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Sammanfattning:
På en sterilteknisk avdelning utförs rengöring, desinfektion och sterilisering av medicintekniska
produkter för att eliminera mikroorganismer som kan finnas på de kirurgiska instrumenten, för
att minska vårdrelaterade infektioner hos patienter. Instrumenten ska även bibehålla god
kvalitet. Förutom de processer som instrumenten måste genomgå så ska personalen följa basala
hygienrutiner för att skydda patienter, instrumenten och sig själva. Denna studie fokuserar på
den orena zonen (diskrummet) där det står i de basala hygienrutinerna att handskanvändning är
nödvändig vid hantering av smutsiga instrument.
Syftet med studien är att påvisa om det blir bakterieväxt under nitrilhandskarna och att ju längre
man har på sig handskarna desto mer bakterieväxt blir det. Syftet är även att påvisa om
desinfektion av händerna före handskanvändning resulterar i mindre bakterieväxt under
handskarna. Målet är att bekräfta att handdesinfektion före handskanvändning minskar
bakterieväxten under handskarna. Målet är även att betona hur viktigt det är att desinfektera
händerna före och efter handskar, samt hur viktigt det är med regelbundet handskbyte.
Metod: ett experiment med odlingsplattor, prov togs på testsubjektens handflator innan och
efter handskanvändning. De tidsintervaller där handskar bars var 40 och 20 minuter.
Odlingsplattorna inkuberades och därefter räknades antalet Colony Forming Units.
Bakteriesorten har observerats. Fyra provtagningsomgångar gjordes. Under varje omgång så
fanns två grupper: grupp 1 desinfekterade händerna innan handskar bars medan grupp 2 inte
gjorde det.
Efter varje provtagningsomgång så hade testsubjekten i grupp 1 en minskning av antalet CFU
efter att handskarna togs av. Resultatet från testsubjekten i grupp 2 visade inga stora ökningar
av CFU efter avtagandet av handskar. Förutom de bakterier som ingår i en normal hudflora så
visade några odlingsplattor på förekomst av bakteriesorterna Bacillus sp. och Aspergillus niger.
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Ordlista
Aerob bakterie: är en bakterie som inte kan existera utan syre.1
CFU (Colony Forming Unit): Antalet kolonibildande partiklar. Bakterier (som normalt
endast kan ses i mikroskop) växer ut till kolonier på en odlingsplatta där de efter inkubering
blir synliga för våra ögon och då kan räknas. Måttet som används är CFU2.
VRI – vårdrelaterad infektion: En typ av infektion en patient kan ådra sig i samband med
undersökning, behandling och vård. Drabbar även vårdpersonal som utövar sitt yrke3.
Staphylococcus aureus: är en bakterie som så många som 80 % av alla vuxna bär på. Den
smittar vanligtvis genom direkt eller indirekt kontakt där både personals och patienters
bristande handhygien är en bidragande orsak4. Vid direkt kontaktsmitta överförs smittan
mellan individer utan mellanled. Vid indirekt kontaktsmitta så överförs smittan via mellanled
så som kläder, händer, utrustning mm5.
Kontaminerat: Oönskade föroreningar.
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(Zimmerman och Sjöberg, 2018)
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(Operationsavdelning - Vårdhandboken, 2020)
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(Allt du vill veta om handhygien, 2012)
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(Att förebygga vårdrelaterade infektioner. Ett kunskapsunderlag, 2006)
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(Att förebygga vårdrelaterade infektioner. Ett kunskapsunderlag, 2006)
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Bakgrund
På Steriltekniska Avdelningen ingår det i arbetsuppgifterna att rengöra, desinfektera och
sterilisera medicintekniska produkter som kirurgiska instrument klassas som. De smutsiga
instrumenten kommer från operationen eller externa kunder och tas emot i den orena zonen. I
denna zon förbereds instrumenten för rengörings- och desinfektionsprocessen. Efter en
godkänd process i en så kallad diskdesinfektor tas de rena instrumenten vidare till den rena
zonen. Här kontrolleras instrumenten visuellt samt funktionskontrolleras, därefter packas
instrumenten i antingen påse, packskynke eller container för att sedan gå igenom en
steriliseringsprocess som sker i en autoklav. När instrumenten har blivit sterila förvaras de i ett
sterilförråd innan leverans till operationsavdelningen eller externa kunder.
Alla processer som instrumenten måste gå igenom är nödvändiga för elimineringen av
mikroorganismer. Mikroorganismer är till exempel bakterier, virus, mikroskopiska svampar,
parasiter med mera som är så små att de inte kan ses med blotta ögat.6 De finns överallt i vår
omgivning och finns även i/på våra kroppar. Denna studie fokuserar på de bakterier som finns
på händerna som exempelvis Staphylococcus aureus7. Mikroorganismer är nyttiga och går inte
att leva utan, men de kan även ställa till rejält med skada. Om det finns mikroorganismer kvar
på instrumenten så kan patienten drabbas av en vårdrelaterad infektion (VRI)8.
Anledningen till att mikroorganismer måste elimineras från instrumenten är på grund av att de
måste vara tillräckligt säkra för att få användas på patienter. Förutom att instrumenten ska tas
om hand på ett korrekt sätt så måste även personalen som jobbar på en sterilteknisk avdelning
följa vissa riktlinjer. Den mest grundläggande är att följa basala hygienrutiner enligt
Socialstyrelsen9 . I den orena zonen innebär det att använda sig att skyddsutrustning så som
engångsförkläde, visir/skyddsglasögon samt handskar eftersom risken finns att komma i
kontakt med smutsiga instrument som kan vara smittade. Det är viktigt att inte använda samma
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(Ekenstierna och Ekenstierna, 2007)
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Se ordlista
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Se ordlista
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(Socialstyrelsen, n.d.)
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handskar för länge och att desinfektera händerna med godkänd10 handsprit före och efter
handskar.
De handskar som används på en sterilteknisk avdelning är nitrilhandskar11. ”Nitrilhandskar är
som namnet antyder engångshandskar som är tillverkade av syntetiskt latex”12. Nitril jämfört
med naturlig latex är generellt inte allergiframkallande och är mer slitstarkt. I den orena zonen
används de för att skydda personalen från potentiellt smittade instrument. Även om de är
slitstarka är de inte helt tillförlitliga. ”Handskarna har porer/små hål som snabbt blir större vid
användning och särskilt om man använder dem i vatten eller annan vätska”13. Att byta handskar
är nödvändigt dels på grund av dessa porer/hål och dels på grund av den perspiration som
förekommer på händerna. De förutsättningarna är grogrund för bakterier som då kan ta sig från
händerna ut ur handskarnas porer/hål. Genom dessa porer/hål kan även bakterier från
omgivningen ta sig in i handskarna och fastna på händerna.

