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SAMMANFATTNING 

Vårdrelaterade infektioner kan leda till sjuklighet och för tidig död och påverkar många 

människor, inte bara individen själv utan även dennes familj och samhället i stort. 

Vårdrelaterade infektioner drabbar både patienter och sjukvårdspersonal. Med goda basala 

hygienrutiner och medvetenhet om hur infektioner sprids kan många fall förebyggas och mycket 

lidande förhindras. Denna studies syfte var att beskriva basala hygienrutiner vid sårbehandling 

på en avdelning vid ett sjukhus i norra Tanzania. Studien hade en kvalitativ och en kvantitativ 

ansats där det kvalitativa datamaterialet har bearbetats med innehållsanalys och det kvantitativa 

datamaterialet har redovisats med deskriptiv statistik.  Innehållsanalysen resulterade i 

kategorierna Kontaminering av omgivning/material, smutsig rutin och ren rutin. Slutsatsen 

visade att de basala hygienrutinerna brast vilket kan öka risken för vårdrelaterade infektioner 

samt att basala hygienrutiner inte tycks vara väl implementerade på avdelningen.  

 

Nyckelord: vårdrelaterade infektioner, basala hygienrutiner, innehållsanalys, deskriptiv statistik, 

Tanzania 

 

 

 

 



SUMMARY 

Health care-associated infections can lead to morbidity and premature death and affect many 

people, not only the individual himself/herself but also his/her family and the society at large. 

Health care-associated infections affects both patients and healthcare staff. With good basic 

hygiene and awareness of how infection spread many cases can be prevented and much 

suffering be avoided. The aim of this study was to describe the basic hygiene routines of wound 

care at a ward at a hospital in northern Tanzania. The study had a qualitative and a quantitative 

approach in which the qualitative data material was processed with content analysis and the 

quantitative data material was presented with descriptive statistics. Content analysis resulted in 

the categories contamination of the environment/materials, dirty routine and clean routine. The 

conclusion showed that the basic hygiene routines were rarely performed properly which 

increased the risk of healthcare associated infections and that basic hygiene routines did not 

seem to be well implemented on the ward. 

 

Key words: Health care-associated infections, basic hygiene, content analysis, descriptive 

statistics, Tanzania 
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1. INLEDNING 
Denna studie avser att belysa de basala hygienrutinerna vid sårbehandling på ett 

sjukhus i norra Tanzania. När vi som författare blev antagna till att göra 

verksamhetsförlagd utbildning och datainsamling i Tanzania diskuterades ämnesval 

och vad som vore intressant och relevant att undersöka. Då tidigare 

sjuksköterskestudenter som varit i Tanzania berättat att de upplevde att hygienrutinerna 

många gånger brast väckte det ett intresse hos oss att ta reda på mer om ämnet. I 

grundutbildningen till sjuksköterska i Sverige ligger stort fokus på hygien och om 

hygienen brister kan det få allvarliga konsekvenser för både patient och samhälle. 

Vårdrelaterade infektioner skapar både psykiskt och fysiskt lidande som till exempel 

smärta, sjukdom, bortfall av inkomst etc.. Vårdrelaterade infektioner kan med 

ordentliga basala hygienrutiner i många fall motverkas vilket i längden är gynnsamt för 

patienten, dennes familj och samhället. Detta gjorde att vi som författare slutligen valde 

att observera basala hygienrutiner vid sårbehandling.  
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2. BAKGRUND 

2.1 Kort presentation av Tanzania 

Tanzania är en unionsrepublik i Östafrika bestående av fastlandet Tanganyika och 

ögruppen Zanzibar. Fram till 1992 bedrevs en enpartipolitik men idag bedrivs 

flerpartipolitik. Landet har närmare 42 miljoner invånare. Medelåldern ligger på 46 år 

och spädbarnsdödligheten är 78 av 1000 födslar (Sveriges Ambassad Dar es Salaam, 

2010). Av befolkningen är 44 % under 15 år och 77 % bor på landsbygden. 57,8 % 

uppskattas leva under fattigdomsgränsen, under 1 USD om dagen (World Health 

Organization [WHO], 2009a). Många missionärer, däribland svenskar, har verkat i 

Tanzania och efter att Tanganyika blev självständigt 1961 har ett utvecklingssamarbete 

mellan Tanzania och Sverige utvecklats (Sveriges Ambassad Dar Es Salaam, 2010).  

 

2.2 Hälsovårdsproblem i Tanzania 

Den statistik som anges är baserad på siffror från fastlandet. Generellt sett har Zanzibar 

lägre siffror än fastlandet och författarna till denna studie hänvisar till WHO för att få 

exakt statistisk. Det största hälsoproblemet i Tanzania är malaria där 18 % av 

befolkningen har sjukdomen. Malaria är den ledande orsaken till att barn under fem år 

dör. Sjukdomsprevalensen har gått ner vilket tros ha ett samband med att fler 

människor använder myggnät. Även HIV/AIDS är ett hälsovårdsproblem där 5,7 % av 

befolkningen har HIV/AIDS. Från 2003 till 2007 gick prevalensen ner och 

kännedomen om sjukdomen är stor i Tanzania där kampen mot sjukdomen haft starkt 

stöd av regeringen (WHO, 2009a). Vårdrelaterade infektioner anses globalt vara en av 

de vanligast förekommande biverkningarna när människor vårdas vid sjukhus men man 

vet inte exakt hur många patienter som drabbas då det är svårt att samla in data. Det är 

vanligast att vårdrelaterade infektioner uppstår vid kirurgiska tillstånd och de som är 

mest sårbara är vuxna som är kritiskt sjuka och neonatala barn. I Tanzania vet man att 

14,8 % av alla inneliggande patienter får en vårdrelaterad infektion (WHO, u.å.).  
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2.3 Kilimanjaro Christian Medical Center  

Sjukhuset Kilimanjaro Christian Medical Centre [KCMC] startades 1971 av the Good 

Samaritan Foundation [GSF]. Redan 1971 tog staten över KCMC och drev sjukhuset 

fram till 1992 då det överlämnades till GSF igen och som ännu idag driver sjukhuset 

(KCMC, 2010). Sjukhuset har ett upptagningsområde för 11 miljoner människor i norra 

Tanzania, det finns 450 sängplatser och hundratals öppenvårdspatienter besöker 

sjukhuset varje dag. Det arbetar fler än 1000 människor vid sjukhuset (KCMC, 2011).  

