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Abstract 
 
 
The aim with this study was to describe nurses’ experience about compliance with the 

recommended guidelines for protective clothing. 

Protective clothing like cover gown and plastic apron should be used in direct patient care, the 

patient’s bed or dirty object. The most important measure to prevent spread of infection in the 

institutional care is to apply the guidelines of hygiene routines. The purpose is to prevent 

infection spread from staff to patient and from patient to staff. Few studies have investigated 

nurses’ experiences about compliance with the recommended guidelines for protective 

clothing. The study was performed with interviews with seven nurses. The main result 

showed lack of compliance concerning the use of protective clothing. The nurses describe 

different causes for non-compliance. Experience of stress, to perform any work could finally   

result in many more work and that could be a reason for non-compliance. Greater load of 

work did affect the non-compliance. Non-compliance was also showed in deficiency in 

hygiene routines and indistinct routines about the handling with protective clothing. The 

nurses don’t know for how long period the cover gowns are being hung on the clothes hook 

until they are being replaced with clean cover gowns. The fitting of the cover gowns did the 

nurse experienced as something that prevented the use of them Visible dirt was also 

something that could decide whether cover gown were going to be use.  Availability was 

something that the nurses believed was important for the use of protective clothing. 

Information and education are important items if the use of protective clothing will be 

improved. 
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Sammanfattning 

 
Syftet med studien var att beskriva hur sjuksköterskor upplevde att följsamheten stämde 

överens med de rekommenderade riktlinjerna som finns om skyddskläder. 

Skyddskläder såsom skyddsrock och plastförkläde bör användas vid direkt kontakt med 

patienten eller patientens säng eller smutsiga föremål. Den viktigaste åtgärden för att 

förhindra smittspridning i vården är att tillämpa basala hygienrutiner. Syftet är att förhindra 

smitta från personal till patient och från patient till personal. Få studier har gjorts om 

sjuksköterskors upplevelser angående skyddskläder. 

Studien genomfördes som en intervju studie med sju sjuksköterskor. Huvudresultatet visade 

att det är brister i följsamheten gällande användandet av skyddskläder. Sjuksköterskorna 

beskriver olika anledningar till oföljsamhet. Upplevelse av stress, att utföra någon syssla som 

i slutändan resulterade i många fler sysslor kunde göra att sjuksköterskorna gjorde avkall på 

följsamheten. Högre arbetsbelastning gjorde att följsamheten blev lägre. Bristande följsamhet 

visades också genom bristande hygien rutiner. Otydliga rutiner av hanteringen med 

skyddsrockar. Sjuksköterskorna vet inte hur länge skyddsrockarna hänger innan dessa byts ut 

mot rena skyddsrockar.  

Sjuksköterskorna upplevde att passformen på skyddsrockarna hindrade dem från att använda 

dessa. Samt att synlig smuts kunde avgöra om skyddskläder skulle användas. 

Sjuksköterskorna tror att tillgängligheten har betydelse för användandet av skyddskläder och 

att information och utbildning är viktiga punkter om användandet av skyddskläder ska 

förbättras. 
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1. Introduktion 

Hygienen är en viktig förutsättning för att inte sprida smitta inom sjukvården. Det är ingen ny 

företeelse, redan på Florence Nightingales tid (år 1854) införde hon hygieniska åtgärder som 

resulterade i kraftig minskning av dödligheten bland soldater (Jahren Kristoffersen, 1998). 

Den vanligaste smittvägen för infektioner inom vården är indirekt kontaktsmitta t ex via 

kläder (Ericson & Ericson, 1997). Sjukvårdspersonalens kläder kan överföra smitta mellan 

personal och patienter. Genom att använda skyddskläder i form av plastförkläde och skydds- 

rock reduceras graden av bakterieansamling på personalens arbetskläder (Perry, Marshall & 

Jones, 2001). För att förhindra denna form av smittspridning finns rekommendationer för 

vårdpersonalen om hur personalen bör klä sig för att förhindra smittspridning (Infomedica, 

2004).  Detta är en viktig basal hygienrutin för att förhindra spridning av smitta mellan 

patient-personal/personal-patient (Socialstyrelsen, 2006). I den här studien används ordet 

skyddskläder och då menar författaren plastförkläde och/eller skyddsrock. 

 

Att sjukvårdspersonalens kläder blir kontaminerade under patientnära vård visar tidigare 

studie som gjorts (Babb, Davies & Ayliffe 1983; Wong, Nye & Hollis, 1991). Därför bör 

plastförkläde eller skyddsrock användas för att minimera att kläderna blir kontaminerade 

(Perry m.fl. 2001).  Sjukvårdspersonalens kläder blir kontaminerade under ett arbetspass. 

Bröst och mage blir mer kontaminerade än andra ställen. Att smittämnen från personalens 

kläder kan spridas från patient till patient finns det studier som visar. Arbetskläderna utgör 

den näst största smittrisken. Kläderna blir förorenade med mikroorganismer genom direkt 

kontakt med patienten eller med förorenade föremål. Personalens kläder kan överföra en 

smittdos från patient till patient som är 50 gånger större än den luftburna (Hambraeus, 1973). 

Bröst och mage som tidigare nämnts men även axlar och rygg blir förorenade. Långärmade 

plagg är en riskfaktor för spridning av smitta. Flera studier påvisar att sjuksköterskors 

uniformer blir kontaminerade med mikroorganismer (Callaghan, 1998; Speers, Shooter, Gaya 

& Patel, 1969). 

Skyddsrock ska användas vid direktkontakt med patienten eller med förorenade föremål där 

det finns risk för kontaktsmitta. Skyddsrocken ska vara patientbunden och bytas dagligen 

samt vid nedsmutsning. Vid arbetsmoment där risken för stänk uppstår kan ett plastförkläde 

minska nedsmutsningen av arbetskläder cirka 30 gånger (Lidwell, Towers, Ballard & 

Gladstone, 1974). 
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Plastförkläden bör användas för att skydda arbetskläder/uniformen från att bli kontaminerad 

under patientnära arbete. Att använda plastförkläde reducerar markant att kontaminering av 

bakterie ansamling uppstår på framsidan av uniformen. (Babb m fl 1983). 

 

Följsamheten är låg när det gäller användandet av skyddskläder vid patientnära situationer. 