Syfte och Mål
Syftet med studien är att påvisa om det blir bakterieväxt under nitrilhandskarna och att ju längre
man har på sig handskarna desto mer bakterieväxt blir det. Syftet är även att påvisa om
desinfektion av händerna före handskanvändning resulterar i mindre bakterieväxt under
handskarna.
Målet är att bekräfta att handdesinfektion före handskanvändning minskar bakterieväxten under
handskarna. Målet är även att betona hur viktigt det är med att desinfektera händerna före och
efter handskar, samt hur viktigt det är med regelbundet handskbyte.
Frågeställningar:
❖ Blir det någon skillnad på bakterieväxten beroende på om man desinfekterar händerna
innan eller inte?

10

Enligt standard SS-EN 1500

11

Se bilaga 1
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(Nitrilhandskar för yrkesprofessionella | Engångshandskar i nitril, n.d.)
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Cecilia Söderberg, utbildningsledare Steriltekniker Utbildning, YrkesAkademin AB.
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❖ Vad för sorters bakterier kan växa under nitrilhandskarna?
❖ Hur mycket bakterieväxt blir det?
❖ Har tidsaspekten någon betydelse på bakterieväxten?

Metod
Etiska överväganden:
Innan studien gjordes kontaktades avdelningschefen för Steriltekniska avdelningen för att be
om tillåtelse att utföra experimentet. Alla individer som har deltagit i experimentet frågades om
samtycke. Det bestämdes att deltagarna i experimentet skulle förbli anonyma. Alla deltagare
kommer att få tillgång till studien när den är avslutad.
Urval:
De individer som deltog i studien är främst undersköterskor och steriltekniker. Individerna
valdes ut på grund av att de var schemalagda att arbeta i den orena zonen under de dagar som
provtagningarna utfördes. Datainsamlingen utfördes i fyra omgångar med en veckas
mellanrum. Den första provtagningsomgången som genomfördes var en testomgång. De första
tre provtagningsomgångarna gjordes mellan klockan 11 och 15 på en måndag. Den sista
provtagningsomgången gjordes på en tisdag mellan klockan 7 och 13. Prov togs på totalt 12
individer. Vissa individer testades fler än en gång.
Datainsamlingsmetod:
Det bestämdes att den bästa metoden för att samla in data inför studien var genom att utföra ett
experiment. Experimentet gjordes med mikrobiologiska odlingsplattor. Odlingsplattorna är
sojabaserade och fabrikssterila14. Under varje provtagningsomgång fanns det två grupper; varje
grupp bestod av två individer. Individerna i den första gruppen fick instruktioner om att
desinfektera sina händer innan handskanvändning medan grupp två däremot blev instruerade
att inte desinfektera sina händer innan handskandvändningen. I experimentet ingick två
tidsintervaller, det vill säga de olika tider testsubjekten skulle bära nitrilhandskarna. De
tidsintervallerna var 40 och 20 minuter.

