska utbildningstillfällen i handhygien. Johnson et al. 

(2014) använde sig av databaserade inlärningsmoduler i kombination med uppföljningsfrågor 

och föreläsningar gällande handhygien. Föreläsningar i form av informationsfilmer gällande 

handhygien användes av Ara et al. (2019). Praktiska utbildningstillfällen i handhygien gavs 

dessutom i två av studierna (Ara at al., 2019; Mu et al., 2016). I studien av Steines et al. 

(2018) fick all nyrekryterad personal en introduktion gällande handhygien, dessutom 

utvecklades ett spel med frågekort. Korten i spelet illustrerades med bilder på en vanlig 

vårdsituation och vårdpersonalen skulle ta ställning till hur handhygienen borde utföras i den 

vårdsituation kortet visade. Spelet blev en succé och spreds till fler avdelningar, detta spel 

användes fortfarande tre år efter det att studien avslutats. 

 

Alla fem studierna (Ara et al., 2019; Johnson et al., 2014; Mu et al., 2016; Rodriguez et al., 

2015; Staines et al., 2018) förbättrade tillgängligheten av olika handhygienprodukter för att 

underlätta följsamheten till handhygienrutinerna. Utöver att förbättra tillgängligheten av dessa 

produkter såg Johnson et al. (2014) till att handdesinfektionsmedlets styrka ökades till 85% 

och placerade dessutom ut information vid handdesinfektionsmedlet om vart det gick att 

vända sig när produkterna behövde fyllas på. Rodriguez et al. (2015) använde sig av extra-

personal för att tillgodose behovet av påfyllning av handhygienprodukter. Mu et al. (2016) 

utförde i sin studie anpassningar av lokalerna genom att byta ut vattenkranar och installera 

hållare för pappershanddukar vid varje handfat för att göra arbetsmiljön mer hygienvänlig och 

underlätta för personalen att utföra handhygien. Staines et al. (2018) tog fram en ny design på 

hållaren till handdesinfektionsmedlet så att placeringen av dessa kunde anpassas till 

avdelningens behov, även ett handhygienkit i fickformat delades ut till personalen. 
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I alla fem studierna engagerades på olika vis både ledning och personal i arbetet med att 

förbättra följsamheten till handhygienrutinerna, detta för att skapa ett klimat som underlättar 

för personalen att följa dessa. I studierna av Ara et al. (2019), Mu et al. (2016), Rodriguez et 

al. (2015) och Staines et al. (2018) fanns ledningen som stöd till personalen i arbetet med att 

förbättra följsamheten till dessa rutiner. I studien av Staines et al. (2018) motiverade även 

ledningen personalen genom att offentligt redovisa de avdelningar som visat på hög 

följsamhet till rutinerna gällande handhygien. Johnson et al. (2014) skapade ett klimat där 

personalen tog ansvar för och förstod vikten av att utföra handhygien. Studien involverade 

även patienter och anhöriga som informerades om när de skulle förvänta sig att personalen 

utförde handhygien och att påtala för personalen om detta inte utfördes. 

 

Samtliga fem studier (Ara et al., 2019; Johnson et al., 2014; Mu et al., 2016; Rodriguez et al., 

2015; Staines et al., 2018) använde sig av direkt observation för att mäta effekten av de 

multimodala interventionerna och resultaten i alla fem studierna visade på förbättrad 

följsamhet till handhygienrutinerna efter att interventionerna implementerats. Studierna av 

Johnson et al. (2014) och Mu et al. (2016) mätte även förekomsten av vårdrelaterade 

infektioner respektive infektioner relaterade till centrala venkatetrar och resultatet av 

interventionerna i båda studierna visade på att vårdrelaterade infektioner respektive 

infektioner relaterade till centrala venkatetrar minskat under studietiden. Studien av Mu et al. 

(2016) använde sig dessutom av konsumtionen av handdesinfektionsmedel som ett mått på 

följsamheten och fann att konsumtionen ökade. 

