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Sammanfattning 

Bakgrund:  Barnsängsfeber, som orsakas av grupp A streptokocker, är globalt sett en vanlig 

dödsorsak i samband med förlossningar. 

Syfte: Att undersöka vad grupp A streptokocker har för konsekvenser för nyförlöst kvinna 

postpartum, samt att se vad sjuksköterskan kan göra för att sätta in rätt omvårdnadsåtgärder 

och undvika eventuell smittspridningen mellan patienter. 

Metod: Detta är en litteraturstudie som innefattar 15 artiklar. Dessa lästes i sin helhet och 

granskades enligt strukturerad mall. 

Resultat: Kvinnor postpartum löper 20 gånger ökad risk att smittas av grupp A streptokocker 

än ickegravida. Konsekvenserna för nyförlöst kvinna som drabbas av Grupp A 

streptokockinfektion kan leda till hög feber, abscesser kring uterus, sepsis, acute respiratory 

distress syndrom (ARDS), hysterektomi och dödsfall.   

Patienter som delar rum med smittade patienter löper ökad risk att drabbas av en infektion. 

Gardiner mellan patienternas sängar kan vara koloniserade av grupp A streptokocker. 

Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder är god handhygien och desinficering och rengöring av 

inredningen på patientrummet, eftersom grupp A streptokocker kan leva länge på olika ytor. 

Den nyförlösta kvinnans temperatur ska mätas. Vid ett utbrott av bakterien kan vårdpersonal 

vara bärare och det är viktigt att sjuksköterskan informerar personal om vikten av god hygien. 

Slutsats: En kvinna som drabbas av grupp A streptokocker postpartum får i flera fall allvarliga 

konsekvenser av detta. Om inte adekvat behandling sätts in kan hon i värsta fall avlida.  En 

sjuksköterska ska arbeta preventivt för att förhindra smittspridning. Sjuksköterskor behöver 

kunskap inom ämnet för att förhindra smittspridning och minska lidandet. Sjuksköterskan är 

ansvarig för att organisera arbetet på avdelningen och ska undervisa personalen så att de 

arbetar på ett patientsäkert sätt 



 

 

Abstract 

 

Bakground: Puerperal fever caused by group A Streptococcus is in a global context seen as a 

common cause of death in childbirth.  

Aim: To examine the consequences of group A streptococcus infections in women postpartum 

and to see what a nurse can do to stop the infection with adequate nursing interventions. 

Method: This is a review built on 15 articles. These articles were read in full and audited with 

a suitable template. 

Result: Women postpartum has 20 times higher risk to get group A stretococcus infection as 

compared to non pregnant. The consequences of Group A Streptococcus infection can lead to 

high fever, abscesses around the uterus, sepsis, acute respiratory distress syndrome (ARDS), 

hysterectomy and death. Patients who share room with infected patients carries an increased 

risk to be infected. Curtains between patient beds can be colonized by Group A 

Streptococcus. Nursing interventions such as good hand hygiene and sanitized equipment in 

the patient room are important since Group A Streptococcus can survive for a long time on 

different surfaces. A woman who recently gave birth should have her body temperature 

monitored. In an outbreak of Group A Streptococcus, healthcare workers can be carriers. It is 

therefore important for a nurse to educate other healthcare workers about the importance of 

good hand hygiene.  

Conclusion: A woman infected by Group A Streptococcus can in several cases suffer serious 

consequences. In the worst case, death can occur as a cause of non adequate treatment. A 

nurse should work preventively to limit spreading of the infection. Nurses need knowledge in 

this area to prevent propagation of the infection and to reduce suffering. A nurse is 

responsible for establishing a work environment where patient safety comes first.  
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1. Bakgrund 

 

Barnsängsfeber har varit och är fortfarande den vanligaste dödsorsaken i samband med 

förlossningar (Melhus, 2010). Barnsängsfeber orsakas av Grupp A strepokocker och inträffar 

under eller efter förlossningen. Denna infektion var ännu vanligare förut, men efter att sjukhus 

har infört bra hygienrutiner och kunnat börja behandla infektionen med penicillin 

(INFPREG,nd) på 1950-talet (Melhus, 2010), har de allvarliga fallen av barnsängsfeber 

minskat (INFPREG, nd)  

 

En kvinna ska ha god hälsa postpartum då hon precis har fått ett nyfött barn. Att få ett barn 

ska vara en positiv upplevelse. Hon ska inte riskera att drabbas av lidande och hamna i en 

vårdsituation på grund av en grupp A streptokockinfektion (Gustin & Bergbom, 2012). Detta 

är sjukvårdens och sjuksköterskans ansvar, som arbetar på förlossningsavdelning. 

Sjuksköterskan är den som är nära kvinnan, som först uppmärksammar symtom och som 

rapporterar vidare till läkare vid misstänkt grupp A streptokockinfektion (Abouzeid, Wu, 

Mohammed& Al-Samarrai , 2005). 

. 

 

1.1 Historia 

Barnsängsfeber har funnits under flera tusen år och grupp A streptokocker var ett stort hot 

under postpartum perioden, speciellt under 1800-talet då sjukhusfödslar började ersätta de 

tidigare hemmafödslarna. Den första kända epidemin av barnsängsfeber var på ett hotell i 

paris år 1646. Senare kom det även rapporter från det Allmänna Barnbördhuset i Stockholm 

där var femte kvinna som förlöstes dog. Liknande fall kom sedan från flera andra håll. År 

1773 var det en läkare i England vid namn Charles White (1728- 1813) som var den förste att 

associera smittan med orenlighet. Oliver Wendell Holmes (1809-1894) undervisade på 

Harvard inom fysiologi och patologi. År 1843 utförde han en kritisk granskning av litteraturen 

gällande barnsängsfeber och kom med förslaget till sina läkarkollegor att de skulle tvätta 

händerna med kalciumklorid och byta kläder efter att ha vårdat en kvinna med 

barnsängsfeber. Detta förslag möttes av ett stort motstånd. 
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Ungefär samtidigt var Ignaz Semmelweis läkare i Wien som levde mellan 1818 och 1865. 

Under denna tid var mortaliteten inom barnsängsfeber orsakad av grupp A streptokocker stor 

(Melhus, 2010). År 1844 undervisade han på Vienna´s Allgemeines Krankenhaus. Han 

observerade att mortaliteten i barnsängsfeber där var väldigt hög, 16 procent, medan 

mortaliteten på en annan förlossningsavdelning, där förlossningar endast sköttes av 

barnmorskor var två procent. Semmelweis antog att läkarstudenterna förde över smitta från de 

döda kropparna i obduktionsrummen till kvinnorna i förlossningsrummen. År 1847 införde 

Semmelweis klorering av händerna och i och med detta sjönk mortaliteten kraftigt de närmsta 

sju månaderna till endast tre procent (Adriaanse, Pel& Bleker, 2000). I och med detta 

upptäcktes vikten av att hålla god handhygien (Melhus, 2010).  

 

1.2 Bakteriologi 

Grupp A streptokocker har flera namn, Streptococcus pyogenes, Betahemolyserande grupp A 

streptokocker, och kan även förkortas GAS. Bakterien är en anaerob, vilket betyder att den 

inte kräver syre för tillväxt. Den är extremt smittsam. Svåra infektioner uppkommer då 

kapseln förhindrar fagocytos, avdödning inne i värden vilket gör att bakterien lättare 

överlever. Kapseln brukar oftast bestå av ett kolhydratlager eller ett proteinlager och är som 

ett hölje utanpå bakteriens yttersta lager. Problem uppkommer också om den ändrar sitt 

ytantigen då den på så sätt kan lura vårt försvarssystem (Melhus, 2010). Ofta ger Grupp A 

streptokocker lindriga symtom och infektioner såsom svinkoppor hos små barn och tonsillit 

hos lite större barn (Melhus, 2012). Många barn är bärare av grupp A streptokocker, oftast i 

svalget, utan att behöva känna av några symtom (Folkhälsomyndigheten, nd).  Vuxna kan 

drabbas av erysipelas, rosfeber, som snabbt kan bli allvarlig och sätta sig i muskler, hud och 

leder och även angripa lungor och hjärnhinnor (Melhus, 2010). Några av de vanligaste 

orsakerna till svår infektion orsakade av grupp A streptokocker är nekrotiserande fasciit 

(bindvävshinneinflammation med vävnadsdöd), toxiskt chocksyndrom och hos den nyförlösta 

kvinnan kan grupp A streptokocker leda till barnsängsfeber med sepsis. Smittan kommer 

vanligtvis från någon i omgivningen och bakterien trivs i de öppna sår som bildas genitalt vid 

förlossningen (Melhus, 2010). Vid en infektion orsakad av grupp A streptokocker hos den 

nyförlösta kvinnan, barnsängsfeber, är de kliniska symtomen feber, diffusa buksmärtor, ömhet 

över livmodern och illaluktande avslag (INFPREG, nd). 
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1.3 Smittspridning 

Grupp A streptokocker smittar genom direktkontakt från person till person, men framförallt 

via droppsmitta. Den som bär på smittan kan ha symtom, men man kan även vara symtomfri 

(Melhus, 2011). En viktig åtgärd för att förebygga smittspridning av Grupp A streptokocker är 

att ha en god handhygien (Folkhälsomyndigheten”, nd). Det kan även vara nödvändigt att 

rengöra ytor, då denna bakterie överlever ganska länge utanför kroppen (Melhus, 2010). Det 

är otroligt viktigt att se till att Grupp A streptokocker inte finns på förlossningsrummet på 

grund av att grupp A streptokockinfektionen orsakar hög mortalitet. På grund av detta ska 

misstänkt smittad personal hålla sig borta från arbetet tills smittrisken inte är kvar (Melhus, 

2010). I hälso- och sjukvårdslagen paragraf 2 a § så står det att personal ska ha en god 

hygienisk standard för att patienten skall vara trygg i vården (Svensk författningssamling 

1982, nd).  

