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SAMMANFATTNING 

Intresset för ämnet vårdhygien väcktes under den verksamhetsförlagda utbildningen då vi 

uppmärksammade att vårdpersonalen på avdelningarna ofta slarvade med handhygien och andra 

basala hygienrutiner. Vårdrelaterade infektioner beräknas drabba en av tio patienter. Många av 

dessa infektioner skulle kunna förebyggas genom följsamhet till basala hygienrutiner. Syftet 

med denna studie var att belysa faktorer som påverkar vårdpersonals följsamhet gällande basala 

hygienrutiner. En litteraturstudie genomfördes där tio artiklar med kvalitativ och kvantitativ 

ansats analyserades. Resultatet delades upp i två huvudkategorier och nio underkategorier. De 

två huvudkategorierna som skapades var Organisatoriska faktorer och Individuella faktorer. 

Under Organisatoriska faktorer framkom Tidsbrist och arbetsbelastning, Kunskap, Arbetsklimat 

och förebilder samt Tillgänglighet på material. Under de Individuella faktorerna framkom 

Attityd, Typ av klinisk procedur, Teknik, Hudirritation och Yrkesgrupper. Studien bidrar till 

ökad förståelse för dessa faktorers inverkan på följsamheten till basala hygienrutiner. Resultatet 

visade att brist på tid, kunskap och material försämrade följsamheten till handhygien. Vidare 

visade resultatet att en arbetsledning och kollegor som var goda förebilder påverkade 

vårdpersonalen positivt gällande följsamheten. Vårdpersonal var medvetna om riskerna med 

dålig handhygien men förminskade problemet och attityden till handhygien försämrades över 

tiden. Läkare hade generellt sett lägre följsamhet än övrig vårdpersonal. Vid vardagliga moment 

ansågs handhygienen inte vara lika viktig och vid moment som medförde en högrisk för smitta 

var följsamheten låg.    

 

 

Nyckelord: basala hygienrutiner, följsamhet, vårdrelaterade infektioner, handhygien, 

smittspridning. 



SUMMARY 

Interest in infection control developed during the work-based training when we realized that 

nursing staff in the departments were often careless with hand hygiene and other basic hygiene 

routines. Healthcare associated infections are estimated to affect one of ten patients. Many of 

these could be prevented by observing basic hygiene. The purpose of this study was to elucidate 

factors that influence healthcare staff´s observance of basic hygiene. This was done through a 

literature study of ten articles consisting of qualitative and quantitative data. The results were 

divided into two main categories and nine subcategories. The two main categories were 

Organizational factors and Individual factors. The Organizational factors that emerged were 

Lack of time and workload, Knowledge, Working environment and role models and Availability 

of materials. The Individual factors were Attitude, Type of clinical procedure, Techniques, Skin 

irritation and Professions. The study contributes to a greater understanding of these factors in the 

observance of basic hygiene. The results showed that lack of time, knowledge and lack of 

material had a negative influence on the observance of hand hygiene. Furthermore, the results 

showed that supervisors and colleagues who were good role models influenced medical staff in a 

positive way. Healthcare staff were aware of the risks of poor hand hygiene but ignored the 

problem to some extent and the approach to hand hygiene deteriorated with time. Doctors 

generally had lower observance than other health care staff. In everyday encounters hand 

hygiene was not considered as important and at moments with a high risk of infection there was 

generally low compliance. 

 

Keywords: basic hygiene, adherence, health care associated infections, hand hygiene, 

contamination.  
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1 INLEDNING 

Intresset för ämnet vårdhygien väcktes under den verksamhetsförlagda utbildning då vi 

uppmärksammade att vårdpersonalen på avdelningarna ofta slarvade med handhygien 

och andra basala hygienrutiner. Samtidigt påpekade de själva vikten av att vi följde 

riktlinjerna. Dessa observationer väckte många funderingar då utbildningen har haft ett 

stort fokus på vikten av att tillämpa en god basal vårdhygien. 

 

2 BAKGRUND 

2.1 Historik 

Florence Nightingale anses vara grundaren av den moderna sjuksköterskeprofessionen. 

Miljö var en grundpelare i hennes teori och hon beskrev i detalj vikten av ventilation, 

värme, ljud och renhet som komponenter i miljön. Hon menade att man kan bibehålla 

hälsa och förebygga smittspridning genom en kontrollerad yttre miljö.  Redan på 1800-

talet gjordes mätningar av vårdhygienisk kvalité av Nightingale och hennes 

medarbetare. Trots att de vid tidpunkten inte visste att bakterier var huvudorsaken till 

smittspridningen fann de stora skillnader i vårdrelaterad dödlighet när de jämförde 

sjukhus runt om i England. Vid tidpunkten utfördes periodvis infektionsregistrering för 

att kartlägga vilka infektionsförebyggande åtgärder som hjälpte till att minska antalet 

infektioner. Nightingale lyckades under Krimkriget sänka dödligheten på ett fältsjukhus 

i Istanbul från 42 % till 2 % på bara en månad genom att förbättra hygienförhållanden 

avseende rena städade salar, kläder och patienter (Marriner-Tomey & Alligod, 2006). 

 

En annan person som har haft betydelse för tillämpning av vårdhygien var den 

ungerske läkaren Ignaz Semmelweis, som var verksam under 1800-talet. Han var den 

förste att empiriskt bevisa att barnsängsfeber bland nyförlösta kvinnor kunde 

förebyggas genom tvättning med klorkalkslösning. Semmelweis arbetade på ett sjukhus 

i Wien där det fanns två förlossningsavdelningar. På den ena utbildades läkare och på 

den andra utbildades barnmorskor. Han upptäckte att förlossningsavdelningen där 

läkarna utbildades hade en mycket högre mödradödlighet än barnmorskornas 

avdelning. Under hans observationer på de två avdelningarna ville han ta reda på vad 

orsaken kunde vara och efter många olika hypoteser ville han undersöka det faktum att 

läkare gick direkt från obduktion till förlossning utan att tvätta händerna. Semmelweis 
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instruerade läkarna till att tvätta sina händer mellan de två momenten. 

Mödradödligheten sjönk då från 20,5% till 1,3 % på läkarnas avdelning. Trots 

Semmelweis fynd fick han utstå mycket hån av sina kollegor då Semmelweis upprörde 

många med påstående om att en läkares händer kunde vara smutsiga (Persson & 

Gottfries, 1996). 

 

2.2 Vårdrelaterade infektioner 

Enligt Lundholm (2006) definieras begreppet vårdrelaterad infektion (tidigare kallad 

sjukhusinfektion) enligt följande:  

 

varje infektionstillstånd som drabbar patienter till följd av sjukhusvistelse eller 

behandling i öppen vård, oavsett om det sjukdomsframkallande ämnet tillförts i 

samband med vården eller härrör från patienten själv, samt oavsett om 

infektionstillståndet yppas under eller efter vården. Med sjukhusinfektion avses även 

infektionstillstånd som personal ådragit sig till följd av arbetet (s.19). 

 

Vårdrelaterade infektioner har förekommit under alla tider där det har utövats sjukvård 

(Ericsson & Ericsson, 2009). De vanligaste förekommande vårdrelaterande 

infektionerna som drabbar patienter är urinvägsinfektioner, lunginflammationer, 

postoperativa sårinfektioner samt kärlkateterrelaterade infektioner i blodbanorna 

(Malacarne et al. 2010). I genomsnitt uppskattas en av tio patienter som läggs in för 

akut sjukvård drabbas av en eller flera vårdrelaterade infektioner, det finns dock stora 

variationer beroende på klinik, vårdavdelning och vårdform (Melhus, 2010 & 

Lundholm, 2006).  Årligen avlider cirka 1500 patienter i Sverige till följd av 

vårdrelaterade infektioner (Sveriges Kommuner och Landsting [SKL], 2009). 

Vårdrelaterade infektioner drabbar främst personer vars infektionsförsvar är nedsatt, 

även ålder och sjukdomstillstånd är betydande faktorer. Vidare påverkas 

infektionsförsvaret av medicinska behandlingar som till exempel inoperation av 

främmande material, intubation av luftvägarna och vid manipulation av infarter till ett 

blodkärl samt av antibiotikabehandling som inverkar ogynnsamt på den normala 

bakteriefloran (Lundholm, 2006).  
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Enligt SKL (2009) och Ericsson och Ericsson (2009) leder inte vårdrelaterade 

infektioner bara till lidande för patienten och anhöriga utan utgör även en stor 

ekonomisk kostnad för samhället till följd av förlängda vårdtider. I en studie av 

Nguyen, Nguyen och Jones (2008) genomfördes ett interventionsprogram med fokus 

på att minska vårdrelaterade infektioner. Interventionen bestod av utbildning, 

insättande av ett infektionspreventionsteam, affischer, mjukgörande handkräm och 

handsprit vid patientsängarna. Studien visade att interventionsprogrammet inte bara 

bidrog till att minska vårdrelaterade infektioner med 84 % utan även till att minska de 

förlängda vårdtiderna för patienterna. Även Gastmeier (2004) visade i sin studie att 

vårdrelaterade infektioner förlängde vårdtiderna på elva medicinska/kirurgiska 

intensivvårdsavdelningar med 2,8 till 32 dagar. Vårdkostnaderna för en patient 

beräknas öka i genomsnitt 3,6 gånger om en vårdrelaterad infektion uppkommer 

(Lundholm, 2006).  En minskning med 30 procent av de vårdrelaterade infektionerna 

skulle spara samhället 1,17 miljarder kronor eller 168000 vårddagar (SKL, 2009). 

