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Abstrakt
Bakgrund: Genom att följa de föreskrifter som finns om basala hygienrutinerna kan
vårdrelaterade infektioner förebyggas och minska. Det medför en rad förbättringar,
vårdtiderna kortas ner, antibiotikaanvändningen minskar och det blir lägre kostnader
för samhället men viktigast förhindras onödigt lidande för patienten. Statistiken talar
för att vårdrelaterade infektioner är den vanligaste typen av skada inom vården idag,
vilket tyder på att föreskriften inte följs.
Syfte: Att beskriva vilka faktorer som påverkar sjuksköterskors följsamhet till
basala hygienrutiner.
Metod: Studien genomfördes som en litteraturöversikt och baseras på 17
vetenskapliga artiklar med kvantitativ och kvalitativ ansats. Databassökningar
genomfördes i databaserna PubMed och Cinahl med sökord som motsvarade syftet.
Resultatet sorterades in i huvudkategorier samt underkategorier.
Resultat: Faktorer som påverkade sjuksköterskors följsamhet var miljö, utrustning,
arbetsbelastning, tid, kunskapsbrist samt organisationens och handledande
sjuksköterskor.
Slutsats: Vårdrelaterade infektioner är ett stort hot mot patientsäkerheten och är
sjuksköterskors etiska ansvar att förebygga. Resultatet indikerar att följsamheten
kring basala hygienrutiner måste förbättras. Med hjälp av återkommande utbildning
kan sjuksköterskors kunskap kring basala hygienrutiner stödjas och underhållas
vilket förbättrar följsamheten. Organisation och ledning måste också ta ett ansvar
för detta genom att skapa förutsättningar för en god följsamhet, till exempel
tillräckligt med personal och inte överbelägga avdelningar.
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Abstract
Background: By following the regulations that exist about basic hygiene routines,
care related infections can be prevented and reduced. This leads to a number of
improvements. Care times are reduced and so are the use of antibiotics, and there
are lower costs for society. However, most importantly unnecessarily suffering for
the patient is prevented. Statistics show that healthcare-associated infections are the
most common type of injury in healthcare today, which indicates that regulations
are not followed.
Aim: To describe factors influencing nurses' compliance to basic hygiene routines.
Method: The study was conducted as a literature review and is based on 17
scientific articles with quantitative and qualitative approach. Database searches
were performed in the databases PubMed and Cinahl with keywords that
corresponded to the purpose. The result was sorted into main categories and then
subcategories.
Findings: Factors that affected nurses' compliance were the environment,
equipment, workload, time, lack of knowledge and the organization's and
supervising nurses.
Conclusion: Healthcare associated infections are a major threat to patient safety
and are the ethical responsibility of nurses to prevent. The results indicate that
compliance with basic hygiene routines must be improved. With the help of
recurring training, nurses' knowledge of basic hygiene routines can be supported and
maintained, which improves compliance. Organization and management must also
take responsibility for this by creating the conditions for good compliance, for
example enough staff and not overcrowded departments.

Keyword: Compliance, healthcare associated infections, Hygiene routines, patient
safety, Literature review.
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Inledning
Med god kunskap och följsamhet till basala hygienrutiner hos sjukvårdspersonalen
kan vårdrelaterade infektioner förebyggas och risken för smittspridning inom vården
kan minskas. Vårdrelaterade infektioner drabbar många patienter världen över, detta
ökar både vårdtiderna och vårdtillfällena för patienten och detta leder vidare till ökad
användning av antibiotika samt ökad kostnad för samhället. På grund av detta är det
viktigt att sjuksköterskor följer basala hygienrutiner för att förebygga infektioner
och minska onödigt lidande för patienten. Därför upplever författarna att det är
viktigt att belysa vilka faktorer som påverkar följsamheten till de basala
hygienrutinerna.

Bakgrund
Vårdhygienens historia är ung och tog sin början under 1800-talet när Ignác Philipp
Semmelweis uppmärksamma betydelsen av hygien på ett sjukhus. Han förstod
vikten av tillämpning av handtvätt vilket bidrog till en reducering av dödligheten på
kliniken från 10 % till 2 % (Contro & Jauniaux, 2017).
Under Krimkriget upptäckte Florence Nightingale att många soldater dog på grund
av sanitära förhållanden. Bristen på hygien var ett stort problem under den tiden
vilket gjorde att bakterier och virus spred sig, och det i sig ledde till att olika
infektioner spreds bland soldater.
Nightingale fann att orsaken till att dessa bakterier och virus förekom var på grund
av att bristen på basal hygien fanns bland de rena kläderna, smutsiga väggar och
brist på bad för soldaterna. Nightingale försökte därefter sätta stop för dessa
bakterier och virus genom att införa hygienrutiner (Alligood, 2014).

Basala hygienrutiner
I en studie av Zhang, Kong, Lamb och Wu (2019) såg de att följsamheten till
handhygien bland sjuksköterskor arbetande på sjukhus endast var på ett snitt av 26,6
%.
Basala hygienrutiner är en föreskrift utformad av Socialstyrelsen och är en
grundläggande åtgärd för att förebygga vårdrelaterade infektioner. All personal
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inom hälso- och sjukvård ska följa föreskrifterna samt personal inom tandvård,
hemtjänst, särskilda boenden och en del LSS-boenden. Basala hygienrutiner innebär
bestämmelser av handhygien, arbetskläder, skyddshandskar och skyddskläder som
utövas i den direkta vård och omsorgen av hälso- och sjukvårdspersonal
(Socialstyrelsen, 2020a).
Genom att öka följsamheten till basala hygienrutiner kan vårdrelaterade infektioner
förebyggas och minska. Det i sig medför en rad förbättringar, vårdtiderna kortas ner,
antibiotikaanvändningen minskar och lägre kostnader för samhället men framförallt
förhindras onödigt lidande för patienten (Socialstyrelsen, 2020a).
En ökad användning av antibiotika betyder också en ökad påfrestning för miljön.
All antibiotika kan inte brytas ned i kroppen utan utsöndras i naturen i oförändrad
form, och bidrar till motståndskraftiga bakteriestammars utveckling. Bakteriernas
naturliga sammansättning i miljön riskerar att förändras, och det kan påverka hela
ekosystemet (Naturvårdsverket, 2020). Vidare beskriver Janusinfo (2018) att
utsläppen vid antibiotikatillverkningen också ger stor påverkan på hela
näringskedjan.

