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Sammanfattning  
Bakgrund: Hemsjukvården är ett vårdområde som expanderar och det sker utveckling 

mot att alltmer avancerade hälso- och sjukvårdsinsatser utförs i hemmet vilket ökar risken 

för vårdrelaterade infektioner (VRI). VRI är ett stort bekymmer för samhället och medför 

höga kostnader vilket skulle kunna motverkas om basala hygienrutiner tillämpades. 

Sjuksköterskor och distriktsköterskor har ett stort ansvar för efterlevnad av basala 

hygienrutiner och klädregler.  

Metod: Intervjustudie med deskriptiv design och kvalitativ ansats genom manifest 

innehållsanalys. Undersökningsgruppen omfattar sex sjuksköterskor och fem 

distriktsköterskor tillhörande två olika kommuner.  

Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors och distriktssköterskors 

erfarenheter av samt reflektioner kring att arbeta utifrån basala hygienrutiner och 

klädregler inom hemsjukvården. 

Resultat: Att arbeta utifrån basala hygienrutiner och klädregler (BHK) var en självklarhet 

för sjuksköterskorna och distriktsköterskorna som medverkade i följande studie. Det 

förekom omständigheter i hemmiljön vilket försvårade för sjuksköterskorna och 

distriktsköterskorna att arbeta utifrån BHK. Detta gällde tillgång till adekvat arbetsyta, 

tillgång till material, arbetsställning samt förståelse hos patienterna. Andra bidragande 

faktorer som påverkade följsamheten till BHK var okontrollerbara situationer. 

Trots dessa utmaningar gjorde sjuksköterskorna och distriktsköterskorna det bästa av 

situationen genom att utveckla olika strategier för att underlätta för följsamheten till BHK 

i hemsjukvården.  

 Slutsats: Det var en självklarhet för sjuksköterskorna och distriktsköterskorna inom 

hemsjukvården att arbeta utifrån BHK trots att det förekom en del omständigheter i 

hemmiljön som försvårade strävan efter följsamheten av BHK. Dessa förhållanden 

identifierades som bristande tillgång till adekvat arbetsyta, tillgång till material, dålig 

arbetsställning, okontrollerbara situationer samt bristande förståelse hos patienten. 

Sjuksköterskorna och distriktsköterskorna gjorde det bästa av situationen och utvecklade 

en del strategier för att underlätta för de utmaningar som förekom i arbetet med vård i 

hemmet för att på så vis motverka vårdrelaterade infektioner. 

 

Nyckelord: Basala hygienrutiner och klädregler, Distriktsköterskor, Hemmiljön, 

Hemsjukvård, Sjuksköterskor, 

 



 

 

Abstract 

Background: Homecare is an area that is expanding and has been a trend towards 

increasingly advanced health care efforts carried out at home, which increases the risk of 

health-related infections (HRI). HRI is a major concern for society and causes high costs, 

which could be counteracted if basic hygiene practices were applied. Nurses and district 

nurses have a major responsibility for compliance with basic hygiene routines and 

clothing regulations. 

Method: Interview study with descriptive design and qualitative approach through 

manifest content analysis. The study group comprises six nurses and five district nurses 

from two community. 

Aim: The aim of this study was to describe the district nurse's experiences as well as 

reflections on working on basic hygiene routines and clothing regulations in homecare. 

Result: Working based on basic hygiene routines and clothing regulations (BHC) was a 

natural course for nurses and district nurses (DN) who participated in this study. There 

were circumstances in the home environment that were lacking and made the work more 

difficult for the nurses and district nurses. This consist of current access to adequate work 

space, access to materials, poor working conditions and patients understanding. Other 

contributing factors that affected the compliance of BHC were uncontrollable situations. 

Despite these challenges, nurses and DN tried to make the most of the situation by 

developing different strategies to facilitate these difficulties that could happen during 

home environment. 

