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Sammanfattning 

Bakgrund: Basala hygienrutiner och klädregler är en säkerhetsåtgärd både för patienten och vårdpersonalen. 

Alla patienter har rätt till säker vård med en god hygienisk standard. God hygien är elementärt i arbetet med 

att motverka smittspridning och förebygga vårdrelaterade infektioner.  

 

Metod: En intervjustudie med deskriptiv design och en induktiv kvalitativ ansats. Undersökningsgruppen 

omfattar 11 distriktssköterskor från totalt fyra av åtta inkluderade hälsocentraler. 

Syfte: Undersöka distriktssköterskors erfarenhet av och reflektioner kring att arbeta utifrån basala 

hygienrutiner och klädregler. 

Resultat: Syftet med att arbeta utifrån basala hygienrutiner och klädregler är att motverka smittspridning för 

att skydda patienten och distriktssköterskorna. Att arbeta utifrån basala hygienrutiner och klädregler 

uttrycktes vara en självklarhet i alla situationer,  kombinationen av sunt förnuft och erfarenhet var grunden 

för hur och när distriktssköterskorna arbetar utifrån basala hygienrutiner och klädregler. Det fanns ting som 

distriktssköterskorna angav inverkade på hur noga de arbetade utifrån basala hygienrutiner och klädregler, 

flera av distriktssköterskorna poängterade att attityden gentemot basala hygienrutiner och klädregler samt 

tidspress och arbetsbelastning är det som inverkar mest.  

 

Slutsats: Distriktssköterskorna upplevde att det lätt kunde uppstå brister i hur och när de arbetade utifrån 

basala hygienrutiner och klädregler dock eftersträvades alltid följsamhet. För att tillgodose patienternas 

lagstadgade rätt till en säker vård av god hygienisk standard behöver inte bara distriktssköterskor utan hela 

primärvården kontinuerlig sträva efter att arbeta utifrån basala hygienrutiner och klädregler. 
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Abstract  

Background: Basic hygiene routines and clothing regulations is a safety precaution for the patient and 

healthcare-staff, all patients have the right to safe care with good hygiene standard. Good hygiene is 

elemental in the efforts to prevent spread of disease and healthcare-associated infections. 

 

Method: An interview study with a descriptive design and an inductive qualitative approach. The research-

group contains 11 district-nurses from four of the eight included health-centres. 

 

Aim: Investigate district nurses experience of and reflections on working on the basis of basic hygiene 

routines and clothing regulations.   

 

Results: The aim of working according to basic hygiene routines and clothing regulations is to prevent 

spread of disease to protect the patient and the district-nurses. Working according to basic hygiene routines 

and clothing regulations was considered a matter of course in all situations, combination of commonsense 

and experience where the basis for how and when district-nurses worked according to basic hygiene routines 

and clothing regulations. Several district-nurses indicated that the attitude against basic hygiene routines and 

clothing regulations, time-pressure and workload had impact on how thoroughly district-nurses worked 

according to basic hygiene routines and clothing regulations. 

  

Conclusion: Flaws regarding how and when district-nurses worked according to basic hygiene routines and 

clothing regulations easily occur even though compliance where always pursued. To accommodate the 

patients statutory rights to safe care of good hygienic standard not only district-nurses but the whole primary 

care needs to strive to work according to basic hygiene routines and clothing regulations. 
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Introduktion 

God hygien inom hälso- och sjukvård är en elementär del i arbetet med att motverka smittspridning och 

förebygga vårdrelaterade infektioner (VRI) (Socialstyrelsen 2006). Redan under 1800-talet var det tre 

individer som arbetade inom hälso- och sjukvård som såg sambandet mellan att god hygien förebygger 

smittspridning. Dessa tre individer var Florence Nightingale, Oliver Wendell Holmes och Ignaz 

Semmelweis  (Florence Nightingale Museum 2017; Nuland 2003; Sagnér 1980). 

Florence Nightingale tjänstgjorde som sjuksköterska under Krimkriget, Nightingales insatser för förbättring 

av hygien och renlighet resulterade i lägre förekomst av infektioner samt en 40 procentig minskning av 

dödligheten bland soldaterna (Ericson 1995). Nightingales livslånga arbete betonar vikten av renlighet och 

hygien för att förhindra smittspridning och förebygga VRI (Florence Nightingale Museum 2017). 

Läkaren Oliver Wendell Holmes, arbetade i mitten av 1800-talet bl.a. för att förebygga barnsängsfeber 

genom att förbättra läkares och barnmorskors hygienrutiner vid förlossning. Holmes menade att god hygien 

förebyggde smittspridning t.ex. förordade han byte av arbetskläder och tvätt med klorkalklösning (Sagnér 

1980). Läkaren Ignaz Semmelweis arbetade i Wien under 1800-talet, han uppmärksammade att barnsängs- 

dödligheten var högre om en läkare istället för en barnmorska utfört förlossningen. Semmelweis hypotes var 

att detta berodde på att läkarna obducerade, i försök att minska förekomsten av barnsängsfeber ålades läkare 

att utöver handtvätt rengöra händerna med klorvatten efter de obducerat. Denna åtgärd minskade 

förekomsten av och dödsfallen relaterat till barnsängsfeber med cirka 90 procent (Ericson & Ericson 2009; 

Nuland 2003). Därmed drog Semmelweis slutsatsen att handhygien förebygger VRI (Boyce & Pittet 2002). 

 

Vårdrelaterade infektioner 

Patienten kan ådra sig vårdrelaterade infektioner (VRI) vid kontakt med en hälso- och sjukvårdsinrättning  

(World Health Organization 2016b). VRI var 2014 den vanligaste vårdskadan i Sverige 

(Folkhälsomyndigheten 2016; Sveriges Kommuner och Landsting 2014). VRI är ett internationellt 

patientsäkerhetsproblem som årligen förorsakar lidande, höga kostnader, förlängd sjukhusvistelse, ökad 

antibiotikaresistens, samhällsekonomisk problematik och onödig död (Folkhälsomyndigheten 2016; 

Sveriges Kommuner och Landsting 2014; World Health Organization 2016b). 

 

Årligen avlider cirka 1.500 patienter i Sverige (Smittskyddsinstitutet 2013) och cirka 37.000 patienter inom 

EU relaterat till VRI. Cirka 11 procent (cirka 7 miljarder) av kostnaderna för somatisk sjukvård i Sverige är 

relaterat till VRI (Sveriges Kommuner och Landsting 2017). Av de patienter som ådrar sig en VRI får 

majoriteten behandling med antibiotika, att förebygga VRI minskar användningen av antibiotika vilket i 

förlängningen motverkar resistensutvecklingen mot antibiotika (Socialstyrelsen 2015). 

Enligt Socialstyrelsen är basala hygienrutiner och klädregler (BHK) den främsta åtgärden gällande att 

motverka smittspridning och förebygga VRI (Socialstyrelsen 2006). 
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Ökad antibiotika resistens 

Resistensutveckling mot antibiotika har inverkan på välfärd, miljö, ekonomi samt på hälsan hos både 

människor och djur. Förutom att resistensutveckling är en patientsäkerhetsrisk och ett samhällsekonomiskt- 

problem är resistensutvecklingen dessutom, av socialstyrelsen, ansedd som en arbetsmiljörisk för hälso- och 

sjukvårdspersonal. Tre typer av bakterier är särskilt omtalade med hänseende till resistensutveckling: MRSA 

(Meticillinresistent Staphylococcus aureus), ESBL (extended spectrum betalactamases) och VRE (Vanko-

mycinresistensta enterokocker) (Socialstyrelsen 2015). I Sverige är samhällsförvärvad MRSA vanligare än 

att patienten fått MRSA från / inom hälso- och sjukvården (Ringberg, Petersson, Walder & Johansson 2006). 

MRSA orsakad VRI leder till hög sjuklighet med längre vårdtider, ökad risk för dödsfall samt ökade 

kostnader för hälso- och sjukvården som resultat (Cummings, Anderson & Kaye 2010; Skov & Jensen 

2009).  I en svenska studie angående kostnaderna för hälso- och sjukvården vid ett utbrott med resistenta 

bakterier på ett svenskt sjukhus, uppmättes kostnaden till cirka 3 miljoner euro (Ransjö et. al. 2010). 

 

Vårdhygien  

Alla patienter har rätt till säker vård vilket utifrån vårdhygien innebär att allt hälso- och sjukvårdarbete ska 

utföras med en god hygienisk standard (SFS 1982:763). Allt hälso- och sjukvårdsarbeta ska utföras utifrån 

vetenskap samt beprövad erfarenhet, inom vårdhygien innebär detta att all hälso- och sjukvårdspersonal ska 

arbeta utifrån basala hygienrutiner och klädregler (BHK) (SFS 1982:763; SFS 2013:1020; Socialstyrelsen 

2006). BHK är dels en säkerhetsåtgärd för patienten men också en säkerhetsåtgärd för hälso- och 

sjukvårdspersonal, att arbeta utifrån BHK är ett kvalitetsarbete (Socialstyrelsen 2006). Hälso- och 

sjukvårdspersonalens säkerhet omfattas dessutom av arbetsmiljölagen, enligt arbetsmiljölagen är det 

arbetsgivarens ansvar att tillhandahålla den skyddsutrustning och det material som personalen är ålagd att 

använda. Dock är varje enskild person som jobbar inom hälso- och sjukvård personligt ansvarig för att 

använda den skyddsutrustning och det material som de är ålagda att använda (AFS 2005:1). 

 

Basala hygienrutiner och klädregler 

Socialstyrelsen har definierat hygienkrav som ska efterföljas av all hälso- och sjukvårdspersonal vid arbete 

som medför risk för att smittämnen överförs, såsom vid all typ av fysisk kontakt med patienter (SOSFS 

2015:10). Hygienkraven omfattar arbetskläder, skyddsmaterial (skyddsförkläde, handskar, mask/visir), att 

underarmar och händer ska vara fria från alla typer av accessoarer, att naglar ska var korta samt utan 

nagellack eller dylikt konstgjort material, handhygien (handtvätt och handdesinfektion). Socialstyrelsen 

(2006) framhäver att smittspridning kan ske från patienten till personalen samt från personalens händer och / 

eller kläder till patienten. Socialstyrelsen (2006) poängterar också behovet av att personalen regelbundet 

erhåller utbildning angående basala hygienrutiner och klädregler (BHK). 
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Arbetskläder, skyddskläder och skyddsutrustning 

Om risk för stänk av kroppsvätskor finns ska visir eller dylikt användas. Vid risk för eller förekomst av 

allvarlig luftburen smitta ska andningsskydd användas. För att möjliggöra korrekt handhygien samt för att 

främja god hygien ska arbetskläder vara kortärmade (sluta ovanför armbågen), bara användas på arbetet, 

bytas dagligen eller oftare vid behov (AFS 2005:1; SOSFS 2015:10). Det näst vanligaste sättet som smitta 

överförs mellan personal och patient är via personalens arbetskläder, smittspridning till patient via 

arbetskläder är cirka 50 gånger högre än smittspridning till patienten via luftsmitta. Arbetskläder fungerar 

som ett barriärskydd för personalen, arbetskläderna skyddar personalen i cirka 6 timmar (vid intensivvård). 

De områden på arbetsdräkten som främst exponeras och därför har högst förekomst av smittämnen är 

bröstet, magen, axlar samt rygg (Socialstyrelsen 2006). Gaspard et. al. (2009) samt Perry, Marshall och 

Jones (2001) har studerat förekomsten av smitta på arbetskläder. Dessa studier överensstämmer med det som 

Socialstyrelsen (2006) beskriver, d.v.s. att arbetskläder blir kontaminerade med smitta vid direktkontakt med 

en patient eller ett föremål som bär på smitta. I studien av Gaspard et. al. (2009) har även kontroll gjorts 

angående på vilken del av arbetsdräkten det förekommer mest smitta vilket var på bröstet, magen samt i 

arbetsklädernas fickor. Perry, Marshall och Jones (2001) har i sin studie jämfört förekomsten av bakterier på 

arbetskläder som använts en dag med arbetskläder som använts flera dagar, betydligt mer bakterier hittades 

på arbetskläder som använts mer än en dag. 

 

Plastförkläde eller patientbunden skyddsrock ska användas vid kontakt med patienten och / eller vid risk för 

kontakt med kroppsvätskor (AFS 2005:1; SOSFS 2015:10). Skyddskläder minskar exponeringen av 

arbetskläderna för smitta vilket i förlängningen minskar smittspridning. Att använda en patientbunden 

tygrock som skydd minskar förekomsten av kontaktsmitta på arbetskläderna mellan 20 och 100 gånger, hur 

pass stort skydd denna tygrock ger är beroende av mängden väta såsom kroppsvätskor. Användning av ett 

engångsplastförkläde resulterar i cirka 30 gånger mindre förekomst av kontaktsmitta på kläderna. En fördel 

med plastförkläde jämfört med tygrock är att plasten skyddar bättre mot väta såsom kroppsvätskor 

(Socialstyrelsen 2006). 