Häggström, Mbusa och Wadesten (2008) beskriver sjuksköterskors upplevelser av 

etiska dilemman och arbetsrelaterad stress på olika vårdavdelningar vid KCMC i 

Tanzania. De fann att sjuksköterskorna ofta kände sig otillräckliga p.g.a. att de inte 

hade tillräckligt med instrument och skyddande material, de var för lite personal, 

personalen var inte tillräckligt utbildad och det var för många patienter på 

avdelningarna. De fann även att då sjuksköterskorna inte hade tillräckligt med material 

att arbeta med samt att de dagligen var i kontakt med farliga infektionssjukdomar 

upplevde att deras liv var i fara. 

 

2.4 Sjuksköterskeutbildning vid Tumaini University 

De flesta sjuksköterskor som arbetar i Tanzania har en examen på diploma nivå som är 

tre år. Därefter kan de välja att läsa ytterligare tre år för att ta en magisterexamen. Vid 

Tumaini University som ligger vid KCMC erbjuds både sjuksköterskeutbildning på 

diploma- och magister nivå samt andra utbildningar. Här följer en beskrivning av sår 

och hygienutbildningen under de tre åren på diploma nivå: År ett blir studenterna 

utbildade i såromläggning, infektionslära samt hur infektionsspridning kan kontrolleras 

och förebyggas. De får även utbildning i hygienrutiner. Under första terminen har de 

praktik på sjukhuset där de får praktisera sina teorikunskaper. I termin två lär de sig 

mer grundläggande om sår. De får utbildning om olika typer av sår, behandling, 

orsaker, komplikationer och läkningsprocesser av dessa. I år två och tre följer sedan en 

teoretisk och praktisk fördjupning om sår och hygien. Studenterna lär sig även om 

handtvätt, hygien och hur det påverkar infektionsspridning (Karugula & Mushi, u.å). 

Huvuddelen av studenternas verksamhetsförlagda utbildning sker vid KCMC. 
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2.5 Vårdrelaterade infektioner i Sverige och i världen 

År 2008 presenterade Sveriges kommuner och landsting en rapport som visade att 

nästan 10 % av alla personer i Sverige som var inskrivna på sjukhus fick vårdrelaterade 

infektioner. De vanligast förekommande sjukdomarna på sjukhus i Sverige är sår- och 

hud infektioner, urinvägsinfektioner och lunginflammationer (Socialstyrelsen, 2009). 

 

Socialstyrelsen definierar vårdrelaterade infektioner: 

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 (Lundholm, 

2006, s.19).  

 
Vårdrelaterade infektioner kan medföra stora risker för patientens säkerhet och därför 

har vårdhygien en central roll i arbetet för att motverka dessa (Hambræus & Tammelin, 

2006). Att identifiera olika risksituationer är av vikt för att sedan kunna arbeta med att 

förhindra spridning av resistenta bakterier (Lundholm, 2006). Enligt WHO är 

vårdrelaterade infektioner ett problem i både utvecklingsländer och industriländer och 

det är en av de största orsakerna till ökad sjuklighet och död på sjukhus (WHO, 2010a). 

Vidare redogör WHO att förekomsten av vårdrelaterade infektioner är klart högre i 

utvecklingsländer än i industriländer (WHO, 2010b).  Då detta ses som ett stort 

problem i världen startade WHO år 2009 kampanjen SAVE LIVES: clean your hands 

med syftet att förbättra handhygien för att minska förekomsten av vårdrelaterade 

infektioner (WHO, 2010c).  

 

Vårdrelaterade infektioner kräver ofta behandling med antibiotika. Det högre 

användandet av antibiotika ger resistenta bakterier en fördel i miljöer där användningen 

av antibiotika är hög, som på sjukhus, då de tränger undan icke-resistenta bakterier 

(Ericson & Ericson, 2009). En viktig åtgärd för att förebygga spridning av de resistenta 

bakterierna är att stoppa spridningen från patienter som har dessa bakterier till andra 

patienter, personal och omgivningen genom att använda hygienåtgärder såsom 

barriärvård, vård i separata rum eller isolering. En annan åtgärd är att minska det totala 
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användandet av antibiotika vilket påverkar spridningen av resistenta bakterier 

(Socialstyrelsen, 1998).  

 

2.6 Sårbehandling 

Lindholm (2003) menar att ett eller flera sår kan vara en stor påfrestning för den 

enskilda individen. Det kan handla om större sår såsom operationssår, bensår eller 

diabetessår men även mindre sår från skador eller mindre olyckor. För att motverka 

sårinfektion behöver sjuksköterskan ha kunskap om sårläkningsprocesser, hur sår ska 

läggas om, vilka läkemedel som patienten behöver, nutritionskunskap etc.. Patienten 

bör även informeras om sårläkningsprocessen och vad hon/han kan göra för att 

underlätta läkningen. Vidare beskriver författaren att vid sårbehandling kan en steril 

eller en ren rutin användas där skillnaden utgörs av instrumentens, utensiliernas och 

rengöringsvätskorna renhetsgrad. Vid själva rengöringsproceduren ska händerna tvättas 

innan, handskar och engångsförkläde ska användas och materialet som används ska 

vara individuellt för varje patient. När sårtvätten startat ska den genomföras aseptisk, 

dvs. det som gjorts rent ska hållas rent.  Efter omläggningen ska det smutsiga 

omläggningsmaterialet tas om hand med en gång och händerna ska desinficeras. 

 

2.7 Basala hygienrutiner och smittvägar 

Basala hygienrutiner innefattar handhygien och användning av handskar men även 

skyddsförkläde eller skyddsrock (Ransjö & Åneman, 2006). Otillräckliga basala 

hygienrutiner som leder till vårdrelaterade infektioner ger konsekvenser som sjukdom, 

lidande, förlängd sjukhusvistelse och handikapp (Ericson & Ericson, 2009). All 

personal inom hälso- och sjukvård ska använda sig av basala hygienrutiner i mötet med 

patienter, oavsett vilken diagnos patienten har (Ransjö & Åneman, 2006). 