14

Se bilaga 2
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Under de första två provtagningsomgångarna gick experimentet till så här:
Grupp 1:
❖ Testsubjekt 1 instruerades att rikligt desinfektera händerna och gnugga in
handdesinfektionsmedlet tills händerna var torra. Direkt efter handdesinfektionen var
utförd togs ett prov på testsubjektets högra handflata. Det gick till så att subjektet fick
pressa handflatan på en odlingsplatta i 10 sekunder och sen ta bort handen. Efter att
provet tagits så ombads testsubjektet att arbeta i samma par nitrilhandskar i 40 minuter
utan att ta av de. En timer användes för att hålla koll på tiden. Efter att dessa 40 minuter
hade gått ombads testsubjektet att ta av sig handskarna och då togs ytterligare ett prov
på höger handflata genom samma testmetod och på en ny odlingsplatta. Testsubjekt 2
fick gå igenom samma steg som testsubjekt nummer 1 med skillnaden att denna individ
enbart behövde bära nitrilhandskarna i 20 minuter.
Grupp 2:
❖ Testsubjekt 1 instruerades att inte desinfektera sina händer. Ett prov togs på subjektets
högra handflata. Subjektet pressade handflatan på en odlingsplatta och höll kvar handen
i 10 sekunder innan den togs bort. Efter att provet utfördes så ombads testsubjektet att
arbeta i samma par nitrilhandskar i 40 minuter utan att byta dessa. En timer användes
för att hålla koll på tiden. Efter att 40 minuter hade passerat så fick testsubjektet ta av
sig handskarna och återigen lägga höger handflata på en ny odlingsplatta och hålla kvar
handen i 10 sekunder. Testsubjekt 2 fick utföra samma steg som det första testsubjektet
med skillnaden att hen enbart behövde ha på sig handskarna i 20 minuter.
Under de två sista provtagningstillfällena (omgång 3 och 4) så adderades ytterligare ett prov för
testsubjekten i grupp 1. Ett prov togs på testsubjektens handflata innan de desinfekterade
händerna för att se hur testsubjektens hudflora påverkades av handdesinfektionsmedlet.
Alla prov som togs under provtagningsomgångarna överlämnades till en biomedicinsk
analytiker på Akademiska sjukhuset. Proverna inkuberades i en vecka under 30 grader Celsius.
Efter inkubationstiden räknades antal Colony Forming Units (CFU)15 på varje platta. Detta
gjordes tillsammans med den biomedicinska analytikern. Det observerades också vilka typer av
bakterier som hade växt på odlingsplattorna.

15

Se ordlista och bilaga 3
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Resultat
Omgång 1 (testomgång):
Grupp 1

Testsubjekt

Tidsintervall

1
2

40 minuter
20 minuter

Testsubjekt

Tidsintervall

1
2

40 minuter
20 minuter

Bakterieväxt efter
handdesinfektion,
före
handskanvändning.
Antal CFU.
0
0

Bakterieväxt efter
handskanvändning.
Antal CFU
0
0

Grupp 2
Bakterieväxt före
handskanvändning.
Antal CFU
100
3

Bakterieväxt efter
handskanvändning.
Antal CFU
100
10

Omgång 2:
Grupp 1

Testsubjekt

Tidsintervall

1
40 minuter
2
20 minuter
* Bacillus sp. testsubjekt 1 och 2

Bakterieväxt efter
handdesinfektion,
före
handskanvändning.
Antal CFU.
2
10

Bakterieväxt efter
handskanvändning.
Antal CFU
3
5
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Grupp 2
Testsubjekt

Tidsintervall

1
2

40 minuter
20 minuter

Bakterieväxt före
handskanvändning.
Antal CFU
100
100

Bakterieväxt efter
handskanvändning.
Antal CFU
100
100

Omgång 3:
Grupp 1

Testsubjekt

1
2

Tidsintervall

40
minuter
20
minuter

Handflatans flora
före
handdesinfektion.
Antal CFU.