 

Hår 

Långt hår ska alltid sättas upp vid hälso- och sjukvårdsarbete (AFS 2005:1; SOSFS 2015:10). I en studie 

som gjordes 1965 konstaterades att håret kan kontamineras av bakterier och resultera i indirekt kontaktsmitta 

mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patient (Summers, Lynch & Black 1965). 

 

Handhygien och handskar 

Alkoholbaserat handdesinfektionsmedel ska användas omedelbart före och efter vård- eller omsorgsmoment 

samt efter användning av skyddshandskar. Vid synlig smuts samt om patienten kräkts och / eller har diarré 

ska händerna tvättas med tvål och vatten innan handdesinfektion. Engångshandskar ska användas vid risk 
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för kontakt med kroppsvätskor, händerna ska vara torra när handskarna sätts på, handskar ska bytas mellan  

samt slängas direkt efter varje arbetsmoment. Personalen ska ej använda ringar eller armband, bandage, 

förband, stödskenor eller motsvarande och naglarna ska vara korta samt fria från konstgjort material (AFS 

2005:1; SOSFS 2015:10). Enligt Socialstyrelsen är vanligaste sättet smitta sprids inom vården via 

personalens händer (Socialstyrelsen 2006). World Health Organization (WHO) har framställt de första 

internationella riktlinjerna för god handhygien inom hälso- och sjukvård. WHO arbetar internationellt med 

att förebygga smittspridning och minimerar förekomsten av VRI, främst genom förbättrad handhygien 

(World Health Organization 2016a). Enligt Allegranzi et. al. (2013) samt McLaws, Pantle, Fitzpatrick och 

Hughes (2009) förbättrades handhygien signifikant hos sjuksköterskor vid införande av WHO:s handhygien 

rutin. Studierna visade också att handhygien hos läkare förbättrades, dock var förbättringen inte signifikant. 

 

God handhygien hos hälso- och sjukvårdspersonal är det bästa och mest effektiva sättet att förebygga 

smittspridning och minimera förekomsten av VRI (Allegranzi & Pittet 2009; Lam, Lee & Lau 2004; Pittet 

2001; Pittet et. al. 2000), dock visar flera studier att handhygien är den åtgärd som hälso- och 

sjukvårdspersonal slarvar mest med (Allegranzi & Pittet 2009; Cummings, Anderson & Kaye 2010; Lam, 

Lee & Lau 2004; Pittet 2001). Studierna av Girou et. al. (2004) samt Pittet (2001) indikerar att handskar 

resulterar i en känsla av att händerna är rena, att användning av handskar resulterar i en trygghetskänsla hos 

personalen vilket gör att personalen inte reflekterar över att handskarna blir lika kontaminerade av att ta i 

något smutsigt som deras egna händer blir. Girou et. al. (2004) samt Pittet (2001) menar att denna 

trygghetskänsla är en orsak till att hälso- och sjukvårdspersonal slarvar med att byta handskar mellan olika 

moment samt att de slarvar med att sprita händerna efter användning av handskar. Morgan et. al. (2010) har 

gjort en studie där förekomsten av resistenta bakterier mättes på hälso- och sjukvårdspersonalens händer 

efter att skyddshandskar tagits av. Denna studie visade att resistenta bakterier förekom på personalens 

händer trotts användning av handskar, det är därför viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal spritar händerna 

efter användning av skyddshandskar. Hälso- och sjukvårdspersonal som använder ring / ringar har mätbart 

högre förekomst av bakterier på händerna än vårdpersonal utan ringar (Fagernes & Lingaas 2009; Yildirim 

et. al. 2008). Kunskapen angående att långa naglar och / eller konstgjort material på naglarna samt 

användning av ringar ökade bakterieförekomsten på händerna samt att detta resulterade i en högre risk för 

smittspridning var bristfällig hos hälso- och sjukvårdspersonalen i studien av Kennedy, Elward och Fraser 

(2004). Hautemaniere et. al. (2010) beskriver i sin studie flera faktorer som inverkar negativt på möjligheten 

till adekvat handhygien, t.ex. användning av smycken (ringar, armband), långa naglar och / eller nagellack. 

 

Distriktssköterskans ansvarsområde 

Distriktssköterskan ansvarar för att leda och utveckla primärvårdsomvårdnaden. Distriktssköterskans 

ansvarsområde är komplext, vidomspännande och omfattas av de fyra grundläggande ansvarsområdena i 

ICN:s etiska kod, främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa, lindra lidande.  
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I kompetensbeskrivningen för distriktssköterskor beskrivs fyra specifika kompetensområden med hänsyn till 

forskningsområde, dessa är omvårdnad / vårdvetenskap, medicinsk vetenskap, folkhälsovetenskap och 

beteendevetenskap / inriktning vårdpedagogik (Distriktssköterskeföreningen 2008).  

 

Området folkhälsovetenskap innebär att distriktssköterskan ska arbeta för att förebygga ohälsa och förebättra 

folkhälsan. Folkhälsofrämjande arbete utförs dels på individnivå men också på grupp- och samhällsnivå, 

typen av hälsofrämjande arbete som distriktssköterskan utför anpassas utifrån ett antal faktorer. Exempel på 

dessa faktorer är ålder, kön närmiljö och kulturella aspekter, dessa faktorer samman med om det är med en 

individ, i en grupp alternativt i ett samhälle som det hälsofrämjande arbetet ska utföras inverkar på hur 

distriktssköterskan kan och bör arbeta hälsofrämjande (Distriktssköterskeföreningen 2008). 

Omvårdnadsdelen av distriktssköterskans fördjupade kompetens innebär följande, distriktssköterskan 

behöver ha kunskap om och känna förtrogenhet gällande att praktiskt utföra omvårdnadsåtgärder. Distrikts- 

sköterskan ska främja hälsa med hänsyn till och förståelse för individens och/eller familjens resurser. 

Distriktssköterskan ska stötta patienten och patientens hälsa, vidta åtgärder vid behov för att behandla 

och/eller lindra sjukdom samt eventuella sjukdomssymtom. Distriktssköterskan behöver en förståelse för 

och insikt i hur social kontext och psykosociala förhållande kan inverka på hälsan. Distriktssköterskan ska 

uppmärksamma och agera på avvikelse i utvecklingsnivå och / eller förändringar i hälsan hos patienter. 

Utifrån patientens val samt utifrån reflektioner enskilt samt samman med patienten ska distriktssköterskan 

arbeta för att tillgodose / uppfylla patientens önskemål (Distriktssköterskeföreningen 2008). 

 

Enligt studierna av Berland, Berentsen och Gundersen (2009) samt Erasmus et. al. (2009) krävs en god 

förebild dels för att en förbättring gällande följsamhet till och arbete utifrån BHK ska kunna uppnås samt för 

att vidmakthålla fortsatt god följsamhet till BHK. Distriktssköterskan ska arbeta för att främja god hygien 

inom hälso- och sjukvård samt arbeta för att förebygga smittspridning. Distriktssköterskans arbete med 

hygien inom hälso- och sjukvård omfattar dels att initiera och ansvara för hygienrutiner vilket innebär att 

distriktssköterskan ska främja att all hälso- och sjukvårdspersonal arbetar utifrån BHK. Dels ska 

distriktssköterskan arbeta med smittskydd vilket t.ex. omfattar att på eget initiativ utföra smittspårning dock 

kan distriktssköterskan också bli ålagd att utföra smittspårning av en smittskyddsenhet 

(Distriktssköterskeföreningen 2008). 

 

Från novis till expert 

Patricia Benners omvårdnadsteori, från novis till expert, kommer användas som teoretisk referensram, 

Benners omvårdnadsteori pressenterades i en bok som Benner gav ut 1993. Benner har i sin 

omvårdnadsteori definierat sju kompetensområden för sjuksköterskan: den hjälpande rollen, den 

undervisande och vägledande funktionen, den diagnostiska och övervakande funktionen, att effektivt hantera 

snabbt skiftande situationer, att utföra och övervaka behandling, att övervaka och säkerställa kvalitet i 
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praktiskt vårdarbete samt att planera och organisera för personalens arbete och vården. Utvecklingen från 

novis till expert omfattar fem olika steg / nivåer, dessa är novis, avancerad nybörjare, kompetent, skicklig 

samt expert. Benner menar att teoretisk kunskap och klinisk erfarenhet i kombination med sjuksköterskans 

personlighet möjliggör sjuksköterskans utvecklingen från novis till expert (Benner 1993). 

Att övervaka och säkerställa kvalité i praktiskt vårdarbete innebär bl.a. att sjuksköterskan ska arbeta för att 

garantera en patientsäker vård. Ur vårdhygien synpunk innebär detta att distriktssköterskan för att garantera 

en patientsäker vård ska förebygga smittspridning genom att arbeta utifrån BHK. Utöver att 

distriktssköterskan själv ska arbeta utifrån BHK för att främja patientsäkerheten ska distriktssköterskan 

utifrån den undervisande och vägledande funktionen också verka för att kollegor arbetar utifrån BHK. Detta 

kan uppnås genom undervisning till och vägledning av sina kollegor. Utifrån distriktssköterskans ansvar för 

att planera och organisera vården samt personalens arbete ska distriktssköterskan ge hjälp till samt ta hjälp 

av kollegor med att främja arbete utifrån BHK i det dagliga arbetet med patienterna (Benner 1993). 

 

Problemformulering 

Alla patienter i Sverige har lagstadgad rätt till säker vård, när en patient ådrar sig en vårdrelaterad infektion 

(VRI), brister hälso- och sjukvården i sitt ansvar gentemot patienten. För att hälso- och sjukvården inte ska 

orsaka smittspridning och VRI krävs det att hälso- och sjukvårdspersonal arbetar utifrån basala hygien- 

rutiner och klädregler (BHK). VRI var 2014 den vanligaste vårdskadan i Sverige, årligen avlider cirka 1.500 

patienter i Sverige och cirka 37.000 patienter inom EU relaterat till VRI. Dessa faktum indikerar tydligt att 

VRI är en internationell patientsäkerhetsrisk, det ger också en tydlig indikation på att hälso- och 

sjukvårdpersonal, nationellt och internationell, inte arbetar utifrån BHK i så hög utsträckning som de borde. 

Tidigare forskning visar att hälso- och sjukvårdspersonal inom slutenvården brister i att arbeta utifrån BHK. 

Patientflödet inom primärvården är stort, detta ställer höga krav på att personalen arbetar utifrån BHK för att 

förebygga smittspridning och minimera förekomsten av VRI. Få studier har genomförts gällande BHK inom 

primärvården i Sverige, det är därför angeläget att undersöka distriktssköterskors erfarenhet av och 

reflektioner kring att arbeta utifrån BHK. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka distriktssköterskors erfarenhet av och reflektioner kring att arbeta 

utifrån basala hygienrutiner och klädregler. 

 

Metod 

I metoden kommer utförandet av studien närmare beskrivas utifrån design, urval, undersökningsgrupp, 

tillvägagångssätt, datainsamling, dataanalys samt forskningsetiska överväganden. 



7 
 

Design 

Detta är en intervjustudie med deskriptiv design och en induktiv kvalitativ ansats. En deskriptiv forskning är 

s.k. ickeexperimentell, deskriptiv design innebär att beskriva och dokumentera ett ämne eller en företeelse 

utifrån de naturligt förekommande aspekterna / förhållandena. En induktiv kvalitativ ansats syftar till att 

utifrån enskild specifik information, exempelvis intervjuer, bilda sig en generell uppfattning / dra en generell 

slutsats utifrån den enskilda specifika informationen (Polit & Beck 2017). 

 

Urval, undersökningsgrupp och tillvägagångssätt 

Urval 

Urvalet av deltagare i examensarbetet begränsades med hjälp av bekvämlighetsurval (Polit & Beck 2017), i 

detta examensarbete innebar detta att de privat drivna hälsocentralerna inom Gävle kommun samt alla 

hälsocentraler utanför Gävle kommun exkluderades. Målet var att intervju 8 till 15 distriktssköterskor, för att 

optimera möjligheten att kunna rekrytera tillräckligt många informanter inkluderades all åtta hälsocentraler i 

Gävle kommun som drivs av Region Gävleborg. 