Conclusion: It was obvious for homecare health nurses to work based on basic hygiene 

practices and clothing regulations (BHC), despite the occurrence of some circumstances 

in the home environment, which aggravated the pursuit of compliance with BHC. These 

conditions were identified as insufficient access to adequate work space, poor access to 

materials, poor working conditions, uncontrollable situations, and lack of understanding 

of the patient. The nurses and district nurses (DN) made the best of the situation and 

developed some strategies to facilitate these challenges that occurred in the workplace at 

home. In this way, the nurses and DN tried to counteract and eliminate any impaired 

health-related infection. 

 

Key words: Basic hygiene routines and clothing regulations, District nurses, Homecare, 

Home environment.
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Introduktion  
Hemsjukvården är ett vårdområde som expanderar och socialstyrelsen visar tydligt att det 

har skett en utveckling mot att alltmer avancerade hälso- och sjukvårdsinsatser utförs i 

hemmet vilket ökar risken för vårdrelaterade infektioner (VRI). Enligt statistik är VRI ett 

stort bekymmer för samhället och medför höga kostnader vilket skulle kunna motverkas 

om basala hygienrutiner tillämpades. Sjuksköterskor (SSK) och distriktsköterskor (DSK) 

har ett stort ansvar för efterlevnad av basala hygienrutiner och klädregler. 

 

 Bakgrund  
Socialstyrelsens föreskrifter betonar att alla vårdgivare har en skyldighet att bedriva vård 

som är systematiskt genom kvalitetssäkring och säkerarbete för att förebygga 

vårdrelaterade infektioner i alla former av vård och omvårdnad (SOSFS 2005:12).  

Vårdrelaterade infektioner- VRI  

En vårdrelaterad infektion är enligt Socialstyrelsens definition en "Infektion som 

uppkommer hos en person under slutenvård eller till följd av åtgärd i form av 

diagnostik, behandling eller omvårdnad inom övrig vård och omsorg, eller som personal 

som arbetar inom vård och omsorg ådrar sig till följd av sin yrkesutövning" 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). De vanligaste vårdrelaterade infektionerna är 

urinvägsinfektioner och postoperativa sårinfektioner. Andra VRI skador kan vara 

trycksår och kirurgiska skador (SKL, 2017). Enligt en rapport av Sveriges kommun och 

landsting (SKL) (2017) drabbas omkring 65 000 patienter årligen av VRI vilket medför 

en kostnad för samhället som uppmäts till mellan 2,2–3,3 miljarder per år. En tredjedel 

till hälften av dessa skador har kunnat förebyggas om god basalhygien hade tillämpats. 

Stutz et al. (2008)  påvisade i deras studie att sjuksköterskor uppfattade handsprit som 

mer skadligt för huden än handtvätt, vilket bidrog till låg användning av handsprit.  

Vårdrelaterade infektioner är den vanligaste vårds skadan på svenska sjukhus. Arbetet 

med att förhindra VRI och minska spridning och uppkomst av resistenta bakterier anses 

både nationellt som internationellt som en av de viktigaste patientsäkerhetsfrågorna 

(SKL, 2017). 

Hemsjukvård 

Sjukvården i hemmet expanderar vilket ger den specialistutbildade sjuksköterskan en 

given plats i hemsjukvården (Drevenhorn 2010). Hemsjukvård definieras som hälso-och 
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sjukvård i hemmet som utförs av legitimerad hälso-och sjukvårdspersonal eller av 

vårdpersonal med delegering enligt socialstyrelsens föreskrift. Insatser som ingår i detta 

är medicinska, rehabilitering, habilitering samt omvårdnad (SOSFS 1997:14). 

 

Hem- och samhällshygien är en viktig del av folkhälsostrategin i syfte till att minska 

smittsamma sjukdomar.  Eftersom vård av svårt sjuka och ofta immunsupprimerade 

patienter ökar i hemmet krävs samma aseptiska handhavande vid utförandet av vissa 

omvårdnadsåtgärder som på sjukhus (Bloomfield & Scott, 2013). 