 

2.3 Smittspridning 

Kontaktsmitta kan ske både direkt och indirekt. Direkt kontaktsmitta innebär att smitta 

överförs från en smittkälla till den mottagliga individen utan mellanled. Exempelvis 

genom beröring, kyssar, handslag eller samlag. Vid indirekt kontaktsmitta överförs 

smitta från en person till en annan via ett mellanled så som händer, kläder eller föremål 

som är förorenade med smittämnen från till exempel sår, avföring eller blod. När det 

gäller vårdrelaterade infektioner är den vanligaste smittvägen personalens händer och 

kläder (Ericsson & Ericsson, 2002). Direkt kontaktsmitta från en nagelbandsinfektion 

eller liknande är den största smittrisken. Den smittväg som trots allt har störst betydelse 

i vården är indirekt kontaktsmitta via tillfälligt förorenade händer (Pittet et al., 2000). 

 

Risken att drabbas av en vårdrelaterad infektion varierar med typen av vård. Risken för 

smittspridning är störst inom intensivvård, brännskadevård, transplantation och 

onkologi/hematologi. Spridning av resistenta bakterier förekommer också numera i alla 

typer av vårdenheter och boendeformer. Detta ställer krav på att det finns tillräckligt 

med personal, utbildning samt lokaler som är ändamålsenliga. I vårdarbetet är det 

viktigt att begränsa smittspridningen så att varken personal eller vårdtagare blir 

infekterade eller koloniserade av mikroorganismer. I all vård krävs tillämpning av 
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basala hygienrutiner för att förhindra att kontaktsmitta sprids via personalens händer 

och kläder (Ransjö & Åneman, 2006). 

2.4 Riktlinjer 

Enligt Lundholm (2006) är det viktigt att förebygga och kartlägga vårdrelaterade 

infektioner för att uppnå en patientsäker vård med god kvalité. Vårdrelaterade 

infektioner är ett centralt problemområde i vården liksom antibiotikaresistenta bakterier 

som också utgör ett stort hot ur patientsäkerhetsperspektiv. En stor utmaning för vården 

är därför att motverka etablering och spridning av dessa smittämnen genom ett 

fungerande vårdhygieniskt arbete. Den hygienåtgärd som är mest effektiv för att 

förebygga att dessa bakterier sprids är god handhygien. Detta stödjs i en äldre studie av 

Pittet et al (2000), där ökad användning av alkoholbaserad handdesinfektion och ökad 

följsamhet bidrog till minskning av just vårdrelaterade infektioner. 

 

Patientsäkerheten är det som styr många föreskrifter gällande hur vårdpersonal ska 

praktisera basala hygienrutiner för att garantera god hygienisk standard i vårdarbetet. 

De som arbetar inom hälso- och sjukvård ansvarar för att rätta sig efter dessa 

föreskrifter, detta för att begränsa spridning av vårdrelaterade infektioner som 

förekommer vid undersökning, vård, behandling och direktkontakt med patienten. 

Sjuksköterskans ansvarsområden och skyldigheter inom vårdverksamheten beskrivs i 

olika lagar och riktlinjer (Ransjö & Åneman, 2006). Enligt hälso- och sjukvårdslagen 

(HSL, SFS 1982:763) skall vården vara av god hygienisk standard och personalen ska 

tillfredsställa patientens säkerhet. Hälso- och sjukvårdspersonal är skyldig att arbeta i 

enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet vilket beskrivs i lagen om 

yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS, SFS 1998:531). Vidare 

redogör Svensk sjuksköterskeförening (2007) för International Council of Nurses etiska 

kod för sjuksköterskor. I denna ingår fyra grundläggande ansvarsområden vilka är att 

främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. I koden beskrivs 

också riktlinjer för etiskt handlande. 

 

2.5 Basala hygienrutiner 

Basala hygienrutiner innefattar skydds- och försiktighetsåtgärder som är oberoende av 

eventuella kunskaper om vem som bär på smitta som kan utgöra en risk. Basala 
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hygienrutiner ska tillämpas överallt där vård och omsorg bedrivs. Syftet är att förhindra 

smittspridning från patient till personal (direkt kontaktsmitta) samt mellan patienter via 

personalens händer (indirekt kontaktsmitta). Huvudstrategierna för en god vårdhygien 

är att förhindra smittvägar genom att personalen utför sitt arbete på ett korrekt sätt samt 

att minska förekomsten av smittämnen i vårdmiljön och på medicintekniska produkter 

(Ekdahl & Giesecke, 2003). I basala hygienrutiner ingår handhygien, handskar, 

skyddskläder och ibland stänkskydd. Dessa ska användas när risk för smittöverföring 

finns. Engångsplastförkläde ska användas vid kroppskontakt med patienten eller 

patientens sängkläder (Melhus, 2010). 

 

Handhygien 

Inga ringar, armband eller armbandsur får användas i arbetet. Naglar ska vara korta och 

inget färgat nagellack får användas. Handbalsam ska användas vid behov för att 

förebygga torra händer. Händerna ska desinficeras före och efter patientkontakt, före 

rent och efter smutsigt arbete samt efter användandet av handskar (SOSFS 2007:19). 

 

Enligt Ransjö och Åneman (2006) är handdesinfektion med handsprit ett effektivt och 

snabbt sätt att minska bakterierna på händerna. Transient hudflora på vårdpersonals 

händer reduceras mycket mer effektivt med handsprit än om händerna tvättas med tvål 

och vatten. Bara om händerna är synligt smutsiga eller känns kladdiga ska de tvättas 

med tvål och vatten innan de torkas och desinficeras på nytt. 

 

Enligt Pittet et al. (2000) är handhygien den mest effektiva metoden för att förebygga 

vårdrelaterade infektioner.  Studien visade att mindre handtvätt och mer användning av 

alkoholbaserad handdesinfektion var effektivt för att förbygga mikroorganismer på 

händerna, öka följsamheten bland vårdpersonal samt minska hudirritation. Studien 

bekräftade fördelarna med införande av handsprit vid varje säng som en huvudsaklig 

del i arbetet med att öka följsamheten gällande handhygien.  

 

Handskar ska användas för att undvika kraftig förorening av händerna, exempelvis vid 

risk för kontakt med kroppsvätskor som blod, sekret, avföring, urin och likvor. 

Eftersom kroppsvätskor innehåller stora mängder mikroorganismer överskrids 

handdesinfektionens kapacitet om händerna inte skyddas. Betydelsen av handskar är 
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väldokumenterad för att hindra att bakterier och virus sprids indirekt mellan patienter 

(Ransjö & Åneman, 2006). 

 

2.6 Tidigare forskning 

Vårdrelaterade infektioner är ett stort problem runt om i världen och en tredjedel av 

dessa skulle kunna förebyggas med följsamhet till handhygienriktlinjer (Norman, 

2004). Ransjö och Åneman (2006) föreslår åtgärder för att bibehålla en god 

handhygien.  Exempel på detta är hygienronder samt att hålla hygienrutiner 

uppdaterade och anpassa dessa till varje avdelnings specialitet. Personalen bör även få 

undervisning i vårdhygien samt uppmuntras till att själva söka aktuell litteratur inom 

området. 

 

I en studie visade det sig att vårdpersonal ofta överskattade sin handhygien och 

upplevde att den var bättre än vad den faktiskt var. Vid observationer visade sig den 

självuppskattade följsamheten till handhygien bland sjuksköterskor vara tre gånger så 

stor som den faktiska (Norman, 2004). En observationsstudie av Lautsen, Lund och 

Leth (2007) visade också att följsamheten till handhygien skilde sig kraftigt mellan 

läkare och sjuksköterskor under hygienrutinobservationer. Läkarnas följsamhet var 

33%  lägre än sjuksköterskornas. 

 

Enligt Storr och Clayton-Kent (2004) berodde följsamhet på många olika 

beteendeberoende och mänskliga faktorer. Handhygien kunde inte förbättras optimalt 

endast genom en metod, det behövdes en kombination av många olika strategier för att 

få ett framgångsrikt resultat. Många interventionsprogram har inrättats för att öka 

följsamheten till handhygien men inget har haft ett långvarigt resultat (Pittet et al., 

2000). 
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3 PROBLEMFORMULERING 

I genomsnitt beräknas att en av tio patienter drabbas av en eller flera vårdrelaterade 

infektioner. Ett stort antal av dessa skulle kunna förebyggas genom förbättrad 

tillämpning av basala hygienrutiner.  Det finns riktlinjer för basala hygienrutiner som är 

baserade på vetenskaplig evidens, men riktlinjerna följs inte till fullo. Bristerna för med 

sig en ökad spridning av vårdrelaterade infektioner vilket i sin tur leder till onödigt 

lidande, förlängda vårdtider och stora ekonomiska kostnader för samhället i stort.  