Vårdrelaterade infektioner
Enligt folkhälsomyndigheten (2019) insjuknar cirka 65 000 patienter av en
vårdrelaterad infektion i Sverige, upp till 50% av dessa infektioner hade kunnat
undvikas. En vårdrelaterad infektion kostar 107 000 kronor för svensk sjukvård.
Magill et al. (2014) har i studiens resultat sett att 1 av 25 patienter i Amerika har
minst en vårdrelaterad infektion när de uppsöker en akutmottagning. De infektioner
som förekommer mest i studien är lunginflammation och kirurgisk sårinfektion.
Socialstyrelsen (2020b) definierar en vårdrelaterad infektion som en infektion som
uppkommit under slutenvård eller till följd av diagnostik, behandling eller
omvårdnad inom övrig vård och omsorg och som hade kunnat undvikas. Exempel
på de vanligaste infektionerna är urinvägsinfektioner, postoperativa sårinfektioner,
antibiotikabehandling,

kirurgiska

ingrepp

och

kvarliggande

urinkateter. Vårdrelaterade infektioner är ett stort problem i alla vårdinrättningar
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eftersom de är starkt förknippade med ökade dödsfall och ekonomiska
förluster. Handhygien identifieras som en kritisk komponent för att främja
patientsäkerhet och för att förebygga infektioner. Handhygien är den mest effektiva
åtgärden för att förhindra vårdrelaterade infektioner hos patienter och
sjukvårdspersonal (Labrague, McEnroe-Petitte & Van de mortel, 2017).

Omvårdnad
Att personal drabbas av infektioner kan förebyggas genom att ta hänsyn till de regler
som finns i arbetsmiljöverkets föreskrifter samt allmänna råd om smittrisker
(Socialstyrelsen, 2015). Det förekommer många olika krav på hur hälso- och
sjukvården ska bedrivas. Dessa krav innebär att det ska vara en god hygienisk
standard och hänsyn ska tas för patientens behov av trygghet. Den ska vara lätt
tillgänglig och bygga på respekt för patientens integritet. Det ska även finnas en god
kontakt mellan patienten och personalen och patientens behov av kontinuitet ska
respekteras

(Hälso-

och

sjukvårdslag

[HSL],

2017). Sjuksköterskan

använder händerna i det dagliga omvårdnadsarbetet, handhygien är en förebyggande
faktor för att motverka vårdrelaterade infektioner i samhället (Létourneau, Alderson
& Leibing, 2018). Eftersom sjuksköterskan åtar sig en hög andel av behandling och
vård av patienter under arbetet har hen en avgörande roll gällande överföring av
bakterier och förebyggande av infektionssjukdomar (Labrague et al., 2017).
I omvårdnadsarbetet ingår basala hygienrutiner, som till exempel handtvätt.
Handtvätt måste utföras under rätt antal sekunder och vid rätt tidpunkt för att
förebygga smittspridning (Marques et al., 2017). I studien beskriver Marques (2017)
vidare att händerna ska tvättas i 40 till 60 sekunder med tvål, vid tillfälle när
händerna är synligt smutsiga, efter toalettbesök eller när handsprit inte finns
tillgängligt.
Mclaws, Farahangiz, Palenik & Askarian (2015) beskriver att handhygien innebär
att sjuksköterskor bör tvätta händerna med tvål eller använda handsprit för att
förebygga smittspridning och minska risken för vårdrelaterade infektioner. Genom
att utföra en korrekt teknik med handdesinfektion efter patientkontakt, visade det
sig i en studie av Kapil, Bhavsar och Madan (2015) att 95% till 99 % av bakterierna
minskade på händerna.
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Teoretisk referensram- Säker vård
Socialstyrelsen (2020c) har identifierat fyra huvudområden som är förutsättningar
för en säker vård. Engagerad ledning och konkret styrning, en god säkerhetskultur,
relevant kunskap och kompetens samt involvera patienten som medskapare. Säker
vård är en av sjuksköterskans sex kärnkompetenser, sjuksköterskan förväntas ha
kunskap om alla sex områden för att uppnå en god och säker vård (Bergbom, 2019).
Svensk sjuksköterskeförening (2016) beskriver säker vård som ett arbetssätt där
sjuksköterskan besitter kunskap om risker i vården och hur dessa minimeras.
Sjuksköterskan måste kunna samarbeta med andra professioner samt patienten och
dess närstående för att arbetet ska vara patientsäkert.
Ulrich och Kear (2014) beskriver hur sjuksköterskor rutinmässigt måste utvärdera
och bidra med positivet till kulturen för patientsäkerhet. De behöver också leda och
engagera sig i frågan gällande patientens säkerhet.
Säker vård innebär ett tätt samarbete med andra professioner, arbeta med ett etiskt
förhållningssätt och ha en god yrkeskännedom (Svensk sjuksköterskeförening,
2016).
För att upprätthålla ett patientsäkert klimat ska sjuksköterskor ta ett etiskt ansvar
utifrån Svensk sjuksköterskeförening (2017) översättning av International Council
of Nurses etiska kod för sjuksköterskor. De fyra kodernas område beskriver att
sjuksköterskor ska främja hälsa och vidare förebygga sjukdom, lindra lidande och
bedriva forskning kring hygienrutiner och arbetssätt. Sjuksköterskor har ett etiskt
ansvar i arbetet att förebygga vårdrelaterade infektioner, som i sig medför onödigt
lidande för den drabbade samt dess närstående. De vårdrelaterade infektionerna som
uppstår på grund av låg följsamhet till de basala hygienrutinerna orsaker förutom
det enskilda lidandet även stora kostnader för samhället, vilket betonar vikten av
sjuksköterskors etiska ansvar och medvetenhet.

Problemformulering
Genom att följa föreskrifterna som finns angående basala hygienrutiner kan
sjuksköterskan minimera riskerna för att patienten ska drabbas av en vårdrelaterad
infektion. Vidare kortas vårdtiderna ned, antibiotikaanvändningen minskar,
vårdkostnaderna blir lägre och framförallt undviks onödigt lidande för patienten.
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Men trots föreskrifter om hur sjuksköterskan ska följa basala hygienrutiner är
vårdrelaterade infektioner den vanligaste typen av skada inom vården idag, vilket
tyder på att föreskrifterna inte följs. Författarna tycker därför det är av intresse att
beskriva de faktorer som påverkar sjuksköterskans följsamhet till basala
hygienrutiner.