Först kontaktades verksamhetschefen för primärvården region Gävleborg via mejl, via mejl fick chefen 

skriftlig information om studien och skriftlig anhållan om tillstånd för att genomföra studien. Skriftlig 

tillåtelse erhölls för att genomföra studien. Därefter kontaktades respektive vårdenhetschef vid de åtta 

hälsocentralerna via mejl med information om studien, anhållan om tillstånd för att få genomföra studien 

och begäran om mejladresser för att kunna kontakta distriktssköterskorna med information. Vårdenhets- 

cheferna vid alla åtta hälsocentralerna gav tillstånd för att genomföra studien, sju av åtta hälsocentraler 

tillhandahöll mejladresser till distriktssköterskorna. Distriktssköterskorna kontaktades med information om 

studien och erbjudan om att delta i en intervju, vårdenhetschefen fick kopia på mejlutskicket till distrikts- 

sköterskorna. Mejl med påminnelse skickades till distriktssköterskorna, detta mejl innehöll information om 

studien och erbjudan om att delta i en intervju, påminnelse skickades max två gånger till respektive 

distriktssköterska. Om inget svar från distriktssköterskan efter två påminnelser exkluderades personen. 

 

Undersökningsgrupp 

Undersökningsgruppen omfattade 11 distriktssköterskor från totalt fyra av de åtta regions drivna 

hälsocentralerna inom Gävle kommun. Distriktssköterskor vid fyra av åtta hälsocentraler valde att medverka 

i studien, d.v.s. 50 procent bortfall gällande tillfrågade hälsocentraler. De totalt 20 distriktssköterskorna vid 

de fyra medverkande hälsocentralerna fick information om studien och erbjöds att delta via mejl. 11 av 20 

distriktssköterskor medverkade i studien, d.v.s. 55 procent av de totala antalet distriktssköterskor 

medverkade. Alla distriktssköterskor som medverkade i studien hade arbetat minst 3 månader på den 

hälsocentral de för närvarande arbetade på. Informanterna hade jobbat olika länge inom vården, från cirka 9 

år till cirka 46 år. Vissa av dem började som vårdbiträde, vissa som undersköterska och andra började som 

sjuksköterska. Informanterna som grupp hade jobbat i flera olika landsting / regioner, de hade jobbat på 
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olika typer av vårdavdelningar och mottagningar på sjukhus, inom hemtjänst och hemsjukvård, inom 

företagshälsovård, samt vid privat drivna hälsocentraler. 

 

Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen till detta examensarbete utfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer, frågeguiden 

som användes vid intervjuerna omfattade nio frågor som konstruerats av författaren till detta examensarbete. 

En pilotintervju gjordes med en distriktssköterskestudent klasskamrat, efter pilotintervjun reviderades vissa 

av frågorna i frågeguiden. Enligt Leech (2002) syftar semistrukturerade intervjuer till att ge informanten 

möjligheten att vara experten. Intervjuarens uppgift är att ha ett professionellt förhållningssätt, en kunnighet 

om ämnet samt att främja känslan av att intervjun är ett samtal inte ett förhör. Leech (2002) poängterar 

vikten av att språkbruket och förhållningssättet är avslappnat. Författaren till detta examensarbete började 

varje intervjutillfälle med att pressentera sig och berätta för informanten mycket kort om hur länge hon 

jobbat som sjuksköterska. Sedan fick informanten information om att samtalet skulle handla om basala 

hygienrutiner och klädregler (BHK), syftet med denna information var att säkerställa att informanten var 

medveten om vad intervjun skulle handla om. Därefter berättade intervjuaren att samtalet kommer spelas in 

och slutligen tillfrågades informanten om denne hade någon fråga innan samtalet / intervjun påbörjades. 

 

Vid semistrukturerade intervjuer används flera typer av frågor, enligt Leech (2002) bör främst stora öppna 

frågor användas då dessa ger informanten möjlighet att berätta. Andra typer av frågor som används inom vid 

semistrukturerade intervjuer är: förutsättande/antagande frågor, exempelfrågor, struktur frågor och 

demografiska frågor. Av de nio frågorna i frågeguiden var den första demografisk vilket gav informanterna 

möjligheten att börja samtalet med att berätta mer om sig själva och sina erfarenheter av att arbeta inom 

vården. Fråga två samt fråga fyra till nio var stora öppna frågor, tredje frågan var en exempelfråga som 

användes som komplement till fråga två om det fanns behov av att be informanten om exempel gällande 

något av områdena / punkterna inom BHK som informanterna ombads berätta om i fråga två. Enligt Leech 

(2002) bör intervjuaren vid en semistrukturerad intervju återkoppla efter frågorna för att ge informanten 

chansen att korrigera intervjuarens uppfattning av det som berättats. Det är viktigt att informanten får 

förtydliga sitt svar och resonemang istället för att intervjuaren ska uttrycka någon tolkning av det som 

berättas under intervjun. Intervjun avslutades därför med fråga nio där informanten tillfrågades angående om 

det fanns någonting som informanten ville tillägga gällande BHK, något som informanten upplevde hade 

missats under stamtalet / intervjun. 

 

Leech (2002) poängterar också vikten av att intervjuaren vid semistrukturerade intervjuer använder sig av 

uppmaningar vilket har två syften. Dels att få informanten att fortsätta berätta men uppmaningar är också ett 

sätt för intervjuaren att valla tillbaka informanten till det aktuella ämnet vid utsvävande svar. Uppmaningar 

kan vara officiella med syftet att erhålla den information som önskas från informanten. Uppmaningar kan 
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vara informella och utförs då instinktivt för att få mer detaljer angående något en informant berättar under 

intervjun. Slutligen kan uppmaningar vara flytande, exempelvis nickningar och ljudningar. I intervjuguiden 

hade officiella uppmaningar antecknats som följdfrågor vid de öppna frågorna för att intervjuaren skulle 

kunna använda vid behov. Vid alla intervjuer användes informella uppmaningar för att få mer informanten 

att förtydliga det som informanten berättade om, hur mycket informella uppmaningar som användes 

varierade mellan intervjuerna. Under samtliga intervjuerna använde intervjuaren dessutom flytande 

uppmaningar i form av nickningar och bekräftande ljudningar. 

 

De 11 intervjuerna utfördes mellan 2017-03-03 och 2017-04-05, alla intervjuer gjordes i ett avskilt rum på 

den hälsocentral där informanten arbetade, intervjuerna gjordes under informanternas arbetstid. Vid ett 

tillfälle under en av intervjuerna öppnade en kollega dörren till rummet där intervjun genomfördes, detta 

skedde precis när informanten fått en fråga så när kollegan stängt dörren ställde intervjuaren frågan på nytt 

och intervjun flöt på, i övrigt skedde inget avbrott i någon av intervjuerna. Intervjuerna spelades in med en 

maskin avsedd för ljudinspelning av intervjuer för bästa möjlig ljudkvalité. Inspelningsapparaten sparade 

ljudfilerna på ett SD-minneskort, ljudfilerna sparades sedan på dator med krav på lösenord för att kunna 

logga in på datorn. En säkerhetskopia sparades dessutom på en hårddisk som förvarades i ett låst skåp som 

bara författaren till detta examensarbete hade nyckel till. Efter överföring av ljudfilerna från SD-

minneskortet till datorn samt säkerhetskopiering av ljudfilerna har ljudfilerna raderats från SD-minneskortet. 

Dokumenten med transkribering av intervjuerna förvarades på samma dator med lösenordskrav, dessutom 

förvarades en säkerhetskopia av varje transkribering på samma hårddisk som ljudfilerna, inlåsta i ett skåp. 

Ljudfiler och transkriberingsdokument kommer sparas på datorn med lösenordskrav för inloggning, 

dessutom kommer en säkerhetskopia av varje ljudfil och transkribering sparas på hårddisken som hålls 

inlåst. Detta material kommer sparas tills examensarbetet är färdigställt, godkänt och utlagt på DIVA. 

 

För att säkerställa att samtliga nio frågor ställdes till varje informant fanns en checklista med alla frågorna 

som författaren till denna studie kryssade för i samband med att frågan ställdes. Författaren av examens- 

arbetet upplevde ett genomgående engagemang angående BHK hos alla informanterna, majoriteten gav 

exempel och beskrivningar angående sina erfarenheter  av och reflektioner kring att arbeta utifrån BHK. 

Under vissa intervjuer behövdes mer eller mindre bara inofficiella uppmaningar medans intervjuaren under 

vissa intervjuer behövde använda officiella uppmaningar för att få utförlig information från informanten 

ifråga. Kortaste intervjun var 7 minuter och 27 sekunder lång, den längsta intervjun var 17 minuter och 45 

sekunder, medellängden utifrån alla 11 intervjuerna var 12 minuter och cirka 56 sekunder.  

 

Dataanalys 

En kvalitativ dataanalys har utförts utifrån modellen som Burnard beskriver i sin studie. Burnards modell är 

ett sätt att utföra en detaljerad, systematisk dataanalys, dataanalys utifrån Burnards modell genomförs utifrån 
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14 steg. Huvudsakliga målet med Burnards typ av kvalitativ dataanalys är att skapa ett kategorisystem som 

kopplar samman data från flera olika intervjuer. Genom denna kategorisering menar Burnard att en 

uttömmande dataanalys uppnås där genomgående information inom de olika intervjuerna kan kopplas 

samman till mer övergripande kategorier och / eller teman (Burnard 1991). 

Tabell 1. Beskriver de 14 stegen i Burnards kvalitativa dataanalys samt vad författaren till detta 

examensarbete har utfört utifrån de 14 stegen 

Steg Burnards beskrivning av vad som omfattas i 

respektive steg (Burnard 1991). 

Vad och hur författaren av examensarbetet har utfört 

utifrån respektive steg 

1 Burnard anser att anteckningar ska skrivas efter 

respektive intervju. Syftet med dessa 

stödanteckningar är att forskarens initiala tankar och 

idéer gällande informationen som informanten delget 

i intervjun ska bevaras.  

Intervjuerna har transkriberats fortlöpande i samband med 

att intervjuerna gjordes,  

2 Burnard anser att transkriberingen av respektive 

intervju ska läses igenom med syftet att få en känsla 

för generella teman i intervjuerna. Detta steg 

möjliggör en fördjupad lunskap om och förståelse för 

datan samt en ökad förståelse för informantens 

uppfattning och omständigheter (en referensram).  

när alla 11 intervjuerna var transkriberats lyssnade 

författaren en andra gång på alla intervjuerna del för att 

ytterligare bekanta sig med materialet med också för att 

dubbelkolla transkriberingen.  

3 Burnard anser att transkriberingen av respektive 

intervju ska läsas igenom igen. Syftet med detta är att 

göra en öppen kodning, med öppen kodning menar 

Burnard att kodning av all information i respektive 

intervju ska göras. Dessutom ska subkategorier och 

kategorier fastställas. 

De 11 intervjuerna färgkodades för att hållas isär under 

data analys processen. Transkriberings texterna för de 11 

intervjuerna lästes igenom och utifrån studiens syfte och 

frågeställningar  markerades text ur transkriberingstexterna 

och kopierades in i en tabell. 

4 Burnard anser att den initiala kodningen och 

kategoriseringen av respektive intervju ska ses över 

med målet att minimera antalet koder, subkategorier 

och kategorier. 

Materialet kodades och subkategorier sammanställdes 

utifrån koderna.  

5 Burnard anser att de sammanslagna koderna, 

subkategorierna och kategorierna ska ses över 

ytterligare en gång för att säkerställa att ingen av 

subkategorierna eller kategorierna är för snarlika. 

Justeringar görs vid behov, detta steg ger en 

preliminär slutgiltig sammanställning av koder, 

subkategorier och kategorier.  

Kodningen och subkategorierna sågs över inför 

grupphandledningen. Kodningen sammanställdes i totalt 

sju subkategorier. 

6 Burnard anser att två kollegor bjudas in för att göra 

egna kategoriseringar av den transkriberade datan. 

Syftet med att göra dess två kategoriseringar är att 

jämföra författarens kategorisering av datan med de 

två andra kategoriseringarna. Detta ökar validiteten 

av kategoriseringen och skyddar mot bias.  

Författaren skriver examensarbetet ensam, handledaren 

läste igenom och gav respons på den initiala 

kategoriseringen med 7 subkategoriers. Handledarens 

respons och författarens kategorisering diskuterades vid 

grupphandledning samman med fyra andra 

distriktssköterskestudenter. Samman med 

distriktssköterskestudenterna i klassen och handledaren 

diskuterades förändringar av koder, subkategorier och 

kategoriserier. 

7 Burnard anser att respektive transkribering nu ska 

läsas om utifrån den kategorisering som fastställts i 

steg sex. Syftet med detta är att fastställa i vilken 

omfattning kategoriseringen omfattar alla aspekter av 

intervjuerna. Justeringar görs av kategoriseringen vid 

behov. 

 

Utifrån diskussioner vid grupphandledningen  

analyserades datan en gång till, kodning, subkategorisering 

och kategorisering sågs över och justerades. 
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Forskningsetiska överväganden 

Det finns fyra huvudsakliga forskningsetiska krav med syfte att skydda individen som deltar i forskningen, 

dessa forskningsetiska krav benämns som informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och 

nyttjandekrav (Vetenskapsrådet 2002). 