 

Center for Disease Control ( CDC ) i  USA, anordnade en workshop i oktober år 2000 med 

experter på epidemiologi och utbrott av grupp A streptokockinfektioner för att formulera 

rekommendationer på hur vårdpersonal ska hantera grupp A streptokockinfektioner i hushåll 

och i sjukvården. De rekommendationer de kom fram till var att människor i ett hushåll inte 

ska screenas för grupp A streptokocker om det inte finns en person som är i riskgrupp för att 

utveckla invasiv grupp A streptokockinfektion. De som är i riskgruppen ska få profylax i form 

av antibiotika. 

Vid upptäckt av ett fall av grupp A streptokockinfektion på en vårdavdelning ska patienten 

övervakas och prov ska tas från patienten för att isolera bakterien. Vid upptäckt av två fall 

eller mer under en sexmånaders period ska en epidemilogisk utredning göras och patienter 

och vårdpersonal screenas. Viktigt är även att bestämma vilken grupp bakterien tillhör då det 

finns flera typer. Enligt CDC så är vårdpersonal i flera fall orsak till utbrott på vårdavdelning. 

CDC nämner även att det är viktigt att kunna upptäcka bakterien i god tid för att ha en 

möjlighet att förhindra utbrott och lidande. 

Vårdpersonal bör rutinmässigt informera patienter och anhöriga, som misstänks bära på 

bakterien, om symtom. Tecken på en begynnande infektion kan vara feber, ont i halsen och 

muskelsmärta. De bör söka vård omedelbart vid dessa symtom. I USA förekommer ca 220 

postpartum invasiva grupp A streptokockinfektioner årligen men CDC misstänker att detta är 

underrapporterat. Enligt CDC bör alla fall av grupp A streptokockinfektioner rapporteras till 

den lokala hälsomyndigheten (Centers for Disease Control, 2002). 
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1.4 Behandling  

Vid behandling av grupp A streptokockinfektion är penicillin förstahandsvalet. Om patienten 

har penicillinallergi används istället Klindamycin (Melhus, 2011). Nikolic m.fl. anser att det 

finns två huvudproblem vad gäller vården av grupp A streptokockinfektion. Det första är att 

det finns en omedvetenhet om att det kan vara en postpartum invasiv infektion, det andra är 

att det finns för lite kunskap om grupp A streptokockinfektion. När en kvinna postpartum får 

feber bör hon odlas vaginalt och i cervix så snabbt som möjligt för att omgående kunna sätta 

in behandling för att förhindra en dödlig utgång (Nikolić m.fl., 2011). 

 H. Abouzeid m.fl. menar på att tidig upptäckt av grupp A streptokocksinfektion hos 

nyförlösta kvinnor och insatt behandling mot detta ökar chansen för kvinnan att undvika 

sepsis med acute respiratory distress syndrom (ARDS) som följd och tillslut en multipel 

organsvikt. Författarna säger att de ser en ökning av grupp A streptokockinfektioner. Kvinnor 

som har feber, onormala vaginala blödningar, klåda i huden eller buksmärta bör följas upp. 

Det är inte alltid lätt att se symtomen och författarna vill därför lyfta fram denna infektion då 

den får stora konsekvenser för kvinnan med dödlig utgång i vissa fall (Abouzeid, Wu, 

Mohammed& Al-Samarrai , 2005). 

 

1.5 Vårdande, lidande och hälsa 

En kvinna som drabbas av grupp A streptokockinfektion postpartum kommer att hamna i en 

vårdande situation. Vårdandet som begrepp är mångfacetterat.  Att vårda någon är att hjälpa 

en människa i behov av vård och omsorg. Det är en människa som ofta har en sjukdom. 

Sjuksköterskan vårdar en kvinna som drabbats av grupp A streptokockinfektion postpartum. 

Denna kvinna kommer att vara i behov av vård och omsorg och det är sjuksköterskans uppgift 

att med rätt metoder utföra den. När sjuksköterskan vårdar sin patient görs detta med en 

osjälvisk och kärleksfull tanke. Det som bäst fångar ordets mest innersta betydelse är ”att 

hjälpa en människa vara en hel människa”. När sjuksköterskan på rätt sätt, med rätt 

hygienrutiner och med god insikt om symtom och komplikationer som kan orsaka kvinnan 

lidande, vårdar kvinnan som drabbats av grupp A streptokocker så kommer denna att bli en 

hel människa. 

Kvinnan som drabbas av grupp A streptokockinfektion postpartum kommer att utstå lidande. 

Inom sjukvården är det lidandet som gör vårdandet viktigt. Lidande kan vara både psykiskt 

och fysiskt. Det kan vara andligt och existentiellt. Lidandet är förenat med ångest, smärta 
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och/eller oro. När kvinnan drabbas av en grupp A streptokockinfektion postpartum riskerar 

hon stora komplikationer vilket genererar oro och ångest för kvinnan. Hon som ska vara i en 

lycklig situation har plötsligt drabbats av allvarlig sjukdom. Då behöver hon hjälp att klara 

detta av sjuksköterskan. Dock beskrivs innebörden även som en del av det mänskliga livet vi 

lever. Lidandet är en mörkare sida av livet men det är inte sjukligt.  Människan skapar en 

mening för sitt lidande och bestämmer därigenom vad det kommer att betyda. Den drabbade 

kvinnan behöver bli stärkt i sin sjukdom av sjuksköterskan genom att hitta en strategi för att 

hantera denna sjukdom. Att bli bemött av en vårdpersonal som är opersonlig och ytlig ökar 

lidandet för patienten. För att sjuksköterskan ska kunna lindra lidandet krävs det att 

sjuksköterskan kan se vad patienten har för behov och kunna tillgodose dessa. Det vill säga, 

sjuksköterskan behöver kunna upptäcka en grupp A streptokock infektion i god tid och även 

arbeta preventivt för att motverka att den uppkommer, så att kvinnan postpartum inte riskerar 

att drabbas av sjukdom. 

En kvinna som drabbas av en postpartum grupp A streptokockinfektion kommer att hamna i 

en vårdande situation och utstå ett lidande. 

För att nå hälsa så riktar människan in sig på att berika sitt liv genom dygder, Dessa dygder 

vägleder människan mot ett liv i hälsa. En av de dygderna som är starkast i förhållande till 

hälsa är tro. För att den sjuka kvinnan ska kunna tillfriskna krävs de att hon tror på att hon ska 

bli frisk. Tron gör att hon arbetar i samma riktning som sjuksköterskan. Det vill säga mot 

hälsa och friskhet. Om kvinnan tappar sin tro behöver sjuksköterskan hjälpa henne genom att 

inge hopp.  Sjuksköterskan behöver vara uppriktig, hon behöver kunna se patienten för den 

hon är och arbeta med hopp och tro från detta. Det innebär att sjuksköterskan använder sig av 

dygden kärlek. Sjuksköterskan behöver inge kvinnan mod, mod att våga prata öppet om sina 

känslor kring sitt lidande. Sjuksköterskan behöver även använda sig att dygden besinning för 

att nå hälsa för kvinnan. Besinning innebär att vara förnuftig och inte överdriva saker. Dessa 

dygder gör att sjuksköterskan kan nå sitt omvårdnadsmål med kvinnan och kvinnan kan uppnå 

hälsa oavsett vilket fall det rör sig om och vad dennes föreställning om hälsa är 

(Gustin&Bergbom, 2012). 

 

1.6 Preventiv och sekundärpreventiv omvårdnad 

Sjuksköterskan behöver arbeta preventivt och förebygga allvarlig grupp A 

streptokockinfektion. Det är även viktigt för sjuksköterskan att arbeta sekundärpreventivt för 
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att upptäcka grupp A streptokockinfektion i god tid hos nyförlöst kvinna så att behandling kan 

ges och motverka i värsta fall ett dödsfall (Eckerman, 2006). Då en infektion orsakad av 

grupp A streptokocker kan leda till allvarliga symtom hos nyförlösta kvinnor är det viktigt 

som sjuksköterska att upptäcka dessa symtom för att kunna sätta in rätt åtgärder för att minska 

patientens lidande och förhindra dödsfall. Det är även viktigt för sjuksköterskan att veta hur 

man bör göra omvårdnadsmässigt för patienten för att förebygga smittspridning av denna 

bakterie och för att främja hälsan hos den nyförlösta kvinnan och hennes barn. Om allvarliga 

infektioner orsakade av grupp A streptokocker ska kunna förebyggas krävs kunskap (Nikolić 

m.fl., 2011). 

. 

 

1.7 Problemformulering 

Då barnsängsfeber, som orsakas av grupp A streptokocker, är den vanligaste dödsorsaken vid 

förlossning och mortaliteten vid denna infektion är hög, är viktigt att sjuksköterskan är 

medvetna om att denna bakterie finns (Melhus, 2010). Det är även viktigt att sjuksköterskan 

har kunskap om symtom och tecken så att man kan vara uppmärksam på och sätta in adekvat 

behandling (Nikolić m.fl., 2011).  Det är också extremt viktigt för sjuksköterskan att känna till 

hur man ska arbeta för att förhindra smittspridning så att man inte riskerar att det blir utbrott 

av grupp A streptokocker på sjukhusen (Melhus, 2012). Vidare behöver sjuksköterskan veta 

vad denna bakterie kan orsaka för lidande och konsekvenser för den nyförlösta kvinnan för att 

förstå vikten av adekvat behandling (Centers for Disease Control, 2002). Denna studie syftar 

till att klargöra hur sjuksköterskan bäst arbetar för att förhindra smittspridningen och sätta in 

rätt omvårdnasåtgärder vid grupp A streptokockinfektion, för att på så sätt minska 

konsekvenser för kvinnan. Sjuksköterskan är ansvarig för att organisera arbetet på 

avdelningen och ska undervisa personalen så att de arbetar på ett patientsäkert sätt. 