Bakterieväxt efter
handdesinfektion, Bakterieväxt efter
före
handskanvändning.
handskanvändning. Antal CFU
Antal CFU.

1

8

3

50

50

30

Grupp 2
Testsubjekt

Tidsintervall

1
40 minuter
2
20 minuter
* Aspergillus niger på testsubjekt 1.

Bakterieväxt före
handskanvändning.
Antal CFU
50
20

Bakterieväxt efter
handskanvändning.
Antal CFU
10
15
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Omgång 4:
Grupp 1

Testsubjekt

Tidsintervall

Handflatans flora
före
handdesinfektion.
Antal CFU.

40
minuter
20
2
minuter
* Bacillus sp. på testsubjekt 1.
1

Bakterieväxt efter
handdesinfektion, Bakterieväxt efter
före
handskanvändning.
handskanvändning. Antal CFU
Antal CFU.

2

2

1

10

1

0

Grupp 2
Testsubjekt

Tidsintervall

1
2

40 minuter
20 minuter

Bakterieväxt före
handskanvändning.
Antal CFU
0
19

Bakterieväxt efter
handskanvändning.
Antal CFU
0
19
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Diskussion
Provomgångarnas resultat har varit både varierande och förvånande. Resultatet från omgång 1
grupp 1 visade på 0 bakterieväxt på alla odlingsplattor oavsett tidsintervall. Det leder oss till att
tro att handdesinfektionsmedlet verkligen var effektivt mot de bakterier som borde ha funnits
på händernas hud och att våra testsubjekt var väldigt duktiga på att desinfektera sina händer.
Att det inte fanns en enda koloni efter att testsubjekten hade haft på sig handskarna så länge
som 40 minuter var speciellt förvånande. Vi perspirerar en hel del under handskarna vilket
skapar en riklig miljö för bakterier, i synnerhet aeroba16 sådana som till exempel
Staphylococcus aureus. Vi trodde att med tanke på hur pass mycket vi perspirerar under ett par
handskar så borde det ha funnits åtminstone någon bakterie.
Resultatet från omgång 2 grupp 1. På det första testsubjektet så blev det en ökning med 1 CFU
vilket inte anses vara en sådan stor skillnad. Att det ändå blev en ökning kan bero på den
enskilda individens perspiration och normala hudflora. Vad gäller testsubjekt 2 så blev det en
minskning med 5 CFU vilket var som vi förväntade oss innan vi påbörjade experimentet. Detta
kan tyda på att testsubjektet utförde en korrekt handdesinfektion. Både testsubjekt ett och tvås
odlingsplattor visade på förekomst av bakterien Bacillus sp. Den ses som en kontaminering då
den inte ingår i en persons normala hudflora. Den kan ha funnits på testsubjektens handflator
från början och handdesinfektionsmedlet tog inte bort den. Anledningen till att den redan kan
ha existerat på handflatorna är att testsubjekten kan ha ätit någonting innan testet och inte tvättat
eller handdesinfekterat sina händer efteråt. Bacillus sp. kan finnas på mat17. Den kan även ha
fastnat på testsubjektets händer på grund av hål i handsken.
I omgång 3 så lades det till ett test på ytterligare en odlingsplatta efter inrådan av den
biomedicinska analytikern. Detta var för att få ett resultat på testsubjektens normala hudflora.
Testsubjekt 1 hade inte någon riklig förekomst av CFU vilket får oss att tro att denna individ är
väldigt bra på att desinfektera sina händer. Testsubjekt 2 däremot hade en väldigt hög förekomst
av CFU redan från start. Då det första provet togs hade individen 50 CFU. Samma mängd fanns
på hens händer efter desinfektionen vilket kan tyda på att hen inte tog tillräcklig mängd av
handdesinfektionsmedlet (rekommenderad mängd är 2–4 ml)18 och/eller inte gnuggat in det

16

Se ordlista

17

(Bräutigam and Hertel, 1997)