 

8 Varje transkribering bearbetas och kategoriseras 

utifrån den kategorisering som fastställdes i steg sex 

och sju. 

Efter justeringen i steg sex och sju var kodningen fördelad 

på 13 subkategorier, dessa 13 subkategorier 

sammanställdes i tre övergripande kategorier. Datan sågs 

över utifrån denna kategorisering. 

9 Datan som kategoriserats i respektive transkribering 

ska nu fördelas och läggas ihop så att all data för 

respektive kategori och subkategori läggs 

tillsammans.  Burnard anser att det finns en risk för 

att helheten försvinner i detta skede vilket kan göra 

det svårare att få samma förståelse för datan. 

Relaterat till detta ska alltid en komplett version av 

transkriberingen finnas tillgänglig för forskaren att gå 

tillbaka och kolla på. 

Datan i kategoriseringen kopierades in i ett word 

dokument. Datan fördelades utifrån de 13 subkategorierna, 

de 13 subkategorierna i sin tur fördelades så de stod under 

den av de tre kategorierna de hörde till. 

10 De olika delarna av intervjuerna med samma 

kategorisering och subkategori menar  Burnard ska 

sätts samman i detta steg. 

De olika koderna inom respektive subkategori bearbetades 

för att få en sammanhängande text med citat exempel. 

11 Burnard menar att utvalda informanter ska ombedjas 

att kontrollera kategoriseringen exempelvis att ett 

citat från informantens intervju passar med den 

kategorisering som forskaren har gjort.  Justeringar 

av kategorisering görs vid behov. Detta syftar till att 

kontrollera och behålla validiteten av 

kategoriseringsprocessen. En annan metod för detta 

beskrivs av  Burnard i steg 12. 

Detta steg har inte genomförts relaterat till att författaren 

av detta examensarbete inte fått tag i någon informant 

inom den begränsade tid som fanns tillgänglig för 

skrivandet av examensarbetet. 

12 Inför och under skrivprocessen ska kopior av de 

kompletta transkriberingarna och original ljudfilerna 

finnas tillgängliga. Om något angående materialet 

känns oklar för författaren under skrivprocessen ska 

det som är oklart kontrolleras gentemot 

transkribering och/eller ljudfil. 

Under resultat skrivandet har kategorier och subkategorier 

ytterligare justerats. Slutligen har dataanalysen resulterat i 

10 subkategorier fördelade på två stycken övergripande 

kategorier. 

13 Detta steg i  Burnards version av kvalitativ 

dataanalys är själva skrivandet av resultatet. 

Kategorierna ska del för del beskrivas med exempel i 

form av citat, citaten ska styrkas med ytterligare text.  

Burnard poängterar att det är viktigt att författaren är 

uppmärksam på om behovet finns av att gå tillbaka 

och kolla i transkribering eller lyssna på 

originalljudfilerna. Att gå tillbaka till 

ursprungsmaterialet förenklar för författaren gällande 

att redovisa datan utifrån den ursprungliga meningen 

och sammanhanget. 

De kompletta transkriberingsdokumenten har konsulterats 

ett flertal gånger under skrivprocessen för att säkerställa att 

datan som bearbetas tolkas rätt med hänsyn till det 

ursprungliga sammanhanget i intervjun. 

14 Burnard beskriver att steg 14 kan göras på två vis. 

Antingen att resultat och diskussion skrivs separat 

eller att resultat och diskussion görs parallellt. Skrivs 

det separat ska resultatet omfatta information och 

citat från intervjuerna och sedan skrivs diskussionen 

där resultatet jämförs och ev. kontraster diskuteras 

med stöd av referenser från annan litteratur. Skrivs 

det parallellt varas datan från intervjuerna med 

referenser från annan litteratur  och jämförelser samt 

ev. kontraster beskrivs. Den separata version kan 

upplevas tydligare medan den parallella version kan 

vara mer praktisk samt lättare att läsa. 

Författaren till detta examensarbete har skrivit resultat och 

diskussion enligt Burnards separata upplägg. 
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Informationskravet innebar att examensarbetets författare var skyldig att informera alla parter som berördes 

av examensarbetet (Vetenskapsrådet 2002). Information om studien och anhållan om tillstånd skickades till 

verksamhetschefen för primärvården Gävleborg samt till vårdenhetscheferna på respektive hälsocentral, 

finns att se i bilaga 4. Slutligen skickades information om studien och erbjudan om att delta till 

distriktssköterskorna, finns att se i bilaga 5. 

 

Samtyckeskravet innebär att det alltid är den enskilde informanten som har självbestämmande rätt angående 

att delta (Vetenskapsrådet 2002). Examensarbetets ämne och upplägg krävde ej tillåtelse från forsknings- 

etiska rådet för att få genomföras. När informanten erhållit information som uppfyller informationskravets 

kriterier kan individuellt samtycket anses erhållet genom att informanten tackar ja till att delta i en intervju. 

Om en informant önskar dra tillbaka sin medverkar bör detta tillgodoses i möjligaste mån, ingen av informa-

nterna i examensarbetet har uttryckt önskemål om att dra tillbaka sin medverkan. I samtyckeskravet berörs 

också att inget typ av beroendeförhållande bör förekomma mellan informant och författaren av examens- 

arbetet (Vetenskapsrådet 2002). Efter övervägande samt rådgörande med kursexaminator samt handledare 

inkluderades hälsocentralen där författaren till detta examensarbete hade sin verksamhetsförlagda utbildning 

(VFU), intervju med distriktssköterska från hälsocentral ifråga gjordes ej under författarens VFU. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att alla informanter ska erhålla konfidentialitet i största möjliga mån 

(Vetenskapsrådet 2002). Information gavs om att informanterna inte kommer kunna identifieras till person i 

examensarbetets resultat, att ljudinspelning och textversion av intervjuerna kommer behandlas konfidentiellt 

och förvaras så att ingen obehörig kan ta del av materialet under bearbetningsprocessen. Transkribering har 

gjorts med hänsyn till informanternas konfidentialitet, författare har suttit avskilt och använt hörlurar. Efter 

färdigställt och godkänt examensarbete kommer ljud och text version av intervjuerna att förstöras. 

 

Nyttjandekravet innebär att personuppgifter som samlats in om informanterna endast får användas inom den 

forskning som den samlats in för (Vetenskapsrådet 2002). Vissa av informanterna har pressenterat sig vid 

namn, i övrig har information om deras yrkeserfarenhet och utbildning samlats in. Denna data redovisas i 

metod, resultat och diskussion utifrån de kriterier som omfattas inom / av konfidentialitetskravet. 

 

Resultat  

I resultatet redovisas distriktssköterskornas erfarenheter av och reflektioner kring att arbeta utifrån basala 

hygienrutiner och klädregler (BHK). Resultatet redovisas utifrån kategorier och subkategorier.  
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Tabell 2. Kategorier och subkategorier  

Förutsättningar som förenklar och försvårar Strävan gentemot att arbeta utifrån riktlinjerna 

E

k

o

n

o

m

i 

 

Tillgång 

på 

material 

 

 

S

t

r

u

k

t

u

r 

Arbetsbe

lastning 

 

 

 

Tidigare 

erfarenhet 

 

 

 

Utbildning 

på 

arbetsplatsen 

 

 

Hygien

ombud 

 

 

 

Inställningar 

kopplade till 

situationen och 

det som omfattas 

av BHK 

Inställningar 

kopplade till 

patienten 

 

 

Inställningar 

gentemot 

BHK på 

arbetsplatsen 

 

 

Förutsättningar som förenklar och försvårar 

Samtliga distriktssköterskor har berättat om sina erfarenheter angående förutsättningar och omständigheter 

som förenklar eller försvårar för dem att arbeta utifrån BHK. De områden som distriktssköterskorna lyfte 

gällande vad som inverkar på deras möjlighet att arbeta utifrån BHK var: tillgänglighet, struktur, 

arbetsbelastning, deras tidigare erfarenheter, utbildning de fått på arbetsplatsen samt om det fanns ett 

hygienombud på deras arbetsplats. 

 

Tillgång på material 

Material som distriktssköterskorna omnämnde var exempelvis arbetskläder, handdesinfektion och diverse 

skyddsmaterial. Två problem uttrycktes av flera av distriktssköterskorna angående arbetskläder. Det var 

vanligt att det inte beställdes tillräckligt mycket arbetskläder för att personalen ska kunna byta dessa 

dagligen. "Vi har ju våra kläder som vi ska ha och de ska vi egentligen byta varenda dag de finns ju inte 

möjlighet till att göra det, inte varenda dag men varannan dag i alla fall kan man byta" (Informant 3).  

Det beställs inte tillräckligt med arbetskläder för att distriktssköterskorna ska kunna byta dess dagligen 

vilket gör att de är tvungna att hushålla med arbetskläderna vilket försvårar för distriktssköterskorna att 

arbeta utifrån BHK. Ett annat problemet var att majoriteten av arbetsplatser saknade arbetskläder som kan 

användas vid hembesök vilket resulterade i att majoriteten av distriktssköterskorna gjorde hembesök i 

privata kläder och skor. Distriktssköterskorna uttryckte en frustration angående detta relaterat till att alla 

distriktssköterskorna ansåg att arbetskläder ska används vid allt patientarbete i enlighet med BHK. 

 

Förutom att tillgång på material såsom  handskar i olika storlekar och olika material, engångsplastförkläden, 

handdesinfektion samt möjligheten till att byta arbetskläder dagligen förenklade för distriktssköterskorna att 

arbeta utifrån BHK inverkade det också i vilken grad materialet var tillgängligt för distriktssköterskorna. 

"Det är lättillgängligt och är det lättillgängligt då använder man" (Informant 1). Det var viktigt för 

distriktssköterskorna att det var lätt att hämta om något fattades. Tillgång till material, att materialet var 

lättligängligt och kunskap om hur materialet ska användas uttryckte distriktssköterskorna inverkar på hur 

och i vilken utsträckning de arbetar utifrån BHK. 
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Struktur 

Distriktssköterskorna ansåg att deras möjlighet att arbeta utifrån BHK i hög grad påverkades av vilken 

struktur det fanns på arbetsplatsen. Vilken struktur distriktssköterskorna själva hade under sitt arbete 

inverkade också.  

"När man går hem på dagen så slänger vi alltid kläderna i tvättsäcken och sen på morgonen när 

man kommer så går man och hämtar rena kläder, så att sånt underlättar ju det är ju som en cirkel 

eller vad man ska säga, det flyter bara på" (Informant 1). 

"Jag kom på en grej nu som man måste faktiskt, som man måste tänka till på när man håller på med 

en patient, fattas det någonting på rummet då är det ju lite tjorvigt det där med förkläde, det är ju 

inte alltid man tar av sig förklädet utan då rullar man upp det och går ut och hämtar" (Informant 9). 

Distriktssköterskorna ansåg att det förenklades att arbeta utifrån BHK när material, arbetskläder och 

arbetsredskap förvarades på ett strukturerat sätt så att det alltid fanns på den plats där de skulle vara. 

Samtidigt är det också en utmaning för distriktssköterskan som behöver vara strukturerad i sitt arbete såsom 

i citatet ovan där distriktssköterskans själv uttrycker den problematik som uppstår när hon inte kontrollerat 

att allt hon behöver finns på mottagningsrummet. 

 

Ekonomi 

En problematik där distriktssköterskorna upplevde att den ekonomiska aspekten inverkade på deras 

möjlighet att arbeta utifrån BHK var kassering av öppnade förband. 

"När man lägger om sår om man tar en bit av en Aquacel till exempel, du behöver oftast inte så stor 

del och så tar du en bit av den då vet du inte riktigt vad du ska göra av resten. Om man ska ta den 

som kontaminerad, man ska slänga, vilket blir väldigt väldigt dyrt. Det blir ju ofantliga summor om 

man skulle slänga allting efter varje gång om man har tagit en mindre bit, eller om man då ska vara 

noga med hygien. Och det är svårt att få till det där, det är svårt att veta hur man ska göra" 

(Informant 5). 

Vissa distriktssköterskor sa att de istället för att slänga material skickar med patienten det överblivna 

materialet så att patienten kan ta med det till nästa omläggningstillfälle istället för att det slängs. När det 

gällde förpackningar som någon annan öppnat uttryckte en av distriktssköterskorna att hon brukar kolla 

förbandsskåpet med jämna mellanrum och kasta bort det som är öppnat. 