 

Den vanligaste smittvägen är via kontaktsmitta vilket sker vid direkt eller indirekt 

kontakt. Direkt kontaktsmitta utgör den största smittrisken och kan ske via ett litet 

infekterat sår på handen eller en nagelbandsinfektion. Vid indirekt smitta sker 

spridningen från en person till en annan via kläder, föremål eller händer som är 

förorenade med olika smittämnen från t.ex. avföring, urin, sår eller blod. Användning 

av handskar förebygger smittspridning men bakterier kan få fäste även på handskar och 
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då sprida smitta på samma sätt som om handskar inte används. På grund av detta ska 

vårdgivaren byta handskar mellan smutsig och ren procedur. Detta gäller mellan olika 

patienten men även när patienten är densamme. Förorenade händer är den vanligaste 

orsaken till att smitta sprids från en patient till en annan patient inom vården (Ransjö & 

Åneman, 2006).  

 

Att tvätta händerna har visat sig vara den effektivaste åtgärden mot infektionsspridning. 

Tvätt med alkoholbaserad lösning rekommenderas då händerna inte är synligt smutsiga. 

Är de synligt smutsiga bör de tvättas med tvål och vatten först och sedan en 

alkoholbaserad lösning (WHO, 2009b). Det är även rekommenderat att tvätta händerna 

efter att ha använt handskar då det lätt händer att handskarna går sönder eller att de 

kontaminerar händerna när de tas av (Ransjö & Åneman, 2006). WHO (2011a) 

definierar fem situationer då sjukvårdspersonal ska tvätta händerna, exempelvis efter att 

personalen rört en patient. I figur 1. visas de situationer då personalen uppmanas att 

tvätta sina händer.   

 

 
Figur 1. Fem situationer för handtvätt enligt WHO (2011a) 

 

Nyopererade patienter är särskilt utsatta, speciellt när det kommer till sårinfektioner. 

Till och med när mindre hudskador uppstår kan mikroorganismer orsaka infektioner. 

Mikroorganismerna kan smitta på många olika sätt, både till och från vårdtagare och 

vårdgivare. För att minska spridningen av dessa infektioner är det nödvändigt med goda 

basala hygienrutiner och kunskap om dessa rutiner (Stordalen, 1999). Patienter på 

samma specialiserade avdelningar drabbas lättare av samma infektioner då de ofta har 
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liknande brister i sitt immunförsvar och därför rekommenderas patienterna att hållas på 

fysiskt avstånd från varandra (Ransjö & Åneman, 2006).   

 

2.8 Hygienrutiner vid KCMC 

KCMC följer nationella riktlinjerna för handhygien, handaseptik, handhygien vid 

kirurgi etc.. Riktlinjerna anger exempelvis att sjukvårdspersonalen ska tvätta sina 

händer före undersökning av en patient, efter att ha varit i nära kontakt med en patient 

och efter att ha använt handskar. Riktlinjerna anger även hur sjukvårdspersonalen ska 

gå tillväga när de tvättar och desinficerar sina händer och att exempelvis nagellack och 

smycken inte ska användas (The United Republic of Tanzania, Ministry of Health and 

Social Welfare, 2007).  
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3. PROBLEMFORMULERING 
Vårdrelaterade infektioner är ett problem över hela världen men främst i 

utvecklingsländer. Patienter som får vårdrelaterade infektioner behöver längre 

sjukhusvistelse, kan drabbas av en långvarig funktionsnedsättning och utsätts för högre 

risk att utveckla antibiotikaresistens. Detta innebär stora kostnader för både patienten, 

patientens familj och samhället samt kan leda till att patienter dör. Risken för 

vårdrelaterade infektioner ökar vid bland annat bristande hygien, underbemanning, 

överbeläggningar, bristande kunskap om infektionsspridning och bristande riktlinjer 

(WHO, 2010d). Frågor huruvida basala hygienrutiner bedrivs vid sårbehandling vid 

sjukhuset KCMC i norra Tanzania är angeläget för att få ökad kunskap om samt vad det 

finns för möjligheter till förbättrade basala hygienrutiner. Det kan även vara intressant 

att se om det finns eventuella hinder till goda basala hygienrutiner.  

 

4. SYFTE 
Syftet med denna studie var att beskriva basala hygienrutiner vid sårbehandling på en 

avdelning vid Kilimanjaro Christian Medical Centre i Tanzania. 

 

 

5. METOD 

5.1 Design 

Studien var en observationsstudie med kvantitativ och kvalitativ ansats. Två olika 

metoder användes vilket kallas metodtriangulering. Olsson och Sörensen (2007) 

beskriver att metodtriangulering används inom forskning för att belysa olika sidor av en 

företeelse och för att få en djupare förståelse för den. I en beskrivande kvantitativ studie 

är statistiken av deskriptiv typ vilket användes i denna studie då vi ville beskriva hur 

personalen på den aktuella avdelningen arbetade utifrån basala hygienrutiner. Det 

kvalitativa datamaterialet analyserades med innehållsanalys enligt Lundman & 

Hällgren-Graneheim (2008). Kvalitativ innehållsanalys används för att tolka olika typer 

av texter och kan därmed användas på en mängd olika typer av data, som till exempel 

intervjuer, observationsprotokoll, dagböcker etc.. vilket Lundman & Hällgren-

Graneheim beskriver.  
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5.2 Datainsamlingsplatsen 

Studien genomfördes på en kirurgavdelning på ett sjukhus i norra Tanzania vid namn 

Kilimanjaro Christian Medical Centre. Patienterna som vårdades på avdelningen hade 

olika typer av sår såsom diabetessår, brännskador, amputationer, ormbett, trafikolyckor, 

misshandelsfall m.m.. Avdelningen hade plats för ca 50 patienter men var ofta 

överbelagd vilket resulterade i att många patienter fick ligga på tältsängar i korridoren. 

På avdelningen fanns en fast personalstyrka av läkare, sjuksköterskor och städerskor. 

Utöver dem fanns även läkarstudenter och sjuksköterskestudenter. Då det ofta var brist 

på sjuksköterskor gick många sjuksköterskestudenter utan handledare och vissa av 

sjuksköterskestudenterna arbetade även extra där som sjuksköterskor. 

 

5.3 Datainsamling  

I denna studie skedde observationerna i det dagliga livet under sju dagar. De ägde rum 

på en vårdavdelning där fokus låg på sjuksköterskornas/sjuksköterskestudenternas 

hygienrutiner innan, under och efter behandling av patienternas sår. Sju 

observationspunkter med fokus på hygienrutiner utgjorde underlag för det kvantitativa 

datamaterialet (se bilaga 1). En öppen observationspunkt som beskrev 

sjuksköterskornas/sjuksköterskestudenternas procedur vid lokal sårbehandling utgjorde 

underlag för det kvalitativa datamaterialet (se bilaga 2). De sju observationspunkterna 

med fokus på hygienrutiner i observationsprotokollet besvarades med ja eller nej och 

följde ett strukturerat mönster såsom Olsson och Sörensen (2007) beskriver. 