(Ericson & Ericson, 1997). Orsaker till detta är enligt personalen, brist på tid, tillgängligheten 

på skyddskläder och livsstil. Dessa anledningar vägde in i personalens beslut om användandet 

av skyddskläder (Cutter & Jordan, 2004). Kunskap och utbildning om gällande 

rekommendationer för användandet av skyddskläder främjar också följsamheten (Kim, Kim, 

Chung & Kim, 2001). Att drabbas av en vård relaterad infektion innebär onödigt lidande för 

den drabbade, som innebär förlängda vårddygn och det blir kostsamt för samhället (Kim, Oh, 

Simor, 2001) 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Definition vårdrelaterad infektion 

Socialstyrelsen definierar vårdrelaterad infektion som ”varje infektion som drabbar patienter 

till följd av sjukhusvistelse eller behandling av öppen vård, oavsett om det sjukdomsalstrande 

ämnet tillförts i samband med vården eller härrör från patienten själv samt oavsett om 

infektions tillståndet yppas under eller efter vården. Avser även infektions tillstånd som 

personal ådragit sig till följd av arbetet” (socialstyrelsen 2006, sid: 19). Termen vård relaterad 

infektion används numera istället för sjukhus infektion eftersom detta begrepp ger en vidare 

bild och tydliggör att problematiken förekommer oavsett vårdform och vårdgivare. 

1/3 av de vårdrelaterade infektionerna kan undvikas genom att vårdpersonal konsekvent 

tillämpar basala hygienrutiner (Socialstyrelsen 2006).  

1.1.2 Basala hygienrutiner 

Att tillämpa basala hygienrutiner är den viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning i 

vården. Basala hygienrutiner ska gälla överallt där vård och omsorg bedrivs. 

Syftet är att förhindra smitta från patient till personal och från personal till patient (direkt 

kontaktsmitta) mellan patienter, via personalens händer och kläder (indirekt kontaktsmitta). 

 

I basala hygienrutiner ingår handhygien, det vill säga alltid handdesinfektion, ibland också 

handtvätt, handskar, skyddskläder: engångsplastförkläde eller skyddsrock ibland stänkskydd: 

munskydd, skyddsglasögon/visir.  
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Engångsplastförkläde eller patientbunden skyddsrock ska användas vid risk för stänk och 

kontakt med kroppsvätskor/utsöndringar, samt vid kroppskontakt med patienten eller dennes 

säng. Patientbunden skyddsrock ska bytas dagligen samt vid förorening. Vid våta 

arbetsmoment ska vätsketäta skyddskläder användas (Socialstyrelsen, 2006). 

Tidigare användes begreppet Barriärvård, men detta har ändrats eftersom det gav upphov till 

många missförstånd (Handbok för hälso- och sjukvård, 2005). 

1.1.3 Arbetskläder 

Arbetskläder definieras enligt handboken: i ett patient nära vårdarbete ska alla personal 

kategorier använda kortärmad arbetsdräkt. Denna arbetsdräkt bör endast användas på 

arbetsplatsen och ska bytas dagligen (Handbok för hälso- och sjukvård, 2004; Wong m fl 

1991). 

1.1.4 Skyddskläder 

Skyddskläder såsom skyddsrock och engångsplastförkläde bör användas vid direktkontakt 

med patienten eller patientens säng, vid hantering av smutsiga föremål.(Hambraeus, 1973; 

Puzniak, Gillespie, Leet, Kollef & Mundy 2004). Exempel på detta är bäddning, personlig 

omvårdnad, invasiva undersökningar och behandlingar. 

Invasiv = undersökning/behandling där instrument sticks in i kroppen samt situationer då man 

riskerar att bli blöt. En skyddsrock är patientbunden och ska bytas dagligen eller när den har 

blivit smutsig (Handbok för hälso- och sjukvård 2005). 

1.1.5 Riktlinjer 

Med gällande riktlinjer kring skyddskläder avses de som beskrivs i handbok för hälso- och 

sjukvård. Riktlinjerna som beskrivs i handboken baseras på vetenskap och beprövad 

erfarenhet (Handbok för hälso- och sjukvård, 2005) 

1.1.6 Problemområde 

Vårdrelaterade infektioner orsakas av vårdpersonal. Sjuksköterskan kommer genom sitt arbete 

i kontakt med smitta genom indirekt eller direkt patientkontakt. Genom fler studier kan man 

belysa detta problem med vårdrelaterade infektioner. Mer forskning kring detta behövs, för att 

förbättra kunskapen så att personalen kan öka följsamheten gentemot de rekommenderade 

riktlinjer som finns om skyddskläder.  

Det bör utarbetas bättre förutsättningar vad det gäller hygien rutiner. Att drabbas av en 

vårdrelaterad infektion orsakar onödigt lidande för patienten, vårdkostnaden för extra vård 
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dygn som blir betungande för samhället. En vårdrelaterad infektion kan orsaka att patienter 

dör eller vara en bidragande dödsorsak (Kopp, Nix & Armstrong, 2004) 

Författaren avser med den här studien att beskriva sjuksköterskors upplevelser om de 

rekommenderade riktlinjerna om skyddskläder. Den här studien inriktar sig på ”gula 

skyddsrocken” och plastförklädet. 

1.1.7 Syfte 

Syfte med denna studie var att beskriva hur sjuksköterskor upplever att följsamheten stämmer 

överens med de rekommenderade riktlinjer som finns om skyddskläder. 

1.1.8 Frågeställningar  

Hur ser sjuksköterskor på användandet av skyddskläder? 

Hur upplever sjuksköterskor att följsamheten av användandet av skyddskläder stämmer 

överens med de riktlinjer som finns? 

2. Metod 

Eftersom syftet med studien var att beskriva sjuksköterskor upplevelse så valdes kvalitativ 

metod. Denna metod används för att ge beskrivande data.  

Metoden innehållsanalys har valts ut för att på ett överskådligt, hanterbart sätt skapa en bild 

av intervjupersonernas upplevelse av hur de upplever att följsamheten stämmer överens enligt 

de rekommenderade riktlinjer som finns om skyddskläder. För att belysa författarens tolkning 

av intervju materialet återges citat av informanterna i resultat delen. 

2.1 Design 

Studien har genomförts som en deskriptiv kvalitativ intervjustudie (Polit & Beck 2004). 