 

Arbetsbelastning 

En omständighet som ökade arbetsbelastningen för distriktssköterskorna på en av arbetsplatserna var att de 

var ålagda att städa i väntrummet samt fylla på automaterna för handdesinfektion som fanns i lokalen. Flera 

av distriktssköterskorna uttryckte att desto högre arbetsbelastning och tidspress desto större negativ inverkan 
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upplevde distriktssköterskornas att det hade på deras möjlighet till att arbeta utifrån BHK. Akuta händelser, 

tidsbrist och bristande tillgänglighet var det som distriktssköterskorna främst uttryckte inverkar på 

arbetsbelastningen. Blir en patient akutdålig blir patienten fokus för distriktssköterskan inte att arbeta utifrån 

BHK. "Är det någonting akut som händer och man inte hinner få på sig förkläde ja men då är det som det är 

och likadant är det någon som ramlar ihop och blöder då blir det utan handskar" (Informant 1). Blir 

patienten dålig då arbetar inte distriktssköterskan med BHK som fokus, istället får arbetskläder bytas och 

handtvätt och handdesinfektion utföras efteråt. 

Flera av distriktssköterskorna uttryckte att när arbetsbelastningen var hög och de jobbade gentemot tidsbrist 

var de sämre på att sprita av bl.a. brits och tangentbord i rummet efter varje patient samt att de var sämre på 

att sprita av arbetsredskap så som blodtrycksmanschett och stetoskop. 

"Det är väll det här med material ibland alltså just till exempel blodtrycksmanschett, stetoskop 

sådana saker de försöker man ju också sprita av efter varje patient men frågan är om alla gör det 

och om, hinner de torka ordentligt emellan alltså sådana saker men det är ju just det här med 

tidspressen som jag skulle vilja säga är den felande faktorn ofta" (Informant 8). 

Tidspressen upplevs av distriktssköterskorna som den felande faktorn, en av distriktssköterskan uttryckte ett 

behov av att göra lite luftligare i bokningarna för att förenkla för distriktssköterskorna att arbeta utifrån 

BHK. En distriktssköterska poängterade också problematik med att desinficera relaterat till typen av 

arbetsredskap. "Det skulle väll vara det med tangentborden, att man får en skyddsplast som är lättare att 

sprita av" (Informant 8). Även när distriktssköterskan inte har hög arbetsbelastning och inte jobbar gentemot 

tidspress så försvåras arbetet utifrån BHK utifrån den utrustning som finns på hälsocentralen. 

 

Tidigare erfarenhet och Utbildning på arbetsplatsen 

Flera av distriktssköterskorna i denna studie uttryckte att det dom lärt sig från start det är det som sitter i 

ryggmärgen nu. "Ända sedan jag läste till undersköterska, jag kan inte ta prover utan handskar, inte ens på 

min egen familj. Jag är upplärd med handskar och jag kan inte jobba utan handskar så att det sitter i 

ryggmärgen" (Informant 1). Flertalet av distriktssköterskorna angav att utbildning om BHK hade de fått 

under en tidigare utbildning såsom undersköterske- eller sjuksköterskeutbildningen. Det varierade bland 

distriktssköterskorna i vilken utsträckning de fått information om BHK under distriktssköterskeutbildningen. 

Vissa av distriktssköterskornas mindes inte att BHK ingått i utbildningen medans en av distriktssköterskorna 

angav att hon fått föreläsning om BHK samt att det diskuterats i seminariegrupp under sin distriktssköterske- 

utbildning. När det gäller utbildning om att arbeta utifrån BHK med hänsyn till resistenta bakterier uppgav 

en av deltagarna i studien att det inte diskuterats något under hennes utbildning till distriktssköterska. 

 

Vilken utbildning de fått angående BHK som färdig distriktssköterska varierade också. Vissa av 

distriktssköterskorna delade med sig av utbildning eller arbetssätt från tidigare arbetsplatser. 
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"Några gånger per månad låg det ett A4 ark på skrivbordet där man skulle fylla i den första 

patienten man hade, om man hade handskar, om man hade förkläde, om man hade uppsatt hår, om 

man hade smycken och vilken kontakt man hade eller vad man gjorde med patienten" ( Informant 4). 

Distriktssköterskan menade att denna typ av självskattning var nyttig för att hon själv skulle reflektera över 

vad och hur hon gjorde med hänsyn till BHK, samma distriktssköterska hade också på en tidigare arbetsplats 

fått titta på en film om hur korrekt handtvätt ska utföras. En distriktssköterska berättade om konceptet 

VRISS (vårdrelaterade infektioner ska stoppas) som landstinget / region ifråga arbetade gentemot konstant. 

Flera av distriktssköterskorna i denna studien angav att regionen anordnar utbildningsdagar angående BHK, 

en av distriktssköterskorna berättade att personer från smittskydd varit där och föreläst samt att 

hygiensköterskan i region Gävleborg varit där och föreläst om VRE, MRSA och andra resistenta bakterier 

vid det utbildningstillfälle då hon deltog. 

"När man jobba så här på Hälsocentral så är det ju meningen att man ska gå på vissa utbildningar 

för att uppdatera och förnya, ja påminna sig om man, för man glömmer ju lätt bort vad det är man 

ska tänka på, eller många gör det" (Informant 3). 

En distriktssköterska angav att all personal på dennes arbetsplats varit ålagda från regionens sida att gå en 

obligatorisk hygienutbildning men att ingen i personalen fick gå denna utbildning relaterat till omständig- 

heter på arbetsplatsen. Ett flertal av distriktssköterskorna poängterade att det också är den enskilda distrikts- 

sköterskans ansvar att hålla sig ajour med vilka moment som omfattas av BHK samt hur och när de olika 

momenten i BHK ska utföras. Distriktssköterskorna uttryckte att de försöker hålla sig uppdaterade genom att 

läsa mejl som smittskydd skickar ut till anställda inom region Gävleborg eller läsa på intranätet Plexus där 

information läggs ut. Samtliga distriktssköterskor angav att det finns en webbutbildning gällande BHK som 

alla distriktssköterskor är ålagda att göra dock var alla var osäkra på hur ofta denna skulle göras och 

majoriteten av distriktssköterskorna kom inte ihåg när de senast gjort webb utbildningen om BHK. En 

distriktssköterska informerade om att det på Plexus finns filmer tillgängliga angående BHK och att 

webbutbildningen kallas hygienkollen. En distriktssköterska berättade att det finns en utbildning / kurs 

ungefär en gång per termin där personal från smittskydd informerar om hygien relaterat till resistens 

utveckling hos bakterier med mera. Distriktssköterskan ifråga uttryckte att det var väldigt nyttigt att två 

gånger om året få uppdatering och påminnelse vilket resulterade i att hon tänkte efter lite extra angående hur 

hon arbetade utifrån BHK. Förekomsten av resistenta bakterier exempelvis VRE och ESBL var något som 

flera av distriktssköterskorna angav att de brukade diskutera exempelvis på arbetsplatsträffar. 

 

Hygienombud 

Att ett hygienombud fanns på arbetsplatsen spelade stor roll, flera distriktssköterskor angav att hygien- 

ombudet på arbetsplatsen brukar informera om nyheter på morgonmöten och/eller på arbetsplatsträffar. 
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Distriktssköterskorna uttryckte att det är fördelaktigt när det finns ett hygienombud på arbetsplatsen, 

distriktssköterskorna var positiva till att det finns någon på arbetsplatsen som gör kontroller med jämna 

mellanrum och att någon håller lite koll så att folk inte har ringar eller annat som de inte får ha. Såg 

hygienombudet något under dessa extra mätningar brukade hygienombudet prata med personen ifråga om 

detta. De två årliga mätningarna som hygienombudet gör i samarbete med Sveriges kommuner och landsting 

brukade personalen på arbetsplatsen få information om av hygienombudet antingen på det dagliga morgon- 

mötet eller på arbetsplatsträffar. Detta för att all personal ska få möjlighet att ta del av vad som är bra och 

vad som kan förbättras gällande hur de arbetar utifrån BHK. 

 

Strävan gentemot att arbeta utifrån riktlinjerna 

Distriktssköterskorna har berättat om inställningen gentemot att arbeta utifrån BHK, distriktssköterskorna 

har räknat upp ting som omfattas av BHK men de har också illustrerat dels hur situationen de befinner sig i 

och vilken patient de möter inverkar på hur de arbetar utifrån BHK. Samtliga distriktssköterskor uttryckte att 

det sitter i ryggmärgen att arbeta utifrån BHK, de kallade det också att de blivit invanda eller präglats till att 

arbeta utifrån BHK. 

 

Inställningar kopplade till situationen och det som omfattas av basala hygienrutiner och klädregler 

Distriktssköterskorna tillfrågades om deras åsikt gällande vad syftet är med att arbeta utifrån BHK.  "Det är 

ju att, det är ju en säkerhets åtgärd både för mig och för patienten helt enkelt som är viktig" (Informant 8). 

"För vi ska ju inte sprida smitta, ska ju skydda oss själva och våra patienter": Informant 4. "Det gäller ju att 

skydda oss själva för man vet ju aldrig vad patienten har men sen även att vi kan ju inte föra vidare 

någonting till någon annan patient" (Informant 2). Distriktssköterskorna uttryckte tydligt att tanken med 

BHK är att skydda distriktssköterskan och patienten. Distriktssköterskorna räknade upp ting som omfattas 

av BHK, d.v.s. vad som ska göras och inte ska göras för att skydda sig själv och patienten. Exempel de gav 

på ting man inte får ha var accessoarer såsom ringar och klocka samt naglar som är långa och / eller är 

målade med nagellack. De ting de räknade upp som ska utföras och användas var bl.a. god handhygien, 

arbetskläder och skyddsmaterial. 

 

När är det självklart 

Distriktssköterskorna frågades om när det är självklart samt om det finns något som gör att det känns mer 

självklart att arbeta utifrån BHK, samtliga angav att det är självklart vid alla patientmöten. "Alltså jag tycker 

att det är självklart jämt faktiskt, ja så är det. " (Informant 8). "Jag vill ju både skydda mig själv och 

patienten så att jag kan inte säga nått som är specifik självklart utan det är bara självklart" (Informant 1). 

Det var alltid en självklarhet för distriktssköterskorna att arbeta utifrån BHK dock uttryckte flera av 

distriktssköterskorna att det fanns omständigheter / situationer som motiverade dem till att vara extra noga 
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med att arbeta utifrån BHK. Distriktssköterskorna uttryckte att det också finns omständigheter / situationer 

som gjorde att de upplevde det vara mindre aktuellt att arbeta utifrån BHK. 

"Nej jag vet inte, man tänker inte på hygien hela tiden det gör man inte, man slappnar nog av när 

man inte håller på så mycket med sår och grejer och injektioner och, eftersom jag inte gör det så 

ofta, prover tar jag ju varje dag men då har jag ju handskar på mig" (Informant 7). 

Distriktssköterskorna delgav att omständigheter / situationer i deras arbete kan främja eller hämma när och 

hur distriktssköterskan arbetar utifrån BHK. Utöver att omständigheter / situationer inverkar på när och hur 

distriktssköterskor arbetar utifrån BHK uttryckte informanterna dessutom att typen av verksamhet 

inverkar."Svaren är olika beroende på var man ställer dom någonstans också, det är inte samma svar här 

som på MIVA" (Informant 7). 

"Nu kommer ju jag från infektion och där är det ju verkligen tänkt för att det smidigast möjligt ska 

gå att sköta de också och det märker man ju att de är ju inte riktigt exakt på samma vis här" 

(Informant 5). 

Typ av vårdinrättning är d.v.s. något som utöver omständigheter / situationer inverkar på distrikts- 

sköterskornas förhållningssätt gentemot att arbeta utifrån BHK. 

 

Arbetskläder 

Alla informanter var överens om att arbetskläder ska användas vid patientkontakt och att de ska vara 

kortärmade. Flera av distriktssköterskorna sa att så snart de kommer till arbetsplatsen och byter om faller det 

sig naturligt att arbeta utifrån BHK. Vissa men inte alla distriktssköterskor ansåg att arbetskläder ska 

användas så snart de är på arbetsplatsen, flera distriktssköterskor uttryckte att de alltid hade arbetskläder 

även när de satt i telefonrådgivningen. Angående distriktssköterskornas inställning till att byta arbetskläder 

dagligen var det en av informanterna som uttryckte att byte av arbetskläderna berodde på vilken typ av 

arbete som utförts under dagen. "Alltså för det första så att byta kläder varje dag, åtminstone jacka 

beroende på vad man har gjort, byxor inte kanske varje dag men alla fall varannan dag" (Informant 9). 

Exklusive distriktssköterskan i citatet ovan var alla informanterna överens om att arbetskläder ska bytas 

dagligen. "Man byter kläder varje dag så är det bara och det är ju liksom inte jobbigt på något sätt utan de, 

det känns ju bara äckligt att inte göra det faktiskt" (Informant 8). Dagligt byte av arbetskläder var en 

självklarhet för majoriteten av distriktssköterskorna, byte av arbetskläder vid behov var en självklarhet för 

samtliga distriktssköterskor. 