 

4 SYFTE 

Syftet med studien är att belysa faktorer som påverkar vårdpersonals följsamhet 

gällande basala hygienrutiner. 

 

5 METOD 

5.1 Design 

Studien är en allmän litteraturöversikt som enligt Friberg (2006) innebär att på ett 

strukturerat sätt analysera och sammanställa vetenskapliga artiklar. Syftet med 

översikten är att skapa en beskrivande bild av problemområdet som ska kunna 

användas som utgångsläge för vidare forskning. Vetenskapliga artiklar med kvalitativt 

och kvantitativt material har använts i resultatet.  

 

5.2 Datainsamling och urval 

Sökningen av vetenskapliga artiklar gjordes i databaserna MEDLINE, CINAHL, 

AHMED och Academic Search Elite genom databasvärden EBSCO host samt i 

databasen PubMed. Sökningarna gjordes under september månad 2010. De sökord som 

användes var hygiene, compliance, hand hygiene, perceptions, attitudes, hand washing, 

teaching, infections, qualitative, routines, guidelines och healthcare workers. Sökorden 

kombinerades på olika sätt och presenterades i en sökmatris (tabell 1). I sökmatrisen 

presenterades även de begränsningar som gjordes samt vilka artiklar som var 

återkommande under olika sökkombinationer. Alla titlar som uppkom vid sökningarna 
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lästes igenom och ett första urval gjordes utifrån dessa. Abstrakt lästes sedan igenom 

för de artiklar som hade en intressant titel för denna studies syfte. Därefter lästes hela 

artiklar igenom med fokus på metod och resultat. Slutligen valde författarna ut tio 

artiklar, varav sex artiklar med kvantitativ ansats, två artiklar med kvalitativ ansats och 

två artiklar med blandad ansats.  

 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle behandla faktorer som påverkar 

följsamhet till basala hygienrutiner, vara empiriska samt vara utförda på platser där 

vårdpersonal är verksamma. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller något av 

de skandinaviska språken. De skulle även vara vetenskapligt granskade och publicerade 

mellan åren 1999- 2010.   
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5.3 Sökmatris 

Tabell 1. Presentation av artikelsökningar i EBSCO.  

Databas Sökord Avgränsningar Antal träffar Valda artikelnr. 

Academic Search 

Elite,  

Cinahl 

 

Hand hygiene and  

Compliance 

Full Text; Published 

Date from: 20000101-

20101231; 

Peer Reviewed 

50 1,2,5,10, 

Cinahl 

 

Hand hygiene and 

Perceptions 

Full Text; Published 

Date from: 20000101-

20101231; 

Peer Reviewed 

8 2,5,8 

Academic Search  

Elite, 

Cinahl 

 

Compliance and  

Hand hygiene and 

Attitudes  

Full Text; Published 

Date from: 20000101-

20101231; 

Peer Reviewed 

10 1,2,4,5,10 

Cinahl Hygiene and  

Compliance and   

Healthcare workers  

Full Text; Published 

Date from: 20000101-

20101231; 

Peer Reviewed 

16   4, 5,6  

Cinahl Compliance and  

Hand washing and 

Teaching  

Full Text; Published 

Date from: 19990101-

20101231; 

Peer Reviewed 

5 7 

Cinahl Hand hygiene and  

Infections and  

Qualitative 

Full Text; Published 

Date from: 20000101-

20101231;  

Peer Reviewed 

5 2,3 

Academic Search  

Elite,  

Cinahl 

Hand hygiene and  

Routines 

Full Text; Published 

Date from: 20000101-

20101231; 

Peer Reviewed 

8 1,8 

Cinahl Hand hygiene and  

Guidelines 

Full Text; Published 

Date from: 20000101-

20101231; 

Peer Reviewed 

 47 4,5,6 

Pubmed Hand hygiene and 

Compliance and 

Qualitative 

Full Text; Published 

Date from: 20000101-

20101231 

10 9 
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5.4 Artikelpresentation 

Tabell 2. Sammanställning av valda artiklar  

Nr 

 

Författare 

Publikationsår Titel 

Syfte Urval Metod Resultat 

1 Akyol, A.D 

(2007) Hand hygiene 

among nurses in 

Turkey: opinions and 

practice. 

Att identifiera sjuksköterskors 

utförande och åsikter gällande 

handtvätt i samband med patient 

baserad omvårdnad. 

n=129  

Sjuksköterskor. 

Frågeformulär som 

utvecklades utifrån 

relevant litteratur för 

ämnet. Formuläret 

reviderades och 

validerades av kliniskt 

verksamma 

sjuksköterskor med 

master- och  

doktorsexamen.  

Sjuksköterskor har låg 

kunskapsnivå gällande kvalitét av 

handtvätt. Majoriteten tvättade 

alltid händerna efter patientkontakt 

samt efter kontakt med rent och 

orent material och omgivning. 

Sjuksköterskorna ansåg att 

handhygien borde förekomma 

oftare men på grund av 

arbetsförhållanden, brist på 

hjälpmedel och irriterande händer 

var handhygienen bristande. 

2 Barret, R & Randle, J.                     

(2008)        

 Hand hygiene  

practices: Nursing  

students´ perceptions 

 

Undersöka sjuksköterske- 

studenters uppfattning om vad som 

påverkar vårdpersonals 

handhygienrutiner i klinisk miljö.  

n=10 

Sjuksköterske-studenter  

Semi-strukturerade 

kvalitativa intervjuer  

Deltagarna upplevde att följsamhet 

till handhygien påverkades av 

barriärer som tid, arbetsbelastning, 

typ av procedur, hudens kondition, 

brist på kunskap och användning 

av handskar.  Deltagarna upplevde 

även att de andra i personalen 

påverkade deras följsamhet efter 

som det var viktigt ”att passa” in i 

gruppen.  

3 Berland, A., Berentsen, 

S. B. & Gundersen, D.    

(2008)   

Sykehusinfeksjoner og 

pasientsikkerhet. 

Specialsjuksköterskors tankar och 

erfarenheter av att 

sjukhusinfektioner uppstår och hur 

patientsäkerheten äventyras på en 

akutavdelning.  

n=23 

Specialist- sjuksköterskor 

inom intensivvård,  

operation och anestesi  

Kvalitativa 

fokusgruppintervjuer  

Slarv med riktlinjer, bristfällig 

handhygien, stressig 

arbetssituation och dåliga 

förebilder kan förorsaka 

vårdrelaterade infektioner och 

äventyra patientsäkerheten.   

4 Creedon, S. A. 

(2005) 

Healthcare workers´ 

hand decontamination 

practice: Compliance 

with recommended 

guidelines. 

Vårdpersonals 

handtvätt/handhygienrutiner ur ett 

beteendeperspektiv.  

n= 314  

Vårdpersonal  

Observationer utifrån 

Center of disease controls 

riktlinjer (CDC),  

självrapporterande 

frågeformulär enligt 

Oboyles (1999)  

sektionsskala A-F med 

syftet att fånga attityder, 

uppfattning och kunskap 

gällande följsamhet.  

Samt ett multifaceterat 

interventionsprogram 

med informationsblad, 

handsprit vid varje 

patientsäng, posters och 

feed back. 

Interventionen resulterade i 32 % 

ökad följsamhet samt att 

personalen upplevde mindre 

irriterad hud.  

5 De Wandel, D., Maes, 

L., Labeau, S.,  

Vereecken, C. & Blot, 

S. 

(2010) 

Behavioral 

determinants of hand 

hygiene compliance in 

intensive care units. 

Att skapa ett frågeformulär som 

kan identifiera och beskriva 

faktorer som avgör bristande 

följsamhet till handhygien bland 

intensivvårdssjuksköterskor. 

n=148  

Intensivvårds-

sjuksköterskor  

Egen utvecklat 

frågeformulär baserat på 

litteratur samt på CDC 

riktlinjer. Formuläret 

bestod av olika delar: 

Självrapporterad 

följsamhet, attityd till 

handhygien, social 

påverkan och kunskap.   

Sjuksköterskor som hade låg tilltro 

till egenförmåga eller negativ 

attityd till tidsrelaterade faktorer 

visade sig vara mindre följsamma. 

6 Lam, B., Lee, J. & Lau, 

Y.L. 

(2004) 

Hand hygiene Practice 

in a Neonatal Intensive 

care unit: A  

Multimodal 

Intervention and Inpact 

on Nosocomial  

Infection. 

Att utvärdera frekvensen och typen 

av patientkontakt på en neonatal 

intensivvårdsavdelning samt 

observera följsamhet till 

handhygien och handhygienteknik 

bland vårdpersonal före och efter 

en intervention.  

  

All vårdpersonal som 

kom i kontakt med 

patienterna på  

avdelningen.  

Observationer av 

följsamhet och teknik 

samt en intervention som 

utvecklades utifrån 

observationerna och 

bestod av  

utbildningsseminarier, 

utbildning i 

handtvättsteknik och 

vikten av följsamhet.  