Den som bedriver hälso-och sjukvård ansvarar att vården som ges är av god hygienisk 

standard och att den tillgodoser vårdtagarens behov av trygghet (SFS 982:763). Lindh, 

Kihlgren och Perseius (2016) studie visade att ett framgångsrikt sätt att ingripa i 

infektionsbekämpning bland personal inom kommunal vård och omsorg är att öka 

kunskapsnivån, anordna utbildningar och ha tillräckliga resurser så som material och 

utrustning. Samtidigt visade Aiello, Malinis, Knapp och Mody (2009) att mer än 80 % av 

personalen inom hemsjukvården hade kunskaper om att god handhygien förebygger 

infektioner trots detta utförde endast 39,5 % korrekt handhygien. I Taiwan observerades 

sammanlagt 782 tillfällen där utförandet av handhygien var möjlig bland vårdpersonal 

som arbetade inom hemsjukvården. Av dessa 782 tillfällen fanns 352 tillfällen bland 

sjuksköterskorna och 430 tillfällen bland undersköterskorna. Endast vid 62 tillfällen 

utförde sjuksköterskorna handhygien (Wen-I, Shu‐Yuan, Shu-Fang & Yeu-Hui, 2014). 

Basala hygienrutiner och klädvårdsregler -BHK 

All verksamhet som innefattar arbetsmoment som innebär fysisk kontakt med patient 

samt där risk för överföring av smittämnen föreligger har personalen en skyldighet att 

tillämpa basala hygienrutiner och klädregler. God följsamhet till basala hygienrutiner är 

en av de viktigaste åtgärderna för att förebygga infektioner (Folkhälsomyndigheten 2016) 

där god handhygien utgör det mest effektiva sättet att förebygga smittspridning. 

(Folkhälsomyndigheten 2012). Det finns behov av utveckling av både teoretisk och 

praktisk kunskap inom området handtvätt, handdesinfektion, användning av 

engångshandskar och skyddskläder (Thunberg-Sjöström, Skyman, Hellström, Kula & 

Grinevika, 2003). Enligt Socialstyrelsens föreskrift omfattar en god basal hygien att: 

naglarna vara fria från all konstgjord material och vara dessutom kortklippta. Händerna 

ska vara tvättande och rena innan ett arbetsmoment utförs och torra innan 

desinfektionsmedel används. Handdesinfektionsmedel ska användas före och efter 
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arbetsmoment i vård och omsorg och vara fria från ringar, armband eller armbandsur. 

WHO (2009) beskriver fem arbetsmoment för effektiv handhygien enligt följande: före 

patient kontakt, före ren/aseptisk procedur, efter exponering av kroppsliga vätskor, efter 

patient kontakt samt efter kontakt med patientens omgivning. I en observationsstudie där 

data hämtades från 120 sjuksköterskor, 70 intensivvårdssköterskor och 50 sjuksköterskor 

som arbetade med post-intensivvård, framgick det att det var vanligast att sjuksköterskor 

följde rekommendationerna om handhygien främst före och efter utförandet av 

omvårdnadsåtgärder och därefter efter borttagning av handskar. Följsamheten var högst 

efter utförda omvårdnadsåtgärder samt efter direktkontakt med kroppsämnen (O´Boyle, 

Henly, & Larson, 2001). 

Arbetskläder ska användas i syfte av arbete och ärmen på kläderna ska vara kort helst 

ovanför armbågen. Vid arbete i hemsjukvården får arbetskläderna bäras vid transport 

mellan vårdtagarna. Vid eventuellt förorenade arbetskläder ska bytet ske omgående 

annars är det daglig byte som gäller vilket anses efter varje arbetspass (SOSFS:2015:10). 

Skyddshandskar används när det finns risk för vårdgivare att komma i kontakt med 

kroppsvätskor samt vid synligt smutsigt arbete och ska bytas mellan varje arbetsmoment. 