 

 

1.8 Syfte och frågeställningar 

 

Att undersöka vad grupp A streptokocker har för konsekvenser för nyförlöst kvinna 

postpartum, samt att se vad sjuksköterskan kan göra för att sätta in rätt omvårdnadsåtgärder 

och undvika eventuell smittspridningen mellan patienter. 
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Frågeställningar: 

 

1. Vad innebär det för konsekvenser för den nyförlösta kvinnan att drabbas av en grupp A 

streptokock infektion? 

 

2. Hur förhindrar en sjuksköterska smittspridningen av grupp A streptokocker samt sätter in 

rätt omvårdnadsåtgärder? 

 

1. Metod 

 

2.1 Design 

 

För att besvara frågeställningar och syfte gjordes en litteraturstudie. För tillvägagångssätt 

användes boken av Forsberg och Wengström (2008) som beskriver tydligt steg för steg hur 

sökning och granskning av artiklar skall gå till väga och sedan hur resultatet ska presenteras. 

(Forsberg&Wengström, 2008 ) Nedan beskrivs detta närmare steg för steg. 

 

2.2 Sökstrategi 

 

Sökorden som användes vid första sökningen i PubMed var MeSH termerna”streptococcal 

infektions AND ”puerperal infection” då hittades 36 artiklar varav 11 abstract valdes ut och 

lästes. Av dessa valdes sex stycken artiklar ut och lästes i sin helhet då de passade 

frågeställningarna. Vid sökning två i PubMed användes MeSH termerna ”postpartum period” 

AND ”streptococcal infektion”. Då hittades 65 artiklar varav fyra stycken abstract lästes och 

en artikel valdes ut och lästes i sin helhet då den passade frågeställningarna. Begränsningar 

som gjordes vid sökningen var att artiklarna skulle vara på engelska och de skulle vara 

publicerade de senaste 10 åren. Artiklarna skulle även vara publicerade och finnas på 

internetbaserade databaser. 

 

 Vid första sökningen så hittades två litteraturstudier där referenserna granskades (Hamilton, 

Stevens & Bryant, 2013)(Mason & Aronoff, 2012). I litteraturstudien av Hamilton, Stevens 
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och Bryant (2013) hittades en artikel som inkluderades i denna litteraturstudie och i 

litteraturstudien av Mason och Aronoff (2012) hittades två artiklar som inkluderades i denna 

litteraturstudie. 

Efter att de två första sökningarna gjorts och artiklar hade lästs så behövdes fler sökningar 

göras då materialet var lite tunt. Inga begränsningar användes i de kommande sökningarna. 

Sökning nummer tre gjordes även denna i pubmed. Sökorden group a streptococcus AND 

postpartum period. Då hittades 43 artiklar varav ett abstract valdes ut och artikeln lästes sedan 

i sin helhet, granskades och inkluderades i denna litteraturstudie. 

Sökning nummer fyra gjordes i pubmed. Sökorden “group a streptococcus” AND 

“prevention” användes. Då hittades 208 abstract varav fyra valdes ut och lästes. Dessa fyra 

valdes ut att granskas och användas i denna litteraturstudie då de besvarade 

frågeställningarna. 

 

 

Databas Sökord, 

kombination 

av sökord 

(MeSH 

termer) 

Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstract 

Antal lästa 

artiklar 

Antal 

utvalda 

artiklar till 

granskning 

Pubmed #1 

streptococcal 

infections 

[MeSH] AND 

puerperal 

infection 

[MeSH]* 

36 11 6 6 

Pubmed #2 Postpartum 

Period [Mesh] 

AND 

65 4 4 1 
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Streptococcal 

Infections 

[Mesh]* 

Pubmed group a 

streptococcus 

AND 

postpartum 

period** 

43 1 1 1 

Pubmed “group a 

streptococcus” 

AND 

“prevention”** 

208 5 4 4 

 

*Begränsningar i Pubmed: engelska, 10 år 

**Begränsningar i Pubmed: inga 

 

 

2.3 Etiska överväganden 

I forskning där enskilda människor studeras är det viktigt med en rättslig reglering av 

etikprövning för att dessa människor inte ska riskera att skadas fysiskt, psykiskt eller 

integritetsmässigt. Då forskning riskerar att skada en människa med avseende på något av 

dessa, bör det göras en prövning där man väger risker och kunskapsvinster. Det är viktigt att 

den enskilda människan som studeras förstår och accepterar villkoren för deltagandet. Då 

detta är en litteraturstudie, studeras inte någon enskild människa och därför behövs det inte 

göras några etiska överväganden (Centrala etiksprövningsnämnden). 

 

 

2.4 Bearbetning och analys 
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De funna artiklarna lästes noggrant och fördes sedan in i en artikelmatris där författare, land, 

titel , årtal, syfte, metod och huvudresultat skrevs in på varje vald artikel (se bilaga 1). Då 

fallrapporter räknas som artiklar av låg evidens så utfördes ingen kvalitetsgranskning av dessa 

och då det inte heller finns någon bra mall att tillgå. Dock fördes fallrapporterna in i 

granskningstabellen och bedömdes med kvalitén låg (Willman, Stoltz& Bahtsevani, 2011). 

 

2.5 Kvalitetsanalys 

Sedan gjordes kvalitetsanalys av de valda artiklarna utifrån lämplig granskningsmall. Den 

mall som valdes ut var en kvantitativ granskningmall för kvasi-experimentella studier då alla 

artiklar var av kvantitativ typ och mallen hittades i Forsberg& Wengström. Mallen 

modifierades lite då de flesta funna artiklar var av icke-experimentell och kvantitativ typ (se 

bilaga 2). Varje fråga i mallarna gav artikeln 1 poäng eller 0 poäng. Frågorna som ej fick 

poäng var frågor där svaret ej bedömde studiens kvalitet, tillexempel “Studiens resultat”. 

Poängen på varje artikel räknades sedan om till en procentsats där en procent mellan 

0 % - 40 %  av låg kvalitet, 40% - 70% gav medel kvalitet och 70% - 100% gav hög kvalitet 

(Willman, Stoltz& Bahtsevani, 2011). 

På grund av att tillgången på artiklar inom det valda området var litet så togs alla artiklar med 

oavsett kvalitet, däremot diskuteras detta i diskussionen. 

Då kvalitetsbedömningen gjorts, gick studiernas metod och resultat igenom. Resultaten 

analyserades utifrån varje artikels kvalité. Likheter och skillnader i de olika studiernas resultat 

analyserades och jämfördes därefter med varandra för att sedan besvara frågeställningarna 

(Forsberg & Wengström, 2008). Slutligen fördes artiklarnas kvalité in i artikelmatrisen för att 

minska ner på antalet bilagor (se bilaga 1). 

 

 

3. Resultat 

Denna litteraturstudie bygger på 15 artiklar varav fem stycken är fallrapporter och resterande 

är av icke-experimentell design. Artiklarna och fallrapporterna kommer ifrån Canada, USA, 

England, Spanien och Japan. Resultatet sammanfattas i två stycken, som bygger på denna 

studies frågeställningar. 
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3.1 Konsekvenser för den nyförlösta kvinnan  

 

I en fallrapport inkommer en kvinna i graviditetsvecka 36 för förlossning. Hon är tidigare 

frisk förutom anorexia nervosa. Efter 24 timmar hittas nekrotiserande fascit på den nyföddes 

skalp. Däremot mår kvinnan  bra. Fem veckor pospartum får kvinnan en vänstersidig låg 

buksmärta och symtom på sepsis. På peritoneum hittas en abscess som påvisar grupp A 

streptokocker. En laparotomi utförs där abcessen dräneras. Antibiotika sätts in. 14 dagar efter 

detta så visar kvinnan symtom på akut sepsis med acidos och akut respiratoriskt distress 

syndrom. Ännu en laparotomi utförs och en abcsess till dräneras. Kvinnan tillfrisknar efter 

detta (Griffiths, Sudhahar & Ashraf, 2005). 

 

I en fallrapport inkommer en kvinna för att föda sitt barn i fullgången graviditet. Kejsarsnitt 

utförs och kvinnan går hem postpartum dag tre. Fem veckor senare inkommer kvinnan till 

akuten då hon i 24 timmar haft feber, frossa och huvudvärk. Maken och fyrårig dotter har 

tidigare i veckan varit positiva för grupp A streptokocker i halsen och har fått behandling för 

detta. Kvinnan får diagnosen luftvägsinfektion på grund av negativt halsprov. Två dagar 

senare inkommer hon igen till akuten. Fortfarande med feber, frossa, lågt sittande buksmärtor 

och bilaterala flanksmärtor. Blodtrycket är 92/48, puls 124 och andningsfrekvens 20. En 

laparoskopi utförs och sepsis sekundärt till perforerad appendix eller äggstocksabcess. Första 

dagen postoperativt konstateras grupp A streptokocker. Kvinnan får antibiotika och åker hem 

efter två veckor (Okumura, Schroff, Campbell, Nishioka& Elster, 2004). 