Följsamheten till handhygien 

ökade från 40-53% före 

patientkontakt och från 39-59%. 

Vid högriskmoment ökade 

följsamheten från 35-60%. 

Handtvättstekniken förbättrades i 

de flesta avseenden efter 

interventionen. Vårdrelaterade 

infektioner minskade efter 

interventionen.    
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7 Pittet, D., Mourouga, P. 

& Perneger T.V. 

(1999) 

Compliance with hand 

washing in a teaching 

hospital. 

Att identifiera faktorer till 

bristande följsamhet vid handtvätt 

under patientvårdsrutiner. 

n=1043 

Sjuksköterskor (n=520) 

Undersköterskor (n=166) 

Läkare (n=158) Annan 

sjukvårdspersonal 

(n=199) 

Observationer som 

utfördes av  

infektionssjuksköterskor, 

20 minuter långa, spridda 

över dygnet under 14 

dagar. 

Den genomsnittliga följsamheten 

var 48 %. Följsamheten var högst 

bland sjuksköterskor och under 

helger. Följsamheten var lägst på 

intensivvårdsavdelningar, under 

procedurer där risken var hög för 

kontamination och när 

arbetsbelastningen var hög.  

8 Pittet, D,. Simon, A,. 

Hugonnet, S,. Pessoa-

Silvia, CL,. Sauvan, V 

& Perneger, TV. 

(2004) 

Hand hygiene among 

physicians: 

performance, belifs and 

perceptions 

Identifiera riskfaktorer till 

bristande följsamhet och värdera 

uppfattningar i samband med 

handhygien bland läkare. 

n= 163 

Läkare inom olika 

specialiteter  

Observation av 

handhygien vid olika 

typer av patientkontakt 

samt ett själv 

rapporterande 

frågeformulär med syftet 

att fånga kognitiva 

faktorer relaterat till 

handhygien. 

Frågeformuläret utfördes 

direkt efter utförd 

patientkontakt.  

Följsamheten varierade markant 

mellan de olika specialiteter, 

genomsnittet låg på 57 %. 

Följsamheten ökade när 

medvetenhet fanns om att man 

blev observerad och när 

tillgänglighet till handsprit fanns. 

Faktorer som minskar 

följsamheten var hög 

arbetsbelastning och aktiviteter där 

hög risk för smitta förekommer. 

9 Samuel, R., Almedom, 

AM,. Hagos, G., Albin, 

S. & Mutungi, A.  

(2005) 

Promotion of  

handwashing as a 

measure of quality of 

care and prevention of 

hospital- acquired 

infections in Eritrea: 

the Keren study. 

Att bedöma kvaliteten i vården 

med hänsyn till 

handtvättutförandet som en 

rutinåtgärd för förebyggande av 

vårdrelaterade infektioner. 

n= 34  

Läkare (n=10 

Sjuksköterskor (n=10) 

Övrig vårdpersonal 

(n=14) 

 

Semistrukturerade 

intervjuer, observationer 

av handhygien och 

sjukhusmiljön samt en 

intervention som utgick 

från resultatet i 

observationerna: Större 

tillgänglighet på material, 

utbildning, handledning, 

feedback samt 

inplantering av en 

infektionspreventions 

kommitté.  

 

30 % av vårdpersonalen tvättade 

regelbundet händerna mellan 

patientvård. Upplysning i form av 

utbildning och träning i tekniska 

moment resulterade i signifikant 

ökning av följsamheten bland 

vårdpersonalen. Patienterna visade 

även ökad tillfredsställelse 

gentemot vårdpersonalens 

förbättrade handhygien. 

10 Picheansathian, W., 

Pearson, A. & 

Suchaxaya, P. 

(2008) 

The effectiveness of a 

promotion program on 

hand hygiene 

compliance and 

nosocomial infections 

in a neonatal intensive 

care unit.  

Att dentifiera inflytandet av ett 

program för att öka följsamheten 

till handhygien och vad det har för 

effekten på antalet vårdrelaterade 

infektioner på ett sjukhus i 

Thailand.  

n= 26 

Sjuksköterskor  

Observationsstudie med 

kvalitativa fokusgrupp 

intervjuer, frågeformulär 

om VRI samt en 

intervention som bestod 

av utbildning, feed-back, 

posters, handdesinfektion 

vid patientsängarna och 

större tillgång på 

handdukar.   

Mätinstrumenten 

utformades av studiens 

författare och validerades 

av experter inom 

området.   

 

7 månader efter interventionen 

hade följsamheten ökat från 6.3% 

till 81.2%. Antalet vårdrelaterade 

infektioner minskade inte efter 

interventionen. Arbets-belastning 

hade ingen betydelse för 

följsamhet.   
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5.5 Dataanalys 

Det kvalitativa materialet har analyserats utifrån en modell som beskrivs av Friberg 

(2006). Enligt modellen bearbetas data i olika steg för att få en förståelse och 

helhetsbild av innehållet.  Genom att bryta ner helheten (de valda artiklarna) i mindre 

delar skapades underkategorier och huvudkategorier som besvarade denna studies 

syfte.    

 

Steg 1.   Artiklarna lästes igenom flera gånger med fokus på studiernas resultat för 

att få en känsla för artiklarnas innehåll. Artiklarna diskuterades även 

mellan författarna. 

Steg 2. Fokus på huvudfynd som framkom i varje enskild artikels resultat 

markerades genom att anteckna i textens marginal.    

Steg 3. För att få en bättre överblick över varje studies resultat markerades 

återkommande fynd i texten med samma färg (exempelvis: Tid=grön).  

Steg 4.  Likheter och olikheter i studiernas resultat sorterades in i grupper. Nio 

underkategorier skapades utifrån dessa, vilka var Tidsbrist och 

arbetsbelastning, Kunskap, Arbetsklimat och förebilder, Tillgänglighet på 

material, Attityd, Typ av klinisk procedur, Teknik, Hudirritation och 

Yrkesgrupper. Utifrån dessa skapades två huvudkategorier, 

Organisatoriska faktorer och Individuella faktorer.  

Steg. 5 Analysen presenterades på ett strukturerat och tydligt sätt utifrån de 

huvudkategorier och underkategorier som författarna fann i texten. Det 

kvantitativa materialet presenterades inledningsvis under varje kategori 

(rubrik).    

 

Det kvantitativa materialet analyserades på ett likande sätt som det kvalitativa. Enligt 

Friberg (2006) är kvalitativt och kvantitativt material av olika art och presenteras på 

olika sätt, detta tog författarna hänsyn till. Forskning som benämns kvantitativ 

kännetecknas av ett arbetssätt där materialet analyseras genom kvantifieringar av 

mätningar, matematik och statistik (Backman, 2008). Det kvantitativa materialet i 

denna studie analyserades genom att jämföra och mäta resultatet från varje enskild 

artikel med fokus på att hitta likheter och skillnader. Därefter presenterades resultatet 

utifrån de statistiska beräkningar som gjorts. Det kvalitativa materialet presenterades 

avslutningsvis efter det kvantitativa materialet, under varje kategori (rubrik). 
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6 ETISKA ASPEKTER 

Då nio av artiklarna är skrivna på engelska och en på norska kan nyanser i språket falla 

bort, vilket kan påverka resultatet. Vi har använt oss av artiklar där samtliga är etiskt 

granskade.  I granskning och analys av materialet har vi försökt vara så objektiva som 

möjligt och ej lagt in egna värderingar.  Enligt Forsberg och Wengström (2003) kan 

allmänna litteraturstudier ibland ha svagheter eftersom det kan finnas begränsat med 

relevant forskning som ligger till grund för studien. Detta kan medföra att författarna 

väljer material som stödjer deras egna värderingar och åsikter. Därför är det viktigt att 

vara kritiskt vid bearbetning av materialet och i skrivandet av studien.     

 

7 RESULTAT 

Resultatet presenteras i två huvudkategorier. Under varje huvudkategori presenteras 

underkategorier. Det kvantitativa respektive kvalitativa materialet presenteras var för 

sig och avslutas med en sammanfattning av resultatet. För att belysa vårdpersonals 

erfarenhet kompletteras de kvalitativa artiklarnas resultat med citat från artiklarna.  

 

7.1 Organisatoriska faktorer 

Tidsbrist och arbetsbelastning 

Tiden på dagen och veckodag hade betydelse för följsamheten till handhygien. 

Följsamheten var lägst på morgonpassen och under veckodagarna (46 %). På helgerna 

ökade följsamheten till 59 % (Pittet, Mourouga & Perneger, 1999). En hög 

arbetsbelastning påverkade följsamheten till handhygien negativt (Akyol, 2007; Pittet et 

al.,1999). Ju fler tillfällen som indikerade till handtvätt desto lägre var följsamheten. 