2.2 Urval och undersökningsgrupp 

En första kontakt togs under hösten 2005 med två olika avdelningar, där studien presenterades 

på avdelningarnas arbetsplatsträff med personal och avdelningschef närvarande. Efter en 

tidsbestämd period på två veckor togs ytterligare kontakt med avdelningen då inget intresse 

visats för studien. Personalen tackade nej till att medverka i studien. 

 En tredje avdelningen kontaktades under våren 2007 där studien genomfördes. 

Bekvämlighetsurval ha tillämpats då det gäller urval av avdelningarna som tillfrågats att delta 

i studien. 
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Studien har genomförts på en avdelning på ett sjukhus i mellersta Norrland. Intervjuer har 

skett med sju sjuksköterskor. Enda inklussionskriteriet för att få medverka i studien var: 

legitimerad sjuksköterska då de rekommenderade riktlinjerna gällande skyddskläder är det 

samma för alla oavsett yrkeserfarenhet. Tidigare inklussionskriterie var att ha arbetat som 

sjuksköterska i 5 år på en avdelning där omvårdnads behovet är stort. Men då det var svårt att 

få deltagare till studien så togs detta bort. Deltagande i studien var på frivillig basis. 

 

Sju sjuksköterskor deltog i intervju studien. Åldersspann mellan 30 -59 år. 

Deltagarnas yrkeserfarenhet från vården varierade från 6 år upp till 41 år och som 

sjuksköterskor har de arbetat från 4 år till 32 år.  

2.3 Datainsamlingsmetod 

Studien har genomförts med hjälp av intervjuer med semistrukturerade frågor med öppna 

svarsalternativ (bilaga 1). Intervjuerna bestod av ett antal bakgrunds frågor om hur länge de 

arbetat som sjuksköterska och ålder. Därefter följde 10 frågor. Frågorna i intervjun bestod av 

egenformulerade frågor (bilaga 1) som baseras på det inlästa ämnet samt med tanke på 

studiens syfte. Frågorna handlade om hur sjuksköterskorna upplever att följsamheten stämmer 

överens enligt de rekommenderade riktlinjerna som finns om skyddskläder. Kompletterande 

frågor och uppföljningsfrågor som till exempel hur menar du då, har jag uppfattat dig rätt eller 

kan du utveckla, har behövts ställas för att föra in intervjun på det avsedda ämnet. 

Intervjuernas längd varierade från 12 till 17 minuter. Samtliga intervjuer genomfördes på 

sjuksköterskornas arbetsplats i ett ostört rum. 

Intervju frågorna granskades av handledaren innan första intervjun. 

 

2.4 Tillvägagångssätt 

Godkännande att genomföra intervju studien söktes hos verksamhetschef för avdelningen. 

Information till personalen och förfrågan om deltagande i studien gavs muntligt i samband 

med en arbetsplatsträff där avdelningschefen var med. På arbetsplatsträffen närvarade de 

sjuksköterskor som jobbade den dagen. Studiens syfte metod och genomförande presenterades 

under arbetsplatsträffen. Sjuksköterskorna som ville anmäla sig till studien kunde göra det 

efter presentationen av studien. Intresse av att delta i studien fanns hos sju sjuksköterskor.  

De sju sjuksköterskorna som anmälde intresse att delta i studien fick ett missiv brev 

(informations brev, bilaga 2). Efter arbetsplats träffen bestämdes tid för intervju med fyra av 
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sjuksköterskorna, de resterande tre sjuksköterskorna uppgav telefonnummer och tid 

bestämdes över telefon kontakt med tre sjuksköterskor veckan därpå. Samtliga intervjuer 

gjordes under en tre veckors period. 

 
Den första intervjun som gjordes betraktades som en provintervju, informanten informerades 

om detta.  Detta för att se om frågorna var lättförståeliga och tydliga. Strax efter 

intervjutillfället transkriberades det bandade materialet till skriftlig text. Författaren gjorde 

också en reflekterande kommentar över hur intervjun gick. Därefter gjordes en 

omformulering/förtydligande av två frågor. Efter provintervjun gjordes ytterligare sex 

intervjuer. Intervjuerna planerades och genomfördes en i taget. Samtliga sju intervjuer 

inkluderades i studien. 

Handledare har läst tre intervjuer och följt med i processen under transkribering samt analysen 

av meningsbärande enheter (tabell 1). 

 

2.5 Dataanalys 

Analysen är baserad på Graneheim och Lundman (2004) och genomfördes på följande sätt:  

Samtliga bandinspelningar lyssnades igenom och transkriberades ordagrant i sin helhet. 

Därefter lästes de transkriberade intervjuerna igenom av författaren ett flertal gånger för att få 

en känsla av helheten. Det transkriberade materialet delades därefter in i meningsbärande 

enheter (se tabell 1) och analysen fortskred genom att intervjuerna kondenserades. I 

kondenseringen placerades materialet in under olika subkategorier och kategorier beroende på 

vad de handlade om. Ett flertal justeringar gjordes för att slutligen bestå av fyra kategorier 

med tillhörande subkategorier. Genom att studera dessa kategorier och söka gemensamt 

innehåll, gjordes justeringar av kategorierna tills inga ytterligare likheter gick att finna och 

kategorierna var varandra uteslutande. 
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Tabell 1. Exempel på analysen, svar på fråga angående följsamhet. 

Meningsbärande enheter Kondenserad text Subkategori Kategori 

Vi har haft som policy att när 
patienterna går hem så har vi bytt rockar 
om dom uppenbarligen inte har behövts 
bytas så åtminstone då när vi får in en 
ny patient. Men på senaste tiden så har 
vi försökt att natten har bytt ut och så 
har vi skrivit upp datum då. Så dom byts 
ju inte varje dag det gör dom ju inte. 
 

Policyn är att när 
patienten går hem 
byts rock. Men på 
sista tiden har 
natten bytt och 
skrivit upp datum. 
Rockarna byts inte 
dagligen. 
 

….nu är det ju lite godtyckligt också när 
vi byter dom här gula rockarna och om 
dom hänger en vecka... hur pass stor 
nytta har dom ..hur pass stor 
bakteriehärd blir det? Det skulle man 
kanske.. information och undervisning 
kring det man kan visa lite mer hård 
data hur pass bra är det att använda 
skyddsrock 
 

Rutiner kring byte 
av rockarna är 
otydliga. 
 