Syfte
Studiens syfte är att beskriva faktorer som påverkar sjuksköterskors följsamhet till
basala hygienrutiner.

Centrala begrepp
Basala hygienrutiner: Innebär bestämmelser av handhygien, arbetskläder,
skyddshandskar och skyddskläder som utövas i den direkta vård och omsorgen av
hälso- och sjukvårdspersonal (Socialstyrelsen, 2019a).
Följsamhet: Anpassning till officiella eller vedertagna krav, riktlinjer.
Handledande sjuksköterska: Den sjuksköterska som är chef över de andra
sjuksköterskor (Hammerschmidt & Manser, 2019).
Miljö: McLaws et al (2014) beskriver miljö som utformning av lokaler.
Omvårdnad: Omvårdnad utgår från en humanistisk grundsyn, existentiellt
filosofiskt synsätt där människan ses som aktiv, skapande och en del i ett
sammanhang (Svensk sjuksköterskeförening, 2014).
Organisation: En del av hälsosystemet, de människor som styr hur vården ska
utföras. Till exempel politiker, chefer och ledning (McLaws et al., 2014).
Vårdrelaterade infektioner: Infektion som uppkommit under slutenvård eller till
följd av diagnostik, behandling eller omvårdnad inom övrig vård och omsorg och
som hade kunnat undvikas (Socialstyrelsen, 2019b).
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Metod
Metoden

innehåller

design,

datainsamling,

urval,

inklusions-

och

exklusionskriterier, värdering av valda artiklar, tillvägagångssätt, analys och
tolkning av data samt etiska överväganden.

Design
Designen i examensarbetet är en litteraturöversikt. Definitionen av en
litteraturöversikt beskrivs av Friberg (2012) som en strukturerad arbetsform för att
skapa en översikt av valt ämnesområde.

Datainsamling och urval
Författarna har sökt vetenskapliga artiklar med kvantitativ ansats för att kunna
besvara syftet gällande vilka faktorer som påverkar sjuksköterskors följsamhet till
basala hygienrutiner. För att hitta relevanta artiklar inom ämnet omvårdnad har
författarna använt sig av databaserna PubMed och Cinahl som vänder sig till
forskning inom omvårdnad. Vid sökning av artiklar har boolesk sökteknik använts
vilket Friberg (2012) beskriver som en teknik för att bestämma vilket samband
sökorden ska ha till varandra. De tre vanligaste är NOT, OR och AND, författarna
har använt sig utav AND för att begränsa antal artiklar till det valda ämnesområdet.
Vidare beskriver Friberg (2012) att trunkering kan användas för att få träff på
sökordens olika böjningsformer, vilket författarna har nyttjat vid sökning för
optimalt resultat. När de svenska sökorden har översatts till engelska i
litteraturöversikten

har

MeSH termer

(Medical Subject Headings)

använts.

Författarna har använt sig av sökord de ansåg vara relevanta för litteraturöversiktens
syfte. Orden var: “Compliance”,” hygiene guidelines”,” hand hygiene”, “factors”,
"adherence”

och

“nurs*”.

För att finna relevanta artiklar som motsvarar arbetets syfte har författarna läst
titlarna först och sedan abstract, om dessa två motsvarade syftet gick författarna
vidare för att läsa artikeln i sin helhet. För att sedan kontrollera de inklusionsoch exklusionskriterier som

fanns.

Se bilaga 1 för databassökning.
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Inklusions- och exklusionskriterier
Följande inklusionskriterier har använts: Vetenskapliga artiklar från år 2014 till år
2020 för att finna ny och relevant forskning, artiklar från hela världen för ett bredare
perspektiv, män och kvinnor över 18 år samt artiklar som är etiskt godkända för att
skydda patientens integritet. Artiklarna är Peer Reviwed och skrivna på engelska.
Syftet efterfrågar faktorer därför är kvantitativ ansats av intresse men för att få ett
brett perspektiv har även kvalitativ ansats inkluderats.
De exklusionskriterier som har använts är: Att artiklarna belyser sjuksköterskors
följsamhet och inte övrig vårdpersonal, därför exkluderas övrig vårdpersonal i valet
av artiklar.

Värdering av valda artiklar
Artiklarna

är

kvalitetsgranskade

enligt

Högskolan

Dalarnas

kvalitetsgranskningsmall utformad av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) för
kvantitativa och kvalitativa studier. Mallen för kvantitativa studier bestod av 29
frågor och mallen för kvalitativa studier bestod av 25 frågor. Författarna kunde svara
ja (1 poäng) eller nej (0 poäng), och när alla frågorna var besvarade räknades
poängen ihop och omvandlades till procent för att se vilken grad av kvalitét studien
hade. Hög kvalitet motsvarar 80-100%, medel 70-79% och låg kvalité 60-69%, se
bilaga 3 och 4.

Tillvägagångssätt
Arbetet mellan författarna har delats lika. Insamling av data har gjorts på varsitt håll,
sedan har avstämning på zoom gjorts för sammanställning av data. Under arbetets
gång har författarna skrivit i ett gemensamt Worddokument online och haft
avstämning med varandra via telefon.

Analys och tolkning av data
Alla artiklar som blivit utvalda har sammanställts i en artikelmatris, se bilaga 2.
Metoden som har använts vid analysen utgår från Friberg (2012) som är uppbyggd
på fem olika steg och vars syfte är att få en helhetsbild av artiklarna. Stegen är
följande, läsa igenom artiklarna flera gånger för att bilda sig en uppfattning om
innehållet, hitta nyckelfynd i varje artikels resultat, sammanställa artiklarnas
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resultat, jämföra artiklars resultat med varandra, finna likheter och skillnader, och
till sist presentera resultat av analys på ett tydligt och strukturerat sätt.

Etiska övervägande
I denna litteraturöversikt har författarna utgått från ett forskningsetiskt
förhållningssätt. Polit och Beck (2012) beskriver att förhållningssättet är grundat på
tre etiska principer, visa respekt för mänsklig värdighet och rättvisa samt att
forskningspersonernas bästa ska tillgodoses. För att vidare använda etiskt
förhållningssätt har de utvalda artiklarna granskats och godkänts av en etisk
kommitté, och i redovisningen av artiklarna har författarna förbisett personliga
åsikter för att presentation ska bli så korrekt som möjligt. För att undvika plagiering
har författarna angett referenser enligt Karolinska Institutet referensguide för APA.