18

(Basala hygienrutiner - Vårdhandboken, 2019)
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tillräckligt noggrant. Att det blev 30 CFU efter handskar kan bero på slumpen, att odlingsplattan
inte fångade upp lika mycket.
I omgång 4 visade alla tre odlingsplattorna för testsubjekt 1 ett lågt antal CFU. Dock fanns det
förekomst av Bacillus sp. även här. Testsubjekt tvås hudflora visade på 10 CFU vilket minskade
till 1 CFU efter handdesinfektion och 0 CFU efter handskanvändning. Att det minskade från 10
till 0 kan tyda på bra utförd handdesinfektion och låg perspiration.
När det gäller testsubjekten i omgång 1 grupp 2 så förväntade vi bakterieväxt, detta på grund
av att testsubjekten EJ desinfekterade sina händer i den gruppen. Det som kom som en
överraskning var att antalet CFU var samma antal för de testsubjekt som testades i 40 minuter.
Detta får oss att spekulera i om resultatet hade blivit ett annat om testsubjekten hade burit
handskarna en längre tid. Det är möjligt att tidsintervallet 40 minuter var för kort. Testsubjekt
tvås resultat visade på en ökning med 7 CFU och det var ett förväntat resultat. Man perspirerar
under ett par handskar och det förklarar ökningen.
I omgång 2 grupp 2 så visade båda testsubjekten ett CFU-värde på 100 både före och efter
handskar. Dessa båda individer hade riklig bakterieflora. De kan inte ha perspirerat särskilt
mycket under sina handskar. Det kan ha sin förklaring i att det vid denna provtagningsomgång
inte fanns så mycket att göra i den orena zonen. Då stod de mest stilla och rörde inte sina händer
på samma sätt som när det är mer att göra.
I omgång 3 grupp 2 så hade båda testsubjekten en minskning av antal CFU efter att handskarna
hade tagits av. Detta kan ha berott på olika faktorer som till exempel att testsubjekten inte
pressade sina handflator tillräckligt hårt eller tillräckligt länge på odlingsplattorna. Eftersom
alla som jobbar på den steriltekniska avdelningen vet vad en odlingsplatta är och fungerar så
kan den kunskapen ha skapat oro hos de, antingen medvetet eller omedvetet. De kanske hann
tänka att de skulle få ett högt värde och att vi som utförde experimenten skulle döma de för det.
Om vi går till oss själva så kanske vi hade reagerat likadant i samma situation.
Testsubjekt 1 som bar handskar i 40 minuter visade en bakterieväxt på Aspergillus niger vilket
är en fungi. Den kan finnas i en människas örongångar och kan därmed orsaka
öroninfektioner19. Den kan även orsaka lunginflammation om den andas in. Aspergillus niger
finns på exempelvis möglig lök, vindruvor och aprikoser20. Aspergillus niger kan ha funnits på

19

(Chander, 2009)

20

(Hinton-Sheley and B.Sc., n.d.)
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testsubjektets handflata efter att hen har petat sig i örat eller råkat röra vid en möglig frukt som
till exempel en vindruva.
I omgång 4 grupp 2 så blev resultatet för testsubjekt ett 0 CFU både före och efter
handskanvändning. Den enda förklaring vi har till detta är att testsubjektet måste ha varit väldigt
noggrann med sin handhygien före själva provtagningen gjordes. Testsubjektet har förmodligen
både tvättat och handesinfekterat sina händer. Denna testomgång var den enda som utfördes på
morgonen då det är lugnare eftersom dagens operationer inte hade kommit igång ännu.
Testsubjekt etts resultat kan även bero på att denna individ inte perspirerar så mycket.
Testsubjekt tvås resultat blev 19 CFU både före och efter handskanvändning. Då 20 minuter
inte är en sådan lång tid så var resultatet förväntat.

Slutsats/Sammanfattning
Slutsatsen är att varje omgångsresultat beror på testsubjekten och att de har sin individuella
hudflora. De är olika bra på att desinfektera sina händer och vi perspirerar även olika mycket.
Studiens resultat visade inga stora ökningar av CFU efter handskanvändning vilket leder oss
till att tro att tidsintervallet inte har någon signifikant betydelse. 40 minuter respektive 20 är för
kort tid för att en tillräckligt stor skillnad ska förekomma. De testsubjekt som blev instruerade
att desinfektera sina händer innan provomgångarna visade på en minskning av antalet CFU. Det
betyder att handdesinfektionsmedlet reducerar bakterieväxten under nitrilhandskarna. Förutom
de bakterier som normalt finns på hudflora så har det förekommit Bacillus sp. och Aspergillus
niger som syntes tydligt. För att se andra typer av bakterier så hade mer avancerad analys
behövts.
Framtida studier:
Det vore intressant att göra om denna studie i framtiden, men med längre tidsintervaller och på
flera steriltekniska avdelningar och eventuellt med en annan typ av odlingsplatta eller annan
typ av mätmetod.
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