 

I fallrapport av Abouzeid, Wu, Mohammed och Al-Samarrai (2005) kommer en kvinna i 

graviditetsvecka 28 in till akuten. Under tidigare graviditeter hade hon haft problem med låg 

buksmärta. Inne på akuten konstateras det att förlossningen hade satt igång men det finns inga 

hjärtljud hos fostret. Hon föder ett dödfött foster och får därefter antibiotika. Efter tre timmar 

får hon låg buksmärta varav hon tilldelas analgetika och smärtan försvinner. Efter tio timmar 

är kvinnan cyanotisk, kallsvettig, har hög puls, en saturation på 71 % och man kan inte tyda 

hennes blodtryck. Det utförs en explorativ laparotomi där det konstateras att uterus, äggledare 

och ovarierna är cyanotiska. Hon intuberas i tre dagar och har toxisk chock-linknande symtom 

och får renal dialys. Efter att odling utförs på det dödfödda fostret upptäcks grupp A 

streptokocker och man ger kvinnan antibiotika. Dag tio postpartum utförs en explorativ 
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laparotomi och en total hysterektomi. Efter fem veckor får kvinnan komma hem med 

österogenbehandling (Abouzeid, Wu, Mohammed& Al-Samarrai, 2005 ). 

 

En kvinna inkommer i gravidvecka 41 då hon haft feber och dysuri i fem dagar. Då hon 

kommer in har hon ingen feber, hög puls och lågt blodtryck. Det tas blododling och 

urinodling, men de visar negativt. Man gör ett akut kejsarsnitt på grund av den höga pulsen 

och därefter får hon antibiotika i profylax. Dag ett postpartum får kvinnan non steroidal anti-

inflammatory drugs (NSAID) då hon har buksmärta. Dag två postpartum får kvinnan feber, 

takykardi, lågt blodtryck, hög andningsfrekvens och kejsarsnittet visar tecken på infektion. 

Kvinnan flyttas till intensivvårdsavdelning och får dropp och antibiotika. Det tas prover som 

visar på grupp A streptokocker och man ser även att det bildats nekros vid kejsarsnittet. Kort 

därefter drabbas hon av irreversibel chock och plötslig hjärtstillstånd och hon dör (Castro et 

al., 2007). 

 

I fallrapporten av Castagnola, Hoffman, Carlsson och Flynn (2008) inkommer en kvinna i 

graviditetsvecka 38 då förlossningen har startat med spontan vattenavgång. Åtta timmar 

postpartum får kvinnan feber utan en källa till infektion. Hon har fortsatt feber och prover 

visar på många vita blodkroppar. Dag ett postpartum får hon antibiotika och dag två 

postpartum har hon feber. Urinodling visar på grupp A streptokocker och antibiotika sätts in. 

CT görs som visar på asciites och abcsess i uterus. Därefter får hon akut buksmärta, hög feber 

och takykardi. Det tas blododling som visar på kolonisation av grupp A streptokocker. Det 

görs en kirurgisk exploration och man upptäcker en förstorad uterus, asciitesvätska och ödem. 

Det görs en total hysterektomi då patienten uttrycker en önskan om att sterilisera sig. Kvinnan 

får åka hem med sitt barn efter fyra dagar med penicillinkur (Castagnola, Hoffman, Carlsson 

och Flynn 2008). 

 

3.2 Sammanfattning 

Gemensamt för kvinnorna i fallrapporterna är att infektionen med grupp A streptokocker 

startar med feber, hög puls, lågt blodtryck och kraftig låg buksmärta. I två av de beskrivna 

fallen ovan utfördes laparotomi (Griffiths, Sudhahar & Ashraf, 2005) (Abouzeid, Wu, 

Mohammed& Al-Samarrai, 2005) vilket innebär att buken öppnas upp för att diagnostisera 

(Järhult& Offenbartl, 2006). I ett av de andra fallen (Okumura, Schroff, Campbell, Nishioka& 

Elster, 2004) utfördes en laparoskopi, som är en titthålsoperation (Järhult& Offenbartl, 2006). 
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I ett fall hann det endast tas odlingar som påvisade grupp A streptokocker (Castro et al., 

2007).   

I majoriteten av fallen (Griffiths, Sudhahar & Ashraf, 2005) (Okumura, Schroff, Campbell, 

Nishioka& Elster, 2004) (Castagnola, Hoffman, Carlsson och Flynn 2008) fick kvinnorna 

abscesser på olika ställen runt uterus. Två av fallen resulterade i sepsis (Griffiths, Sudhahar & 

Ashraf, 2005) (Okumura, Schroff, Campbell, Nishioka& Elster, 2004) och två av kvinnorna 

fick göra en total hysterektomi med följande östrogenbehandling (Abouzeid, Wu, 

Mohammed& Al-Samarrai, 2005) (Castagnola, Hoffman, Carlsson och Flynn 2008). 

Ett av fallen resulterade i ARDS (Griffiths, Sudhahar & Ashraf, 2005). En av kvinnorna 

tvingades till intubation och även en renal dialys (Abouzeid, Wu, Mohammed& Al-

Samarrai,2005 ).   

I fyra av fallen överlevde kvinnorna trots komplikationer och fick komma hem efter allt från 

några dagar upp till fem veckor. I ett av fallen avled kvinnan till följd av grupp A 

streptokocker (Castro et al., 2007). 

 

3.3 Förhindra smittspridning av grupp A streptokocker 

 

Resultat visar på att sjukvårdspersonal i flera fall är bärare av grupp A streptokocker och att i 

vissa fall kan även personalen insjukna med symtom (Daneman et al, 2005) (Deutscher et al, 

2011) (Mahida, Beal, Trigg, Vaughan & Boswell, 2014) (Greene et al, 2005). En riskfaktor 

för en patient att insjukna i grupp A streptokockinfektion var att dela rum med en koloniserad 

eller infekterad patient. Såromläggning utgör även detta en riskfaktor för att drabbas 

(Deutscher et al, 2011) (Dooling et al, 2013). Patient med hjärt- och kärlsjukdom löper även 

den ökad risk för att få infektion av grupp A streptokocker och även en patient med hudskada 

(Dooling et al, 2013). Gardiner mellan patientsängarna på ett sjukhus visade sig vara 

kontaminerade av grupp A streptokocker i 10 av 34 fall (Mahida, Beal, Trigg, Vaughan & 

Boswell, 2014). 

en artikel var 2 stycken av 6944 screenade gravida kvinnor koloniserade av grupp A 

streptokocker däremot blev varken moder eller barn infekterade postpartum (Mead & Winn, 

2000). En artikel fick fram att en kvinna i fertil ålder löper större risk att drabbas av grupp A 

streptokocker än en kvinna postpartum (Chuang, Van Beneden, Beall& Schuchat, 2002) . Ett 
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av resultaten visar på att kvinnor postpartum löper 20 gånger högre risk att drabbas av grupp 

A streptokockinfektion än ickegravida kvinnor (Deutscher et al. 2011).  

Infektionssymtom uppträder i genomsnitt efter ca fyra dagar postpartum ( Aronoff& Mulla, 

2008). 

I en studie där 3957 kvinnor screenades så dog tre av dessa (Chuang, Van Beneden, Beall& 

Schuchat, 2002) . I en annan av studierna identifierades totalt 24 grupp A 

streptokockinfektioner och av dessa patienter var det fyra stycken som dog (Dooling et.al, 

2013  

Läkare med längre erfarenhet tar oftare odlingsprover på en kvinna med postpartuminfektion 

än vad en mindre erfaren läkare gör.  Dock är det endast 14% i som gör detta. 

 Postoperativainfektioner kontrollerades med odlingsprover i större utsträckning än 

postpartuminfektioner. 70 % av klinikerna känner ej till CDC rekomendationer gällande 

behandling av grupp A streptokocker som har tagits fram (Van Beneden, Hicks, Riley& 

Schulkin, 2007) 

I en av studierna (Dooling et al, 2013) gjordes en observation gällande handhygiener. Dooling 

et al (2013) observerade att det inte fanns några väggmonterade handdesinfektionsmedel i 

korridorerna och några av behållarna i patienternas rum var tomma. I endast 20 % av 

sjuksköterskernas kontakt med patienter användes riktig rengöring av händerna. 

 

3.4 Sammanfattning 

 Det är hög risk att drabbas av grupp A streptokocker om patienten delar rum med annan 

patienten som bär på bakterien. Såromläggning ökar även det risken för att drabbas. 

Smittspridningen förhindras genom att handdesinfektion finns tillgängligt och att 

vårdpersonalen utför handhygien på ett korrekt sätt. Det är viktigt att se till att utrusting och 

möbler inne på rummet där patienter vistas, rengörs och desinficeras för att undvika 

kontamination av exempelvis gardinerna mellan patienterna. 

Sjuksköterskan bör veta om riktlinjer för hur bakterien ska hanteras samt odla vid misstänkt 

fall. En kvinna postpartum löper 20 gånger högre risk att drabbas av grupp A streptokocker. 

 

 

 

4. Diskussion 
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Resultatet av denna litteraturstudie visade att en infektion med grupp A streptokocker startar 

med feber, hög puls, lågt blodtryck och kraftig låg buksmärta. Hos drygt hälften av kvinnorna 

i fallrapporterna var de tvungna att genomgå total hysterektomi med påföljande 

österogenbehandling.  Det var lika vanligt att kvinnorna fick sepsis samt att i ett av fallen fick 

kvinnan toxic-chock syndrom. En av dessa kvinnor blev även tvungen att intuberas. I en av 

fallrapporterna avled kvinnan. En annan av kvinnorna fick ARDS till följd av infektion av 

grupp A streptokocker. 