Resultat
Litteraturöversiktens resultat baseras på 17 artiklar varav 8 var genomförda med
kvantitativ metod, 5 var genomförda med kvalitativ metod och 4 med mixad-metod.
Artiklarna var publicerade mellan år 2014–2020. De var genomförda i Indonesien
(n= 1), Italien (n=1), Kina (n=1), Iran (n=1), Australien (n=2), Storbritannien (n=1),
Schweiz (n=1), Istanbul (n=1), Tyskland (n=1) Brasilien (n=1) och USA (n=6).
Resultatet redovisas i fyra huvudkategorier och tre underkategorier: Miljö och
utrustning, arbetsbelastning och tid, kunskapsbrist samt organisationens och
handledande sjuksköterskors ansvar.

Miljö och utrustning
Miljöfaktorer, såsom utformningen av lokalerna och tillgängligheten till utrustning
kan vara stora hinder för följsamheten av basala hygienrutiner (McLaws et al.,
2014). Slut på tvål, överfyllda avfallsbehållare och brist på tillgänglighet av
handhygienprodukter är faktorer som har en negativ påverkan på följsamhet av
basala hygienrutiner (White et al., 2015; Jeanes, Coen, Drey & Gould, 2018;
McLaws et al, 2014).
Aparecida Cardoso Maroldi et al. (2017) menade att i länder där tillgången till hälsooch sjukvård är mycket begränsad kan till exempel kvalitet på material, otillräckligt
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utrymme och bristande tillgänglighet vara faktorer som förhindrar följsamhet till
basala hygienrutiner, som behövs för att förhindra smittspridning.
Tillämpningen av handhygienrutiner påverkas ofta av om utrustningen är väl synlig
eller inte. Det kan till exempel innebära att om utrustningen befinner sig bakom
dörrar och gardiner är det större risk att det slarvas med handhygienen (Carter et al.,
2016).
Jeanes et al (2018) beskriver i sin studie att när patienter hamnar i korridorer på
grund av överbeläggning uppstår brister i följsamheten till basala hygienrutiner
eftersom det inte finns hygienmaterial tillgängligt i korridorerna.
I en studie av Hammerschmidt & Manser (2019) gjordes en undersökning bland
sjuksköterskor och deras chefer på ett vårdhem. Resultatet visade att de flesta hade
god kunskap kring handhygienrutiner men följsamheten berodde på tillgänglighet i
det omedelbara arbetsområdet. Skyltar och affischer kan vara effektiv påminnelse
om de placeras i närheten av handfatet (McLaws et al. 2014).

Arbetsbelastning och tid
Tidsbrist är en hindrande faktor för följsamhet av basala hygienrutiner (Giuseppe,
Giulia & Stefania, 2017; Jeanes, Coen, Drey & Gould, 2018; Mete & Akin, 2018).
Hög arbetsbelastning var en negativ faktor som påverkade följsamheten hos
sjuksköterskorna att kunna hinna med de basala hygienrutinerna (Muller et al., 2015;
Scheithauer, Batzer, Dangel, Passweg & Widmer, 2017; Millis et al., 2019; McLaws
et al, 2014). Överbeläggning på akutmottagningar var ett hinder för att kunna utföra
korrekt handhygien (Carter et al., 2016; Muller, et al, 2015).
Handhygienen var betydligt sämre när det var hård belastning på avdelningen
(Carter et al., 2016). Arbetsbelastningen och tid för att göra handhygienen kunde
variera olika tider på dygnet. Följsamheten var högre på nattskiftet än på dagskiftet
bland de här sjuksköterskorna. (Carter et al., 2016; Muller et al., 2015). Brist på tid
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var ett av de största problemen för sjuksköterskorna för att följa basal handhygien
(Muller et al., 2015; Millis et al., 2019; McLaws et al, 2014). Millis et al. (2017)
beskriver att underbemanning är ett stort hinder för att sjuksköterskor ska kunna
följe basala hygienrutiner.
Stress och jäkt visade sig påverka följsamhet för basala hygienrutiner (Sadule-Rios
& Aguilera, 2017).

Kunskapsbrist
Övervägande delen av studierna visar att kunskapsbrist är en faktor som påverkar
följsamheten till basala hygienrutiner (Hammerschmidt & Manser, 2019; Jeanes et
al., 2018; McLaws et al., 2014; Wiles et al., 2015) Osäkerheten gällande när man
ska tvätta händerna var ett betydande problem hos sjuksköterskor (Jeanes et al.,
2018). Sjuksköterskorna hade lite kunskap gällande handtvätt, när det skulle utföras
och varför. De flesta tvättade händerna efter de haft närkontakt med en patient, efter
kontakt med blod och andra kroppsvätskor samt efter kontakt med patientens
omgivning (Sandos & Aunger, 2020). Dessa resultat tyder på att sjuksköterskors
kunskap kring basala hygienrutiner måste stödjas och underhållas med
återkommande utbildningar (Hammerschmidt & Manser, 2019; McLaws et al.,
2014; White et al., 2015).
I en studie av Mete och Akin (2018) visade det sig att 49,5% av sjuksköterskorna
utförde korrekt handtvätt innan utbildning. Efter utbildning steg antalet
sjuksköterskor som utförde korrekt handtvätt till 83%. För att förbättra och öka
följsamheten till handhygien uttrycker sjuksköterskor i flera studier vikten av
kontinuerlig utbildning inom basal hygien. De tycker att kontinuerlig utbildning är
av stor vikt för att inte glömma bort de riktlinjer som finns och vad de innebär
(Hammerschmidt & Manser, 2019; Mete & Akin, 2018; McLaws et al., 2014; White
et al., 2015). För att ytterligare förbättra och öka följsamheten till handhygien
uppger sjuksköterskor i studien av McLaws et al. (2014) att plakat och andra
affischer ovanför handfat är effektivt. De menar att ha plakat och andra affischer i
miljöer där handhygien utförs gör att sjuksköterskans följsamhet ökar eftersom de
fungerar som en påminnelse.
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Organisationens och handledande sjuksköterskors ansvar
I litteraturöversiktens resultat framkom det att organisationen och handledande
sjuksköterskor har ett ansvar relaterat till basala hygienrutiner och dess följsamhet
(Hammerschmidt & Manser, 2019; Handiyani, Ikegawa, Hariyati, Ito & Amirulloh,
2019; McLaws et al., 2014).
I studien av McLaws et al. (2014) beskrivs organisationen som en del av
hälsosystemet. I hälsosystemet finns de människor som styr hur vården ska utföras.
Sjuksköterskor i studien menar att om organisationen var mer bekymrad över
handhygien och dess följsamhet så skulle följsamheten förbättras. En sjuksköterska
påpekar att följsamheten gentemot handhygien inte ses som ett problem för
organisationen och att de inte är bekymrade, vilket resulterar i låg följsamhet. En
annan sjuksköterska påpekade att bättre tillsyn borde finnas, på så vis kan
sjuksköterskornas följsamhet gentemot handhygien öka eftersom de är medvetna om
att tillsyn görs.
Hammerschmidt och Manser (2019) skriver i sin studie att den handledande
sjuksköterskan anses vara en förebild till resterande sjuksköterskor och övrig
personal, och ska därför föregå med gott exempel i arbetet och följa de riktlinjer som
finns gällande basala hygienrutiner. Den handledande sjuksköterskan är den
sjuksköterska som är chef över de andra sjuksköterskor. Vidare i studien beskriver
de att 38% av de sjuksköterskor som deltog i studien ansåg att deras handledare var
en förebild gällande följsamheten till basal hygien. Vidare intervjuades handledarna
som delvis var medvetna om att de sågs som en förebild. De förstod att de måste ha
disciplin och vara konsekventa i arbetet, trots att de flesta var införstådda i detta så
var det några av handledarna som insåg att de inte var så konsekventa i arbetet.
Hammerschmidt och Manser (2019) beskriver vidare att de flesta sjuksköterskor
svarade rätt på enkätfrågor gällande riktlinjer kring basal hygien och gav tydliga
svar. Medan handledarna som fick samma enkätfrågor tvekade på flera av svaren
och inte alls var lika säkra på riktlinjer kring basal hygien.