Till exempel var följsamheten som lägst på intensivvårdsavdelningen (36 %) där 

tillfällen för handtvätt var mer frekvent. Den högsta följsamheten visades på den 

pediatriska avdelningen (59 %) där medelaktiviteten var lägre än på de andra 

avdelningarna (Pittet et al., 1999). Däremot visade en av studierna, som var utförd på 

en intensivvårdsavdelning, att arbetsbelastningen inte påverkade följsamheten till 

handhygien, varken positivt eller negativt (De wandel, Maes, Labeau, Veerecken & 

Blot, 2010).  
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Mindre tid fanns till att utföra handhygien under morgonpassen. Anledningen till detta 

var att det fanns fler uppgifter att utföra och att alla patienter skulle tvättas och kläs 

(Barrett & Randle, 2008). 

 

” I think it´s how busy you are. Like when you´ve got to get everyone up in the 

morning. Then you don´t tend to wash your hands between patients” (Barret & Randle, 

2008, s. 1852) 

 

Även i Picheansathian, Pearson och Suchaxayas (2008) studie uppgav deltagarna att de 

tvättade händer mer noga i början av varje pass eller i situationer när de inte var 

stressade. När deltagarna var mer stressade föredrog de att använda handsprit istället för 

att tvätta händerna eftersom de upplevde att handtvätt tog för lång tid. Deltagarna 

upplevde att brist på tid på grund av akuta situationer och för många sysslor var orsaker 

till bristande följsamhet. Vid brådskande situationer tvättades bara de delar av handen 

som ansågs smutsiga. 

 

Sammanfattningsvis påverkade tidsbrist följsamheten till handhygien och ett högt 

arbetstempo var inte alltid förenligt med att kunna tillämpa en säker handhygien enligt 

riktlinjerna. I situationer där deltagarna var stressade utfördes handhygien mindre 

noggrant.  

 

Kunskap  

Kunskaper gällande handhygien var bristfälliga (De Wandel et al., 2010; Pittet et al., 

2004). Vårdpersonalen genomförde ett kunskapstest om handhygien där tolv frågor 

skulle besvaras. Medelpoängen för testet var 6,5 av 12 poäng. Två av frågorna visade 

sämre resultat än förväntat. Dessa berörde effekten av handdesinfektion samt 

smittsamheten gällande MRSA, där kunskaperna var bristfälliga. I en fråga hade 

deltagarna bättre kunskaper än förväntat, denna gällde antibiotikabehandling för MRSA 

(De Wandel et al., 2010). I en studie där läkare tillfrågades svarade bara 65 % av 

deltagarna att de hade goda kunskaper om när handhygien bör tillämpas. Av deltagarna 

i studien angav bara en tredjedel att de kände till de rekommenderade riktlinjerna för 

handhygien och två tredjedelar upplevde att handhygien var ett svårt moment (Pittet et 

al., 2004).  
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En intervention i form av en kampanj med posters, informationsblad, feed-back och 

tillförsel av handsprit vid varje patientsäng ökade följsamheten med 32 % bland 

vårdpersonalen. Olika moment som berörde följsamhet till handhygien observerades i 

studien. Vid samtliga moment ökade följsamheten med undantag från ett. I momentet 

inledande/avslutande vård (i början och slutet av passet) minskade följsamheten med  

4 %. Det moment där följsamheten ökade som mest var efter kontakt med 

kontaminerade föremål i samband med patientvård. Deltagarna fick genomföra ett test 

där kunskaper gällande riktlinjer examinerades före och efter interventionen. Före 

interventionen hade deltagarna i snitt 79 % rätt. Resultatet förbättrades till 91 % efter 

interventionen. Efter ytterligare fyra veckor var testresultatet 100 %. Attityden 

gentemot följsamhet till handhygienriktlinjer undersöktes också. Attityden var positiv 

från början och förändrades inte märkbart efter interventionen. Tron på att deltagarna 

höll sig till riktlinjerna var också oförändrad (Creedon, 2005).  

 

Vårdpersonalens följsamhet och kunskapsnivå mättes före och efter en kampanj i 

ytterligare en studie. Kampanjen bestod av utbildning, handledning, feed-back, större 

tillgänglighet på material samt insättning av en infektionspreventionskommitté. 

Följsamheten till handhygien efter handskanvändning förbättrades med 24 % och 

kunskapsnivån förbättrades med 25 %. En förbättring sågs även i rengöring av sängar 

och utrustning, rengöring av syrgasmasker samt möjligheten för smittsamma patienter 

att få isolerade rum (Samuel, Almedom, Hagos, Albin & Mutungi, 2005). 

 

Följsamheten mättes månadsvis under 7 månader i samband med att en kampanj 

genomfördes. Kampanjen bestod av utbildning, feed-back, posters, handdesinfektion 

vid patientsängarna och större tillgång på handdukar. Innan kampanjen var 

följsamheten bara 6 % bland vårdpersonalen. Resultatet visade att följsamheten ökade 

succesivt och i slutet av uppföljningsperioden låg följsamheten på cirka 90 %. I ett 

frågeformulär rapporterade de flesta av deltagarna att feed-back och utbildning 

motiverade dem mest till att praktisera bättre handhygien. Mer än hälften tyckte att 

påminnelselappar var väldigt motiverande (Picheansathian et al., 2008). Ytterligare en 

interventionsstudie resulterade i att följsamheten till handhygien förbättrades. Det mest 

utstickande resultatet kunde ses vid högriskmoment där följsamheten ökade med 25 % 

före patientkontakt respektive 30 % efter patientkontakt. Interventionen bestod av 
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utbildningsseminarier, utbildning i handtvättsteknik och vikten av följsamhet (Lam, 

Lee & Lau, 2004). 

 

Yngre vårdpersonal menade att kollegor med lång yrkeserfarenhet som 

specialistsjuksköterskor använde sig av gamla kunskaper som inte var uppdaterade 

(Berland, Berentsen & Gundersen, 2008). Vårdpersonal hade bristande kunskaper i 

många aspekter gällande handhygien vilket bidrog till bristande följsamhet. Många av 

dem trodde till exempel att handhygien tog betydligt längre tid än vad det borde ta 

(Barrett & Randle, 2008). 

 

”You´re supposed to wash your hands for about three minutes or something, five 

minutes.” (Barret & Randle, 2008, s. 1854) 

 

Under gruppdiskussioner med vårdpersonal tillfrågades deltagarna om förslag till 

åtgärder som kunde förbättra följsamheten till handhygien. De förslag som kom upp var 

bland annat utbildningar för personalen, bättre tillgång till material, handledning och 

uppföljning av hygienrutiner samt belöning som en morot vid bra följsamhet. 

Deltagarna angav att dålig följsamhet berodde på bristande kunskaper snarare än brister 

i faciliteterna på sjukhuset (Samuel et al., 2005).  

 

I studien av Picheansathian et al. (2008) angav deltagarna i gruppdiskussioner att 

kombinationen av flera åtgärder var mer effektiv än bara en. Deltagarna ansåg också att 

olika strategier kunde motivera medarbetare på olika sätt. Några i personalen tyckte att 

undervisning var den bästa metoden i interventionen för att uppmuntra dem till fortsatt 

följsamhet till handhygien. Undervisningen hjälpte deltagarna att få bättre förståelse för 

handtvättens betydelse. Detta resulterade i att de utförde handhygien mer noggrant. En 

personlig handsprit i fickan upplevdes inte effektiv och uppgavs som den minst 

motiverande strategin i interventionen. Många av deltagarna tyckte att feed-back 

genom redovisning av resultat varje månad var motiverande för fortsatt god 

handhygien. Kontinuerlig motivation under en längre period ledde till att god 

handhygien blev en vana och utfördes automatiskt. 

 

Sammantaget visar alla studier där kampanjer ingick att dessa var effektiva för att öka 

följsamheten till handhygien bland vårdpersonal. I flera av de kvalitativa studierna 
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trodde deltagarna att kunskapsbrist kunde vara en orsak till bristande följsamhet. En 

kombination av flera åtgärder var mer effektiv än bara en.  

 

Arbetsklimat och Förebilder 

Två tredjedelar av läkarna ansåg att följsamheten till handhygien påverkades av 

upplevelsen att vara en förebild för andra (Pittet et al., 2004).   

 

Vårdpersonal ansåg att en bra arbetsmiljö påverkade handhygienen positivt. Om 

arbetsledarna var bristande i uppföljning av hygienriktlinjer överfördes detta på 

kollegor. Trygghet i förhållande till kollegor, öppenhet vid felaktiga procedurer samt att 

erfarna sjuksköterskorna tog ansvar för sina misstag upplevdes vara viktigt. Deltagarna 

ansåg också att deras egen noggrannhet i arbetet hade stor påverkan på all vårdpersonal 

(Berland et al., 2008). 

  

”Vi er jo forbilder for hverandre. Hvis det er en kultur for at alle er veldig noye, så 

påvirker det oss alle.” (Berland et al. 2008, s. 35) 

 

Sjuksköterskestudenter anpassade sin handhygien till de rutiner de såg på avdelningen. 

Anledningen var att det inte ville komma i konflikt med personalen och därmed inte bli 

accepterade i gruppen. Vårdpersonal som föregick med gott exempel hade positiv 

inverkan på deltagarna (Barret och Randle, 2008). 

 

”It´s amazing how much you do copy what you see to try and fit in, especially if it´s 

your first placement you don´t want to upset anyone. You mix in with the crowed and 

do what their´re doing.”  