 
 
Bristande 
hygien rutiner 
 

 
 
Bristande 
följsamhet 
 

 

2.6 Forskningsetiskt övervägande 

De tillfrågade deltagarna fick ta del av ett missivbrev (informationbrev, bilaga 2) där det 

informerades om studiens syfte, att intervjun spelas in på band, att deltagande var frivilligt 

och att de kunde avbryta studien när som helst utan motivering. I brevet informerades 

deltagarna att allt insamlat material skulle behandlas konfidentiellt, dvs. att resultatet inte 

kommer att identifiera någon enskild person. 

Efter intervjuerna fick samtliga deltagare en förfrågan om de ville ta del av de färdig 

transkriberade materialet. Avdelningens hygien sköterska önskade få ta del av det färdiga 

resultatet i studien. 

3. Resultat  

Resultatet redovisas utifrån fyra huvudkategorier; bristande följsamhet, 

utbildning/information, användandet av skyddskläder och följsamhet/riktlinjer. 

Under varje huvudkategori presenteras subkategorier. Citat från intervju personerna återges i 

form av citat för att styrka mitt val av subkategorier samt för att klargöra hur jag kom fram till 

dessa. 
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Figur 1. Huvudkategori och subkategorier 

3.1 Bristande följsamhet 
Sjuksköterskorna i intervjun uttryckte olika orsaker till bristande följsamhet. 

Det kunde vara rent slarv och glömska men framförallt stress var en dominerande upplevd 

känsla.  

3.1.1  Upplevd stress 
Fyra av sjuksköterskorna berättar att har de satt på sig skyddsrocken och de är inne på 

patientsalen och upptäcker att något saknas som inte finns i salen, de sjuksköterskorna gör då 

är att vika ihop rocken och ta med sig den i famnen för att sedan gå och hämta det som 

saknades. Sådana situationer uppkommer ofta och handlingen med att ha på sig skyddsrocken 

upplevs som tidsbesparande. De tar sig helt enkelt inte tid att ta av sig skyddsrocken. Den här 

handlingen kan också handla om lathet och slarv. 

 

”… näe det är nog det ligger nog hos var och en tror jag dels tidsmässigs så ibland  ska man 

bara springa in och göra nånting och så vill patient ha hjälp på toaletten eller ja nånting sånt 

och då var man inte där för att göra den saken och då glömmer man att sätta på sig gula 

rocken, Eller om man har bråttom in och ja då sätter man inte heller på sig den men annars 

så tror jag att det glömska och slarv” (Sjuksköterska 5) 

 

” … rocken aldrig lämna rummet men det vet jag den knölas ihop i famnen och så springer 

man ut och hämtar lakan jaaa… vad du ska ha för någonting som inte finns inne på rummet. 

För man tar ju inte av sig rocken utan man vet att tvättvagnen står utanför så då knölar man. 

Så där följer man ju inte riktigt då. Det tror jag mycket beror på jaaa man är stressad, tid. 

(Sjuksköterska 1) 

 

Bristande följsamhet 

Upplevd stress 

Bristande hygien rutiner  
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” … dom är ju salsbundna så vi tar ju av, vi har ju dom aldrig på oss utanför, utan vi tar ju 

av när vi lämnar rummet för det mesta. Ibland fuskar vi om vi bara ska springa ut och hämta 

en sak som vi har strax utanför då byter vi inte…” (Sjuksköterska 7) 

 
”… sätter man på sig en rock och så finns det ingen tvättlapp då kan jag liksom bara vika 

ihop rocken, och så springer jag och hämtar en tvättlapp men då är det inga det är ju lite 

smuts i rocken men som sitter på men man kan springa ut och hämta en rock eller en tvättlapp 

ändå.” (Sjuksköterska 6) 

3.1.2  Bristande hygien rutiner 
Gemensamt för sjuksköterskorna är att de inte vet när rockarna blir utbytta mot rena.  

Skyddsrockarna är dessutom sals bundna och rockarna mixas mellan patienterna. Det saknas 

också säng nummer ovanför krokarna så att rocken kan vara patientbunden. Nu blir rockarna 

istället salsbundna. På avdelningen finns det inga tydliga rutiner för vem som ska ansvara för 

att skyddsrockarna blir bytta mot rena. Att rockarna är salsbundna och att en rock används till 

flera patienter går emot vad riktlinjerna säger. 

 

”… vi vet inte när dom gula rockarna blir bytt på rummen och hur, ja hur många gånger man 

använder dom innan dom blir utbytta och hur smutsiga, hur, jaaa hur mycket bakterier som 

sitter på dom egentligen. Fast vi byter dom ju inte varje dag i dagsläget utan det följer ju 

varje patient då”. (Sjuksköterska 1) 

 

”  Vi har haft som policy att när patienterna går hem så har vi bytt rockar om dom 

uppenbarligen inte har behövts bytas så åtminstone då när vi får in en ny patient. Men på 

senaste tiden så har vi försökt att natten har bytt ut och så har vi skrivit upp datum då. Så 

dom byts ju inte varje dag det gör dom ju inte”. (Sjuksköterska 1) 

 

” Ja dom ska ju hänga inne på salen dom det ska ju egentligen vara patientbundna men så 

funkar det inte här det hänger två rockar och dom mixar man emellan patienterna, det ska ju 

egentligen stå sängsnummer på krokarna där men det gör det ju inte här” (Sjuksköterska 4) 

 

” Vi har ju våra riktlinjer att vi ska ha handskar och rock och att dom är rumsbundna och 

det är viktigt att man inte springer från den ena salen till den andra med rockarna” 

(Sjuksköterska 6) 
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Figur 2. Huvudkategori och subkategori 

3.2 Utbildning/information 

Sjuksköterskorna beskriver sin utbildning angående vård hygien. Hur mycket utbildning 

och/eller information som givits angående hygien i vården är varierande. Det kan bero på när 

de gick sin sjuksköterskeutbildning. Fyra av sjuksköterskorna har jobbat som sjuksköterska i 

mer än nio år. 