Diskussion
Under diskussionsavsnittet presenteras en sammanfattning av huvudresultat vidare
beskrivs resultatdiskussion, metoddiskussion samt etikdiskussion.
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Sammanfattning av huvudresultat
Syftet med litteraturöversikten var att beskriva vilka faktorer som påverkar
sjuksköterskors följsamhet till basala hygienrutiner. De 17 utvalda studierna från
olika länder visade att det fanns flera faktorer som påverkar sjuksköterskors
följsamhet till basala hygienrutiner. Fyra huvudkategorier och tre underkategorier
presenterades

i

resultatet:

Miljö,

arbetsbelastning,

kunskapsbrist

och

organisationens ansvar. Samt de tre underkategorier: Utrustning, tid och
handledande sjuksköterskors ansvar. Litteraturöversiktens resultat visade att
arbetsmiljön och tillgång till utrustning, hög arbetsbelastning, kunskapsbrist samt
organisationen och handledande sjuksköterskor var faktorer som påverkade
sjuksköterskors följsamhet till basala hygienrutiner.

Resultatdiskussion
I resultatet återkommer arbetsmiljö och utrustning som en viktig och återkommande
aspekt. Om arbetsmiljön inte är bra detta gäller både fysisk och psykosocial
arbetsmiljö och om det är brist på utrustning fungerar inte hygienreglerna. Studien
av Hammer Schmidt & Manser, 2019 som är gjort på ett vårdhem, visar att nära
tillgång till handfat eller handsprit var den viktigaste åtgärden. Situationen på
vårdhem är olik den på sjukhus eftersom det är mer hemmiljö.
Stora patientantal på sjukhus ledde bland annat till att patienter blev placerade i
korridorer i brist på rum och tillgången till att utföra handhygien i korridorerna var
bristfällig. Bristande tillgång eller placeringar av hygienprodukter var ett hinder för
att utföra handhygien (Jeanes et al., 2018).
Brist på fysiskt utrymme och brist i kvalitet och tillgänglighet av material ger stora
svårigheter. Brist på separata rum för att isolera patienter med smittsamma
sjukdomar, var en annan svårighet. Avfallet från sjukvård i till exempel hemmiljö
är ett problem som behöver lösas så patienten vet hur man ska hantera till exempel
använda diabetessprutor, detta behövs riktlinjer (Aparecida Cardoso Maroldi et al.,
2017).
För att ytterligare förbättra och öka följsamheten till handhygien visar
sjuksköterskor i studien av McLaws et al. (2014) plakat och andra affischer om
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handhygien ovanför handfat är effektivt. De menar att ha plakat och andra affischer
i miljöer där handhygien utförs gör att sjuksköterskans blir påmind om vikten att
följa reglerna. En studie av Grant (2011) tyder på att hälso- och
säkerhetsmeddelanden inte bör fokusera på att skydda personalen själv utan snarare
på den målgrupp som uppfattas som mest utsatt. Tillsammans visar dessa resultat att
meddelanden om patientkonsekvenser snarare än personliga konsekvenser
uppmuntrar bättre till god handhygien bland vårdpersonal. Studien har visat att det
inte räcker med att bara visa hänsyn till egna konsekvenser, det som har mest effekt
är att visa konsekvenserna som kan drabba andra människor.
White et al. (2015) skriver att muntliga påminnelser från arbetskamrater och visuella
påminnelser i form av affischer och skyltar ökade följsamheten till handhygien hos
vårdpersonalen. Studien visar också att närhet till handfat och hygienprodukter var
de viktigaste faktorerna för att möjliggöra att hygienrutinerna efterföljdes. I de fall
patienten bar på smitta och det fanns ett handfat nära dörren till patientrummet
utfördes handtvätt i allmänhet enligt rutinerna (White et al., 2015). Även brist på
skyddsutrustning var ett hinder mot att följa basal rutinerna (White et al., 2015).
Den allra främsta orsaken till bristande handhygien i många artiklar är hög
arbetsbelastning och underbemanning. Resultatet i flera studier tyder på att hög
arbetsbelastning och underbemannad personal har negativa konsekvenser för
efterlevnad av handhygien (Muller et al., 2015; Scheithauer, Batzer, Dangel,
Passweg & Widmer, 2017; Millis et al., 2019; McLaws et al, 2014; Sadule-Rios &
Aguilera, 2017). Om denna fråga inte blir löst kommer utbildning och andra insatser
inte vara helt framgångsrika. De flesta sjuksköterskor är medvetna om vikten av
handhygien men i praktiken kan det vara svårt att genomföra på grund av stress och
jäkt (Sadule-Rios & Aguilera, 2017). Det framkommer också i flera studiers resultat
att en annan hindrande faktor för följsamhet till handhygien var akuta situationer
vilket resulterade i tidsbrist att utföra basala handhygienrutiner (Muller et al., 2015;
Scheithauer et al, 2017; Millis et al., 2019; McLaws et al, 2014 Giuseppe, Giulia &
Stefania, 2017; Jeanes et al, 2018; Mete & Akin, 2018; Sadule-Rios & Aguilera,
2017). Resultatet i denna litteraturöversikt visade på att stora patientantal på
akutmottagningar var ett hinder för att kunna utföra korrekt handhygien (Carter et
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al., 2016; Muller, et al, 2015;). Full belagd avdelning är ett vanligt problem inom
sjukvården och har associerats med dåliga resultat, inklusive ökad dödlighet
(Muller, et al, 2015;).
Tiderna då det var färre patienter var sjuksköterskornas följsamhet till handhygien
med riktlinjerna bättre (Carter et al., 2016; Muller, Carter, Siddiqui & Larson, 2015).
I stressiga och akuta situationer, som till exempel vid stora skador och
återupplivningssituationer, var följsamheten till basala hygienrutiner också betydligt
lägre. Handhygien var inte alltid möjligt att utföra eller tillgänglig, och kunde
upplevas försena vården. Det fanns inte alltid tid för att rengöra händerna när det
var en akut situation, då det upplevdes som en risk för patienternas säkerhet (Jeanes
et al., 2018). I dessa situationer behövdes gemensamma riktlinjer för hela
avdelningen, om i vilka situationer det var nödvändigt med rengöring och när det på
grund av situationen kunde vänta. Studier visar också att följsamheten till