Observationerna av proceduren vid lokal sårbehandling dokumenterades med 

anteckningar. Inför varje nytt sårbehandlingstillfälle tillfrågades den aktuella 

sjuksköterskan eller sjuksköterskestudenten om det gick bra att vi som observatörer 

gick med dem. Observatörerna gick inte tillsammans utan med olika sjuksköterskor 

eller sjuksköterskestudenter. Sammanlagt observerades åtta sjuksköterskor och fem 

sjuksköterskestudenter. Observationerna gjordes så diskret som möjligt vid 

vårdtillfällena och i bakgrunden för att inte störa sjuksköterskan/sjuksköterskestudenten 

när hon/han utförde sårbehandlingen. Observatörerna ville att både 

sjuksköterskan/sjuksköterskestudenten och patienten skulle känna sig bekväma i 

situationen och agera så som de skulle gjort om de inte hade varit observerade. 
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Sjuksköterskan/sjuksköterskestudenten användes stundtals som översättare mellan 

patient och observatörer då de flesta patienter endast talade swahili vilket inte 

observatörerna gjorde. Observationerna skrevs ner för hand direkt efter varje 

observationstillfälle i personalrummet.  

 

5.4 Observatörens roll 

Alla individer upplever situationer på olika sätt och lägger märke till olika saker. 

Olsson och Sörensen (2007) menar att för att motverka observatörens egen förförståelse 

är det viktigt att ha tydliga observationspunkter speciellt då det finns flera observatörer. 

Författarna menar vidare att det är viktigt att inte låta den egna förförståelsen eller den 

personliga erfarenheten påverka forskningsresultatet. Under denna studies gång har 

observatörerna haft det i åtanke för att motverka förförståelse och dess eventuella 

påverkan på resultatet.  

 

5.5 Urval 

Totalt genomfördes 31 observationer där både sjuksköterskor och 

sjuksköterskestudenter observerades. Av de 31 observationerna genomförde en av 

observatörerna 17 observationer och den andra observatören 14 observationer.  

Inklusionskriterierna var att det skulle vara legitimerade sjuksköterskor eller 

sjuksköterskestudenter som arbetade med sårbehandling. Sjuksköterskestudenterna gick 

år ett, två eller tre. Val av sjuksköterska eller sjuksköterskestudent var inte bestämt 

sedan innan då de som arbetade och skulle göra sårbehandling tillfrågades och 

varierade från dag till dag beroende på när observationerna ägde rum. Observatörerna 

hade ingen förutbestämd önskan om vilka sjuksköterskor/sjuksköterskestudenter som 

skulle följas men försökte gå med olika sjuksköterskor/sjuksköterskestudenter varje dag 

för att få ett brett underlag.   

 

5.6 Dataanalys av kvalitativ data 

Det kvalitativa datamaterialet i denna studie analyserades med innehållsanalys och en 

deduktiv ansats inspirerad av Lundman och Hällgren-Graneheim (2008). Följande fyra 

steg beskriver bearbetning av de 31 observationsanteckningar som den öppna 

observationspunkten gav upphov till. 
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Steg 1. 

Bearbetningen påbörjades genom att vi som författare var för sig läste igenom det 

handskrivna materialet, som beskrev hur proceduren vid lokal sårbehandling 

genomfördes, flera gånger för att skapa sig en helhetsbild av det. 

Observationsanteckningarna skrevs sedan ner på dator i ett dokument som blev 10 sidor 

långt. Anteckningarna numrerades 1-31 för att vi efter analysen lätt skulle kunna 

härleda de framkomna koderna och kategorierna till de ursprungliga  

observationsanteckning.  

 

Steg 2.  

I observationsanteckningarna markerades därefter de stycken i anteckningarna som var 

relaterade till syftet. De markerade styckena diskuterades och 72 meningsenheter som 

var relaterade till proceduren vid lokal sårbehandling identifierades. De identifierade 

meningsenheterna låg sedan till grund för analysen.  

 

Steg 3.  

När meningsenheterna var identifierade påbörjades kondenseringen genom att 

författarna diskuterade de olika meningsenheterna och det viktigaste ur texten valdes ut 

för att texten skulle bli mer lätthanterlig. Författarna var noga med att inget väsentligt 

skulle försvinna under kondenseringen och läste därför grundligt igenom 

meningsenheterna flera gånger. 

 

Steg 4. 

De kondenserade enheterna abstraherades med koder som sammanfattade 

meningsenheternas huvudinnehåll. Alla koder skrevs ut på papper och lades på ett bord 

för att författarna skulle få en överblick över vilka koder som hade framkommit. 

Författarna diskuterade vad koderna ”berättade” och lade samman de koder som hade 

snarlikt innehåll med varandra. Ett mönster växte till slut fram och tre kategorier 

definierades.  

 

Under analysarbetet definierades kategorierna kontaminering av omgivning/material, 

smutsig rutin och ren rutin. 
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Tabell 1. Exempel på innehållsanalys 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Kategori 

19.1 Sjuksköterskan 

tar bort förbandet 

med rena handskar. 

Tar sedan i de 

sterila 

kompresserna med 

de smutsiga 

handskarna men 

kommer på att hon 

måste byta och gör 

detta till sterila 

handskar. Tar sedan 

de smutsiga 

kompresserna med 

de sterila 

handskarna. 

19.1 Tar i sterila 

kompresser med 

smutsiga handskar.  

Byter till sterila 

handskar och 

använder de 

nedsmutsade 

kompresserna. 

 

19.1 Kontaminerar 

sterilt material och 

omgivningen 

 

Kontaminering av 

omgivning/material 

19.4 Patienten visar 

ett förband på låret 

som sjuksköterskan 

inte sett. Hon byter 

inte handskar och 

tar av förbandet 

som nuddar både 

lakan och kläder. 

Drar tussarna fram 

och tillbaka genom 

såret. 

19.4 Upptäcker ett 

annat sår. Byter 

inte handskar vid 

ny omläggning.  

 

19.4 Samma 

handskar till olika 

sår 

 

Smutsig rutin 

5.1 Tar bort 

förband, byter 

handskar och rengör 

såret. 