Skyddskläder ska användas där kroppsvätskor eller biologiskt material riskerar att komma 

i kontakt med arbetskläderna. Håret samt skägget som är långt ska fästas för att på så vis 

undvika att håret hänger eller faller ned. När huvudduk används ska den vara ren och 

instoppat under arbetskläderna. Det ska inte förekomma bandage eller stödskenor i 

armarna (SOSFS:2015:10).  

Distriktsköterskans kompetensbeskrivning  

Distriktsköterskans arbete omfattar ICN:s (International Council of Nurses) etiska kods 

fyra grundläggande ansvarsområden. Att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa 

hälsa och lindra lidande. Oavsett var distriktsköterskan utövar sin yrkesroll och vårdform 

ska arbetet präglas av ett etiskt och holistiskt förhållningssätt och vara baserat på 

vetenskap och beprövad erfarenhet. Distriktssköterskan ska ha fördjupade kunskaper 

inom omvårdnad för att kunna initiera och ansvara för hygienrutiner och aktivt arbeta 

med kvalitets- och verksamhetsutveckling och använda sig av och skapa ny 

evidensbaserad kunskap inom omvårdnadsvetenskapen. I distriktssköterskans 

förebyggande arbete ingår även smittskydd och smittspårning enskilt eller i uppdrag av 

smittskyddsenheten (Sjuksköterskeföreningen, 2017).  
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Omvårdnadsteori  

Virginia Henderson har i sin omvårdnadsteori identifierat grundläggande behov som är 

nödvändiga för hälsa, tillfrisknande eller ger en fridfull död. Möjligheterna att få dessa 

behov tillgodosedda beror på individens resurser där faktorer som ålder, känslomässig 

balans samt fysiska psykiska grundförutsättningar spelar en avgörande roll.  I punkt nio i 

Hendersons grundläggande behov står det att sjuksköterskan ska undvika faror i 

omgivningen och skydda mot våld och infektioner. Vidare betonar Henderson i den sista 

punkten att sjuksköterskans roll i omvårdnad är att lära patienten något som främjar god 

hälsa som kan leda till en normal utveckling (Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2006 ).  

 

Problemformulering 

VRI drabbar cirka 65 000 patienter årligen vilket orsakar onödigt lidande för patienter 

och hade kunnat förebyggas om basala hygienrutiner hade följts. Kostnaderna för 

samhället uppmäts till mellan 2,2–3,3 miljarder per år. Hemsjukvården är i växande fas 

och få studier är genomförda inom detta område. Eftersom VRI är den vanligaste 

vårdsskadan på svenska sjukhus är det av vikt att undersöka hur följsamheten av BHK 

utförs i hemmet då all mer avancerad vård sköts numera i hemmet. Därför vill vi med 

detta examensarbete ta reda på vilka faktorer som kan påverka följsamheten till BHK i 

hemsjukvården.  

 

Syfte  
Syftet med denna kvalitativa studie var att beskriva distriktssköterskors och 

sjuksköterskors erfarenheter av samt reflektioner kring att arbeta utifrån basala 

hygienrutiner och klädregler inom hemsjukvården.  

 

Metod 
 

Design 
Studien var intervjustudie med deskriptiv design och kvalitativ ansats genom manifest 

innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman(2004) Deskriptiv kvalitativ design är en 

metod att föredra för att få en direkt beskrivning av en händelse eller fenomen (Polit & 

Beck, 2017). 
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Undersökningsgrupp och Urvalsmetod 
Undersökningsgruppen omfattades av elva informanter, sex sjuksköterskor och fem 

distriktssköterskor som arbetar inom hemsjukvården i två olika kommuner i en mellanstor 

stad i mellan Sverige. Informanterna i denna studie nämns som distriktsköterskor i 

fortsättningen. Bekvämlighetsurval användes för att endast de mest tillgängliga 

personerna för studiens syfte skulle kunna intervjuas (Polit & Beck, 2017 ).  