 

I multimodala interventioner där flera strategier i olika kombinationer implementerats som en 

helhet förbättrades följsamheten till handhygienrutinerna. Att engagera ledning och personal i 

arbetet skapade ett klimat som underlättade för arbetet med följsamheten till dessa rutiner. 

Följsamheten till handhygienrutinerna förbättrades genom att tillgången till handhygien-

produkter och dess placering optimerades och även genom att information gällande dessa 

rutiner placerades på strategiska platser. För att förbättra kunskapen gällande handhygien och 

dess rutiner ses teoretisk och praktisk utbildning som en fungerande strategi i den 

multimodala interventionen. 
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Diskussion 

Syftet med denna integrativa litteraturöversikt var att undersöka hur röntgensjuksköterskans 

följsamhet till handhygienrutiner kan förbättras. Resultatet visar på att olika typer av 

interventioner såsom utbildning, information, automatiserade observationssystem och 

multimodala interventioner kan vara till hjälp i arbetet med att förbättra följsamheten till 

handhygienrutinerna. Styrkor och svagheter i denna litteraturöversikt diskuteras under 

metoddiskussionen och framkomna huvudfynd i analysen diskuteras under 

resultatdiskussionen. 

 

Metoddiskussion  

Valet av metod till denna litteraturöversikt stod mellan en allmän eller en integrativ sådan. En 

integrativ litteraturöversikt valdes vilket innebär att verifiera resultatet med en syntes vilket 

sammanfattar och skapar en ny helhet av resultatet. Detta anser författarna vara en styrka då 

en syntes tydliggör fynden i resultatet. Friberg (2017b, s. 150-151) refererar i kapitlet om 

integrativa litteraturöversikter till artikeln av Whittemore & Knafl (2005) som beskriver den 

valda metoden och en styrka i det vetenskapliga arbetet är att använda en metodartikel därav 

har denna vetenskapliga artikel använts. 

 

Enligt Henricson (2012, s. 472-475) är det en styrka att använda sig av flera databaser för att 

öka validiteten. En styrka var även att kombinationerna av ämnesord och fritextsökningar gav 

många relevanta träffar. Sökningen gav artiklar publicerade de senaste fem åren vilket visar 

på att ämnet är aktuellt eftersom forskning bedrivs inom området. En svaghet var att de första 

sökningarna utfördes med inriktning på information och utbildning och därav inte sökte på 

åtgärder överlag. Styrkan är att det senare utfördes en sökning på measure* för att undersöka 

om andra åtgärder kunde hittas vilket resulterade i artiklar som redan hittats i de tidigare 

sökningarna.  

 

Kvalitetsgranskningen av artiklarna som inspirerats av granskningsfrågor i Friberg (2017a, 

Bilaga 3) utfördes både individuellt och gemensamt av författarna till denna litteraturöversikt. 

De artiklar som ingår i analysen var efter kvalitetsgranskningen antingen av hög eller av 

medelkvalité. Reliabiliteten på denna litteraturöversikt stärks av att båda författarna till denna 

gemensamt utfört dessa steg (Henricson, 2012, s. 472-475). Däremot var det en svaghet att 

författarna var ovana att utföra en kvalitetsgranskning vilket medför att artiklarnas kvalitet 

kan vara under eller övervärderade. 
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Dataanalysen utfördes både individuellt av författarna till denna litteraturöversikt avseende 

helheten i texterna och sedan gemensamt för att finna likheter, skillnader och mönster för att 

på så vis skapa en ny helhet som utgör resultatet. Analysen har granskats regelbundet under 

arbetets gång av arbetets handledare och sedan på seminarium av kurskamrater och deras 

handledare, de synpunkter som framkommit har tagits i beaktande i det fortsatta arbetet med 

denna litteraturöversikt. Att få litteraturöversikten granskad av utomstående förstärker 

trovärdigheten av resultatet (Henricson, 2012, s. 472-475). Studierna i artiklarna som ingår i 

analysen är utförda i Asien, Europa, Nord- och Sydamerika vilket ger en bredd på studierna. 