handhygien varierade mellan olika skift på dygnet och att den var högre på
nattskiftet (Carter et al., 2016; Muller et 15 al., 2015).
I litteraturöversiktens resultat framkom det att kunskapsbrist är en av faktorerna som
påverkar sjuksköterskors följsamhet till basala hygienrutiner (Hammerschmidt &
Manser, 2019; Jeanes et al., 2018; McLaws et al., 2014; Wiles et al., 2015).
Sjuksköterskan ska enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016) besitta kunskap om
risker i vården och kunna bedriva arbetet så att dessa risker minimeras. Vidare
beskriver Socialstyrelsen (2020) att relevant kunskap och kompetens är en faktor för
att kunna bedriva säker vård. För att kunna följa riktlinjerna för säker vård är det
viktigt att sjuksköterskor har säkra rutiner där de uppdaterar sina kunskaper enligt
senaste evidensen. Genom att tillämpa den senaste evidensen i arbetet minimeras
riskerna för att patienten ska utsättas för en vårdrelaterad infektion eller onödigt
lidande. Socialstyrelsen (2020b) menar att genom minskning av vårdrelaterade
infektioner följer minskning av antibiotikaanvändning, lägre kostnader för samhället
samt kortare vårdtider.
Genom att öka följsamhet till basala hygienrutiner kan också den miljöfarliga
antibiotikaanvändningen minska. Eftersom människokroppen inte kan bryta ned
antibiotikan utsöndras den i naturen i oförändrad form, det påverkar hela
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ekosystemet (Naturvårdsverket, 2020). Även vid produktion av antibiotika blir det
utsläpp som påverkar näringskedjan (Janusinfo, 2018). Detta kan bekräftas av en
studie från Sydkorea där de analyserade renat avloppsvatten från fyra olika
läkemedelsindustrier. I avloppsvattnet upptäcktes en form av antibiotika i tre gånger
högre halt än humanterapeutiska serumnivåer (Won-Jin et al.,). Sammanfattningsvis
leder god följsamhet till att vårdrelaterade infektioner minskar vilket betyder att
färre människor behöver antibiotika och produktionen av antibiotika kan reduceras
(Socialstyrelsen 2020b).
Relaterat till kunskapsbrist hos en del sjuksköterskor var de flera som kände en
osäkerhet kring handtvätt, de var osäkra på när och varför handtvätt skulle utföras i
arbetet (Sandos & Aunger, 2020). I litteraturöversiktens resultat framkom det att
sjuksköterskor behöver kontinuerlig utbildning gällande de riktlinjer som finns
angående basala hygienrutiner (Hammerschmidt & Manser, 2019; Mete & Akin,
2018; McLaws et al., 2014; White et al., 2015). I studien av Mete och Akin (2018)
visade det sig att utbildning i handtvätt gjorde att följsamheten ökade från 49,5% till
83% bland sjuksköterskor och deras kunskap förbättrades kring handhygien. Hälsooch sjukvårdsverksamheterna ska bedriva arbetet så att god vård uppfylls, detta
innebär särskilt att det ska vara en god hygienisk standard och god kvalitet (HSL,
2017). Vidare beskriver patientsäkerhetslagen (Patientsäkerhetslagen [PLS], 2010).
att personal inom hälso- och sjukvård ska arbeta i enlighet med bästa tillgängliga
evidens. Socialstyrelsen (2020c) skriver att en konkret och engagerad ledning är en
av faktorerna som behövs för att uppfylla en god och säker vård, samt att relevant
kunskap hos sjuksköterskan är en viktig faktor. Ledningen har ett ansvar gentemot
sjuksköterskorna gällande återkommande utbildning.
I litteraturöversiktens resultat framkom det att organisationen och handledande
sjuksköterskor bär till viss del ansvaret att sjuksköterskor följer de basala
hygienrutinerna (Hammerschmidt & Manser, 2019; Handiyani et al., 2019; McLaws
et al., 2014). I studien av McLaws et al. (2014) framkom det även att flera
sjuksköterskor tycker att organisationen har fokus på andra mindre betydande ting
istället för att lägga mer fokus på följsamheten kring basala hygienrutiner. De menar
att organisationen på sjukhus inte ser låg följsamhet som ett problem. Tidigare
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forskning beskriver att låg följsamhet är ett stort problem då det bland annat leder
till fler vårdrelaterade infektioner och förlängda vårdtider (Aparecida Cardoso
Maroldi et al., 2017; Carter et al., 2015). Detta styrks av Folkhälsomyndigheten
(2019) som beskriver att 65 000 människor bara i Sverige insjuknar i en
vårdrelaterad infektion och 50% av dessa hade kunnat undvikas. Om organisationen
inte anser låg följsamhet som ett problem prioriteras inte heller några insatser för
förbättringar (Hammerschmidt & Manser, 2019). Socialstyrelsen (2019b) beskriver
att vårdrelaterade infektioner är ett problem på alla vårdinrättningar och är ofta
förknippat med dödsfall och ekonomiska förluster. Vidare beskriver Létourneau et
al. (2018) att handhygienen är en viktig faktor i omvårdnadsarbetet för att förebygga
och motverka vårdrelaterade infektioner i samhället. Detta styrks med en annan
studie av Kapil et al. (2015) där de såg att 95% upp till 99% av bakterier och virus
minskade på händerna efter korrekt teknik med handdesinfektion efter
patientkontakt. En engagerad organisation är en av faktorerna för att uppnå en säker
vård. Organisationen behöver även ha ett tätt samarbete med sjuksköterskorna och
andra professioner på arbetsplatsen för att uppnå framgång i frågan gällande säker
vård. (Svensk sjuksköterskeförening 2016). Om organisationen engagerar sig i
frågan gällande följsamhet kring basala hygienrutiner tror författarna att det skulle
bidra till inspiration bland sjuksköterskor och därmed öka följsamheten till de basala
hygienrutinerna (Hammerschmidt & Manser, 2019; Handiyani et al., 2019).
Litteraturöversiktens resultat visade att den handledande sjuksköterskan den
sjuksköterska som är chef, anses vara en förebild gentemot de andra
sjuksköterskorna. Därför ska den handledande sjuksköterskan föregå med gott
exempel genom att följa de riktlinjer som finns kring de basala hygienrutinerna
(Hammerschmidt & Manser, 2019). Ulrich och Kear (2014) beskriver att
sjuksköterskor