Sju deltagare var från en kommun och fyra deltagare var från en annan kommun. 

Inklusionskriterier var distriktssköterskor som var yrkesverksam i mer än tre månader vid 

intervjutillfället inom hemsjukvården. Exklusionskriterier var distriktssköterskor som var 

heltidssjukskrivna, föräldralediga eller tjänstlediga samt de som hade arbetat mindre än 

tre månader inom hemsjukvården.   

Undersökningsgruppens medianålder var 55 år, av dessa totalt elva informanter var sex 

grundutbildade sjuksköterskor och fem utbildade distriktsköterskor. Medelvärdet för 

antalet yrkesverksamma år för undersökningsgruppen inom hemsjukvården var 4 år.   

 

Datainsamlingsmetod 
Datainsamlingen skedde med hjälp av inspelade intervjuer. Intervjuerna genomfördes 

med hjälp av semistrukturerade frågor som formulerades för att passa in till 

valämnesområdet vilket enligt Polit och Beck (2017) var att föredra då syftet är att få svar 

på specifika frågor. Frågor som initialt utformades av Olsson (2017)  användes även till 

detta examensarbete. Av totalt nio frågor valdes de sju mest relevanta frågorna ut för 

studiens syfte. Exempel på frågorna var ”finns det något/någon omständighet som gör det 

enklare för dig att arbeta utifrån basala hygienrutiner och klädregler under utförandet av 

vårdarbetet?” För att informanterna ska kunna förstå intervjufrågorna ställdes dessa om 

vid behov. Svar som behövdes förtydligas och utvecklas ytterligare ställdes frågor som 

”vad, hur, varför samt kan du ge något exempel”. En pilotintervju genomfördes med en 

distriktsköterska för att säkerställa intervjufrågornas relevans.  Eftersom pilotintervjun 

var betydelsefull och kunde svara på studiens syfte inkluderades även den i studien. 

Intervjuerna ägde rum mellan den 12 april 2018 till och med den 27 april 2018. Samtliga 

intervjuer genomfördes i ett enskilt rum med stängda dörrar på informanternas arbetsplats 

under arbetstid. Tio intervjuer genomfördes med båda författarna närvarande och en 

intervju med bara en författare närvarande. Intervjuerna spelades in via författarnas 

personliga mobiltelefoner. Den längsta intervjun varade i 29 minuter och 12 sekunder och 

den kortaste 13 minuter och 03 sekunder.  
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Tillvägagångssätt 
Mail skickades till två verksamhetschefer och en enhetschef tillhörande tre olika 

kommuner inom hemsjukvården för att få tillstånd att genomföra studien. 

Verksamhetscheferna och enhetschefen fick ett informationsbrev gällande studiens syfte, 

frågeställning, bakgrundsbeskrivning samt anhållan om tillstånd för genomförandet av 

studien. Därefter kontaktades samtliga via telefon. Alla tre gav sitt samtycke till studien. 

I den kommunen där första kontakten skedde med enhetschefen fick författarna 

kontaktuppgifter till den kommunens verksamhetschef samt en inbjudan att delta på ett 

arbetsplatsmöte med distriktssköterskor. Under mötet presenterades och delades 

information ut om studiens syfte och bakgrund där sex informanter tackade ja till att delta 

i studien. Via dessa sex informanter erhölls email adresser till fem distriktssköterskor som 

inte var närvarande på mötet. Därefter mailades information om studien samt en förfrågan 

om att delta även till dessa varav en tackade ja. I den andra kommunen lämnades 

information ut om studien genom ett besök på distriktssköterskornas arbetsplats. Tre 

informanter samtyckte till att delta i studien. I den tredje och sista kommunen 

vidarebefordrade verksamhetschefen informationsbrev via mail till potentiella 

informanter dock var ingen intresserad av att delta i studien. 