Eftersom denna litteraturöversikt ämnade att undersöka hur följsamheten till handhygien-

rutinerna kan förbättras ser författarna till denna litteraturöversikt att resultaten från artiklarna 

som ingår analysen är överförbara till svensk sjukvård oavsett var i världen studierna är 

utförda. Då handhygienrutinerna är ett område som är lika för alla inom sjukvården valde 

författarna att inkludera andra yrkeskategorier i sitt resultat då dessa rutiner är överförbara till 

röntgensjuksköterskans arbete. Författarna till denna litteraturöversikt har ingen tidigare 

erfarenhet av att utföra en dataanalys vilket kan ses som en svaghet. 

 

En styrka i arbetet med denna litteraturöversikt är att författarna har arbetat gemensamt med 

litteraturöversiktens alla delar, detta har utförts i realtid via videokonferenser över nätet 

samtidigt som det dokumenterats i google docs. Endast när artiklarna skulle läsas igenom i sin 

helhet för att få en helhetsbild av innehållet utfördes detta på egen hand. En styrka är också att 

arbetets handledare har haft tillgång till samarbetet i google docs och har på så vis kunnat 

följa arbetets gång och kommit med synpunkter direkt i samarbetet. En svaghet är att 

författarna inte har tidigare erfarenhet av att skriva litteraturöversikter. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar på att olika typer av interventioner såsom utbildning, information, 

automatiserade observationssystem och multimodala interventioner kan vara till hjälp i arbetet 

med att förbättra följsamheten till handhygienrutinerna. Studien av Jeanes, Henderson, Drey 

och Gould (2019) visar på hur komplext det kan vara att följa handhygienrutinerna vid en 

röntgenundersökning. Vid en konventionell röntgenundersökning av lungorna observerades 

nio tillfällen att utföra handhygien enligt WHO:s 5MHH (Jeanes et al., 2019). Att förbättra 

följsamheten till handhygienen är en viktig men inte helt enkel uppgift och resultatet av denna 

litteraturöversikt visar på att flera typer av interventioner kan behöva kombineras för att 

lyckas med detta.  
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Resultatet av denna litteraturöversikt visar på att utbildning är en viktig del i arbetet med att 

förbättra följsamheten till handhygienrutinerna. Praktisk utbildning som innebär att 

personalen får träna på olika moment i en kontrollerad och säker miljö gör att det kan skapas 

ett bättre självförtroende hos personalen vilket de sedan kan ta med sig ut i den kliniska 

verksamheten. Detta styrks av studien av Botman (2014) som undersökte hur studenter ansåg 

att simulering bidrog till deras förmåga att koppla samman teori och praktik. Praktisk 

utbildning som enskild intervention är dock inte tillräckligt för att förbättra följsamheten till 

handhygienrutinerna enligt Jansson et al. (2016). Dock ser författarna till denna litteratur-

översikt att de i sin kommande roll som röntgensjuksköterska har nytta av att få träna på när 

och hur dessa rutiner ska utföras, detta för att skapa ett beteende där handhygien ses som en 

naturlig del i det dagliga arbetet. 

 

I resultatet framkommer att följsamheten förbättrades genom att synliggöra spridningen av 

bakterier. Författarnas tolkning av detta resultat var att detta påverkade personalens sinnen. 

Att påverka sinnena hos människor för att förbättra följsamheten till handhygienrutiner 

undersökte även Porzig-Drummond, Stevenson, Case och Oaten (2009) i sin studie. De 

undersökte om framkallandet av en känsla av vämjelse kan ha en förbättrande effekt på 

handhygienen och resultatet visade där att den till och med hade en bättre effekt jämfört med 

endast utbildning. Pellegrino, Crandall, och Seo (2016) visade i sin studie gällande 

livsmedelshantering och hygienen kring denna att framkallandet av en känsla av vämjelse 

förbättrade utförandet av handhygientekniken. Framkallandet av denna känsla hos deltagarna 

utfördes genom att påverka deras sinnen. Att se bilder på en smutsig toalett, höra ett ljud av 

kräkning eller känna lukten av rutten fisk förbättrade utförandet av handhygientekniken hos 

deltagarna (Pellegrino et al., 2016). Detta, anser författarna, visar på att användandet av 

sinnena kan vara ett användbart verktyg i arbetet med att förbättra följsamheten till 

handhygienrutinerna. Genom att väcka en känsla av vämjelse hos personalen för det som inte 