 

Det framkom att sjukvårdspersonal i flera fall är bärare av grupp A streptokocker och att i 

vissa fall kan även personalen insjukna med symtom. Man bör vara observant på att 

gardinerna mellan patientsängarna kan vara koloniserade av grupp A streptokocker. Kliniker 

tar odlingsprover i större utsträckning desto mer erfarenhet de har och prover tas oftare på 

postkirurgiska infektioner än på postpartuminfektioner. Riskfaktorer för att få grupp A 

streptokocker är att dela rum med en bärare eller koloniserad patient, att ha hudskada eller att 

få en såromläggning. Hjärt- och kärlsjukdom är en predisponerande faktor för att få en 

infektion. Det fanns bristande hygienrutiner som ledde till utbrott av grupp A 

streptokockinfektion.  

 

Sjuksköterskan ska leda arbetet i vårdlaget och undervisa sina medarbetare om hur de ska 

arbeta patientsäkert för att på så sätt minska smittspridningen. För att medarbetarna ska förstå 

vikten av varför de arbetar på detta sätt behöver de också veta vilka konsekvenser det kan få 

för kvinnan om de inte gör detta. 

 

 

4.1 Resultatdiskussion 

 

När en kvinna får en grupp A streptokock postpartum så kommer hon att drabbas av 

konsekvenser och lidande. Hon kommer att hamna i en vårdande situation där hon är i behov 

av omsorgen från vårdpersonalen (Gustin&Bergbom, 2012). För att förhindra att kvinnan 

drabbas av svåra konsekvenser såsom sepsis, hysterektomi, ARDS, intubering och att hon 
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avlider krävs det tidig upptäckt av symtomen (Abouzeid, Wu, Mohammed& Al-Samarrai, 

2005).   

 

 När kvinnan får feber, hög puls, lågt blodtryck och låg buksmärta ska grupp A 

streptokockinfektion misstänkas och en odling ska tas för att bestämma vilken patogen det rör 

sig om (Nikolić et al 2011). Vid tidig upptäckt så kan läkaren sätta in rätt antibiotika och häva 

bakteriens framfart. Om inte detta görs riskerar kvinnan att hamna i en position där hon 

upplever lidande. Vid en förlossning ska glädje vara det som kvinnan känner. Att hamna i en 

vårdande situation och inte känna hälsa är inte rättvist för kvinnan. För sjuksköterskor som 

arbetar nära kvinnan så är det av hög relevans att de kan se dessa symtom och kontakta 

läkaren tidigt (Centers for Disease Control, 2002).  Det krävs personal med hög kompetens 

för att kunna se dessa tecken och mer kunskap behöver föras ut angående symtom och 

konsekvenser ( Abouzeid, Wu, Mohammed& Al-Samarrai,2005).  Lidandet hos denna kvinna 

kommer att vara psykiskt och fysiskt och kommer att kräva att personalen kan se vad kvinnan 

har för behov och även kunna ge henne det hon behöver i vården på både ett psykiskt och 

fysiskt plan (Gustin&Bergbom, 2012). 

 

I CDC;s riktlinjer kan man läsa att då man gjort en upptäckt av ett fall av grupp A 

streptokockinfektion på en vårdavdelning, ska patienten övervakas och prover ska tas. Då 

man upptäckt två fall eller fler under en sexmånaders period, ska både patienter och 

vårdpersonal screenas (Centers for Disease Control, 2002). I samtliga artiklar i denna 

litteraturstudie som undersöker utbrott av grupp A streptokocker så screenades både patienter 

och sjukvårdspersonal. I några av fallen var förutom patienter även några ur 

sjukvårdspersonalen bärare av grupp A streptokocker (Daneman et al, 2005) (Deutscher et al, 

2011) (Mahida, Beal, Trigg, Vaughan & Boswell, 2014) (Greene et al, 2005). Detta är även 

något som styrks av Melhus som menar på att smittan i många fall kommer från någon i 

kvinnans omgivning (Melhus, 2010). 

 

För att förebygga smittspridning av grupp A streptokocker så är det viktigt att ha en god 

handhygien (Folkhälsomyndigheten, nd). Detta går även att finna i resultaten i en studie där 

de fann att det fanns bristande hygienrutiner som ledde till utbrott av grupp A 

streptokockinfektion. Som åtgärder sattes det in att man påminde sjukvårdspersonalen om 

vikten med adekvata hygienrutiner och satte upp handdesinfektionsmedel i korridorerna. I och 
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med detta lyckades man då strypa smittspridningen (Dooling et al, 2013). En annan viktig del 

i smittspridningen var kontaminerade ytor, vilket tas upp i en studie (Mahida, Beal, Trigg, 

Vaughan & Boswell, 2014). I denna studie tog man odlingar på patientgardiner på en 

avdelning där det fanns patienter som var infekterade med grupp A streptokocker. Odlingarna 

visade på att 10 av 34 gardiner var kontaminerade med bakterien. Då grupp A streptokocker 

överlever länge på ytor är det viktigt att rengöra dessa så bakterien inte sprids vidare (Melhus, 

2010). Vid postpartuminfektion så är sannolikheten större att klinikern screenar kvinnan om 

denne har lång erfarenhet och därmed större kunskap. Det finns enligt Nicolic et al (2011) en 

omedvetenhet om att grupp A streptokockinfektion postpartum hos kvinnor existerar och även 

liten kunskap om hur denna ska behandlas. Detta visar att det behövs mer utbildning om detta 

ämne.  

 

Semmelweis såg att när läkare gick mellan obduktionsrummen och förlossningsalarna så 

spred de smittan mellan patienterna (Adriaanse, Pel& Bleker, 2000). Resultatet i denna 

litteraturstudie visar att riskfaktorer för att drabbas av grupp A streptokocker är om patienten 

delar rum med en annan patient som är koloniserad eller smittad av grupp A streptokocker 

(Deutscher et al, 2011) (Dooling et al, 2013) . Vidare är det en riskfaktor om du har en 

hudskada och det påtalar även Melhus att bakterien trivs i sår som bildas vid förlossning 

(Melhus, 2010). 

 

4.2 Metoddiskussion 

 

Alla sökningar som gjordes visas i tabell. Sökorden ansågs relevanta för att finna artiklar som 

besvarade frågeställningarna. Sökning med ordet “nurse” och “nursing” testades men 

resulterade tillsammans med det andra sökorden i få träffar eller inga alls. Därav valdes att 

fokusera på “infection”, “streptococcal infection”, “group a streptococcus” och “postpartum”. 

Detta gav ett antal träffar som´passade frågeställningarna. Det hade dock varit önskvärt med 

fler artiklar riktade till sjuksköterskor och deras arbete med kvinnor med grupp A 

streptokocker postpartum. En del artiklar vi fann berörde smittspridning med andra 

patientgrupper. Dock togs dessa ändå med då vi ansåg att spridning av bakterien fungerar på 

samma sätt oavsett patientgrupp. Det kan tänkas vara en svaghet att smittspridningen i några 

fall av studierna inte har studerats på en avdelning för kvinnor postpartum. Dock är studierna 
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av hög kvalité och bygger på flera år långa datainsamlingar med stora patientgrupper. Vad 

gäller kvinnans konsekvenser så bygger resultaten i denna studie endast på fallrapporter. 

Dessa anses generellt ha en låg evidens, dock anser vi att bästa sättet att se de olika 

konsekvenserna en kvinna kan få postpartum är att titta på enskilda fall då denna infektion är 

ovanlig men dödlig. Fallrapporterna är dock en svaghet i denna studie. Resultaten av 

artiklarna presenteras under resultat på ett kort och objektivt sätt för att undvika 

förvrängningar av resultatet i artiklarna. Inklusionskriterierna i början av studierna var att de 

skulle vara på engelska och att de skulle vara gjorda de senaste tio åren. Detta var vi tvungna 

att frångå då två av artiklarna är äldre än så men de ansågs ändå ha en stark kvalité. 

Årsintervallet ligger mellan 2000-2014. Detta kan ses som en svaghet då det hade varit mer 

tidsenligt att använda sig av fler artiklar närmare i tid. Beslutet togs att använda äldre artiklar 

för att få ett starkare svar då det ändå övervägde artiklarnas ålder. Artiklar på engelska ansågs 

lätta att läsa så detta blev ett inklusionskriterie. Exklusionskriterier var artiklar skrivna på 

språk som författarna ej kunde förstå. Då det var svårt att finna artiklar så togs inga mer 

exklusionskriterier med i sökningarna. I sju av artiklarna var en författare, Chris A Van 

beneden med. Chris A van Beneden är även involverad i den amerikanska 

tillsynsmyndigheten CDC. Det kan ses som en nackdel att samma författare är delaktig i flera 

av artiklarna då hennes förkunskap kan ha påverkat resultatet då hon kan ha haft förutfattade 

meningar. Dock verkar detta vara en etablerad forskare som borde kunna ha ett öppet sinne i 

processen och torde vara väldigt kunnig inom ämnet. Dessutom är flertalet artiklar från USA 

vilket kan ha en betydelse för resultatens generaliserbarhet. 

 

4.3 Slutssats 

Resultatet av denna litteraturstudie visar på att en kvinna som drabbas av grupp A 

streptokockinfektion postpartum i flera fall får allvarliga konsekvenser av detta och i en del 

fall leder detta till så allvarliga konsekvenser som sepsis, ARDS och att kvinnan faktiskt 

avlider. En sjuksköterska bör arbeta för att förhindra smittspridning genom att ha en god 

handhygien och desinficera och rengöra inredningen på patientrummet då grupp A 

streptokocker kan leva länge på olika ytor. Hudskador är predisponerande för infektion Vidare 

bör sjuksköterskan ta i beaktande att flera i personalen kan vara bärare av bakterien och 

screening bör utföras vid två insjuknande kvinnor eller fler på både patienter och personal. 