ständigt

måste

utvärdera

och

bidra

med

positivet

till

patientsäkerheten, och vidare behöver de leda och engagera sig i patientens säkerhet.
Patientsäkerhetslagen (PSL, 2010) beskriver att hälso- och sjukvårdspersonal ska
utföra arbetet i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. De ska dessutom
bidra till hög patientsäkerhet och vidta åtgärder som behövs för att förebygga
vårdskador. Varje enskild sjuksköterska ska ta eget ansvar gällande följsamheten
kring riktlinjerna som finns om basala hygienrutiner. Vidare beskriver Svensk
16

sjuksköterskeförening (2017) att sjuksköterskor ska ta ett etiskt ansvar för att
upprätthålla ett patientsäkert klimat.

Metoddiskussion
Författarna till litteraturöversikten använde sig av databaserna PubMed och Cinahl
för att finna relevanta artiklar till det valda syftet. Karlsson (2012) beskriver att
PubMed och Cinahl belyser ämnet omvårdnad vilket författarna ansåg vara
relevanta databaser att söka i. En metodologisk svaghet kan vara att författarna inte
tog hjälp av en bibliotekarie för att få fram olika sökstrategier. Men författarna anser
att de var strukturerade i sina sökningar och fann tillräckligt med sökkombinationer
trots att de inte tog hjälp av en bibliotekarie. I sökningen av artiklarna använde
författarna samma sökord i de båda databaserna för att säkerställa att inte gå miste
om relevanta artiklar. Vid brist av funna artiklar använde författarna trunkering på
ordet ”nurse” vilket resulterade i ett större urval av artiklar. En metodologisk styrka
är att artiklarna är publicerade mellan år 2014–2020, vilket stärker trovärdigheten i
litteraturöversikten eftersom resultatet bygger på aktuell forskning. Östlundh (2012)
skriver att vetenskapliga artiklar är en färskvara vilket ökar trovärdigheten i
litteraturöversiktens resultat och överensstämmer med hur det ser ut i dagsläget.
Författarna tänkte från början endast inkludera artiklar med kvantitativ ansats, men
för att få ett bredare resultat inkluderades även artiklar med kvalitativ ansats och
mixad-metod. Vilket kan anses som en styrka eftersom resultatet både är statistiskt
och beskrivande och vidare ökar trovärdigheten eftersom resultatet visar ett bredare
perspektiv. Granskningen av artiklarna utfördes av båda författarna individuellt för
att sedan jämföra resultaten med varandra, Rosén och Anttila (2012) beskriver att
denna metod ökar reliabiliteten av arbetet, vilket anses som en styrka av författarna.
Resultatet baseras på sjutton artiklar varav alla var av hög kvalitet vilket är en styrka
eftersom det ökar trovärdigheten av litteraturöversiktens resultat. Vidare
inkluderades artiklar från hela världen för att få ett globalt perspektiv men också för
att finna tillräckligt med material.
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En av inklusionskriterierna var att artiklarna skulle belysa sjuksköterskor och inte
övrig vårdpersonal. Men för att finna tillräckligt med material till resultatet använde
författarna sig av artiklar som belysta sjuksköterskor och övrig vårdpersonal.
Författarna är medvetna om att detta kan ses som en svaghet i arbetet.

Etikdiskussion
Författarna har använt ett forskningsetiskt förhållningssätt som enligt Polit och Beck
(2012) beskriver att respekt för mänsklig värdighet och rättvisa samt att deltagarnas
bästa ska tillgodoses. För att uppnå de tre etiska principerna har författarna till
litteraturöversikten använt artiklar som är godkända av en etisk kommitté samt
granskade, detta för att värna om deltagarnas bästa. De fick själva välja att delta eller
avstå, vilket värnar om respekt för mänsklig värdighet och rättvisa. För att öka
litteraturöversiktens trovärdighet har författarna vid granskning eftersträvat en
neutral och objektiv blick i bedömning av artiklarnas innehåll.
Sjuksköterskor har som tidigare nämnt ett etiskt ansvar i sin yrkesroll, de ska
förebygga vårdrelaterade infektioner och förhindra onödigt lidande för patienten.
Trots

det

etiska

ansvaret

som

följer

sjuksköterskerollen

beskriver

litteraturöversiktens resultat att ansvaret inte tas bland sjuksköterskor, vilket kan ses
som en oetisk handling. Men ansvaret för att full följa de basala hygienrutinerna
ligger inte bara hos sjuksköterskor utan även deras organisation och ledning.
Socialstyrelsen (2020c) beskriver att en engagerad ledning och konkret styrning
behövs för en god säkerhetskultur. Organisation och ledning ska skapa
förutsättningar så att följsamheten till basala hygienrutiner är full god. Om varken
sjuksköterskor, organisation eller ledning tar sitt etiska ansvar leder det till negativa
konsekvenser för både patienter, samhället och miljön.