är synligt men ändå alltid närvarande kan personalen bli mer benägna att följa rutinerna. 
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Ett automatiserat observationssystem där ingen direkt återkoppling med ljus eller ljud sker 

behöver kombineras med andra interventioner för att följsamheten till handhygienrutinerna 

ska förbättras. Edmisten et al. (2017) visar på framgångsfaktorer i arbetet med att 

implementera automatiserade observationssystem i syfte att förbättra följsamheten till 

rutinerna gällande handhygien. De framgångsfaktorer som behövs vid implementeringen av 

ett automatiskt observationssystem är en arbetsmiljö som främjar samarbete, en engagerad 

ledning som ger återkoppling och stöttning till personalen och att även uppmuntra patienter 

till att samtala med personalen angående handhygienrutiner (Edmisten et al., 2017). 

Återkoppling är en metod som kan användas för att öka medvetenheten hos personalen och 

visa på att något behöver förbättras (WHO, 2009a). Ett automatiserat observationssystem där 

direkt återkoppling genom ljus eller ljud uppmärksammar personalen på om handhygien-

rutiner utförts kan synliggöra eventuella brister vilket ger personalen möjligheten att förändra 

sitt beteende. Att få en direkt återkoppling av följsamheten gällande rutinerna för handhygien 

anser författarna till denna litteraturöversikt skulle kunna vara till hjälp i arbetet med att 

förbättra följsamheten till dessa rutiner på en röntgenavdelning.  

 

I resultatet framkommer det att direkt observation av personalen visade på en högre 

följsamhet till handhygienrutinerna än automatiserade observationer vilket författarna till 

denna litteraturöversikt anser skulle kunna vara relaterat till Hawthorne-effekten. Hawthorne-

effekten innebär att om personalen är medvetna om att de är observerade så förändras deras 

beteende till det bättre, vilket Wu et al. (2018) visar på i sin studie där kända observationer av 

handhygienrutiner jämförs med hemliga observationer. Genom att, i det dagliga arbetet, 

använda sig av denna effekt och utse en eller flera personer ur personalgruppen som får till 

uppgift att observera och påminna om att följa handhygienrutinerna anser författarna till 

denna litteraturöversikt att följsamheten till dessa skulle kunna förbättras.  
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En multimodal intervention kan utformas och implementeras för att förbättra följsamheten till 

handhygienrutinerna och WHO har publicerat en modell med strategier som kan användas i 

arbetet med att förbättra följsamheten till dessa rutiner (WHO, 2009a). Folkhälsomyndigheten 

och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har anpassat WHO:s strategier och utarbetat en 

svensk modell med sex huvudområden vilka är utbildning och praktiska övningar, 

information, utvärdering och återkoppling av följsamhet, arbete med att upprätthålla en god 

patientsäkerhetskultur, en stöttande ledning som kontinuerligt följer upp och återkopplar 

resultatet av följsamheten och slutligen ett fortlöpande förbättringsarbete. Ytterligare en 

förutsättning för att kunna följa handhygienrutinerna är att det finns tillgång till tvättställ och 

handdesinfektionsmedel på strategiska platser (Folkhälsomyndigheten & Sveriges kommuner 

och landsting, 2014). Detta styrker resultatet i denna litteraturöversikt där det framkom att 

multimodala interventioner där flera olika strategier implementeras tillsammans förbättrade 

följsamheten till handhygienrutinerna.  