Odlingsprover bör alltid tas på kvinnor vid postpartuminfektioner. Sjuksköterskor behöver 

kunskap inom ämnet för att förhindra smittspridning och minska lidandet. 
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4.4 Kliniska implikationer 

Denna litteraturstudie tar fram information som är av stor klinisk relevans för sjuksköterskans 

profession. Att kunna arbeta på ett adekvat och proffesionellt sätt vad gäller smittspridning är 

av högsta vikt för en sjuksköterska. En sjuksköterska behöver även kunna reagera på vad en 

kvinna postpartum har för symtom vid en pågående grupp A streptokockinfektion och även 

vara införstådd i vilka konsekvenser detta kan ge för kvinnan. Detta för att verkligen förstå 

allvarlighetsgraden. Samhällsmässigt är kostnaden stor om vården tvingas lägga in en kvinna 

på intensivvårdsavdelning. Författarna önskar fler studier gjorda närmare i tiden.  Mer 

forskning inom detta område utifrån ett sjuksköterskeperspektiv behövs då den proffesionen 

arbetar nära kvinnorna. Grupp A streptokockinfektion postpartum är en ovanligare infektion 

än vad den var förr i tiden. Dock finns den fortfarande och de kvinnor som drabbas behöver få 

den hjälp de ska ha. 
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Bilaga 2 

Författare, 

år, land 

Titel Syfte Metod Deltagare/bo

rtfall 

Resultat Kvalitet 

Daneman, N., 

McGeer, A., Low, 

ED., Tyrrell, G., 
Simor, AE., 

McArthur, M., 

Schwartz, B., 
Jessamine, P., 

Croxford, R. & 

Green, KA; 2005; 
Canada 

Hospital-acquired 

invasive group a 

streptococcal 

infections in 

Ontario, Canada, 

1992-2000  

 

Att beskriva 

epidemiologin av 

sjukhus-

associerade 

invasiva GAS 

infektioner i 

Ontario och att 

utvärdera risken 

med 

smittöverföring 

på sjukhus  

 

Design: 

Kvantitativ, 

prospektiv 
 

Urval/deltagare: 

Alla invasiva 
GAS infektioner i 

Ontario, Canada 

mellan 1992-
2000. 

 
Utfallsmått:Prove

r togs från hals, 

vaginalt och 
rektalt. 

 

Datainsamlingsm
etod: 

Populationsbaser

ad övervakning 
 

Analysmetod: 

Proverna 
analyserades på 

mikrobiolog och 

typades för att se 
vilken sort de 

tillhörde. 

 

Etiskt 

resonemang:Inget 

etiskt 
resonemang. 

Inklusionskriterie

r: 

Personer med 

sjukhusförvärvad

e grupp A 

streptokockinfekt

ioner.  

 

Exklusionskriterie

r: Personer 

smittade utanför 

sjukhus.  

 

Deltagare: 291 

deltagare. 

 

Bortfall: Inget 

bortfall 

 

Det var 15 

sjukhusutbrott där 

de visade att 

grupp A 

streptokockinfekt

ion pågick och 

där symtom 

visades. I ett av 

dessa utbrott så 

blev 

sjukvårdspersonal 

infekterad och 

uppvisade 

symtom. Däremot 

var sex av tio 

screenade 

sjukvårdspersonal 

bärare av grupp a 

streptokocker.   

 

Hög kvalitet 

Deutscher, M., 

 Schillie, S., 

Gould, C., 

Baumbach, J., 

Mueller, M., 

Avery, C. & Van 

Beneden, CA. ; 

2011; Atlanta 

 

Investigation of a 

Group A 

Streptococcal 

Outbreak Among 

Residents of a 

Long-term Acute 

Care Hospital  

 

Att beskriva den 

epidemiologiska 

undersökningen 

och laboratoriska 

fynd efter ett 

utbrott i ett akut 

långtidssjukhus.  

 

Design: 

Kvantitativ 

Fall-
kontrollstudie 

 

Urval/deltagare: 
Alla fall av grupp 

A streptokocker 

under en viss 
tidsperiod. 

 

 

Utfallsmått:  

Prover togs från 

oropharynx, 
hudskador, 

stomier, 

trackeostomi och 
centrala infarter 

 

Datainsamlingsm
etod: Prover 

skickades till 

laboratorie för 
screening och  

emm typning. 

 
Analysmetod: 

Proverna emm 

typades och 

sedan 

observerades 
basala 

hygienrutiner. 

 
Etiskt 

Inklusionskriterie

r:Patienter där 

proverna visade 
att de hade GAS 

infektion eller där 

symtomen visade 
på GAS 

infektion. 

Symtomen skulle 
uppträtt 48 

timmar eller mer 

efter 

inskrivningen.  

 

Exklusionskriteri
er: Inga. 

 

Deltagare: 22. 
 

Bortfall: Inga 

bortfall. 

11 fall patienter 

och 11 bärare (8 

patienter och 3 

sjukvårdspersona

l) av grupp a 

streptokocker 

identifierades. 

Riskfaktorer för 

infektioner var 

att dela rum med 

en infekterad 

eller koloniserad 

patient samt 

såromläggning.  

 

Hög kvalitet. 
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resonemang: 
Arbetet stöttades 

avRespiratory 

Diseases Branch, 
Centers for 

Disease Control 

and Prevention, 
Atlanta, 

Georgia, and the 

New Mexico 
Department of 

Health. 

Mead, PB. & 

Winn, WC; 2000; 
USA 

Vaginal-Rectal 

Colonization 

With Group A 

Streptococci in 

Late Pregnancy  

 

Att se hur många 

kvinnor i sen 

graviditet som är 

koloniserade 

vaginalt och 

rektalt med 

grupp A 

streptokocker. 

 

Design: 

Kvantitativ. 
 

Urval/deltagare: 

alla kvinnor på ett 

sjukhus i norra 

New England i 

graviditetsvecka 
35-37  

 

Utfallsmått: 
Odlingar från 

vagina och 

rektum  
 

Datainsamlingsm

etod: Proverna 
skickades till 

laboratorie. 

 
Analysmetod: 

Proverna testades 

för grupp A 
streptokocker och 

grupp B 

streptokocker. 
Sedan skickades 

svaren till 
författarna. 

 

 
Etiskt 

resonemang:Inga 

etiska 
överväganden har 

diskuterats. 

Inklusionskriterie

r: alla kvinnor 
gravida i vecka 

35-37 mellan den 

1 jan 1997 och 29 

februari 2000 på 

ett sjukhus i norra 

nya england  
 

Exklusionskriteri

er: Inga. 
 

Deltagare: 6944. 

 
Bortfall: Inget 

bortfall. 

 
 

Det gjordes 6944 

screeningar 

gravida kvinnor 

varav 2 var 

positiva för grupp 

A streptokocker. 

Av dessa två så 

blev varken mor 

eller barn 

infekterade under 

graviditet eller 

postpartum.  

 

Medel kvalitet. 

Van Beneden, C., 

Hicks, L., Riley & 

L., Schulkin, J; 

2007; USA 

 

Provider 

Knowledge, 

Attitudes, and 

Practices 

regarding 

Obstetric and 

Postsurgical 

Gynecologic 

Infections Due to 

Group A 

Streptococcus 

and Other 

Infectious Agents  

Att se frekvensen 
av intrapartum, 
pospartum och 
postkirurgiska 
infektioner och 
att se i vilka fall 
det görs en 
bakterieodling 
för att fastställa 
infektion. Att se 
hur många som 
fastställer en GAS 
infektion. Vidare 
tittade de på hur 
medvetenheten 
och följsamheten 
till CDS riktlinjer 
är och hinder för 
att följa dessa.  

 

Design: 

Kvantitativ 

 

Urval/deltagare: 

1300 personer 
som var 

medlemar 

american college 
of obstetricans 

and 

gynecologists, 
fellows and 

junior och 

colaborative 
ambulatory 

reserch network  

 
Utfallsmått: 

enkätsvar 

 
Datainsamlingsm

etod: enkäter 

 
Analysmetod: 

jämförelse av 

svar 

Inklusionskriterie

r: alla som hade 

förlöst kvinnor 

eller utfört kirurgi 

under 2004  
 

Exklusionskriteri

er: de som inte 
förlöst kvinnor 

eller utfört kirurgi 

under 2004. 
 

Deltagare:629 

 
Bortfall: 686 

Postpartuminfekt

ioner uppkom 

hos 3% av de 

nyförlösta 

kvinnorna och 

postoperativa 

infektioner 

uppkom hos 7% 

av de kvinnor 

som genomgått 

hysterektomi 

eller kejsarsnitt. 

När det gäller 

rutinmässiga 

odlingar av grupp 

a streptokocker 

vid 

postpartuminfekt

ioner så tar 14% 

av vårdarna alltid 

prover. Ju mer 

Hög kvalitet. 
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Etiskt 

resonemang: 

Studien stödes  av 
Grant R60 MC 

05674 from 

Maternal and 
Child Health 

Bureau (Title V, 

Social Security 
Act), Health 

Resources and 

Services 
Administration, 

Department of 

Health and 
Human Services. 

erferenhet 

vårdarna hade 

desto oftare togs 

prover vid 

postpartuminfekt

ioner. Det togs 

oftare prover vid 

postoperativa 

infektioner än vid 

postpartuminfekt

ioner. Över 70 % 

av klinikerna vet 

inte vad CDC 

rekomendationer

na är.  

 

Aronoff, D. & 

Mulla, Z.; 2008; 

USA. 