3.2.1 Upplevd hygien kunskap 

Fyra av sjuksköterskorna har gått sjuksköterskeutbildning för flera år sedan och uttrycker att 

det var så längesen de gick utbildningen och att de inte minns vad som lärdes ut under 

utbildningen. Men att de har fått kunskap om hygien genom yrkeserfarenhet. En sjuksköterska 

som gått sjuksköterskeutbildningen för några år sedan kan beskriva hur man praktiskt fick lära 

sig om hygien. En av sjuksköterskorna uttrycker att de studenter hon har sett på arbetsplatser 

inte verkar har förstått betydelsen av hygienen. 

 

”… man fick ju dom här pekpinnarna att man inte skulle ha smycken på sig man ska inte ha 

klocka på sig man fick väl även göra nå prov med hur mycket bakterier man hade på sig före 

och efter man hade sprit...” (Sjuksköterska 2) 

 

” Jag gick ju en ett och ett halvt årig sjuksköterske- utbildning jag. Nä det var nog det lilla 

det, det jag kommer ihåg var när man läste mikrobiologi när jag gick på vårdlinjen det är 

egentligen den enda utbildningen jag har i hygien… Det är kunskaper jag har samlat på mig 

under min yrkeserfarenhet.” (Sjuksköterska 4) 

 

” Ja det fick man då det var mycket annat man inte fick men det här med hygien det fick man 

klart för sig”… att döma utav dom studenter man har sett ute på arbetsplatserna så verkar 

det inte som om man inte riktigt har fattat allvaret i det hela…” (Sjuksköterska 7) 

 

Utbildning/information 

Upplevd hygien kunskap  
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”  Oj det var ju så längesen men ja jag tror att jag fick det. Alltså jag kommer… helt ärligt så 

kommer jag inte ihåg riktigt vad vi… vad vi fick men vi fick säkert lära oss, jag tror att jag 

fått tillräckligt med information för det är ju inte det att man inte vet vad som ska användas 

det är nog inte det som är problemet” (Sjuksköterska 5) 

 

Figur 3. Huvudkategori och subkategorier. 

 

3.3 Användandet av skyddskläder 

Användandet av skyddskläder beskriver sjuksköterskorna med olika innebörd men samtliga 

sjuksköterskor är överens om att det är något som används vid t ex nära patient omvårdnad 

eller vid sån situation där du riskerar att bli blöt.  

3.3.1 Upplevelse av användandet  
Sjuksköterskornas upplever att användandet av skyddskläder är något som de anser är viktigt 

att de använder. Att det är gula skyddsrocken som de använder mest på avdelningen men att 

plastförkläde är något som vissa föredrar att använda. Plastförklädet har inte börjat användas 

ännu mer än vid duschning av patienterna. Två av sjuksköterskor upplever att det finns 

motstånd till att föra in plastförkläde. 

 

”Jaaaa, nånting som vi måste använda, bör använda, vi använder ju mest gula rockar men 

tanken är att vi ska gå över till plastförkläde men jag vet inte riktigt när.” (Sjuksköterska 1) 

 

Användandet av skyddskläder 

Upplevelse av användandet  

Förslag till ökat användande  

Synlig smuts  
 

Dålig passform hindrar  
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”…  än så länge så det princip gul rock här på avdelningen för det har inte slagit igenom det 

här med plastförkläde.” (Sjuksköterska 7) 

 

”… det är ju jätte bra idé men personligen så slarvar jag en del, men jag vet många som 

slarvar.” (Sjuksköterska 2) 

 

”Ja jag tycker ju att plastförkläde är det man ska använda sig av men det är väldigt svårt att 

föra in det för det finns motstånd för det.” (Sjuksköterska 4) 

3.3.2 Förslag till ökat användande 

Sjuksköterskorna har flera förslag om hur användandet skulle kunna förbättras så att 

användandet ökar. Att skapa förutsättningar för att användandet är var en övervägande röst i 

samtliga intervjuer. 

En annan stark punkt är också att sjuksköterskorna tycker att det ska ”tjatas” om hygien, det 

faller lite i glömska efter ett tag. Det är som att börja om på nytt när det har varit något om 

hygien, antingen i massmedia eller att de har pratat om det på arbetsplatsen. Att repetera 

kunskapen om hygien var något sjuksköterskorna efterfrågade. Två av sjuksköterskorna anser 

att det ska vara någon som har intresse för hygien som är ansvarig på avdelningen. En av 

dessa sjuksköterskor tyckte att det är på chefsnivå, att chefen ska underlätta för sin personal. 

 

”Jag tror väl att det skulle vara bättre om man inte hade det gula rockarna om man hade 

plastförkläden istället, det är ju lite mer one size på dom och att det fanns på rummet kanske 

på rulle eller någonting och så slänger man dom det tror jag skulle kunna funka.” 

(Sjuksköterska 2) 

 

”… det är väl bara det här att tjata om det vad viktigt det är vi skulle nog kunna bli bättre på 

det här med skyddsrockar också jag tror att då måste man tjata lite till, att det är någon som 

brinner för det..” (Sjuksköterska 1) 

 

”Det ska ju vara nån eldsjäl som håller på med det där jag tycker väl också att det är på 

chefsnivå att man har en chef som ser till att såna rutiner funkar och att man gör det lätt 

arbetat för personalen men idag i vården så tycker jag det hänger mycket liksom på oss 

sjuksköterskor…” (Sjuksköterska 4) 
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”Behöver alltid skärpas upp och styras upp emellan åt det är ju lätt att det faller tillbaks och 

kommer in i lite sämre rutiner å men det där tas ju upp med jämna mellanrum på möten och 

så där att man diskuterar om det och pushar på.” (Sjuksköterska 3) 

3.3.3 Synlig smuts  

Fyra av sjuksköterskorna berättar att synlig smuts avgör användandet av skyddskläder. Om 

det är något som syns som t ex avföring, kräks, blod eller om det är något som 

sjuksköterskorna själva tycker är äckligt. En av sjuksköterskorna beskriver att det har lite med 

intuition att göra om de sätter på sig en rock. 