 

Ett viktigt inslag som framkom är att det förbättringsarbete där både personal och ledning var 

engagerade i arbetet gav en förbättrad följsamhet till handhygienrutinerna. På avdelningar 

med en kultur där olika professioner samverkar skapas en bekväm och vänskaplig miljö vilket 

främjar samarbete och stärker förmågan att påminna varandra om att följa hygienrutinerna 

(Kwok, Harris, & McLaws, 2017). Enligt SKL (2014) har sjukhus med en patientsäkerhets-

kultur där vårdrelaterade infektioner ses som oacceptabla och där personalen tar ett eget 

ansvar för att förebygga dessa en lägre förekomst av vårdrelaterade infektioner. Detta jämfört 

med de sjukhus vars personal inte ser kopplingen mellan sitt eget agerande och risken för 

dessa infektioner. Författarna till denna litteraturöversikt anser att en viktig del i arbetet med 

att förebygga vårdrelaterade infektioner är att upprätthålla handhygienrutinerna. Det är därför 

av stor vikt att arbetet med att förbättra följsamheten till dessa rutiner fortlöper kontinuerligt. 
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Kliniska implikationer 

Resultatet av denna litteraturöversikt visar på möjliga interventioner som författarna anser är 

fullt möjliga att implementera på röntgenavdelningar i Sverige. Författarna anser även att en 

kombination av flera olika interventioner, skräddarsydd till verksamheten, är den mest 

optimala vägen att gå. Eftersom handhygien är ett komplext område på en röntgenavdelning 

ses behovet av fler studier som belyser detta område. En empirisk studie som undersöker hur 

ett automatiserat observationssystem med direkt återkoppling genom ljus eller ljud för att 

förbättra följsamheten till handhygienrutinerna skulle kunna användas på röntgenavdelningen 

kan vara av intresse att utföra. Även studier som undersöker effekten på längre sikt av 

implementerade interventioner skulle kunna vara av intresse att utföra. 

 

Slutsats 

Syftet med denna litteraturöversikt var att undersöka hur röntgensjuksköterskans följsamhet 

till handhygienrutiner kan förbättras. Resultatet visar på att det finns flera viktiga delar i 

arbetet med att förbättra följsamheten till handhygienrutinerna. Utbildning av personalen både 

praktiskt och teoretiskt är av stor vikt. Att främja ett ansvarstagande klimat på avdelningen så 

att personalen förstår innebörden av varför handhygienrutiner är viktiga och att personalen tar 

ansvar för att följa dessa rutiner, är ett arbete som underlättas av en engagerad ledning som 

arbetar tillsammans med personalen. Arbetsmiljön på avdelningen behöver även vara 

hygienanpassad och ha god tillgång till handhygienprodukter för att underlätta för personalen 

att utföra handhygienrutinerna korrekt. Att påminnas om handhygienrutiner med hjälp av 

strategiskt placerade affischer är även det användbart i arbetet med att förbättra följsamheten 

till dessa rutiner.   

 

Sammanfattningsvis visar denna litteraturöversikt på att praktisk och teoretisk utbildning, en 

engagerad ledning och ett klimat i kombination med god tillgång till handhygienprodukter 

och påminnelser om att utföra handhygien är viktiga delar i arbetet med att förbättra 

följsamheten till handhygienrutinerna. 
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Bilaga 1 

 

Granskningprotokoll 

 

Frågor JA/NEJ 

Är problemet tydligt formulerat?  

Är problemet relevant för den kliniska verksamheten?  

Finns det ett tydligt syfte?  

Är metoden relevant för syftet med studien?  

Är metoden tydligt beskriven?  

Är urvalet relevant för syftet med studien?  

Är resultatet trovärdigt?  

Diskuteras metoden?  

Diskuteras svagheter och begränsningar?  

Finns det etiska överväganden?  

Finns tidigare forskning beskriven?  

Svarar resultat och diskussion på syftet av studien?  

Kvalité HÖG/MEDEL/LÅG  

 

 

 