5.1 Byter handskar 

mellan smutsig och 

ren procedur. 

 

5.1 Särskiljer 

smutsigt och rent 

 

Ren rutin 
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5.7 Dataanalys av kvantitativa data  

Det kvantitativa datamaterialet med fokus på hygienrutiner sammanställdes genom att 

antalet ja– och nej svar från de sju observationspunkterna räknades. De skrevs sedan 

ned på ett papper och båda författarna kontrollräknade svaren flera gånger. Resultatet 

fördes sedan in i ett excel-diagram för att få en grafisk överblick över resultatet (se 

figur 2. sida 15). 

 

6. ETISKA ASPEKTER 
Innan studien startade tillfrågades rektorn muntligen på sjuksköterskeprogrammet vid 

Tumaini University om godkännande att genomföra studien vilket bifölls. På 

avdelningen tillfrågades varje sjuksköterska och sjuksköterskestudent muntligt om det 

var möjligt att observatörerna fick följa med dem under passet. De sjuksköterskor och 

studenter som inte ville bli observerade respekterades och blev därför inte observerade. 

På grund av språkbarriärer ombads sjuksköterskan eller sjuksköterskestudenten att 

informera patienten om vilka observatörerna var, vad de hette och vart de kom ifrån. 

Patienterna tillfrågades inte om observatörerna fick närvara vid sårbehandlingen, likaså 

blev patienterna överlag inte tillfrågade om studenter fick närvara vid exempelvis 

undersökningar och behandlingar, utan detta ansågs vara en självklarhet.  

 

Allt material till denna studie har hållits inlåst när den inte bearbetats. Inga personer 

eller specifik avdelning har nämnts i studien för att eliminera risken för igenkänning. 

Olsson och Sörensen (2007) menar att forskningsmaterial ska förvaras där ingen 

obehörig kan ta del av det. Konfidentiellt material ska inte kunna härledas till den 

person eller den plats där informationen inhämtats. 

 

7. RESULTAT 
Den kvalitativa analysen resulterade i tre kategorier som belyser 

sjuksköterskornas/sjuksköterskestudenternas procedur vid lokal sårbehandling. De tre 
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kategorierna presenteras under varsin rubrik med tillhörande citat från 

meningsenheterna.  

 

7.1 Kontaminering av omgivning/material 

I denna kategori beskrivs hur den öppna observationspunkten (se bilaga 2.) återger hur 

sjuksköterskan/sjuksköterskestudenten hanterade det sterila materialet och 

kontaminerade sin omgivning. 

 

Sjuksköterskan/sjuksköterskestudenten gjorde i ordning den sterila brickan på ett rent 

sätt med handskar för att inte kontaminera de sterila instrumenten. Däremot användes 

samma sterila tyg, som de sterila instrumenten förpackades i och som användes som 

underlägg vid behandling, till flera patienter. Detta kontaminerade därför direkt de i 

övrigt sterila instrumenten och förbanden. Under sårbehandlingar kunde 

sjuksköterskan/sjuksköterskestudenten gå ifrån patienten med sina smutsiga handskar, 

gå ut ur patientsalen eller gå till andra patienter, sedan komma tillbaka och fortsätta. 

Det hände även att sjuksköterskan/sjuksköterskestudenten rörde vid sterila 

material/förband med sina smutsiga handskar och använde dem sedan till nästa patient 

som sterilt material. Även annat material såsom till exempel lakan, hanterades ofta så 

att de kontaminerades och sedan kontaminerade annat i omgivningen. 

 

”… Hon vill byta patientens lakan och går till en annan patients säng, hämtar ett lakan 
hon lagt där tidigare under morgonen. Hon har även på sig kontaminerade handskar. 
Dock byts inte lakanet. Lakanet läggs tillbaks bland de rena lakanen…” (18.2) 
 

 

7.2 Smutsig rutin 

I denna kategori beskrivs hur den öppna observationspunkten (se bilaga 2.) återger hur 

sjuksköterskan/sjuksköterskestudenten utförde lokal sårbehandling på ett sätt som 

resulterade i att såret inte blev rent eller förblev rent på grund av en smutsig rutin. 

 

Sjuksköterskan/sjuksköterskestudenten bytte inte handskar efter att ha smutsat ner dem 

då hon/han tog bort patientens smutsiga förband, utan såren tvättades rena med samma 

handskar och lades om. Öppna sår lades inte om efter att ha rengjorts utan de lämnades 
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som de var och patientens lakan, som kunde vara smutsigt eller blodigt, lades direkt 

över såret. Sjuksköterskan/sjuksköterskestudenten drog även samma tussar fram och 

tillbaka i såren och drog på så sätt runt smutsen. Samma handskar och/eller tuss 

användes även till olika sår.  

   

”Använder samma tuss till både ögon och läppar” (15.2) 

 

”Byter ej handskar mellan smutsig och ren procedur” (2.3) 

 

7.3 Ren rutin 

I denna kategori beskrivs hur den öppna observationspunkten (se bilaga 2.) återgav hur 

sjuksköterskans/sjuksköterskestudenten utförde lokal sårbehandling på ett rent sätt 

genom en ren rutin. 

 

Sjuksköterskan/sjuksköterskestudenten bytte handskar efter att ha smutsat ner de rena 

handskarna vid borttagning av förband. Hon/han använde nya handskar för att rengöra 

såret och sätta på nytt förband. Sjuksköterskan/sjuksköterskestudenten tvättade även 

händerna efter att ha tagit bort förbandet och innan hon satte på nya sterila handskar 

inför rengöringen av såret.  

 

”Tar bort patientens förband med handskar. Byter till sterila handskar på sterilt sätt 
och rengör såret.” (27.1) 

 

 

7.4 Resultat från observationspunkter 

Det deskriptiva datamaterialet som beskrev hygienrutinerna visade att vid 8 av 31 

observerade tillfällen tvättade sjuksköterskan eller sjuksköterskestudenten händerna 

före sårbehandling. Vid 17 av 31 tillfällen användes sterila material/förband och vid 9 

av 31 tillfällen hanterades det sterila materialet på ett sådant sätt att det förblev sterilt. 

Vid 7 av 31 observerade tillfällen användes skyddsförkläde av tyg och av de 7 

tillfällena då skyddsförkläde användes byttes det ej mellan patienterna. Vidare visade 

datamaterialet att vid 31 av 31 observerade tillfällen användes handskar vid 
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sårbehandlingen och vid 30 av 31 observerade tillfällen byttes handskar mellan 

patienterna.  