Dataanalys 
Data har bearbetats enligt Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa manifest 

innehållsanalys vilket innebar att intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas 

ordagrant. Transkriberingen skedde under samma dag som intervjun ägde rum. Hela 

intervjutexten lästes upprepade gånger av båda författarna för att få en uppfattning om 

helheten i innehållet. De meningar och fraser som var relevant för studiens syfte valdes 

ut med omgivande text i behåll för att få med sammanhanget, vilket kallades för 

meningsbärande enheter. De meningsbärande enheterna kortades ned men innehållet 

behölls vilket kallades för kondensering. Utifrån de kondenserade meningsenheterna 

sattes etiketter på de meningsbärandeenheterna om vad innehållet var, skapades koder. 

Dessa koder grupperades och abstraherades sedan i subkategorier genom att fråga om vad 

det handlade om. Slutligen skapades kategorierna genom att återspegla det centrala 

budskapet i intervjuerna vilket utgjorde det manifesta innehållet. Exempel på 

analysprocessen finns i tabell 2.  

Tabell 2. Exempel på analysprocessen 
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Meningsbärande 

enheter 

Kondenserade 

meningsenheter 

Kod Subkategori Kategori 

”När man kommer till 

en patient det känns 

som att det inte är 

tillräckligt att bara 

sprita händer heller, 

utan man vill gärna 

tvätta sig. Så går det 

bruka jag fråga om 

jag får går in på 

toaletten då och tvätta 

händerna”.(informant 

11) 

DSK vill kunna 

även tvätta 

händerna vid 

hembesök hos 

patienten 

eftersom bara 

handsprit inte 

känns tillräckligt. 

Arbetsmiljörelaterade 

faktorer 

Bristande 

tillgång till 

material 

Förutsättningar 

som försvårar 

följsamheten 

av BHK  

”Om det finns allt det 

här som jag beskriver 

då med tossar, 

handskar, förkläden, 

finns det ute i 

hemmen, på plats, så 

är det ju mycket 

enklare”(informant 

9). 

Om material som 

behövs för 

ändamålet finns 

ute i hemmen då 

blir det enklare 

att tillämpa BHK 

Arbetsmiljörelaterade 

faktorer 

Tillgång till 

material 

Förutsättningar 

som underlättar 

följsamheten av 

BHK 

 

Forskningsetiska överväganden 
Författarna använde sig av vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkravs rekommendationer 

på forskning det vill säga, informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Eftersom studien inte innefattade patientintervjuer fanns det därmed 

inget behov av forskningsetiska rådets godkännande utan det räckte med att få tillstånd 

av informanten för att genomföra studien.  

Informanterna till denna studie fick både muntlig och skriftlig information om studiens 

syfte. Distriktsköterskorna fick även information om att deltagandet av studien var 

frivilligt samt att de när som helst under studiens gång har rätt att avbryta.  

Samtliga informanter lämnade sitt samtycke om deltagandet i denna studie.  

Informanterna fick även information om att uppgifter som kan avslöja deras identitet 

kommer att behandlas konfidentiellt och förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan 

ta del av dem. De inspelade intervjuerna samt de transkriberade texterna kommer att 

förstöras efter att examensarbetet har blivit godkänd. Personuppgifter om informanterna 

kommer enbart att användas för denna studies ändamål.  
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Att vara två under intervjuernas gång kunde innebära en trygghet för informanterna men 

kan även vara bevis på ojämlik maktbalans för informanten. Det var mer säkert att 

informationen som lämnades ut inte kunde misstolkas om det var två personen som 

lyssnade. Samtidigt kunde detta leda till att information undanhölls på grund av att 

informanten inte öppnade sig med två intervjuare på plats vilket kan ha påverkat det 

naturliga samtalet.  

 

Resultat 
I resultatet framkom det tre kategorier, tretton subkategorier och tre olika koder.  

Kategorier, subkategorier samt koderna presenteras i tabell 3 samt i löpande text. 

Tabell 3. Översikt av koder, subkategorier och kategorier. 