 

”Äähhm smittsam patient eller att dom är infektions känsliga, eller att om jag ska ta hand om 

en avliden, om det är smutsigt så att säga avföring, kräkningar… blod såna bitar då brukar 

jag använda.” (Sjuksköterska 2) 

 

”… är det så att det är nå avföring eller kräks eller urin eller nå stort som man ser nånting 

som man själv tycker är äckligt då sätter man ju alltid på sej så egentligen, det stora som syns 

då sätter man alltid på sig.” (Sjuksköterska 5) 

 

”… om det är ett snuskigt om du ser att det är snuskigt.. att det är lortigt nånstans av en eller 

annan anledning.. så då åker ju den gula rocken på så det är ju dels vilken uppdrag har jag.. 

vad ska jag göra och hur ser det ut det är det som bestämmer vad jag ska ha på mej.” 

(Sjuksköterska 7)  

 

”… har man jobbat i många år då är det lite med intuitionen ibland som avgör om man sätter 

på sig ...man ser i en säng att det är obäddat man ser att det är urin och avföring och behöver 

ha hjälp att byta och så där, då sätter man på sig automatiskt en rock, det gör jag” 

(Sjuksköterska 4) 

3.3.4 Dålig passform hindrar  

Tre av sjuksköterskorna anser att passformen på skyddskläderna hindrar dem att använda 

dessa. Att skyddsrockarna är för stora eller för små gör att man inte använder skyddskläder. 

En sjuksköterska anser att de är obekväma och att det är av opraktiska själ som hindrar 

användandet. 
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”  Jaaa det är väl ett litet hinder ibland att det inte finns gula rockar kanske i min storlek, lite  

större och lite bredare över axlarna.” (Sjuksköterska 2) 

 

”… det ju det här med storlekar hit och dit det kan ju hänga vilken storlek som helst ibland 

drunknar man och ibland så kommer man ju knappt i dom och dom hänger ner långt och det 

är näe det är ju ingen vidare passform på dom…” (Sjuksköterska 3) 

 

”… tycker väl inte alla sjuksköterskor använder skyddsrock som dom borde göra men det är 

väl ibland av opraktiska själ att dom är för stor ärmarna är för lång dom blir obekväma” 

(sjuksköterska 4) 

 

 
Figur 4. Huvudkategori och subkategorier 

 
 

3.4 Följsamhet/Riktlinjer 

Sex av sjuksköterskorna kan beskriva vad följsamhet gentemot riktlinjerna innebär.  

3.4.1 Följer rekommendationer 

Samtliga sjuksköterskor vet hur rekommendationerna ska följas genom att de berättar om 

situationer när man använder skyddskläder. Att använda skyddsrocken vid patientnära vård 

och att ha plastförkläde när man riskerar att bli blöt.   

 

”… det är ju om jag vårdar patienten i sängen eller hjälper dom upp eller att jag håller på 

med patienten mera handgripligen” (Sjuksköterska 3) 

 

Följsamhet/Riktlinjer 

Följer rekommendationer  

Tar ansvar  
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 ”… när man duschar patienterna då ter det sig naturligt att man sätter på sig ett 

plastförkläde men det är bara för att man inte ska bli blöt då sätter man inte på sig en gul 

rock för då blir den blöt” (Sjuksköterska 4) 

 

”… om jag ska gå in till en patient som är skyddsisolerad då hänger det ju rockar inne på 

salen där och handskar sterila som man använder och det måste vi det är ett måste för 

patientens överlevnad kanske...” (Sjuksköterska 6). 

3.4.2 Tar ansvar 

Tre av sjuksköterskorna tar ansvar genom att räcka fram en rock till jobbarkompisen om 

denne inte använder skyddsrock. Upplevelsen är att det fungerar bra. Genom handlingen att 

stäcka fram en skyddsrock behövs det sällen några ord. En sjuksköterska säger att handleda en 

student innebär att bland annat att undervisa om hygien. 

 

”Ja anser jag själv att det behövligt med rock och att man ska hålla på med patienten och 

greja och så där då säger jag till eller så går jag och hämtar en rock åt dom man behöver 

inte säga någonting ens utan det är bara att räcka fram en rock och ett par handskar så går 

det automatiskt” (Sjuksköterska 3) 

 

”Jaaa om jag går in till en patient och så ser jag att det här är liksom en situation där man 

behöver rock då kan jag ta ner rocken och så ger jag den till min arbetskamrat och så sätter 

jag på mig den andra och det funkar. Man behöver inte använda nå pekpinnar”. 

(Sjuksköterska 4) 

 

”… Nu när jag studerande alltså till henne så säger man ju. ja men så ska vi ju ha gula 

rocken och så där...det blir ju också så att... Kommer det nya sjuksköterskor så till slut så gör 

ju dom, dom gör ju som vi gör här på avdelningen så det gäller ju att man att man är ett 

föredöme helt enkelt” (Sjuksköterska 5) 

 

”… om jag hade en student med mej som jag ska lära då försöker jag ju berätta men det är 

inte som en jobbarkompis.. Jaa det är ju ens uppgift det att lära så det ingår ju i jobbet så..” 

(Sjuksköterska 7) 
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4. Diskussion  

4.1 Huvudresultat 

I föreliggande studie fram kom fyra kategorier; Användandet av skyddskläder, bristande 

följsamhet, riktlinjer/följsamhet och utbildning/information. 

Sjuksköterskorna beskriver användandet av skyddskläder som någonting som de bör använda, 

att det är viktigt. Samtidigt som de beskriver att det är bristfälligt och att det slarvas. Det kan 

vara olika anledningar till att det slarvas, ibland är det lathet eller att det är passformen på 

skyddskläderna som hindrar användandet. Upplevelse om tidsbrist gjorde att sjuksköterskorna 

tenderade att ge avkall på följsamheten. Om arbetsbelastningen ökar så menar 

sjuksköterskorna att följsamheten inte var som den skulle. Sjuksköterskorna är överens om att 

de rekommenderade riktlinjerna är bra. De rekommenderade riktlinjerna kan inte 

omformuleras menar de. Riktlinjerna är bra som de är. Det inte det som är problemet. 

Bristande hygienrutiner förekommer också då man inte vet när skyddsrockarna blir utbytta 

mot rena. Rockarna hänger på krokar inne på salen och används till patienterna som ligger 

inne på salen. En skyddsrock kan användas till flera patienter. Det visar att skyddsrockarna 

inte är patientbundna som de borde vara för att förhindra spridning av infektioner. Dessa 

rockar är istället salsbundna. 

Att det finns skyddskläder inom räckhåll, att det är lättåtkomligt det skulle kunna öka 

användandet av skyddskläder tror sjuksköterskorna i den här studien. Även behov av 

kontinuerlig information var något som de efterlyste.  