“I do occasionally use it (the alcohol gel) but if I see other people using it, it kind of 

prompts me to use it as well.” (Barrett & Randle, 2008, s. 1854) 

 

Sammantaget påverkade bristande arbetsledning och kollegors inflytande deltagarnas 

följsamhet till handhygien. Kollegor som föregick med gott exempel hade en positiv 

inverkan på handhygienen. Vårdpersonal ansåg också att deras egen noggrannhet i 

arbetet hade inverkan på kollegor.  
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Tillgänglighet på material 

Bara 60 % av avdelningarna hade fungerande och välplacerade handfat som 

vårdpersonalen kunde utnyttja. Förutom brist på material var en anledning till bristande 

handhygien svårigheter att öppna kranarna vid handfaten. Deltagarna var överens om 

att tillräckliga tillgångar på skyddsutrustning var nödvändigt för att förhindra 

smittspridning (Samuel et al., 2005). De flesta av sjuksköterskorna hade svårigheter 

med att upprätthålla optimal användning av produkter som bidrar till en god 

handhygien (till exempel papperhanddukar, tvål, handsprit med mera). Detta på grund 

av att tillgången på dessa produkter varierade. En tredjedel av deltagarna hade tillgång 

på tvål i fast form, 1 % till flytande tvål och 9 % hade tillgång till egen klorhexidinsprit 

(Akyol, 2007). Följsamheten till handhygien var 61 % när handdesinfektion fanns 

lättare tillgängligt, antingen vid patientsängarna eller i fickan. Då handdesinfektion inte 

fanns tillgängligt sjönk följsamheten till 35 % (Pittet et al., 2004).  

 

Deltagarna i studien av Picheansathian et al. (2008)  var överens om att en större 

tillgänglighet på handsprit skulle hjälpa dem att utföra handhygien mer frekvent.  Alla i 

personalen föredrog handsprit vid patientsängen istället för att använda en personlig 

handspritsflaska på grund av att kläderna blev smutsiga när man tog ut den ur fickan.  

 

Flera studier visade sammanfattningsvis att bristande tillgång på material försämrade 

handhygienen. Vårdpersonal ansåg att en större tillgänglighet på handsprit förbättrade 

handhygienen. 

 

7.2 Individuella faktorer 

Attityd  

Vårdpersonal var övertygad om att följsamhet till handhygien hade stor betydelse och 

att de borde bry sig mer (Akyol, 2007; De Wandel et al., 2010). Ett litet antal av 

sjuksköterskorna uppgav att de aldrig tvättade händerna (Akyol, 2007). Det framkom 

även att vårdpersonal underskattade konsekvenserna av bristfällig handhygien och 

förminskade problemet (De Wandel et al., 2010; Pittet et al., 2004). Åttiofem procent 

av vårdpersonalen var medvetna om att de utsatte patienterna för en smittrisk när de 

inte tillämpade handhygien. De flesta var motiverade att förbättra sin följsamhet och 

hade för avsikt att alltid tillämpa handhygien korrekt.  Mer än hälften av deltagarna 
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hade en positiv attityd till handhygien både före och efter olika typer av patientkontakt. 

Attityden till handhygien efter handskanvändning undersöktes också, bara en tredjedel 

av deltagarna hade en positiv attityd till detta (Pittet et al., 2004).  

 

Attityden till följsamhet gällande handhygienriktlinjer undersöktes före och efter en 

kampanj. Vårdpersonalens tro på att de höll sig till riktlinjerna undersöktes också. 

Attityden var positiv från början och förändrades inte märkbart efter interventionen. 

Tron på att man höll sig till riktlinjerna var också oförändrad (Creedon, 2005).  

 

Följsamheten till handhygien förbättrades när vårdpersonal visste om att de var 

observerade (Pittet et al., 2004; Samuel et al., 2005). Följsamheten var 61 % när 

deltagarna visste om att de blev observerade och 44 % när de inte visste (Pittet et al., 

2004). I studien av Samuel et al. (2005) var följsamheten till handhygien 100 % när 

vårdpersonalen var medvetna om att de blev observerade men när deltagarna fick fylla i 

en enkät svarade endast en tredjedel att det hade som rutin att alltid tvätta händerna 

mellan patienter.  

 

Respekten för riktlinjerna reducerades över tiden och utmanade därmed 

patientsäkerheten. Vårdpersonal rapporterade att några av kollegorna som hade jobbat 

på avdelningen länge inte följde klädreglerna, hade långa naglar, använde nagellack, 

ringar och armband (Berland et al., 2008). 

 

” Så står de over og kikker ned i såret til og med i private klaer” (Berland et al., 2008, 

s. 34).  

 

Handskar sågs som en effektiv metod till att hålla händerna rena och upplevdes vara ett 

snabbare alternativ till handhygien (Barrett & Randle, 2008; Picheansathian et al., 2008 

& Samuel et al., 2005).  Hälften av deltagarna erkände att de inte bytte handskar mellan 

patienterna eftersom de såg dem som ett skydd för sig själva mer än för patienten. En 

annan anledning till att de undvek handtvätt var att de inte ville använda gemensamma 

handdukar (Samuel et al., 2005). Glömska uppgavs vara ytterligare en orsak till 

bristande handhygien samt att händerna upplevdes rena då de inte var synligt smutsiga 

(Picheansathian et al., 2008). 
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”You do see more healthcare assistants just taking of their gloves, grabbing a fresh 

pair of gloves and putting them on and going on to the next patient. Not washing their 

hands or using the hand gel or anything.” (Barret & Randle, 2008, s. 1854). 

 

Sammantaget var vårdpersonal medvetna om risker med bristande handhygien och 

ansåg att de borde bry sig mer samtidigt som de förminskade konsekvenserna av 

problemet. Följsamheten förbättrades när deltagarna var medvetna om att de 

observerades. Vårdpersonals attityd till handhygien försämrades över tiden. Flera 

studier pekade på att attityden till handhygien var dålig och att handskar användes 

istället för att utföra handhygien.  

 

Typ av klinisk procedur 

Vid moment som medförde hög risk för smittöverföring till patienter (till exempel vid 

venprovtagning) var följsamheten till handhygien lägre än när risken för 

smittöverföring var låg (Lamn et al., 2004; Pittet et al., 1999; Pittet et al. 2004). Pittet et 

al. (1999) visade att följsamheten var 63 % vid låg risk för smitta och 37 % vid hög risk 

för smitta.  

 

Vårdpersonal uppgav i diskussioner att de alltid hade för avsikt att utföra handhygien 

korrekt före insättning av venkatetrar, parenteral nutrition med mera (Picheansathian et 

al., 2008). Handhygien blev mindre viktig då vårdpersonal utförde sysslor som var 

vardagliga (Barrett & Randle, 2008). 

 

”Something like taking a temperature. Something that you kind of view as not that 

important weather you keep your hands clean, perhaps I would be more relaxed if I 

hadn`t washed my hands.” (Barret & Randle, s. 1853) 

 

I arbetssituationer där patienter som vårdades hade en infektion togs extra stor hänsyn 

till infektionsrisken (Berland et al., 2008). 

 

”Men er vi en plass der de opererer puss og sånne ting, så bytter vi jo så klart, vi gjor 

ju det, vi er ikke helt gale, men du bruker kanskje mer skjonn…” (Berland,  et al., 2008, 

s. 35) 
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Sammanfattningsvis påverkades följsamheten till handhygienen av vilken syssla som 

utfördes. Flera studier visade att högriskmoment medförde lägre följsamhet. 

Handhygienen var inte lika viktig när proceduren som utfördes var vardaglig.  

 

Teknik 

Av 2834 möjliga tillfällen av handhygien utfördes handtvätt med tvål i 34 % av 

tillfällena och med handdesinfektion i 14 %. Den genomsnittliga följsamheten till 

handtvätt var 48 % (Pittet et al., 1999). Tolv procent av vårdpersonalen använde sig 

aldrig av tvål vid handtvätt och endast ett fåtal använde sig av tvål varje gång de 

tvättade händerna. En minoritet av deltagarna torkade inte heller händerna efter 

handtvätt eftersom bara linnehanddukar fanns tillgängligt. Sjuttiosex procent sköljde 

alla ytor på händerna ordentligt och gnuggade händerna vid handtvätt (Akyol, 2007).  I 

en annan studie tvättade bara 30 % av deltagarna händerna genom att gnugga ordentligt 

mellan fingrarna och under naglarna (Samuel et al., 2005). 

 

Samtliga studier visade att det fanns stora brister i teknik vid utförandet av handhygien.  

Minoriteten av vårdpersonalen använde sig av tvål och handdesinfektion. 

 

Hudirritation 

Tjugosju procent av sjuksköterskorna upplevde alltid att de hade irriterade händer och  

48 % klagade ofta på problemet.  Två tredjedelar angav att anledningen till att de inte 

tvättade händerna var på grund av hudirritation. Nästan alla sjuksköterskor klagade på 

fuktiga händer. Tillgången på material för att torka händerna varierade (Akyol, 2007). 