Kliniska implikationer
Litteraturöversiktens resultat visade att arbetsmiljön och tillgång till utrustning, hög
arbetsbelastning, kunskapsbrist samt organisationen och handledande sjuksköterska
var påverkade faktorer för sjuksköterskors följsamhet till basala hygienrutiner.
Genom att beskriva de faktorer som påverkar sjuksköterskors följsamhet till basala
hygienrutiner kan läsaren bilda sig en uppfattning och förståelse var det brister i
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följsamheten. Med hjälp av resultatet i litteraturöversikten kan sjuksköterskor få sig
en tankeställare huruvida de följer de basala hygienrutinerna, vilka faktorer som
påverkar dem och en påminnelse om de situationer de behöver vara mer
uppmärksamma i. Vidare kan detta resultera till att följsamheten till basala
hygienrutinerna förbättras och ökar. Det i sig minimerar riskerna för att patienterna
ska drabbas av en vårdrelaterad infektion vilket leder vidare till kortare vårdtider,
antibiotikaanvändningen minskar, vårdkostnaderna blir lägre och framförallt
undviks onödigt lidande för patienten.

Slutsats
Vårdrelaterade infektioner är ett stort hot mot patientsäkerheten i Sverige men även
i övriga länder. Trots att hälso- och sjukvårdspersonal arbetar med detta dagligen är
vårdrelaterade infektioner fortfarande ett stort problem i Sverige. Baserat på
litteraturöversiktens resultat behöver sjuksköterskors kunskap kring basala
hygienrutiner stödjas och underhållas med återkommande utbildning. Organisation
och ledning måste ta ett ansvar och skapa goda förutsättningar så att sjuksköterskor
kan uppnå god följsamhet. Sjuksköterskor måste även arbeta med en medvetenhet
kring varför de basala hygienrutinerna utförs, ständigt påminna sig själva och
arbetskollegor. Tillsammans kan följsamheten öka och vårdrelaterade infektioner
förebyggas.

Förslag till vidare forskning
Syftet med litteraturöversikten var att beskriva faktorer som påverkar
sjuksköterskors följsamhet till basala hygienrutiner. I resultatet beskrivs de faktorer
som påverkar följsamheten till de basala hygienrutinerna och vidare diskuteras hur
följsamheten kan öka och förbättras. Problematiken av bristande följsamhet relaterat
till presenterade faktorer är så pass kostsamma för samhället och är en hotande
faktor för patientsäkerheten att vidare forskning är av stor vikt. Förslagsvis kan en
intervjustudie göras för att vidare undersöka varför de hindrande faktorerna uppstår
och systematiskt försöka minska dessa hinder via interventioner med uppföljning
och utvärdering på både kort och lång sikt.
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Resultatet efter
Hög
undersökningen var ämnen 85%
som normer, planerat
beteende, gruppnormer,
subjektiv kunskap och
riskens lämplighet.
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kamratbaserade initiativ
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delat ansvar samt
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26,6% var följsamheten till Hög
handhygien. 6,7 timmar i 92%
snitt var ett arbetspass.
Sjukvårdens
arbetsbelastning var
negativt relaterad till
vidhäftningsgraden för
handhygien.

Bilaga 3. GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING.
Kvantitativa studier.
Fråga
1. Motsvarar titeln studiens innehåll?
2. Återger abstraktet studiens innehåll?
3. Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald
problematik?
4. Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?
5. Är studiens syfte tydligt formulerat?
6. Är frågeställningarna tydligt formulerade?
7. Är designen relevant utifrån syftet?
8. Finns inklusionskriterier beskrivna?
9. Är inklusionskriterierna relevanta?
10. Finns exklusionkriterier beskrivna?
11. Är exklusionskriterierna relevanta?
12. Är urvalsmetoden beskriven?
13. Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?
14. Finns populationen beskriven?
15. Är populationen representativ för studiens syfte?
16. Anges bortfallets storlek?
17. Kan bortfallet accepteras?
18. Anges var studien genomfördes?
19. Anges när studien genomfördes?
20. Anges hur datainsamlingen genomfördes?
21. Anges vilka mätmetoder som användes?
22. Beskrivs studiens huvudresultat?
23 Presenteras hur data bearbetats statistiskt och
analyserats?
24. Besvaras studiens frågeställningar?
25. Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras
av studieresultatet?
26. Diskuterar författarna studiens interna validitet??

Ja Nej

27. Diskuterar författarna studiens externa validitet?
28. Diskuterar författarna studiens etiska aspekter
29. Diskuterar författarna studiens kliniska värde?
Maxpoäng: 29
Erhållen poäng:
Kvalitet: Låg-medel-hög
Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och
Forsberg & Wengström (2008).

Bilaga 4. GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING
Kvalitativa studier
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Fråga
Motsvarar titeln studiens innehåll?
Återger abstraktet studiens innehåll?
Ger introduktionen en adekvat
beskrivning av vald problematik?
Leder introduktionen logiskt fram till
studiens syfte?
Är studiens syfte tydligt formulerat?
Är den kvalitativa metoden beskriven?
Är designen relevant utifrån syftet?
Finns inklusionskriterier beskrivna?
Är inklusionskriterierna relevanta?
Finns exklusionkriterier beskrivna?
Är exklusionskriterierna relevanta?
Är urvalsmetoden beskriven?
Är urvalsmetoden relevant för studiens
syfte?
Är undersökningsgruppen beskriven
avseende bakgrundsvariabler?
Anges var studien genomfördes?
Anges när studien genomfördes?
Anges vald datainsamlingsmetod?
Är data systematiskt insamlade?
Presenteras hur data analyserats?
Är resultaten trovärdigt beskrivna?
Besvaras studiens syfte?
Beskriver författarna vilka slutsatser som
kan dras av studieresultatet?
Diskuterar författarna studiens
trovärdighet?
Diskuterar författarna studiens etiska
aspekter
Diskuterar författarna studiens kliniska
värde?

Ja Nej

Summa
Maxpoäng:25
Erhållen poäng:
Kvalitet: Låg-medel-hög
Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och
Forsberg & Wengström (2008).