4.2 Resultatdiskussion 

Genom frågeställningen i studien om hur sjuksköterskorna upplever att användandet av 

skyddskläder stämmer överens med de rekommenderade riktlinjer som finns om skyddskläder 

kom många intressanta delar fram. Tidigare studier har visat att följsamheten är låg vad de 

gäller användandet av skyddskläder vid patient nära situationer (Creedon, 2005; Jenner, 



 

  22 

2006). Att sjuksköterskornas uniformer blir kontaminerade under ett arbetspass visar flera 

studier som gjorts. Framsidan på uniformen är det område som blir mer kontaminerat än något 

annat område. Att skydda sina arbetskläder med skyddsrock är effektivt mot mikroorganismer 

såvida det inte är risk för stänk då är plastförkläde det som rekommenderas (Boyce, Potter-

Bynoe, Chenevert; King, 1997). Sjuksköterskor beskriver brister i följsamhet gentemot de 

rekommenderade riktlinjer som finns om skyddskläder. Ett flertal rapporter har under de 

senaste åren visat på brister i compliance (följsamhet) avseende de hygienrutiner som finns i 

sjukvården (Harris m.fl., 2000; Picheansathian, 1995). Brister i följsamhet tar sig uttryck så 

som upplevd stress att gå in på en patientsal och utföra något kunde i slutändan vara flera 

utföranden som inte var med i beräkningen från början. Detta upplevdes som tidsbrist. Även 

föreliggande studie visade att följsamheten till användandet av skyddskläder blev lägre då 

sjuksköterskorna upplevde det som tidsbrist och upplevd stress när en syssla i slutändan blev 

många fler sysslor. Det resulterade i att det upplevdes som tidsbesparande att inte ta på sig 

skyddskläder. Det menar också Gould (2004) och Pittet m.fl. (2000) i sina studier, att om 

arbetsbelastningen blir högre än vad det var planerat från början så sjunker följsamheten 

gentemot riktlinjerna. I en studie (Manian, & Ponzillo, 2007) menar författarna att 

följsamheten till skyddskläder kan ha samband med att om personalen har vetskap om att 

patienten kräver alla åtgärder som finns för att minska risken för att få en vårdrelaterad 

infektion på grund av att patientens sjukdomstillstånd är mer akut och de är mer utsatt för att 

få en infektion. Att ha kännedom om att risk för infektion finns påverkar användandet av 

skyddskläder (Roup, 1997). Om patienten inte är känd som smittsam så vårdas den inte som 

det, och då ansågs det inte behövas skyddskläder under deras vårdtid (Candlin & Stark, 2005). 

I föreliggande studie beskriver sjuksköterskor att de följer riktlinjerna om patienten är 

skyddsisolerad och att det är kanske ett måste för patientens överlevnad. 
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Vårdpersonal och patienter på sjukhus där en studie (Askarian, Khalooee & Emroodi, 2006) 

har gjorts angående hygien och säkerhet har författarna kommit fram till att vårdpersonal och 

patienter tillhör riskfaktorn att få en vård relaterad infektion på grund av vårdpersonalens 

bristande följsamhet till de riktlinjer som är fastställda för infektionskontroll. Detta leder då 

till hög dödlighet och onödigt lidande så väl som höga kostnader för samhället. Enligt en 

studie (Crossley, Landesman & Zaske, 1979) är riskfaktorer som långvarig sjukhusvistelse, 

vistelse på en intensivvårdavdelning eller brännskadeavdelningen, närhet till en annan patient 

(en infekterad rumskamrat) det är faktorer som kan inverka för att drabbas av en vårdrelaterad 

infektion.  

En vanlig orsak till oföljsamhet var att det inte fanns skyddskläder tillgängligt (Nelsing, 

Nielsen & Nieslesen, 1997; Picheansathian, 1995) Eller vetskapen att en patient inte var 

infekterad gjorde att man inte använda skyddskläder (Ganczak & Szych, 2007). 

Sjuksköterskorna menar att passformen på skyddskläderna kunde avgöra om de använde 

dessa eller inte (Kelen, DiGiovanni & Celentano, 1990). Sjuksköterskor är medvetna om god 

vårdhygien även om de inte praktiserar det fullt ut, men omedvetna om hur forskning har visat 

att effekten av plastförkläde kan minska risken att arbetskläderna blir kontaminerade. 

Sjuksköterskor använde samma skyddskläder i för långa perioder och till en rad olika 

arbetsuppgifter (Xavier, 1999). Genom att utbilda vårdpersonal kan kunskapen om 

vårdrelaterade infektioner öka användandet av skyddskläder och på så vis minska antalet 

vårdrelaterade infektioner. Att framhäva vem som är ansvarig för att dessa riktlinjer följs och 

vad resultat blir om dessa riktlinjer inte följs. Att utbilda all vårdpersonal det minskar 

spridningen av vårdrelaterade infektioner och det i sin tur spar en stor summa pengar åt 

sjukhusen (Nettleman, Trilla, Fredrickson & Pfaller, 1991). Socialstyrelsen skriver i sin 

rapport ”För att nå följsamhet måste vårdgivaren dels säkerställa att det finns praktiska 
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möjligheter att följa rutinerna och dels ställa tydliga krav på att dessa efterlevs i hela 

organisationen och av alla personal kategorier” (Socialstyrelsen, 2007, s24). 

4.3 Metoddiskussion 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar använde sig författaren av intervjuer. Författaren 

ansåg att intervjuer var ett relevant sätt att genomföra studien på. Vid intervjuerna användes 

frågor gjorda av författaren (bilaga 2). Intervjuerna inleddes med bakgrundsfakta såsom ålder, 

hur länge man jobbat i branschen och antal år man jobbat som sjuksköterska. 

Samtliga intervjuer spelades in på band vilket stärker tillförlitligheten till studien. Deltagarna 

fick inte ta del av intervju frågorna innan intervjun. 

Författaren upplevde intervju tillfällen som avslappnade och miljön var ostörd. Samtliga 

intervjuer skedde på avdelningen där sjuksköterskorna jobbar. Rummet som sådant är ett rum 

som används som samtalsrum för anhöriga och patienter. Författaren upplevde att 

bandspelaren var hindrande ibland, då en sjuksköterska uttryckte att det var jobbigt att bli 

inspelad på band. Sjuksköterskorna som deltog i intervjun fick bestämma tid för intervjun. 