 

Vårdpersonal upplevde att hudkonditionen på händerna förbättrades efter en kampanj 

som gick ut på att öka följsamhet till handhygienriktlinjer. Före kampanjen upplevde 

två tredjedelar att hudkonditionen var bra och efter kampanjen upplevde 97 % en bra 

hudkondition (Creedon, 2005). 

 

Frekvent handhygien och användning av hygienprodukter upplevdes vara en orsak till 

dålig hudkondition, till exempel eksem och torra händer. Detta bidrog till att 

handhygien inte utfördes lika ofta som det borde (Barrett & Randle, 2008; 

Picheansathian et al., 2008). 
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”Handwashing is very drying. So if my hands are very dry I might not wash them as I 

should do.” (Barret & Randle, 2008, s. 1854) 

 

Sammanfattningsvis var hudirritation en anledning till bristande handhygien.   

Hudkonditionen på händerna förbättrades när riktlinjerna följdes bättre. 

Handhygienprodukter och handhygien i sig upplevdes vara en orsak till dålig 

hudkondition. 

 

Yrkesgrupper  

Följsamheten till handhygien varierade signifikant mellan yrkesgrupperna (Creedon, 

2005; Lam et al. 2005; Pittet et al., 1999). Sjuksköterskor var den yrkesgrupp som hade 

högst följsamhet (52 %) och läkare den gruppen med lägst följsamhet (30 %) (Pittet et 

al., 1999). När följsamheten bland yrkesgrupper mättes före och efter en intervention 

var sjuksköterskorna den yrkesgrupp där följsamheten ökade mest och läkarna den 

yrkesgrupp där ökningen var minst. Övrig vårdpersonal hade bäst följsamhet innan 

interventionen med 66 %. Läkarna hade även i denna studie lägst följsamheten innan 

interventionen (31 %) (Creedon, 2005). Till skillnad från övriga studier visade Lam et 

al. (2004) att läkarna var den yrkesgrupp som visade sig ha bäst följsamhet, både före 

och efter en intervention. Sjuksköterskorna var även i denna studie den yrkesgrupp som 

ökade sin följsamhet mest. 

 

Följsamheten undersöktes mellan specialistläkare, läkare, AT-läkare och läkarstudenter. 

Läkarstudenterna var den grupp som hade högst följsamhet till handhygien med 79 %. 

Följsamheten bland specialistläkarna var 49 %, och därmed lägst. Bland dessa hade 

anestesiläkarna lägst följsamhet (23 %) och läkare som hade invärtesmedicin som 

specialitet hade bäst följsamhet (87 %) (Pittet et al. 2004). Pittet et al (1999) visade 

också att typen av avdelning hade betydelse för följsamheten. I studien jämfördes 

följsamheten mellan avdelningar med olika specialiteter inom medicin, kirurgi, 

obstetrik/gynekologi, pediatrik och intensivvård. Följsamheten var högst på 

pediatrikavdelningen (59 %) och sämst på intensivvårdsavdelningen (36 %).  

 

I två av studierna upplevde deltagarna att följsamheten varierade mellan 

yrkesgrupperna (Berland et al., 2008; Samuel et al. 2005). I gruppdiskussioner med 

läkare framkom att de flesta av deltagarna inte tvättade händerna mellan 
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patientkontkontakt (Samuel et al., 2005). Flertalet deltagare reagerade på att 

handhygienen bland läkarna var bristfällig (Berland et al., 2008). 

 

”…og vi har legerne, når de har lyttet på en pasient, så… Det varierer lite grann, men 

det er ikke alle som er så flinke til å gå bort og vaske seg på hendene eller sprite seg 

for de går til neste pasient” (Berland et al., 2008, s. 34) 

 

Sammantaget hade yrkesgrupptillhörighet betydelse för följsamheten. Flertalet studier 

visade att läkare var den grupp som var minst följsamma. Följsamheten varierade också 

mellan läkare inom olika specialiteter och mellan olika typer av avdelningar.  

 

8 DISKUSSION 

8.1 Metoddiskussion 

Studien är en litteraturstudie vilket författarna anser vara en passande metod för syftet. 

Friberg (2006) menar att litteraturstudier kan ha ett värde för att kartlägga den kunskap 

som finns inom området och väcka intresse för vidare forskning. Vidare menar han att 

litteraturstudier som denna ger kunskap som kan ha betydelse för vårdarbetet och visar 

också vad som ännu inte är utforskat inom området. Tillgången på kvantitativ forskning 

inom området var betydligt större än tillgången på kvalitativt material. Författarna 

valde att använda sig av båda typerna av material i analysen för att både se mångfalden 

och få en djupare förståelse för vårdpersonals upplevelser.   

 

Syftet med studien var att belysa faktorer som påverkade följsamheten gällande basala 

hygienrutiner. Vid bearbetning av materialet upptäckte författarna att ett stort fokus låg 

på handhygien i artiklarna. Med anledning av detta är resultatet till stor del baserat på 

faktorer som påverkar följsamhet till handhygien.  

För att resultatet skulle få en bra och tydlig struktur valde författarna att dela in de 

faktorer som hittades i Individuella faktorer och Organisatoriska faktorer. Författarna 

ansåg att denna indelning var passande för att se hur följsamheten kan påverkas av 

tillgångar eller brister hos organisationen och individen själv.  

 

Nio av artiklarna i studien är skrivna på engelska och en på norska. Båda författarna har 

goda kunskaper i engelska och tillräckligt goda i norska men hänsyn måste tas till att 
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ingen av författarna varken har engelska eller norska som modersmål. Detta kan ha lett 

till att nyanser i språket har fallit bort och att innehållet i materialet kan ha misstolkats. 

 

Materialet som användes i studien är från olika länder, och det medförde att kvaliteten 

på vården och vårdmiljön varierade. Ibland kunde vårdmiljön skilja sig mycket från den 

vi är vana vid. Till exempel saknandes sådant som är standard i Sverige; handfat med 

fungerande kranar, handdesinfektion, till gång på pappershanddukar med mera. Om 

bara studier från länder som har en hög sjukhusstandard hade ingått i analysen tror 

författarna att resultatet förmodligen hade påverkas.  

 

Vilket mätinstrument som användes och hur handhygien definierades kan ha påverkat 

resultatet i de olika studierna.  De studier med kvantitativt material som ingick i 

litteraturöversikten använde inte samma mätinstrument men mätte samma faktorer, till 

exempel följsamhet till antal tillfällen för handhygien. Studierna som ingick i 

litteraturöversikten har utförts på platser med olika förutsättningar, inriktningar och 

deltagare i varierande antal. En undran är om detta kan ha påverkat resultatet i någon 

form.  

 

I många av studierna tas Hawthorne-effekten upp. Enligt Polit och Beck (2009) är 

Hawthorne-effekten en slags placebo effekt som orsakas av människors förväntningar. 

Vetskapen om att vara inkluderad i någon typ av studie eller att vara observerad har 

visat sig påverka människors beteende.  Två av studierna visar att Hawthorne-effekten 

påverkar resultatet så att följsamheten till handhygien blir bättre bland deltagarna (Pittet 

et al., 2004; Samuel et al., 2005). Eftersom bara två av studierna har följt upp och 

redovisat Hawthorne-effekten är det svårt att avgöra om resterande studier också har 

färgats av denna effekt. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

En anledning författarna fann till bristande handhygien hos vårdpersonal var hög 

arbetsbelastning och tidsbrist.  På de avdelningar där arbetsbelastningen var som högst 

var följsamheten som lägst. Enligt Boyce och Pittet (2002) ökade antalet vårdrelaterade 

infektioner när följsamheten var bristfällig. Ericsson och Ericsson (2009) menar att 

vårdrelaterade infektioner utgör en stor ekonomiskt kostnad för samhället till följd av 
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förlängda vårdtider. Besparingar inom sjukvården görs bland annat genom att skära ner 

på personalen. Detta blir väldigt motsägelsefullt eftersom en ökad arbetsbelastning och 

tidsbrist medför försämrad handhygien, vilket i sin tur ökar vårdrelaterade infektioner. 

En undran är hur stora besparingarna egentligen blir med tanke på detta. Den mest 

effektiva och enkla åtgärden för att förhindra att vårdrelaterade infektioner sprids är 

genom tillämpning av handhygien (Lundholm, 2006; Pittet et al., 2000).  Med denna 

åtgärd kan vårdpersonal minska antalet förlängda vårddagar och det lidande som 

patienten utsätts för. Därför borde handhygien få en mer central roll i det förebyggande 

arbetet mot smittspridning. 

  

I kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor beskrivs att 

omvårdnadsarbetet ska utarbetas och ledas utifrån den bästa tillgängliga kunskapen. 

Sjuksköterskan ansvarar för att skapa motivation samt ge respons till arbetslaget. 

Sjuksköterskor har också ansvar för att hålla en adekvat kunskapsnivå som är 

uppdaterad (Socialstyrelsen, 2005). Resultatet pekade dock på att sjuksköterskor var 

dåliga på att hålla sig uppdaterade vilket medförde brister i handhygienen. 