 

I figur 2. redovisas resultatet från observationspunkterna (se bilaga 1.) Resultatet anges 

i hur många som svarat ja och hur många som svarat nej.  

 

 
 

Figur 2. Resultat från de sju observationspunkterna  
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8.1 Metoddiskussion 

8.1.1 Studiens design 

Till en början planerades en observationsstudie med etnografisk ansats. När 

datainsamlingen påbörjades gjordes två pilotobservationer där det framkom att ett antal 

observationspunkter behövde upprättas för att underlätta datainsamlingen. 

Observationspunkterna underlättade även för att vi som observatörerna skulle kunna 

titta på samma saker trots att vi gick med olika sjuksköterskor/sjuksköterskestudenter. 

Punkterna diskuterades fram utifrån studiens bakgrund och visade sig ge en bra struktur 

till datainsamlingen. Vi förstod senare att punkterna ändrat studiens ansats då 

datainsamlingen istället bestod av strukturerade observationer med ja och nej svar. En 

punkt förblev dock en öppen observationspunkt som bearbetades med innehållsanalys. 

Resultatet av detta blev att metoden ändrades från en observationsstudie med 

etnografisk ansats till en observationsstudie med både kvantitativ och kvalitativ ansats. 

Vi har reflekterat över att vår brist på erfarenhet av att göra en studie resulterade i att 

metoden inte var tillräckligt genomtänkt. Om vi gör fler studier i framtiden kommer vi 

att ha en väl genomarbetad metod klar innan vi genomför datainsamlingen.  

 

8.1.2 Dataanalys 

Vid dataanalysen av observationspunkterna med fokus på hygienrutiner togs två 

punkter bort som inte svarade på syftet. Punkterna var ”hur ofta genomförs 

sårbehandling?” och ”hur ofta byts patienternas lakan?”. Punkterna ansågs när de 

upprättades vara relevanta men vid analysen ansågs de inte fullt relaterade till syftet. 

Dataanalysen av det kvalitativa datamaterialet har i denna studie beskrivits noggrant för 

att tillförlitligheten skulle bli så hög som möjligt vilket styrks av Lundman och 

Hällgren-Graneheim (2008). Författarna beskriver vidare att tillförlitligheten ökar när 

två forskare gemensamt genomför analysen. I denna studie har därför datamaterialet 

lästs igenom och bearbetats noggrant av båda författarna till studien. Thorén-Jönsson 

(2008) beskriver att då datainsamlingen kommit till det stadium då den inte längre 

tillför ny information är den ”mättad” och då kan datainsamlingen avslutas.  

Datainsamlingen till denna studie ägde rum under sju dagar varav en dag gick till 

pilotobservationerna. Efter sex dagar ansågs tillräckligt material ha samlats in och 

materialet vara ”mättat”. Pilhammar-Andersson (2008) menar att då slutsatser dras från 

två olika ansatser, som sker vid metodtriangulering, skapas en starkare grund än då 
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enbart en typ av data ligger till grund för resultatet. Det krävs dock att de olika 

ansatsernas resultat pekar åt samma håll. I denna studie användes metodtriangulering 

och i detta fall pekade resultaten från de båda ansatserna i samma riktning vilket styrker 

resultaten.  

 

Det förekom att samma sjuksköterska/sjuksköterskestudent observerades mer än en 

gång, vilket berodde på att det antal sjuksköterskor/sjuksköterskestudenter som 

genomförde sårbehandling varierade under de tillfällen då observationerna gjordes. 

Detta innebar att vid vissa tillfällen kunde vi byta sjuksköterska/sjuksköterskestudent 

att observera under dagen men vid andra tillfällen fanns enbart två eller tre 

sjuksköterskor/sjuksköterskestudenter att observera. 

 

8.1.3 Observationer  

Studiens utgångspunkt var att endast observera sjuksköterskor men tidigt framkom det 

att även sjuksköterskestudenterna utförde sårbehandlingar utan handledning. För att få 

ihop tillräckligt med datamaterial till studien observerades därför även 

sjuksköterskestudenterna då de ofta var överrepresenterade på avdelningen. 

Sjuksköterskorna/sjuksköterskestudenterna var oftast hjälpsamma och positivt inställda 

till att vi som observatörer var närvarande på avdelningen. Vid några tillfällen blev vi 

tillfrågade om vi kunde utföra sårbehandling. Då vi förklarade att vi endast var där för 

att observera, upplevde vi att viss personal ställde sig frågande till vad vi gjorde där. De 

undrade om vi jämförde vården de bedrev med vården i Sverige. Vi var noga med att 

förklara att det inte var syftet men vi kunde ibland känna att vi fick försvara oss. 

Eventuellt hade detta kunnat förhindras om vi själva utfört några sårbehandlingar eller 

berättat exakt vad syftet med studien var. Pilhammar-Andersson (2008) beskriver dock 

risken med att forskaren blir alltför involverad och deltagande i aktiviteter vilket kan 

leda till att forskaren lätt identifierar sig med de som ska observeras och att denne då 

riskerar att inte se det som verkligen sker. I denna studie ville vi som observatörer inte 

tala om vårt syfte på grund av att sjuksköterskorna/sjuksköterskestudenterna möjligen 

inte agerat naturligt om de känt till syftet. Polit och Beck (2010) skriver att forskarna 

inte behöver berätta för de observerade vad de ska observera då det kan bidra till att de 

observerade agerar på ett sätt som de annars inte skulle gjort.  

 



 

  19 

Observatörerna gick inte tillsammans vilket delvis berodde på att fler observationer då 

kunde genomföras men även för att inte situationen skulle påverkas mer än vad den 

redan gjorde. Vi som observatörer från ett annat land och med en annan hudfärg väckte 

uppmärksamhet så fort vi klev in på avdelningen och speciellt när vi skulle observera 

sjuksköterskan/sjuksköterskestudenten och patienten. Pilhammar-Anderson (1996) 

beskriver att forskaren alltid påverkar det sammanhang hon eller han är i även om 

forskaren är accepterad av de som ska observeras. Genom att gå var för sig hoppades vi 

att vår påverkan på situationen minskade. 