"Så fort jag varit i kontakt med en patient så lär jag ju tänka på om jag har kommit i kontakt med 

nånting speciellt, har jag fått något på kläderna, vad har jag hållit på med just nu, sådana saker så 

att det beror ju helt utifrån, man måste titta på patientsituationen"( Informant 3). 
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Utöver att byta arbetskläder relaterat till att de får någonting på sig exempelvis blod, fukt eller andra fläckar 

var det också en av distriktssköterskorna som uppgav att hon alltid byter arbetskläder när hon kommer 

tillbaka från ett hembesök om hon varit hos en patient som röker inomhus. Dels för att hon själv inte står ut 

med röklukten men främst för att hon inte vill utsätta andra patienter för röklukten. 

En av distriktssköterskorna poängterade problematiken med att majoriteten av personalen idag använder 

gymnastikskor av tyg som inte går att desinficera. Det var också flera av distriktssköterskorna som kom in 

på problematik relaterat till arbetsskor. Dels att de måste köpa skorna själva dels att arbetsskorna oftast inte 

är anpassade till att gå ut med så vid hembesök får distriktssköterskan ta sina privata skor. 

 

Handhygien 

Samtliga distriktssköterskor uttryckte att de utförde handhygien före och efter varje patientkontakt, målet 

med god handhygien uttryckte distriktssköterskorna var undvika spridning av smitta. En av 

distriktssköterskorna uttryckte följande gällande hur hon brukar tänka och resonera kring handhygien. 

"Man ska tänka var har jag haft mina händer, det tycker jag är det mest basala. Var har jag haft 

mina händer, vad kan jag ha fått på mina händer. Att tänka så det är väll mest det som jag tänker, 

var har jag varit med händerna" (Informant 11). 

Samtliga distriktssköterskor uttryckte att de alltid eftersträvade god handhygien, handhygien omnämndes 

som handtvätt, handdesinfektion eller kombination av dessa. Distriktssköterskorna eftersträvade att vara 

noggranna med handhygien i deras arbete "att man försöker vara noggrann med att sprita av grejer och 

händerna, man spritar ju hela dagarna" (Informant 8). "Det kan vara svårt och man kan göra fel absolut de, 

de kan jag erkänna men det är ju det man, det tänket man vill ha i alla fall att man ska vara noggrann" 

(Informant 8). Distriktssköterskorna ansåg det vara en självklarhet att ha god handhygien, 

distriktssköterskorna uttryckte att typen av arbetsuppgifter inverkade på hur de utförde handhygien utifrån 

BHK. Utöver att distriktssköterskan upplevde att typen av arbete inverkade på hur de utförde handhygien 

inverkade också användning av skyddsmaterial på användningen av handdesinfektion. Flera av 

distriktssköterskorna poängterade vikten av använda handdesinfektion innan de sätter på sig handskar 

samtidigt som flera distriktssköterskor har nämnt att användning av handdesinfektion gör det svårt att få på 

handskarna. Även om god handhygien alltid eftersträvades interagerade handdesinfektion med användning 

av handskar, resultatet blev att distriktssköterskan inte alltid utförde handhygien innan handskanvändning i 

enlighet med BHK. Samtliga distriktssköterskor angav användning av handdesinfektion före och efter 

patientkontakt samt mellan olika arbetsmoment, det var dock flera distriktssköterskor som angav att de ofta 

eller alltid kombinerade handtvätt och handdesinfektion. De distriktssköterskor som inte kombinerade 

handtvätt och handdesinfektion vid varje tillfälle angav att när de tvättade händerna så använde de dessutom 

alltid handdesinfektion efter handtvätten. Samtliga distriktssköterskor tvättade händerna efter smutsigt 

arbete exempelvis när de hanterat kroppsvätskor såsom urin eller blod samt vid förekomst av smitta såsom 
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vinterkräksjuka. Distriktssköterskorna utryckte dessutom ett behov av att med jämnamellanrum tvätta 

händerna relaterat till användningen av handdesinfektion samt långvarig användning av handskar. Flera 

distriktssköterskor angav att de upplevde sig behöva tvätta händerna lite då och då under arbetsdagen för att 

få bort känslan av att ha ett skikt av handdesinfektion på händerna. I övrigt tvättade majoriteten av 

distriktssköterskorna händerna i samband med raster och vid hemgång. Flera av distriktssköterskorna belyste 

också vikten av att ha hel hud på händerna. Detta var dels en självbevarelsedrift dels ett ansvar gentemot 

patienterna. Distriktssköterskorna menade att har de sår på händerna kan de dels själva få någon smitta från 

en patient men de kan också sprida smitta vidare till andra patienter. 

 

Håret 

Flera distriktssköterskor poängterade en problematik med hänseende till att inte ha axellångt hår uppsatt. 

"Håret det ska ju vara uppsatt om det är längre än axellångt och det har ju inte jag så det slipper jag 

sätta upp [...] men jag kan tänka på det där ibland, det är väll lika äckligt att egentligen ha axellångt 

hår som att ha långt hår för risken finns ju att det trillar ner hårstrån när man står böjd över och 

tittar över någonting" (Informant 8). 

Att långt hår ska vara uppsatt var en självklarhet för alla distriktssköterskorna, de som hade axellångt hår 

eller kortare uttryckte dock som distriktssköterskan i citatet ovan att de behöver inte sätta upp håret. 

 

Attiraljer 

En del attiraljer behöver distriktssköterskor i sitt dagliga arbete, andra attiraljer är distriktssköterskorna 

ålagda att ha på sig. "Sen finns det ju dom här, men alla pennor och sånt där och det är jag dålig på att 

sprita av i ärlighetens namn. Det kanske man borde göra oftare, det sker typ aldrig" (Informant 8). "Och sen 

har man ju dom här små skyltarna då, dom måste man ju ha på sig, dom är ju lite enklare att sprita av så 

det har ju hänt faktiskt men det är inte heller dagligen tyvärr" (Informant 8). Pennorna är ett arbetsredskap 

som samtliga distriktssköterskor använder i samband med varje patientkontakt oavsett om det är ett 

mottagningsbesök eller telefonrådgivning. Namn- och yrkesskylt är distriktssköterskor ålagda från 

arbetsgivaren att ha på sig under arbetstid.  Distriktssköterskan uttryckte att dessa attiraljer, skyltarna och 

pennorna, är arbetsredskap som behöver desinficeras såsom vilket annat arbetsredskap som helst. 

 

Skyddsmaterial 

Användning av engångsplastförkläde berodde på typen av arbete distriktssköterskorna utförde oberoende om 

de arbetade på hälsocentralen eller gjorde hembesök. Engångsplastförkläde var enligt distriktssköterskorna 

en självklarhet vid arbete där risk fanns att komma i kontakt med kroppsvätskor såsom blod, pus eller urin 

vid exempelvis såromläggning eller katetersättning. Även vid annats slaskigt arbete t.ex. öronspolning sade 

sig alla informanterna använda engångsplatsförkläde. Flera av distriktssköterskorna angav att de inte 
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använde engångsplastförkläde vid blodtryckskontroller eller administrering av en injektion. En av 

distriktssköterskorna poängterade vikten av att byta plastförkläde om hon behöver gå ut i korridoren. 

"Förkläden ska man ju också ha, speciellt i alla fall tycker jag engångsförkläden när man håller på 

med, ja men urin och prover och såromläggningar och så. Viktigt att tänka på att man inte springer 

ut i korridorerna och att man byter förkläde då, som sagt de är ju engångsförkläden" (Informant 3). 

Trotts att samtliga distriktssköterskor angav att det var självklart att använda förkläde vid vissa typer av 

arbetsuppgifter uttryckte flera av distriktssköterskorna att det ofta kan vara besvärande att arbeta med 

engångsplastförkläde. Obehaget av att arbeta med engångsplastförkläde är en omständighet / situation som 

distriktssköterskorna upplevde försvårade för dem att arbeta utifrån basala hygienrutiner och klädregler 

(BHK). Trotts detta var det flera distriktssköterskor som uttryckte att det är viktigare att använda engångs- 

plastförkläde i dessa situationer än att det blir svettigt och att det bara är att sätta på sig det där förklädet. 

En av distriktssköterskorna sa följande angående att använda handskar och engångsplastförkläde. 

"Och sen jag menar handskar och förkläden och sånt det går på av bara farten. Det känns, jag 

menar det är ju för min egen skull också, för min familjs skull tänker jag, jag vill inte bära hem 

massa geggamoja" (Informant 8). 

Förutom att det är för distriktssköterskans egen skull uttryckte samtliga distriktssköterskor att handskar är 

till för att skydda patienten genom att inte föra vidare smitta. Vissa distriktssköterskor angav att de alltid 

använde handskar vid allt arbete med en patient, i övrigt använde distriktssköterskorna  handskar exempelvis 

när de gav injektioner, tog prover och när risk fanns för kontakt med kroppsvätskor. Det var flera av 

distriktssköterskorna som uttryckte att de var dåliga på att sprita händerna efter de tog av sig handskarna. 

"När man gör de här hygienmätningarna en gång i månaden så är det framförallt det som man 

fallerar på, man glömmer att ta av sig handskarna och man glömmer att sprita efter man tar av sig 

handskarna. Det gör jag nog själv också ibland men det är det svåraste" (Informant 11). 

Distriktssköterskorna uttryckte att de trodde det var känslan av att handskarna skyddar som utgjorde en falsk 

trygghet där de kände sig rena om händerna när de tog av sig handskarna. 

Ett skyddsmaterial som en av distriktssköterskorna talade om var skydds- / ansiktsmask. 

"Alltså mask för ansiktet det vet jag inte när jag använde senast, det var väll när jag jobbade på 

sjukhus. Det har jag inte använt en ända gång sen jag började arbeta här på hälsocentralen, det har 

liksom inte varit nödvändigt, det är ju om man skulle misstänka någon TBC eller nånting men det 

har jag inte varit i kontakt med så det har jag inte använt" (Informant 8). 
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Användning av ansiktsmask kopplas samman av distriktssköterskan med allvarlig smitta såsom TBC. 

Eftersom distriktssköterskan inte varit i situationen att hon träffats en smittsam patienten har hon heller inte 

använt skydds- / ansiktsmask under sin tid som distriktssköterska. 

 

Sunt förnuft 

Flera av distriktssköterskorna resonerade kring nyttan av att använda sunt förnuft som utgångspunkt 

gällande när och hur de ska arbeta utifrån basala hygienrutiner och klädregler (BHK). "Det finns ett litet 

mått också inte att underskatta av sunt förnuft, eller hur, som ofta överensstämmer med någon slags regel 

förstår man ju då" (Informant 7). "Det är sånt som man har fått lärt sig ifrån grunden tycker jag och jag 

tycker det är mycket sunt förnuft, sådana saker också "( Informant 3). Distriktssköterskorna uttryckte att 

kombinationen av sunt förnuft och det de lärt sig, sånt som sitter i ryggmärgen, utgör grunden för hur och 

när de arbetar utifrån BHK. Vid samtal om sunt förnuft kom flera av distriktssköterskorna dessutom in på 

vikten av att ha kunskap om hur och med vad arbetsredskap, utrustning och den fysiska miljön ska 

desinficeras / städas exempelvis att mottagningsrummet desinficeras mellan varje patient detta då både 

utrustning och den fysiska miljön omfattas av att jobba utifrån BHK. 

 

Inställningar kopplade till patienten 

En av distriktssköterskorna angav att hon upplever att det slarva mycket med hygien med avseende på 

engångsplastförkläden, inom primärvården. 

"Plastförkläden slarvas det med grymt inom primärvården kan jag säga, det är väldigt mycket 

handskar bara, de kan man bli bättre på. Men det är nog för den här känslan av att man inte, att det 

är rena patienter så att säga och du har ingen säng som du ska luta dig mot och, och hålla på med 

patienten utan du träffas ju oftast bara så här som du och jag liksom. Så det skulle man kunna bli 

bättre på" (Informant 5). 

Distriktssköterskan beskrev primärvården som en annan typ av vårdmiljö eftersom att till skillnad från 

patienterna som vårdas på sjukhus kommer patienterna i privata kläder och ter sig mer eller mindre friska. 

Distriktssköterskan i fråga hade en teori om att det är just denna känsla av att patienterna inom primärvården 

inte är, som hon säger lortiga, som resulterar i att personalen lättare slarvar med att arbeta utifrån BHK. 

Distriktssköterskan ifråga ansåg att det är en självklarhet att arbeta utifrån BHK men att hon upplevde att det 

inte var lika självklart för många av den övriga personalen. En av distriktssköterskorna hade ett speciellt 

förhållningssätt till när det var extra viktigt att vara extra noga med att arbeta utifrån BHK. 