Vårdpersonal med lång yrkeserfarenhet visade sig ha kunskaper som inte var aktuella i 

dagsläget jämfört med kollegor som hade kortare yrkeserfarenhet. Kunskapsbrist visade 

sig påverka följsamheten negativt. Vårdpersonals kunskaper gällande handhygien är 

något som behöver ses över och uppdateras mer kontinuerligt eftersom denna studie 

visar på att det är en färskvara.  

 

 

Vårdpersonal har stor inverkan på varandras beteende. Att föregå med gott exempel 

gällande handhygien visade sig ha stor betydelse för följsamheten. Det är viktigt att 

lyfta fram detta för sjuksköterskor som är förebilder för många, bland annat studenter 

och annan vårdpersonal. Sjuksköterskestudenterna i Barret och Randles (2008) studie 

bekräftade detta eftersom de anpassade sitt beteende till de rutiner de såg på 

avdelningen. Studien visade att arbetsledningen påverkade följsamheten. Med tanke på 

att sjuksköterskor har en arbetsledande roll anser författarna att yrkesgruppen bör få 

mer insikt i hur deras beteende gällande handhygien påverkar annan vårdpersonal. 

 

Den självuppskattade följsamheten visade sig vara hög trots att den faktiska 

följsamheten var låg. Detta pekar på att vårdpersonal inte alltid är medvetna om sitt 
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beteende och följaktligen hur de påverkar sin omgivning. Bland deltagarna i Pittets et 

al. (2004) studie ansåg de flesta deltagarna att följsamheten påverkades av upplevelsen 

att vara en förebild för andra. Genom att göra vårdpersonal mer observanta på sitt eget 

beteende, och få dem att känna mer ansvar tror författarna att detta kan ge en positiv 

effekt på omgivningen. All vårdpersonal har trots allt ett eget ansvar att följa gällande 

föreskrifter och riktlinjer (SOSFS 2007:19). Detta ansvar måste tydliggöras och 

förstärkas. Exempelvis genom arbete med attityder som visade sig vara en viktig aspekt 

för följsamheten. 

 

Resultatet visade att handhygien inte prioriterades särskilt högt vid vardagliga 

procedurer. Detta kan kopplas till en negativ attityd och nonchalans hos vårdpersonal. I 

många av studierna visade sig läkare vara den yrkesgrupp som hade lägst följsamhet 

samtidigt som de var den grupp där följsamheten var svårast att förbättra. Persson och 

Gottfries (1996) beskriver att Semmelweis redan på sin tid fick utstå mycket motstånd 

och hån från kollegor då han förespråkade vikten av handhygien efter sina upptäckter. 

Trots att hans kollegor ansåg att handhygien var oväsentligt stod Semmelweis på sig 

eftersom han var övertygad om handhygienens betydelse. Marriner-Tomey och 

Alligood (2006) beskriver att även Nightingale stod på sig när det gällde vikten av 

renlighet i vårdmiljön trots att hon också möttes av mycket motstånd. Många ansåg att 

hon var överdriven med sina principer trots att antalet infektioner och dödstal minskade 

drastiskt genom tillämpning av dessa. Varken Semmelweis eller Nightingale lät sig 

påverkas av motstånd och dåliga attityder utan stod fast vid sina ståndpunkter. Genom 

dessa två personers envishet lyckades de förändra synen på handhygien och därmed 

verka som startskott för en säkrare och bättre vårdmiljö. Sammanfattningsvis tror 

författarna att det i dagens läge är lika viktigt att vara envis och inte ge vika gällande 

handhygien för att förändringar i attityder ska kunna ske. 

 

Författarna fann att en dålig hudkondition på händerna var en faktor som påverkade 

följsamheten till handhygien. Deltagarna i många av studierna upplevde att både 

handtvätt och handdesinfektion var uttorkande och försämrade hudkonditionen. Enligt 

SKL (2009) ska handtvätt med tvål och vatten bara utföras när händerna är synligt 

smutsiga eller känns smutsiga samt efter vård av gastroenteritpatienter. Handtvätt i 

mindre utsträckning och mer användning av alkoholbaserad handdesinfektion är 

effektivt för att minska hudirritation (Pittet et al. 2000). I vissa av studierna fanns 
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fördomar om att handdesinfektion var uttorkande för huden. När följsamheten till 

riktlinjerna ökade upplevde deltagarna att hudkonditionen förbättrades. Orsaken till 

detta kan vara att deltagarna tvättade händerna i mindre utsträckning och använde mer 

handsprit när riktlinjerna efterlevdes bättre. Resultatet i denna litteraturöversikt visar att 

det förekommer fördomar som grundas på okunskap om dagens 

handdesinfektionsmedel bland vårdpersonal. Författarna tror att genom bättre 

kunskapsspridning om produkten kan många fördomar reduceras och attityden 

förändras så att följsamheten till handhygien ökar. 

 

8.3 Slutsatser 

Syftet med studien var att belysa faktorer som påverkar vårdpersonals följsamhet 

gällande basala hygienrutiner. Vårdrelaterade infektioner och bristande handhygien 

visade sig vara ett problem i stora delar av världen. Följsamheten varierade men var 

överlag bristfällig bland vårdpersonal. Faktorer som hittades låg både på ett 

organisatoriskt och på ett individuellt plan. Författarna drar slutsatsen att problemet 

gällande bristande handhygien måste angripas från många håll och att ansvaret till 

förbättring av problemet vilar både på organisationen och individen själv. 

Organisationen bör se över arbetssituationen och ta hänsyn till vårdpersonalens 

upplevelser. Förbättringar gällande arbetsförhållanden som arbetsbörda, utbildning, 

tillgång på material samt starkare förebilder bland arbetsledningen är nödvändiga. För 

att komma åt de individuella faktorerna tror författarna att ett större fokus på 

förändringar i vårdpersonalens attityder till handhygien kan skapa en beteende 

förändring. Interventionsprogram med syfte att öka följsamheten genom olika metoder 

är ett bra sätt att förbättra följsamheten. 

 

8.4 Klinisk betydelse 

Att veta vilka faktorer som påverkar vårdpersonals följsamhet till basala hygienrutiner 

är nödvändigt för att kunna förbättra följsamheten och därmed minska spridningen av 

vårdrelaterade infektioner. En förbättrad basal vårdhygien är betydelsefull för patienten, 

vårdpersonalen och samhället i stort. Med denna studie kan författarna konstatera att 

otillräckliga resurser läggs på ett förebyggande arbete kring brister som finns i basala 

hygienrutiner. Vårdpersonal behöver göras mer uppmärksamma på vikten av en god 
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handhygien och på konsekvenserna av bristfällig handhygien. Medvetandegörandet bör 

ges i större utsträckning och mer frekvent. Det är viktigt att satsa mer resurser på ett 

kontinuerligt arbete för att resultat ska bli hållbart och utveckling ska kunna ske inom 

området. Beslutsfattare behöver få upp ögonen för problemet och prioritera det högre. 

Optimala förutsättningar bör finnas i vårdmiljön för att personalen alltid ska ha 

möjligheten att utöva basala hygienrutiner.   

 

Basala hygienrutiner är okomplicerade procedurer men i denna studie har författarna 

belyst att det finns omständigheter som gör utövandet mer komplicerat än vad det 

egentligen är. Genom att på olika sätt komma till rätta med de faktorer som påverkar 

följsamheten negativt skulle en 100 % följsamhet kunna möjliggöras och mycket 

lidande och kostnader minskas. 

 

8.5 Förslag på vidare forskning 

Författarna tror att vårdrelaterade infektioner i framtiden sannolikt kommer att få allt 

större betydelse på grund av människors ökande resande mellan olika delar av världen. 

Vårdrelaterade infektioner medför årligen stora kostnader och orsakar ett enorm lidande 

för de som drabbas. För att bekämpa dessa infektioner krävs utveckling av nya 

tankesätt och metoder kring basala hygienrutiner. Därför är vikten av vidare forskning 

inom området stor. Det är dock svårt att mäta följsamhet på ett bra sätt och i de studier 

där följsamheten observerats har ett väldigt varierande resultat visats.  Nya metoder 

som ger ett mer tillförlitligt resultat än observationer bör utforskas. 

 

I många av studierna ingick interventionsprogram som bestod av utbildning, feed-back, 

posters samt lättanvänd och tillgänglig handsprit. Denna typ av kampanjer var ett bra 

sätt för att öka följsamheten.  En undran är hur länge effekten av dessa interventioner 

håller, och hur ofta och hur länge de bör utföras för att följsamheten ska ligga kvar på 

en hög nivå. Effekten över tid skulle behöva kompletteras i vidare forskning. 

 

Ytterligare forskning behövs som fokuserar på arbetsledningens inverkan på 

följsamheten till handhygien riktlinjer.  Säkerhetskulturen på vårdinrättningar skulle 

också behöva undersökas då bristerna i sjukhusmiljö och materialtillgång är betydande 

för tillämpning av handhygienen.   
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Avslutningsvis anser författarna att mer kvalitativ forskning som undersöker varför 

sjukvårdspersonal inte följer basala hygienrutiner behövs då mestadels av forskningen 

inom området i dagsläget är kvantitativ.  
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