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Handhygien	  hos	  
patienter/vårdtagare	  är	  
viktigt!	  

God	  handhygien	  minskar	  risken	  för	  
vårdrelaterade	  infektioner	  (VRI)	  och	  
spridning	  av	  antibiotikaresistenta	  bakterier.	  

Studier	  
• Bröstinfektion	  efter	  förlossning	  (1).	  Alla	  
vårdtagare	  på	  BB-‐avdelning	  fick	  en	  egen	  flaska	  med	  handdesinfektionsmedel	  (fanns	  innan	  i	  
rum	  och	  på	  toalett)	  och	  information	  om	  att	  handhygien	  är	  viktigt.	  
Förekomsten	  av	  mastiter	  sjönk	  signifikant	  (p<0,001)	  från	  32/1095	  (2,9%)	  per	  år	  till	  8/1230	  
(0,65%)	  efter	  interventionen.	  	  

• MRSA-infektioner	  (akutsjukhus,	  Kanada,	  250	  vårdplatser)	  (2).	  Alla	  vårdtagare	  och	  besökare	  
instruerades	  av	  ett	  utbildningsteam	  att	  desinfektera	  händerna	  morgon	  och	  kväll.	  
Förekomsten	  av	  MRSA-‐infektioner	  minskade	  med	  51%	  (51	  fall	  på	  ett	  år).	  
Kostnadsbesparingen	  motsvarade	  5,4	  miljoner	  kr	  per	  år.	  

• Handhygien	  och	  diarré.	  Cochrane-‐review	  av	  studier	  på	  barn	  och	  vuxna,	  både	  institutioner,	  
hushåll	  och	  samhälle	  (3).	  Interventioner	  för	  att	  öka	  handtvätt	  reducerade	  diarré-‐episoder	  
med	  39%	  på	  institutioner	  i	  höginkomstländer	  och	  32%	  i	  låg-‐	  och	  medelinkomstländer.	  

• Enkät-	  och	  observationsstudie	  vid	  vårdavdelning	  på	  akutsjukhus	  i	  Skottland	  (4).	  
Vårdtagare	  som	  behövde	  hjälp	  med	  handhygien	  deltog.	  100%	  av	  vårdpersonal	  och	  95%	  av	  
vårdtagare	  ansåg	  att	  handhygien	  hos	  vårdtagare	  är	  viktigt	  för	  att	  förebygga	  VRI.	  Vid	  
förfrågan	  om	  de	  erbjudit	  hjälp	  då	  det	  behövdes	  svarade	  vårdpersonal	  att	  de	  gjort	  det	  i	  64%	  
av	  fallen	  och	  vårdtagare	  att	  de	  fått	  hjälp	  i	  14%	  av	  fallen.	  Vid	  observation	  utförd	  av	  
hygiensjuksköterska	  erbjöds	  hjälp	  vid	  ett	  av	  75	  observerade	  tillfällen.	  

Slutsatser	  och	  rekommendationer:	  
• Skriftliga	  rutiner	  och	  informationsmaterial	  angående	  patienters/vårdtagares	  handhygien	  
bör	  finnas.	  

• Förmågan	  att	  sköta	  handhygien	  ska	  bedömas	  och	  de	  som	  behöver	  hjälp	  ska	  alltid	  få	  det.	  	  
• Vårdgivaren	  måste	  se	  till	  att	  det	  finns	  goda	  förutsättningar,	  t	  ex	  lättillgängliga	  tvättställ.	  
• Vid	  inskrivning	  ska	  patienter/vårdtagare	  och	  närstående	  informeras	  muntligt	  och	  skriftligt	  
om	  de	  hygienrutiner	  som	  gäller	  på	  enheten.	  
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