"Ja men alltså om jag har en med nedsatt immunförsvar, cancerpatienter som går under behandlingar då 

känns de ju extra extra noggrant det liksom, extra viktigt att vara extra noga. Så kan jag väll säga, så det är 

dom patienterna dom sjukaste svagaste då eller hur man säger" (Informant 9). 
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Grundprincipen som denna distriktssköterska använder sig av gällande när och hur hon ska jobba utifrån 

BHK omfattar en aspekt och en tankebana som ingen av de andra distriktssköterskorna berörde. 

 

Inställningar gentemot BHK på arbetsplatsen 

Följsamhet 

En av distriktssköterskorna uttryckte att det är attityderna hos personalen och kulturen på arbetsplatsen som 

inverkar mest på om, hur och när personalen arbetar utifrån BHK. 

"Nu har jag ju börjat tyvärr skjutit på dom där direktiven lite själv då och har lite för långa naglar 

och så där som man, det är ju konstigt att man liksom förändras så mycket för att attityderna säger 

en sak fast man vet så väl att det är fel. Men jag skulle ju aldrig jobba med nagellack eller ringar 

eller med klockor eller långärmat vid patientkontakt eller nått sånt där" (Informant 2). 

Några andra distriktssköterskor angav att användning av klockor och långärmat var det som förekom mest. 

Majoriteten av distriktssköterskorna uttryckte att de trotts allt tror att de flesta på arbetsplatsen arbetar 

utifrån BHK. Dessutom poängterade flera av distriktssköterskorna att attityden / kulturen gentemot BHK 

inverkar på vilket inställning personalen har gentemot BHK. 

 

Konfrontera kollega 

Samtliga distriktssköterskor ansåg att det är ett känsligt område att påminna / konfrontera en kollega om att 

arbeta utifrån BHK. Majoriteten av distriktssköterskorna sa direkt att de skulle säga till en kollega som inte 

arbetade utifrån BHK . Många av distriktssköterskorna som initialt sa att de skulle säga till konstaterade 

dock att det beroende på situationen om de skulle säga något eller inte. 

"Jag tror att vi säger till, jag kan bara svara för mig själv, om jag såg något tydligt tecken på en 

avvikelse så skulle jag nog säga till. Men frågan är att den ska nog vara rätt tydlig alltså, tror ja, 

man frågar ju inte folk har du tvätta händerna sedan du, det gör man ju liksom inte. Det måste ju 

vara någonting påtagligt om man ska säga något, det andra ska ju tas på någon slags gemensam 

diskussion på något möte eller så" (Informant 7). 

De var flera som ansåg att diskussioner angående att arbeta utifrån BHK borde göras i grupp, det var också 

flera som uttryckte att även om personalen kan påminna varandra ansåg majoriteten av distriktssköterskorna 

att det var en chefsfråga att påminna personalen och säga till då personalen inte arbetade utifrån BHK. Det 

var också flera distriktssköterskor som uttryckte att det kändes mer tillåtet och naturligt när hygienombudet 

sa till / påminde om att jobba utifrån BHK.  Det var ett fåtal distriktssköterskor som angav att på deras 

arbetsplats hade de ett öppet och tillåtande klimat där det inte var någon som blev irriterad över att få en 

påminnelse från en kollega gällande en brist i hur de arbetade utifrån BHK. På dessa arbetsplatser uttryckte 

distriktssköterskorna att det är mänskligt att glömma och därför är det bara bra att man kan hjälpas åt och 
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påminna varandra, ett flertal distriktssköterskor uttryckte att de upplevde det vara en fördel att jobba på en 

liten arbetsplats med hänseende till att kunna påminna sina kollegor. Det var dock betydligt fler 

distriktssköterskor som angav att de tidigare påmint sina kollegor men att de slutat med detta då resultatet 

varit irritation och otrevligheter i arbetsgruppen utan någon skillnad i hur personalen arbetade utifrån BHK. 

Det skilde sig hur distriktssköterskorna angav att de skulle påminna eller konfrontera sin kollega som inte 

arbetade utifrån BHK. Vissa sa att de brukade räcka fram förkläde och fråga om handskstorlek, andra sa att 

de skulle försöka underlätta för kollegan att arbeta utifrån BHK exempelvis genom hämta material. Hur och 

om distriktssköterskorna skulle påminna en kollega påverkades dessutom av kollegans profession, det var 

flera distriktssköterskor som uttryckte att det var svårare och att de var mindre benägna att säga till en 

kollega med en annan profession exempelvis läkare. Flera av distriktssköterskorna uttryckte att det är 

möjligt att säga saker på så många olika sätt, de poängterade att det är viktigt att vara observant och att 

faktiskt våga påminna en kollega som inte arbetar utifrån BHK. 

 

Samtal om BHK på arbetsplatsen 

Flera distriktssköterskor angav att personalen på arbetsplatsen blev informerade i förväg om när kontroller 

ska göras gällande hur personalen arbetar utifrån BHK. Majoriteten av distriktssköterskorna uttryckte att det 

kändes dumt att personalen förvarnades istället för att brister skulle upptäckas vid kontrollerna, de uttryckte 

att det skulle vara bättre att bristerna kom fram så att arbete utifrån BHK skulle kunna förbättras. Hur stor 

arbetsplatsen var upplevde distriktssköterskorna inverkar på hur och när personalen har möjlighet att 

diskutera BHK. Distriktssköterskorna uttryckte att det är lättare att få ut information och ha en dialog 

kollegor emellan på en mindre arbetsplats.  Flera distriktssköterskor poängterade vikten av att direkt fånga 

upp och informera nya medarbetare om vad som gäller på arbetsplatsen med hänsyn till BHK."Så fort det 

kommer någon ny medarbetare här så är vi på dom eller jag speciellt och säger att här jobbar vi med 

basala hygienregler så du tar av dig dina vanliga byxor och sätter på dig arbetsbyxor" (Informant 11). 

Förutom att fånga upp och informera nya medarbetare om att arbeta utifrån BHK var det flera 

distriktssköterskor som uttryckte att BHK borde belysas och diskuteras vid varje arbetsplatsträff för att 

regelbundet prata om vikten av att arbeta utifrån BHK. Distriktssköterskorna poängterade att det är en 

skyldighet att arbeta utifrån BHK vid allt arbete som medför patientkontakt. 

 

Diskussion 

Diskussionsavsnittet berör huvudresultat, resultatdiskussion, metoddiskussion och slutsats. 

 

Huvudresultat 

Distriktssköterskorna ansåg att syftet med att arbeta utifrån basala hygienrutiner och klädregler (BHK) är att 
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skydda patienten och förhindra smittspridning men också att skydda sig själv. Att arbeta utifrån BHK 

uttrycktes vara en självklarhet i alla situationer,  kombinationen av sunt förnuft och erfarenhet (det som sitter 

i ryggmärgen) angavs vara grunden för hur och när distriktssköterskorna arbetar utifrån BHK. Dock fanns 

det omständigheter / situationer som distriktssköterskorna angav hade inverkade på hur noga de arbetade 

utifrån BHK. Flera av distriktssköterskorna poängterade att attityden / kulturen gentemot BHK samt 

tidspress och arbetsbelastning är det som inverkar mest på om, hur och när personalen arbetar utifrån BHK. 

Primärvården beskrevs som en vårdmiljö där patienterna inte upplevs vara lortiga, känslan av att patienterna 

inom primärvården inte är lortiga upplevdes vara en bidragande orsak till att personalen slarvar med BHK. 

Samtliga distriktssköterskor ansåg att det är ett känsligt område att påminna en kollega om att arbeta utifrån 

BHK. Möjligheten att diskutera BHK upplevdes som allt sämre i relation till att arbetsplatsen var allt större. 

 

Resultatdiskussion 

Precis som i studierna av Barrett och Randle (2008) samt Pittet (2001) visar resultatet tydligt att 

arbetsbelastning och tidspress har stor inverkar på om, när och hur vårdpersonal arbetar utifrån basala 

hygienrutiner och klädregler. 

 

Studien av Barrett och Randle (2008) visar att mentaliteten på arbetsplatsen har en stark inverkan på 

följsamheten till BHK, vilket överensstämmer med resultatet av denna studie som visade att attityderna hos 

personalen och kulturen på arbetsplatsen i höggrad inverkade på följsamheten till BHK. En av attityderna 

som framkom i resultatet var att primärvården upplevdes och beskrevs som en annan vårdmiljö där 

patienterna inte upplevs vara lortiga vilket resulterade i att personalen slarvade med att arbeta utifrån BHK. 

Detta fenomen att attityderna hos en person eller på en arbetsplats inverkar negativt och därmed försämrar 

hur en person arbetar utifrån BHK har setts i ett flertal studier. I studien av Lankford et. al. (2003) sågs att 

vårdpersonal har sämre följsamhet till BHK om en högre uppsatt kollega har dålig följsamhet till BHK. I 

studierna av  Barrett och Randle (2008) samt Snow, White Jr, Alder och Stanford (2006) konstaterades att 

följsamheten till hygienrutiner försämrades hos sjuksköterskeelever om personalen på arbetsplatsen hade 

bristande följsamhet till hygienrutiner. Resultatet i detta examensarbete visar tyligt att attityden på 

arbetsplatsen inverkade på om, hur och när distriktssköterskorna arbetade utifrån BHK. 

 

Distriktssköterskan ska arbeta för att främja god hygien inom hälso- och sjukvård samt arbeta mot att 

förebygga smittspridning (Distriktssköterskeföreningen 2008). Såsom Benner beskriver i sin 

omvårdnadsteori ska distriktssköterskan utöver att själv arbeta utifrån BHK dessutom undervisa, vägleda 

och främja att kollegor använder sig av BHK i sitt dagliga arbete (Benner 1993). Distriktssköterskan ska 

också initiera och vidmakthålla förbättringsarbete med hänsyn till att arbeta utifrån BHK 

(Distriktssköterskeföreningen 2008). Denna studies resultat indikerar att kunskap och vilja finns till att 

arbeta utifrån BHK dock varierade det hur tillåtande attityderna på arbetsplatsen var med hänsyn till att 
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påminna sina kollegor om brister samt att utföra förbättringsarbete med hänsyn till BHK. Resultatet visar 

tydligt att det är viktigt att det finns ett hygienombud på arbetsplatserna, att det finns någon som håller koll 

och påminner om BHK samt att det är någon som fortlöpande arbetar med att förbättra hur personalen 

arbetar utifrån BHK. Detta resultat överensstämmer med resultaten i studierna av Berland, Berentsen och 

Gundersen (2009) samt Erasmus et. al. (2009), dessa studiers resultat framhävde vikten av att det finns en 

god förebild på arbetsplatsen dels för att en förbättring gällande  följsamhet till och arbete utifrån BHK ska 

kunna uppnås men också för att god följsamhet till BHK ska vidmakthållas. 

I studiens resultat poängteras att en kombination av sunt förnuft samt den kunskap och de erfarenheter de 

har i ryggmärgen var grunden för hur och när distriktssköterskorna arbetade utifrån BHK. Detta 

överrensstämmer med Benners omvårdnadsteori, Benner beskriver att desto mer erfarenhet en sjuksköterska 

har desto mer tenderar sjuksköterskan att arbeta utifrån magkänsla och intuition. Detta anser författaren är 

styrkan i Benners omvårdnadsteori, definitionerna som Benner har gjort av sjuksköterskans 

kompetensutvecklingsprocess och sjuksköterskans kompetensområden grundar sig i faktiska situationer 

istället för på hypoteser (Benner 1993). 

 

Basala hygienrutiner och klädregler 

Enligt resultatet är basala hygienrutiner och klädregler (BHK) en säkerhetsåtgärd för patient och personal, 

denna säkerhetsåtgärd ska utföras i samband med allt patientnära arbete vilket överensstämmer med 

definitionen av syftet med att arbeta utifrån BHK som finns att läsa i hälso- och sjukvårdslagen och 

arbetsmiljölagen (AFS 2005:1; SFS 1982:763). Trotts att resultatet framhöll att allt patientnära arbete ska 

utföras utifrån BHK framgick det dessutom av resultatet att desto högre smittorisk en situation medför för 

hälso- och sjukvårdpersonalen desto högre följsamhet har personalen till att arbeta utifrån BHK. Att hälso- 

och sjukvårdspersonal är mer motiverade att arbeta utifrån BHK när de skyddar sig själva har också setts i 

flera andra studier (Erasmus et. al. 2009; Jang et. al. 2010; Lankford et. al. 2003). 