 

En svaghet i studien enligt författaren är att eventuellt intressant material för studien sas efter 

att intervjun var slut och bandspelaren hade stängts av. Eftersom bandspelaren upplevdes som 

någonting jobbig av den intervjuade sjuksköterskan kan detta ha påverkat studien. Även att 

författaren upplevde att informanterna inte svarade på den ställde frågan och att författaren är 

ovan i intervju teknik. Det krävs en hel del träning i intervju teknik för att känna att det är 

något som man behärskar. 
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4.4 Allmändiskussion 

Få studier har utförts angående sjuksköterskors upplevelser om skyddskläder och författaren 

anser att fler studier behövs kring detta viktiga ämne. Eftersom få studier har gjorts om detta 

ämne har de varit svårt att hitta relevanta artiklar. Många av artiklarna är gamla men 

innehållet är högst aktuellt än idag. De flesta artiklar handlar om handhygien, klockor och 

ringar. Om sjuksköterskornas upplevelser kring skyddskläder kan uppmärksammas kan det 

vara värdefullt för att ytterligare undersöka vad det beror på att följsamheten är låg vad det 

gäller användandet av skyddskläder. Att skapa förutsättningar så att skyddskläderna blir mer 

lättillgängliga och mer praktiska att arbeta i är något som kom fram hos sjuksköterskorna i 

studien och det kan hindra att de använder skyddskläder. Om skyddskläderna är mer 

lättillgängligt så finns alla förutsättningar för att använda dessa. Det ska vara lätt att använda 

då används det som en av de intervjuade sjuksköterskorna sa. Handboken för hälso- och 

sjukvårdspersonal som innehåller riktlinjer om vård hygien är lättillgänglig, den finns på nätet 

och kan nås 24 timmar om dygnet om man behöver repetera sina kunskaper.  

För att förbättra följsamheten ute på arbetsplatserna bör man ta upp detta ämne om 

vårdhygien kontinuerligt för att påminna. Författaren anser också att utbildningen om 

vårdhygien bör finnas med som en röd tråd genom hela utbildningen och återkomma 

fortlöpande ute på arbetsplatserna. När man t ex börjar en ny anställning borde det vara en 

regel att man tar upp vård hygien i introduktionen för att på så vis få en komplett introduktion.  

Det har framkommit utav flera av sjuksköterskor att de efterfrågar påminnelser om 

vårdhygien då de upplever att det faller i glömska. Utbildningarna verkar skilja sig åt vad det 

gäller utbildning i vård hygien. Det borde inte vara så stor skillnad i utbildning gällande vård 

hygien då kunskaper om detta har funnits sedan Florence Nightingales tid (1854) då hon 

införde hygieniska åtgärder för att förhindra dödlighet bland soldater i Krimkriget. I 
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föreliggande studie framkom också riskfaktorer som sjuksköterskorna uttryckte det, att flytta 

runt patienterna mellan avdelningarna på sjukhuset. Det innebär en ökad smittspridning. En 

sjuksköterska pratade om neddragning gällande städningen på avdelningen. Att hon märkte en 

betydlig försämring. Detta sades då bandspelaren stängts av. Det är också en viktig 

förebyggande åtgärd att städning görs enligt gällande riktlinjer och inte att den styrs av 

finansiella intressen. 

Om riktlinjerna inte följs om skyddskläder så bedrivs det ingen god och säker vård. Det blir 

ett hot mot patientsäkerheten. God hygien bidrar däremot till säkerhet och kvalitet i vården. 

 

Bara genom att denna studie gjordes väcktes tankar hos sjuksköterskorna som deltog i 

studien. Och förhoppningsvis har studien inspirerat till ökad följsamhet gentemot de gällande 

riktlinjer som finns för skyddskläder.  
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor 
 

Bakgrundsfrågor: 
 
Man/Kvinna 
 
Ålder? 
 
Hur länge har du arbetat inom vården? Och som sjuksköterska? 
 
Hur länge har du arbetat på den här avdelningen? 
 
 
Huvudfrågor 
 
Hur ser DU på användandet av skyddskläder?  
(med skyddskläder menar jag ”gula rocken” och plastförklädet) 
 
Upplever Du att följsamheten stämmer överens med de rekommendationer som finns om 
skyddskläder? 
 
Om rekommendationerna stämmer hur visar det sig? 
(Om man gör som man ska, hur visar det sig) 
  
Om rekommendationerna inte stämmer hur visar det sig? 
(Om man inte gör som man ska hur visar det sig) 
 
Vad avgör om du ska använda skyddskläder? 
 
Finns det något som hindrar att Du använder skyddskläder? 
 
Finns det något som skulle underlätta användandet utav skyddskläder? 
 
Om en jobbarkompis inte använder skyddskläder enligt rekommenderade riktlinjer, hur 
bemöter du det? 
 
Finns det något som behöver förändras kring hygienrutiner? 
 
Fick du tillräckligt med kunskap om vård hygien under utbildningen? 
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Bilaga 2 

 

                       

Vill Du delta i en intervjustudie om hur sjuksköterskan ser på användandet av 

skyddskläder samt om sjuksköterskan upplever att verkligheten stämmer överens med 

de rekommendationer som finns? 

 

Syftet med studien är att beskriva hur sjuksköterskan ser på användandet av skyddskläder 

(”gula rocken” och plastförklädet) och om sjuksköterskan upplever att verkligheten stämmer 

överens med de rekommendationer som finns. 

Din medverkan består i att delta i en intervju som kommer att spelas in på band. Tiden för 

intervjuerna beräknas att ta max 45 minuter. När intervjun är utförd kommer den att skrivas ut 

ordagrant och sändas till dig så att du kan se vad som sagts och att det överensstämmer med 

vad du sa under intervjun. Det inspelade materialet kommer att avidentifieras helt. 

Alla svar kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga att resultatet inte kommer att 

kunna identifiera någon enskild person. 

Intervjustudien ligger till grund för en c-uppsats som ska vara klar senhösten 2007 och 

kommer därefter att finnas tillgänglig på biblioteket vid Högskolan i Gävle. 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 

motivering. Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående projektansvariga: 
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