 

Observationerna skrevs ner efter varje observationstillfälle vilket kan ha medfört att vi 

av misstag utelämnade vissa detaljer. Dock var denna metod att föredra då alternativet 

hade varit att skriva anteckningarna under själva observationstillfället. Vi befarade att 

det hade kunnat få sjuksköterskan/sjuksköterskestudenten och patienten att känna sig 

ännu mer iakttagna än vad de redan var och att det hade skapat en situation där de inte 

agerat naturligt. Pilhammar-Andersson (1996) styrker detta och menar att det kan 

uppfattas störande för de observerade när anteckningar förs simultant med själva 

observationen. De som observeras kan uppföra sig på ett sätt som de annars inte skulle 

uppfört sig på och för att motverka detta kan observatörerna därför skriva 

anteckningarna i ett senare skedde i avskildhet.  

 
8.1.4 Förförståelse 

Det kan vara svårt att helt bortse från sin förförståelse. I denna studie hade vi som 

observatörer en pågående diskussion under datainsamlingsperioden och under 

analysarbetet för att motverka att personliga upplevelser och förförståelse inverkat på 

resultatet. Nyström och Dahlberg (2001) poängterar att forskaren behöver gå in i en 

forskarroll och lämna sin personliga roll för att kunna se forskningsfältet som det visar 

sig för betraktaren. Då denna studie genomfördes i ett land med en annan kultur, 

samhällsstruktur, ekonomi och därmed sjukvård än vad vi var vana vid reflekterade vi 

hela tiden över vår förförståelse för att inte ”jämföra” vården i Sverige med vården i 

Tanzania. Vården i Tanzania såg annorlunda ut än vad den gör i Sverige vilket till stor 

del berodde på bristen på resurser och därför var det lätt att tänka att vården i 

Sverige/västvärlden är ”bättre”.  
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Vid studier som genomförs i en annan kultur än den som observatören kommer ifrån 

bör observatören även vara medveten om hur kulturen färgar dennes förhållningssätt. 

Hanssen (1998) menar att vid möten med andra människor, oavsett om de kommer från 

den egna eller en annan kultur, möts olika kulturer. Observatören behöver därför vara 

uppmärksam på hur detta påverkar dennes syn och förhållningssätt till det observerade. 

Först i mötet med andra kulturer blir personen medveten om sina egna traditioner, 

beteende och idéer och att de ofta anger ett ”rätt” sätt att leva. Vidare menar författaren 

att vid interkulturella möten har människor ofta en kulturrelativistisk inställning eller en 

kulturetnocentrisk inställning. Vid en kulturrelativistisk inställning anses alla kulturer 

jämlika och det finns ett intresse att lära och ta del av den andra kulturen och försöka 

förstå varför personer från den kultur tänker och handlar som de gör. Vid en 

kulturetnocentrisk inställning däremot anses den egna kulturen vara den enda rätta 

kulturen och intresset att förstå andra kulturer fattas. Med denna uppfattning uppstår lätt 

feltolkningar, fördömanden och konflikter. Människan reflekterar sällan över den egna 

kulturens normer och värderingar förrän det hon/han anser som gott och viktigt 

ifrågasätts. 

8.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva de basala hygienrutinerna vid sårbehandling på en 

avdelning vid KCMC i Tanzania. Resultatet visade att sjuksköterskorna och 

sjuksköterskestudenterna inte uppfyllde de riktlinjer för hygienrutiner som KCMC har, 

inte heller följdes de riktlinjer som WHO förespråkar. Vi anser att syftet med studien 

har besvarats då en bild av hur de basala hygienrutinerna bedrevs klart framstod. Då 

studien enbart genomförts på en avdelning vid KCMC är dock resultatet inte 

generaliserbart för hela sjukhuset. 

 

Resultatet visade att det fanns sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter som uppfyllde 

kraven på basala hygienrutiner. Däremot visade resultatet även att vid upprepade 

tillfällen brast de basala hygienrutinerna på den avdelning där observationerna 

genomfördes. En förklaring till detta kan vara att det inte fanns tillräckligt med resurser 

och detta styrks av WHO (2009c) som skriver att det varje år spenderas 68 US dollar  

per person på hälso- och sjukvård i Tanzania. Exempelvis fanns inga engångsförkläden 

eller tillräckligt med sterila omläggningsset vilket bidrog till att samma set användes till 

flera patienter. En annan förklaring kan vara att sjuksköterskeutbildningen inte har 
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tillräckligt fokus på basala hygienrutiner och/eller att studenterna inte får tillräcklig 

handledning på sina praktikplatser. På avdelningen gick de flesta 

sjuksköterskestudenter själva helt utan handledare oavsett hur många år de studerat. 

 

Resultatet visade att flertalet sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter inte tvättade 

sina händer innan sårbehandling. Detta trots att de nationella riktlinjer som KCMC 

följer, anger att inför varje situation där personalen kommer i direkt kontakt med en 

patient ska de tvätta händerna samt varje gång de sätter på sig sterila handskar (The 

United Republic of Tanzania, Ministry of Health and Social Welfare, 2007). En 

förklaring till detta kan vara att då vi bad om att få se riktlinjerna fick vi till svar att det 

inte fanns några. Vi blev hänvisade till en annan avdelning men inte heller där fanns 

riktlinjer. Det tog oss nio veckor att finna riktlinjerna vilket slutligen skedde av en 

slump. Creedon (2005) menar att det finns evidensbaserade riktlinjer för att förbättra 

handhygien hos personal inom vården men runt om i världen är följsamheten till 

riktlinjerna låg vilket även var tydligt i denna studies resultat. Vidare beskriver Creedon 

att om riktlinjerna följs skulle det minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner 

med upp till en tredjedel. Även Bissett (2010) understryker att den viktigaste åtgärden 

för att minska spridningen av bakterier är att vara noga med handhygienen.  

 

Tanzanias nationella riktlinjer för handhygien (The United Republic of Tanzania, 

Ministry of Health and Social Welfare, 2007) anger att antiseptisk handdesinfektion ska 

användas och att det ger en bättre rengöring än vanlig tvål. På avdelningen fanns dock 

ingen antiseptisk handdesinfektion vilket bidrog till att tvätt av händer mellan patienter 

blev av ännu större vikt. Enligt WHO:s kampanj SAVE LIVES: clean your hands är 

patienter som får vårdrelaterade infektioner väldokumenterade inom hälso- och 

sjukvården. Detta kan dock lätt förebyggas med god handhygien vid rätt tillfälle och på 

rätt sätt (WHO, 2011b). WHO menar även att en god handhygien är det mest effektiva 

sättet att minska vårdrelaterade infektioner och för att öka patientsäkerheten (WHO, 

2011c). 