 

Postpartum 

Invasive Group A 

Streptococcal 

Disease in 

theModern Era  

 

Att beskriva de 

kliniska 

särdragen hos 

individer med 

grupp a 

streptockokinfekt

ion postpartum. 

 

Design: 

Kvantitativ, 
retrospektiv, 

popullationsbaser

ad  
Urval/deltagare: 

Patienter inlagda 

på sjukhus med 
invasiva grupp A 

streptokockinfekt
ioner. 

 

Utfallsmått: 

prover togs från 

blod och andra 

vätskor. 
 

Datainsamlingsm

etod: tidigare  
opublicerade data 

samlades in och 

sedan lästes även 
patientjournaler. 

 

Analysmetod: 
journalgransknin

g 

 
Etiskt 

resonemang:inget 

etiskt resonemang 
diskuteras. 

Inklusionskriterie

r: 
Grupp A 

streptokockinfekt

ioner som 
uppträdde inom 

42 dagar 

postpartum. 
 

Exklusionskriteri
er: kvinnor som 

insjuknade senare 

än 42 dagar 

postpartum. 

 

Deltagare: 
 4 Kvinnor 

postpartum som 

drabbats av grupp 
A 

streptokockinfekt

ion 
 

Bortfall: inget 

bortfall 

Fyra fall av 

postpartum 

invasiv grupp a 

streptokocks 

infektion 

hittades. 

Infektionsymtom

en uppkomm i 

snitt fyra dagar 

efter förlossning. 

Alla fyra 

överlevde. I 

studie 2, 

kontrollgruppen, 

framkom tre fall 

av invasiva grupp 

a 

streptokocksinfek

tioner. deras 

vårdtid blev i 

snitt tre dagar 

och alla tre 

överlevde.  

 

Hög kvalitet. 

Chuang, I., Van 

Beneden, C., 

Beall, B. & 

Schuchatt, A.; 

2002; USA 

 

Population-Based 

Surveillance for 

Postpartum 

Invasive Group A 

Streptococcus 

Infections, 1995–

2000 

 

Att belysa bördan 

av invasiva 

postpartum 

grupp a 

streptokock 

infektioner i en 

blandad 

population.  

 

Design: 

Kvantitativ 

Population- och 
laboratoriebasera

d 

 
Urval/deltagare: 

3957 kvinnor 

med postpartum 
grupp A 

streptokockinfekt

ion 
i 9 delstater under 

olika tidsperioder 

 

Utfallsmått: 

Prover togs från 

hudskada. 
 

Datainsamlingsm

etod: 

Inklusionskriterie

r: Kvinnor som 

haft invasiva 
grupp A 

streptokockinfekt

ioner under åren 
1995 till 2000 i 

nio regioner i 

USA. 
 

Exklusionskriteri

er: Inga 
exklusionskriterie

r. 

 

Deltagare: 87 

 

Bortfall: 3870 
stycken stämde 

inte överens med  

studiensdefinition

87 invasiva grupp 

A 

streptokockinfekt
ioner 

identifierades. Av 

dessa 
hospitaliserades 

86 stycken och 

tre av dessa dog. 
Risken att 

drabbas av en 

invasiv grupp A 
streptokockinfekt

ion var lägre för 

postpartum 

kvinnor än för 

andra kvinnor i 

fertil ålder 

Hög kvalitetet. 
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Personal i studien 
kontaktade 

rutinmässigt de 

mikrobiologlabor
atoerierna som 

var med i studien 

för att få resultat 
på proverna. 

 

Analysmetod: 
Resultat från 

patienter med 

Grupp A 
streptokockinfekt

ion samlades ihop 

och skickades till 
CDC där de 

subtypades. 

 
Etiskt 

resonemang: 

Inget etiskt 
resonemang finns 

beskrivet. 

en för kvinna 
med grupp a 

streptokockinfekt

ion postpartum. 

Deutscher, M., 

Lewis, M., Zell, E., 

Taylor, T., Van 

Beneden, C. & 

Schrag, S; 2011; 

USA 

 

Incidence and 

severity of 

invasive 

Streptococcus 

pneumoniae, 

group A 

Streptococcus, 

and group B 

Streptococcus 

infections among 

pregnant and 

postpartum 

women.  

 

Att se hur många 

fall av grupp A 

streptokocker, 

streptococcus 

pneumonaie och 

grupp B 

streptocker som 

förvärvades under 

en viss tid bland 

gravida och 

postpartum 

kvinnor. Vidare 

att se hur svåra 

fallen blev. Även 

att se om gravida 

kvinnor eller 

kvinnor 

postpartum löper 

högre risk att 

drabbas av dessa 

infektioner. 

 

Design: 

Kvantitativ 
 

Urval/deltagare: 

Gravida eller 
postpartum 

kvinnor med 

streptokocker 
under en viss 

tidsperiod. 

 
Utfallsmått: 

Prover togs från 

en normalt steril 
kroppsdel. 

 
Datainsamlingsm

etod: Provsvar 

skickades in till 
CDC från flera 

olika delstater i 

USA 
 

Analysmetod: 

Proversvaren 
konstaterades och 

jämfördes med en 

jämförelsegrupp 
bestående av 

ickegravida och 

kvinnor som inte 
var postpartum 

men som var i 

samma ålder och 
hade en 

streptokockinfekt

ion. 
 

Etiskt 

resonemang: 
inget etiskt 

resonemang finns 

beskrivet. 

Inklusionskriterie

r: Gravida 
kvinnor eller 

kvinnor 

postpartum 
mellan 15 år och 

44 år. 

 
Exklusionskriteri

er: Inga 

exklusionskriter 
Deltagare: 1848 

 

Bortfall: Inget 
bortfall. 

Kvinnor 

postpartum löper 

högre risk för alla 

tre bakterier 

jämfört med icke 

gravida. Kvinnor i 

postpartum löper 

20 gånger högre 

risk att få grupp b 

streptokock- eller 

grupp a 

streptokockinfekt

ion än icke 

gravida  

 

Hög kvalitet. 

Mahida, N., Beal, 

A., Trigg, D., 

Vaughan, N. & 

Boswell, T; 2014; 

Outbreak of 

invasive group A 

streptococcus 

infection: 

contaminated 

Att beskriva 

utredningen och 

hur man 

kontrollerade ett 

utbrott av en 

Design: 
Kvantitativ 

retrospektiv 

 
Urval/deltagare: 

Alla patienter och 

personal. på 

Inklusionskriterie
r:  

Patienter och 

personal på 
avdelningen.  

Exklusionskriteri

er: Fanns ej. 

Screening av 

sjukvårdspersona

l identifierade en 

som var bärare 

av grupp a 

Medel kvalitet. 
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England 

 

patient curtains 

and 

crossinfection on 

an ear, nose and 

throat ward.  

 

sjukhusförvärvad 

grupp a 

streptokocksinfek

tion på en öron-, 

näsa-, 

halsavdelning  

 

avdelningen 
 

Utfallsmått: 

Prover togs från 
hudskador , svalg 

och 

tracheostomier på 
patienter. Prover 

togs även ifrån 

svalg på 
sjukhuspersonal. 

Prover togs även 

från 
patientgardiner på 

hela avdelningen. 

 
Datainsamlingsm

etod: Resultaten 

samlades in. 
Patient journaler 

lästes. 

 
Analysmetod: 

Författarna såg på 

hur många som 
bar på grupp A 

streptokocker och 

hur många 
gardiner som var 

kontaminerade. 

 
 

Etiskt 

resonemang: 

Finns inget etiskt 

resonemang. 

 
Deltagare: 125 

styckenpersonal, 

alla patienter. 
 

Bortfall: Beskrivs 

ej. 

streptokocker. 

Odling av 

patientgardiner 

visade att 10 av 

34 gardiner var 

kontaminerade 

med grupp A 

streptokocker.  

 

Dooling, K., Crist, 

M., Ngyen, D., 

Bass, J., 

Lorentzson, L., 

Toews, K-A., 

Pondo, T., Stone, 

N. Beall, B. & Van 

Beneden, C; 2013; 

USA 

 

 

Investigation of  a 

Prolonged Group 
A Streptococcal 

Outbreak Among 
Residents of a 

Skilled Nursing 

Facility, Georgia, 

2009 

–2012  

 

Att identifiera 

omfattningen av 

ett utbrott av 

grupp a 

streptocker samt 

att identifiera 

och utrota 

bärarskapet av 

grupp a 

streptokocker 

hos boenden och 

sjukvårdspersona

l. Vidare är syftet 

att identifiera 

riskfaktorer för 

infektioner av 

grupp a 

streptokocker, 

förstå 

smittovägar och 

att göra 

rekomendationer 

för att förhindra 

fler infektioner. 

Även att utreda 

om två utbrott av 

grupp a 

streptokockinfekt

ioner berodde på 

smittspridning 

inom 

Design: 

Kvantitativ 
Fall kontroll 

studie. 
 

Urval/deltagare: 

Patienter och 
personal på 

avdelning. 

 
Utfallsmått: 

Patient prover 

togs från 
oropharynx och 

sårskador. Bland 

personal togs 
prover från 

oropharynx och 

från sårskador 
personalen själva 

kände till. 

 
Datainsamlingsm

etod: Prover 

skickades till 
CDC för analys. 

 

Analysmetod: 
För varje 

infekterad så 

användes tre 

stycken patienter 

som 

kontrollpatienter. 
Riskfaktorer för 

insjuknande 

analyserades. 
 

Inklusionskriterie

r:  
Patient eller 

personal på 
avdelningen. 

 

Exklusionskriteri
er: Inga 

exklusionskriterie

r. 
 