 

Arbetskläder, skyddskläder och skyddsutrustning 

Resultatet visade på en god tillgång till skyddsmaterial såsom engångsförkläden vilket främjade möjligheten 

till att arbeta utifrån BHK. Med resultatet framträdde med hänsyn till arbetskläder dock två 

problemområden, dels att det inte fanns möjlighet att byta arbetskläder dagligen då det inte finns tillräckligt 

med kläder beställt, dels brist på arbetskläder avsedda för hembesök. Ungefär sex timmar skyddar 

arbetskläderna personalen det är därför viktigt att personalen har möjlighet till att dagligen byta arbetskläder 

(Socialstyrelsen 2006). Flertalet studier visar att arbetskläderna blir kontaminerade av bakterier under en 

arbetsdag (Gaspard et. al. 2009; Perry, Marshall & Jones 2001) och att det är mätbart större förekomst av 

bakterier på arbetskläder som används under flera arbetsdagar (Perry, Marshall & Jones 2001). 

Arbetsgivaren har lagstadgad skyldighet att tillhandahålla de material som hälso- och sjukvårdspersonal 

behöver för att kunna arbeta utifrån BHK (AFS 2005:1). Författaren till detta examensarbete hävdar därför 
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att när arbetskläder inte tillhandahålls i den utsträckning som behövs för att distriktssköterskorna ska kunna 

byta dessa dagligen samt när inte arbetskläder anpassade för hembesök finns utgör detta en arbetsmiljörisk. 

Författaren anser dessutom att bristen på adekvata arbetskläder ökar risken för smittspridning tillföljd av att 

distriktssköterskorna inte har möjlighet att arbeta utifrån BHK. 

 

Hår 

Det är vedertaget att långt hår ska sättas upp, i resultatet poängterades dock en problematik angående att 

axellång hår riskerar att falla ner mot patienter eller föremål och kontamineras. Att smitta kan spridas via 

vårdpersonalens hår överensstämmer med resultatet från studien av Summers, Lynch och Black (1965). 

 

Handhygien och Handskar 

Resultatet visade att noggrann handhygien alltid eftersträvades i syfte att förhindra smittspridning, vad som 

omfattades av noggrann handhygien varierade dock något. Dels uttrycktes en känsla av att inte bli ren av att 

bara använda handdesinfektion, detta överensstämmer med en studie från 1992 som visade att kapaciteten 

hos handdesinfektion inte var tillräcklig vid förekomst av kroppsvätskor (Kjølen & Andersen 1992). 

Flertalet studier indikerar att handhygien är den åtgärd som hälso- och sjukvårdspersonal slarvar mest med 

(Allegranzi & Pittet 2009; Cummings, Anderson & Kaye 2010; Lam, Lee & Lau 2004; Pittet 2001). Ett 

flertal studier angående vårdpersonals följsamhet till handhygien visade på 54,5 procent till 71,9 procent 

handhygienföljsamhet hos sjuksköterskornas och 14,3 procent till 60,1 procent hos läkare (Allegranzi et. al. 

2013; McLaws et al. 2009; Patarakul, Tan-Khum, Kanha, Padungpean & Jaichaiyapum 2005). 

 

Studien av Kennedy, Elward och Fraser (2004) indikerar att hälso- och sjukvårdspersonal tenderar att brista i 

när och hur de utför handhygien oavsett om kunskaperna om handhygien är goda. Studier angående 

vanligaste orsakerna till bristande handhygien visade att det är stress, hög arbetsbelastning, glömska och 

bristande tillgång till material såsom handfat, handdesinfektion och handskar som resulterar i att hälso- och 

sjukvårdspersonals följsamhet till och arbete utifrån handhygienrutiner försämras (Barrett & Randle 2007; 

Patarakul et al. 2005; Pittet 2001). Andra faktorer som inverkar negativt på möjlighet till att utföra 

handhygien är exempelvis användning av smycken (ringar, armband), långa naglar och / eller nagellack 

(Hautemaniere et. al. 2010). Examensarbetets resultatet indikerade att främsta anledningen till bristande 

handhygien var stress och högarbetsbelastning, det framkom också att glömska är en bidragen orsak till 

bristande handhygien dock visade examensarbetets resultat genomgående god tillgång till material. 

 

I en studie har resistenta bakterier sett på händerna efter handskanvändning (Morgan et. al. 2010), relaterat 

till detta är det enligt författaren till detta examensarbete alarmerande att resultatet visar att många av 

distriktssköterskorna upplever sig vara dåliga på att sprita händerna efter de tagit av sig handskar relaterat 

till en känsla av att vara ren om händerna när de haft handskar på sig. Bristande handhygien till följd av den 
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falska tryggheten relaterat till handskanvändning har setts i flera studier (Girou et. al. 2004; Pittet 2001). 

 

Metoddiskussion 

Styrkor och svagheter i examensarbetets metod diskuteras utifrån design, urval, urvalsgrupp, tillvägagångs- 

sätt, datainsamling, dataanalys, forskningsetiska övervägande och examensarbetets kliniska betydelse. 

 

Design 

Då syftet med examensarbetet var att undersöka distriktssköterskornas erfarenhet av och reflektioner kring 

att arbeta utifrån basala hygienrutiner och klädregler bedömdes en intervjustudie med deskriptiv design och 

induktiv kvalitativ ansats som adekvat förfarande. 

 

Urval, undersökningsgrupp och tillvägagångssätt 

Bekvämlighetsurval kallas för icke-sannolikhetsurval, anledningen till detta är att urvalet icke-sannolikt 

kommer vara generaliserbart/representativt. Detta tilltrotts används ofta bekvämlighetsurval inom 

omvårdnadsforskning (Polit & Beck 2017). För att få tillräckligt många informanter / deltagare till studien 

examensarbetet inkluderades alla 11 som valde att delta. Nackdelen med att använda sig av bekvämlighets- 

urval är som sagt att det kan påverka resultatets överförbarhet / generaliserbarhet (validitet) och pålitlighet / 

rimlighet (reliabilitet). Erfarenheter och reflektioner är subjektivt, examensarbetet handlar om 

distriktssköterskornas erfarenhet av och reflektioner kring att arbeta utifrån basala hygienrutiner och 

klädregler vilket resulterar i att det är svårt  att uppnå överförbarhet / generaliserbarhet med examensarbetets 

resultat. Däremot har examensarbetets resultat, relaterat till det subjektiva med erfarenheter och reflektioner 

en god pålitlighet / rimlighet. 

 

Datainsamlingsmetod 

Personen själv är alltid experten gällande dennes erfarenheter och reflektioner, syftet med semistrukturerade 

intervjuer är att informanten får berätta och vara experten (Leech 2002).Utifrån att syftet var att undersöka 

distriktssköterskors erfarenhet av och reflektioner kring att arbeta utifrån basala hygienrutiner och klädregler 

(BHK) ansågs semistrukturerad intervju som adekvat datainsamlingsmetod. Intervju som datainsamlings- 

metod anser Polit och Beck (2017) är den metod som ger möjliggör insamling av data av bästa möjliga 

kvalité. En möjlig svaghet med att använda intervjuer som datainsamlingsmetod är att risken för att 

informanten berättar det som de vet och / eller tror är rätt, informantens ärlighet menar Polit och Beck 

(2017) är direkt relaterat till hur bra eller dåligt intervjuaren är på att få informanten att känna sig trygg och 

bekväm För att motverka detta gjordes en pilotintervju med en klasskamrat som jobbat på en hälsocentral. 

Utifrån pilotintervjun och respons från klasskarmaten justerades frågorna främst med hänsyn till formulering 

och språkbruk detta för att främja att informanten skulle känna sig trygg. Semistrukturerade intervjuer syftar 

mer till att omfatta vissa ämnen än om att fråga specifika frågor (Polit & Beck 2017). För att främja 
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enhetlighet användes ett frågeformulär som stöd under respektive intervju, denna enhetlighet främjar 

jämförbarheten intervjuerna emellan. En svaghet med detta är dock att även om författaren eftersträvat att 

använda öppna frågor och semistrukturerad intervju ger informanten frihet att illustrera och ge exempel när 

de berättar så är ändock faktum att informanten svarar på och berättar om det som intervjuaren frågar om. 

För att motverkar författarens inverkan på vad informanterna berättade om sina erfarenheter och reflektioner 

avslutades samtliga intervjuer med att informanten tillfrågades om de upplevde att författaren glömt något 

som de tyckte var viktigt och som de ville tillägga. 

 

Dataanalys 

En svaghet dataanalyseringsprocessen i detta examensarbete är att det inte finns flera tolkningar och 

kategoriseringar av datan att jämföra, Burnard (1991) samt Polit och Beck (2017) menar att jämförelse av 

flera personers tolkning av materialet främjar objektiviteten till datan vilket i förlängningen stärker 

resultatets tillförlitlighet. I en strävan att främja objektiviteten till datan diskuterades kodning och 

kategorisering samman med klasskamrater och handledare, utifrån diskussionerna vid grupphandledningen 

justerades kodning och kategorisering av datan. Under resultat skrivandet har kategorier och subkategorier 

ytterligare justerats utifrån den fördjupade förståelse av datan som författaren har erhållit. Slutligen har 

dataanalysen resulterat i 10 subkategorier fördelade på två övergripande kategorier. De kompletta transkri- 

beringsdokumenten har konsulterats ett flertal gånger under skrivprocessen för att bekräfta och säkerställa 

att tolkning av datan tar hänsyn till det informanterna initialt berättade (Burnard 1991; Polit & Beck 2017). 

 

Forskningsetiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) behövs samtycke från alla informanter i examensarbetet. Vetenskapsrådet 

beskriver att alla informanter har krav på / rätt till information om syftet med studien och att den insamlade 

datan enbart kommer användas i den aktuella studien. Informanterna har dessutom krav på / rätt till 

information om frivillighet och möjlighet till att avbryta deltagandet utan motivering samt information om 

och uppfyllande av konfidentialitet i största möjliga mån. Författaren anser att information om informations-

, samtyckes-, nyttjande- samt konfidentialitetskravet har uppfyllts genom den anhållan om tillstånd som 

skickats till cheferna samt det informationsbrev som skickats till chefer och distriktssköterskor. Hantering 

och förvaring av data har under transkribering samt under skrivprocessen uppfyllt god konfidentialitet. 

 

Examensarbetets kliniska betydelse och fortsatt forskning 

Detta examensarbete visar att distriktssköterskorna anser att det är av stor vikt att arbeta utifrån basala 

hygienrutiner och klädregler (BHK) för att skydda patienterna och sig själva genom att förebygga 

smittspridning. Examensarbetet har indikerat omständigheter som distriktssköterskorna upplever förenklar 

och försvårar. De två främsta omständigheterna som distriktssköterskorna upplever försvårar är mentaliteten 

/ attityden gentemot BHK på arbetsplatsen samt stor tidspress och hög arbetsbelastning. 
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Gällande attityderna på arbetsplatsen anser författaren att det krävs ytterligare studier där samtliga arbets- 

grupper på hälsocentralen inkluderas för att möjliggöra en tydlig kartläggning av attityderna gentemot att 

arbeta utifrån BHK. Det är författarens uppfattning av det skulle vara fördelaktigt om denna kartläggning 

angående attityderna gentemot att arbeta utifrån BHK skulle utföras genom både kvalitativa och kvantitativa 

studier. Angående problematiken med tidspress och arbetsbelastning, det är författarens uppfattning att detta 

är ett genomgående verksamhetsproblem där ekvationen tillgången på tid och mängden arbete får ett 

minusvärde. För att få igenom en förändring av verksamhet krävs ytterligare studier som visar det ohållbar i 

den arbetsbelastning som finns och konsekvenserna av denna ohållbarhet. Det är därför författarens åsikt att 

kvantitativa studier krävs angående denna problematik för att erhålla statistik som visar svart på vitt det 

ohållbara i den aktuella arbetsbelastning med hänsyn till distriktssköterskornas möjlighet att arbeta utifrån 

BHK. 

 

Slutsats 

Genom kombination av sunt förnuft med erfarenhet och kunskap var det för distriktssköterskorna en 

självklarhet att alltid arbeta utifrån basala hygienrutiner och klädregler (BHK). Följsamhet till BHK 

eftersträvades alltid dock framgår av detta examensarbete att det finns omständigheter som inverkar på 

möjligheten till detta och att distriktssköterskorna upplevde att det lätt kunde uppstå brister i hur och när de 

arbetade utifrån BHK. Resultatet visar att de ting som resulterade i att distriktssköterskorna var sämre på att 

arbeta utifrån BHK dels påverkades av dem själv, dels av attityderna/mentaliteten på arbetsplatsen men 

också påverkades av faktorer inom verksamheten som låg utför distriktssköterskornas räckvidd att förändra. 

Att arbeta utifrån BHK är en grundsten i det patientsäkerhetsarbete som ständigt pågår med syfte att 

förhindra smittspridning, förebygga VRI och minska antibiotika användningen för att motverka 

resistensutvecklingen. För att tillgodose patienternas lagstadgade rätt till en säker vård av god hygienisk 

standard (SFS 1982:763) behöver inte bara distriktssköterskor utan hela primärvården kontinuerlig sträva 

efter att arbeta utifrån basala hygienrutiner och klädregler. 
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