 

Vidare visade resultatet att sjuksköterskorna och sjuksköterskestudenterna 

kontaminerade sin omgivning när de genomförde sårbehandling och att användandet av 

skyddsförkläden var lågt. Av de som använde skyddsförkläde var det ingen som bytte 

förkläde mellan patienterna utan de använde samma skyddsförkläde av tyg under hela 
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arbetspasset.  Ransjö och Åneman (2006) beskriver att indirekt kontaktsmitta sker via 

en person till en annan genom bland annat föremål såsom utrustning, sängbord och 

dörrhandtag som blivit kontaminerade med ämnen från exempelvis sår, blod, avföring 

etc.. Författarna beskriver även att förorenade arbetskläder är den mest betydelsefulla 

anledningen till att smitta sprids näst efter kontaktsmitta via händer. Den smittdos som 

personalen via sina kläder kan föra från en patient till en annan är 50 gånger högre än 

den luftburna smittan. Personalens kläder blir nersmutsade med mikroorganismer i 

kontakten med patienter eller med material som är orena men smittspridningen kan 

minskas med 20-100 gånger om ett skyddsförkläde av tyg används. Kramer, Schwebke 

och Kampf (2006) beskriver att beroende på vad för bakterie det är kan vissa bakterier 

överleva på ytor, golv och sängkläder i allt från några få timmar till flera månader. 

Detta visar på att sjuksköterskorna och sjuksköterskestudenterna behöver vara 

medvetna om hur bakterier sprids för att smittspridningen ska minska. Då avdelningen 

ofta var överbelagd och patienternas sängar stod nära varandra var det lätt för 

bakterierna att spridas mellan patienterna. Kramer et al. (2006) menar vidare att för att 

minska smittspridning via den närmaste omgivningen krävs det att omgivningen 

desinficeras regelbundet. Bissett (2010) beskriver att miljön spelar en roll i att 

infektioner sprids och att det påverkat utvecklingen av rengöringsmetoder. Då 

förekomsten av multiresistenta bakterier ökat menar författaren att sjukvårdspersonal 

nu behöver rikta in sig på att förebygga att multiresistenta bakterier sprids, snarare än 

att behandla dem. Att minska infektionsspridningen via kläder, sängkläder och 

omgivningen är ett tillvägagångssätt för att förebygga spridning av bakterier.  

 

I denna studie har en övervägande del av sjuksköterskorna och 

sjuksköterskestudenterna bytt handskar mellan patienterna. Ransjö och Åneman (2006) 

beskriver att handskar alltid ska bytas mellan patienter annars ökar risken för 

bakteriespridning. Författarna menar att handskar även ska bytas mellan orena och rena 

moment exempelvis vid såromläggningar. Även långvarig användning av handskar 

resulterar i att en ren rutin ofta övergår till en smutsig rutin. I denna studie observerades 

att sjuksköterskorna och sjuksköterskestudenterna oftast använde sig av en smutsig 

rutin vilket innebär att handskar inte byttes mellan oren och ren procedur. Lindholm 

(2003) menar att vid en ren rutin ska arbetet utföras aseptiskt vilket innebär att det rena 

hålls rent och vid rengöring ska inte samma material användas omväxlande mellan 

smutsigt och rent.  
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8.3 Slutsats 

Det var tydligt genom hela resultatet att de basala hygienrutinerna på den observerade 

avdelningen inte följdes vilket kan resultera i att bakterier sprids och i längden kan leda 

till vårdrelaterade infektioner. Att vårdrelaterade infektioner sprids genom bristande 

basala hygienrutiner är väldokumenterat samt att de kan leda till långvarig sjukdom och 

i värsta fall döden och dessa konsekvenser drabbar både den enskilda individen och 

samhället hårt. Vi tror att följsamheten till de basala hygienrutinerna hade varit högre 

om de riktlinjer som sjukhuset följer varit lätt tillgängliga och väl synliga för alla på 

avdelningen.  

 

8.4 Klinisk betydelse 

Då det är väl känt att följsamheten till basala hygienrutiner är låg i hela världen och de 

konsekvenser det kan ge upphov till kan bli både långvariga och kostsamma är det 

därför av vikt att alla inom hälso- och sjukvården arbetar för att förebygga dem oavsett 

var i världen vårdarbete bedrivs. På den observerade avdelningen skulle resultatet från 

denna studie kunna bidra till en ökad medvetenhet om hur de basala hygienrutinerna 

bedrivs. Ledningen för KCMC skulle kunna använda studiens resultat till att se över 

hur de basala hygienrutinerna följs på hela sjukhuset och se över hur följsamheten till 

dem kan förbättras. Förhoppningsvis skulle det kunna minska vårdrelaterade 

infektioner och därmed antalet patienter som vårdas för dessa infektioner.  

 

8.5 Förslag på vidare forskning/utveckling 

Då denna studie är relativt begränsad i sin omfattning vore det intressant att göra en 

utökad studie med liknande syfte vilket skulle kunna ge en generaliserbar bild av hur 

situationen på hela sjukhuset ser ut. En undersökning av kunskapsläget bland 

vårdpersonalen hade kunnat visa vad de har för kunskaper om basala hygienrutiner, 

infektionsspridning och hur spridningen kan förebyggas. Vidare studier skulle kunna 

ligga till grund för både förändringsåtgärder på sjukhuset och på 

sjuksköterskeutbildningen.  
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BILAGA 1 
 

Underlag för observationer  

1. Tvättar sjuksköterskan/sjuksköterskestudenten sina händer innan 

sårbehandling? 

2. Använder sjuksköterskan/sjuksköterskestudenten handskar vid sårbehandling? 

3. Använder sjuksköterskan/sjuksköterskestudenten skyddsförkläde vid 

sårbehandling? 

4. Använder sjuksköterskan/sjuksköterskestudenten sterila instrument och sterila 

förband vid sårbehandling? 

5. Hanteras de sterila instrumenten och sterila förbanden på ett sätt så att de förblir 

sterila under sårbehandlingen? 

6. Byter sjuksköterskan/sjuksköterskestudenten handskar mellan patienter? 

7. Byter sjuksköterskan/sjuksköterskestudenten förkläde mellan patienter? 
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BILAGA 2 
 

Öppen observationspunkt: 

1. Hur genomförs proceduren vid lokal sårbehandling (sårrengöring)? 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

 

 
 

 