Deltagare:  

24 patienter 
 

Bortfall:  inget 

bortfall 

Tre utredningar 

under 36 

månader 

identifierade 19 

patienter med 

totalt 24 grupp a 

streptokockinfekt

ioner varav 15 

var invasiva och 

nio var 

noninvasiva. Alla 

invasiva fall 

krävdes 

sjukhusvård och 

av dessa 

patienter var det 

fyra stycken som 

dog. Sju av den 

de boende var 

bärare av grupp a 

streptokocker.  

 

Medel kvalitet. 
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anläggningen.  

 

Etiskt 
resonemang: 

Ingetetiskt 

resonemang finns 
med. 

Carolyn M. 

Greene, Chris A. 

Van Beneden, 

Massoud Javadi, 

Tami H. Skoff, 

Bernard Beall, 

Richard Facklam, 

Debra R. 

Abercrombie, 

Stacy L. Kramer & 

Kate E. Arnold ; 

2005; USA 

 

Cluster of deaths 

from group A 

streptococcus on 

a long-term care 

facility-Georgia, 

2001  

 

Att beskriva den 

andra 

utredningen av 

utbrott av 

dödsfall av grupp 

a 

streptokockinfekt

ion under 2001 

på ett 

långtidsboende i 

Georiga.  

 

Design: 

Kvantitativ 

 
Urval/deltagare: 

Alla boenden på 

LTCF i Georgia. 
 

Utfallsmått: 

Grupp A 
streptokockodling

ar togs från 

normal steril 

kroppsdel elle r 

från en icke steril 

del, ex skin eller 
sputum hos både 

boenden och 

personal. 
 

Datainsamlingsm

etod: genomgång 
av diagram och 
elektroniska 
data.  
 
Analysmetod: 

Odlingarna 

analyserades på 
laboratorie där de 

emm-sekvens 
typades. 

 

Etiskt 
resonemang: 

Inget etiskt 

resonemang. 

Inklusionskriterie

r:Boende på 

LTCF mellan 1 
januari och 31 

decemnber 2001, 

och som är 
koloniserade eller 

bärare av grupp A 

streptokocker. 
 

Exklusionskriteri

er: Inga 

exklusionskriterie

r. 

 
Deltagare: 112 

boende och 112 

personal. 
 

Bortfall: Inget 

bortfall. 

Åtta fall 

identifierades 

hos boenden på 

LTCF och av 

dessa dog sex 

stycken. Boenden 

screenades och 

av dessa 116 så 

var 11 bärare av 

grupp a 

streptokocker. 

Även personalen 

screenades och 

av dessa 112 

stycken var åtta 

bärare av grupp a 

streptokocker. 

Riskfaktorer för 

att infekteras av 

grupp a 

streptokocker var 

att dela rum med 

någon infekterad 

eller bärare av 

grupp a 

streptokock, 

boende med 

hjärt-och 

kärlsjukdom, 

boende med 

hudskador samt 

boenden som 

genomgick 

sårvård.  

 

Hög kvalitet. 

Castagnola, DE., 

Hoffman, MK., 

Carlson, J. & 

Flynn, C; 2008; 

USA 

 

Necrotizing 
cervical and 

uterine infection 

in the postpartum 
period caused by 

group A 

streptococcus. 

Att betona vikten 
av att tidigt 

diagnostisera och 

behandla grupp A 
streptokockinfekt

ion. 

Fallrapport.  En kvinna inkom 
då förlossningen 

startat med 

spontan 
vattenavgång. 

Åtta timmar 

postpartum fick 
hon feber och 

prover visar på 

många vita 
blodkroppar. 

Urinodling visade 

på grupp A 
streptokocker och 

antibiotika sattes 

in. Det gjordes en 
kirurgisk 

exploration och 

man upptäcker en 
förstorad uterus, 

asciitesvätska och 

ödem. det gjordes 
även en total 

hysterektomi. 

Låg kvalitet. 
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González Castro, 
A., Rodriguez-

Borregan, JC., 

Obeso, T., 
Castellanos, A., 

Perez-Ceballos, 

A. & Sesmero, 
JR;  2008; 

Spanien 

Necrotizing 
fasciitis after 

cesarean section. 

Att belysa vikten 
av att sätta in 

snabb behandling 

efter 
diagnostisering 

av grupp A 

streptokocker. 

Fallrapport.  Kvinna 
genomgick akut 

kejsarsnitt. Dag 

två postpartum 
fick kvinnan 

feber, takykardi, 

lågt blodtryck, 
hög 

andningsfrekvens 

och kejsarsnittet 
visar tecken på 

infektion. 

Kvinnan flyttades 
till 

intensivvårdsavde

lning och fick 
dropp och 

antibiotika. Det 

togs prover som 
visade på grupp A 

streptokocker och 

man såg även att 
det bildats nekros 

vid kejsarsnittet. 

Kort därefter 
drabbades hon av 

irreversibel chock 

och plötslig 
hjärtstillstånd och 

hon dog.  

Låg kvalitet. 

Abouzeid, H., 

Wu, P., 
Mohammed, N. & 

Al-Samarrai, M; 

2005; England 

Group A 

streptococcal 
puerperal sepsis: 

the return of a 

potentially fatal 
disease. 

Att belysa den 

tydliga 
återkomsten av 

den allvarliga 

barnsängsfebern, 
samt att beskriva 

den kliniska 

bilden. 

Fallrapport.  Kvinna kom in 

till akuten. Födde 
ett dödfött foster 

och fick därefter 

antibiotika. Låg 
buksmärta tre 

timmar efter 

förlossning, fick 
analgetika.  Efter 

tio timmar var 
kvinnan 

cyanotisk, 

kallsvettig, hade 
hög puls. Det 

gjordes en 

explorativ 
laparotomi där 

det konstaterades 

att uterus, 
äggledare och 

ovarierna var 

cyanotiska.  Dag 
tio postpartum 

gjordes en 

explorativ 
laparotomi och en 

total 

hysterektomi. 
Efter fem veckor 

fick kvinnan 

komma hem. 

Låg kvalitet. 

Okumura, K., 
Schroff, R., 

Campbell, R., 

Nishioka, L. & 
Elster, E; 2004; 

Japan 

Group A 
streptococcal 

puerperal sepsis 

with 
retroperitoneal 

involvement 

developing in a 
late postpartum 

woman: case 

report. 

Att diskutera 
risken för 

smittöverföring 

vid nära kontakt 
med annan 

person som är 

bärare av grupp A 
streptokocker. 

Fallrapport.  Kejsarsnitt 
utfördes och 
kvinnan gick hem 
postpartum dag 
tre. Fem veckor 
senare inkom  
med feber, frossa 
och huvudvärk.  
Kvinnan fick 
diagnosen 
luftvägsinfektion 
på grund av 

Låg kvalitet. 
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negativt 
halsprov. Åter till 
akuten med 
fortsatt nedsatt 
allmäntillstånd 
och lågt sittande 
buksmärta. En 
laparoskopi 
utfördes och 
sepsis sekundärt 
till perforerad 
appendix eller 
äggstocksabcess 
diagnostiserades, 
grupp A 
streptokockinfekt
ion 
konstaterades. 
Blev insatt på 
antibiotika och 
får komma hem 
efter två veckor. 

Griffiths, AN., 
Sudhahar, AA. & 

Ashraf, M; 2005; 

England 

Neonatal 
necrotising 

fasciitis and late 

maternal pelvic 
abscess 

formation. A late 

complication of 
group A 

Streptococcus. 

Att åskådliggöra 
vikten av 

kirurgisk 

behandling och 
antibiotika samt 

tidig 

mikrobiologisk 
odling vid 

misstänkt grupp 

A 
streptokockinfekt

ion. 

Fallrapport.  Fem veckor 
pospartum fick 
kvinnan en 
vänstersidig låg 
buksmärta och 
symtom på 
sepsis. På 
peritoneum 
hittades en 
abscess som 
påvisade grupp A 
streptokocker. En 
laparotomi 
utfördes där 
abcessen 
dränerades. 
Antibiotika sattes 
in. 14 dagar efter 
detta så visade 
kvinnan symtom 
på akut sepsis 
med acidos och 
akut 
respiratoriskt 
distress syndrom. 
Ännu en 
laparotomi 
utfördes och en 
abcsess till 
dränerades. 
Kvinnan 
tillfrisknade efter 
detta 

Låg kvalitet. 
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Bilaga 2 

 Granksningsmall för icke-experimentella studier  

Syftet med studien:  

A.  

Är frågeställningarna tydligt beskrivna?  

Är designen lämplig utifrån syftet?  

B.  

Undersökningsgruppen:  

Vilka är inklusionskriterierna?  

Vilka är exklusionskriterierna?  

Vilken urvalsmetod användes? Väl beskrivet?  

Är undersökningsgruppen representativ?  

Var genomfördes undersökningen? väl beskrivet?  

Viket antal deltagare inkluderades i stuiden? Väl beskrivet?  

C.  

Mätmetoder:  

Vilka mätmetoder användes?  

Var reabiliteten beräknad?  

Var validiteten diskuterad?  

D.  

Analys:  

Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna?  

Om nej, vilka skillnader fanns?  

Hur stort var bortfallet?  

Fanns en bortfallsanalys?  

Var den statistiska analysen lämplig?  

Om nej, varför inte?  

Vilka var huvudresultaten?  

Erhölls signifikanta skillnader? Är det väl beskrivet?  

Om ja, vilka variabler?  

Vilka slutsatser drar författaren?  

Instämmer du?  
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E.  

Värdering:  

Kan resultaten generaliseras till annan population?  

Kan resultaten ha klinisk betydelse?  

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien?  

Motivera varför eller varför inte! 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