Koder Subkategorier Kategorier 

Arbetsmiljörelaterade 

faktorer 

 

Okontrollerbara situationer Förutsättningar som försvårar 

följsamheten av BHK 

 

Bristande tillgång till material 

Bristande förståelse hos patienten 

Bristande tillgång till adekvat arbetsyta 

Bristande följsamhet av BHK 

Sjuksköterske-och 

distriktsköterskerelaterade 

faktorer 

 

Bra arbetsställning Förutsättningar som underlättar 

följsamheten av BHK 

 

 

Tillgång till material 

Adekvat utbildning 

Tidigare erfarenheter och reflektioner 

God följsamhet till BHK 

Patientrelaterade faktorer Planera för att ha tillgång till adekvat 

material 

Strategier för att förbättra följsamheten 

av BHK 

 
Erfarenhet leder till noggrannhet 

Kollegial påminnelse om att följa BHK 

 

 

Förutsättningar som försvårar följsamheten av BHK 
Förutsättningar som försvårade följsamheten av basala hygienrutiner och klädregler var 

enligt distriktsköterskorna okontrollerbara situationer, bristande tillgång till material, 

bristande förståelse hos patienten, bristande tillgång till adekvat arbetsyta samt bristande 

följsamhet av BHK. 

Okontrollerbara situationer 

DSK beskrev hur svårt det kunde vara att följa BHK vid oförutsägbara arbetssituationer 

som vid akuta tillstånd, t.ex. fallolyckor, vid akut försämring och när arbetstelefonen 

ringde under ett pågående patientarbete då DSK förväntas att arbeta snabbt och 

effektivt. Andra situationer som upplevdes försvåra följsamheten till BHK kunde vara 

vid vård av patienter med olika sjukdomstillstånd som t.ex. patienter med kognitiv 
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nedsättning eller alkoholmissbruk. DSK kunde inte lämna arbetsmaterial som t.ex. 

desinfektionsmedel hos denna patientgrupp. DSK beskrev situationerna på följande sätt: 

 

”sen kan det ju vara så att du kommer hem till någon och någon har ramlat och det 

kanske helt enkelt inte finns saker där hemma då (informant 3). 

"håller på med nåt patientarbete, kanske har handskar på mig och håller på där och så 

ringer telefonen och det händer ju då och då" (informant 9). 

Bristande tillgång till material 

För att kunna tillämpa BHK behövs tillgång till material dvs. desinfektionsmedel, 

handskar, förkläden, plastskoskydd, tillgång till torkpapper samt flytande tvål i hemmet. 

Att inte ha tillgång till material var en oroande omständighet för DSK. Att kunna tvätta 

händerna innan och efter ett orent arbete var till exempel inte lika självklart som på 

sjukhuset och inte heller att ha handdesinfektionsmedel tillgängligt. 

 

”… så tvätta händerna är inte så självklart som på sjukhuset. Där är det… där finns det 

ren handtvål och vatten… så är det inte alltid hemma…”(informant 4.) 

Bristande tillgång till adekvat arbetsyta 

Majoriteten av distriktsköterskorna berättade om sina erfarenheter gällande svårigheterna 

som förekom i det dagliga arbetet i hemmet. Att ha tillgång till en adekvat arbetsyta för 

att kunna arbeta utifrån BHK var nästintill omöjligt. Oavsett om patienten hade det rent 

hemma eller inte var arbetsytan inte adekvat för det arbete som skulle utföras. DSK 

anpassade sig till och arbetade efter de förutsättningar som finns i hemmet. DSK uttrycker 

detta enligt följande: 

 

” … det kanske är synligt smuts där du är… hmm… samtidigt så är ju det i patientens 

hem… vi kan inte göra någonting åt det…”(informant 10). 

”så att ibland kan du ju liksom få trampa runt i både det ena och det andra innan du 

faktiskt kommer åt och ta på dig ett förkläde” (informant 3). 

Bristande följsamhet av BHK 

Under intervjuerna framgick det att det ibland även fanns brister i följsamheten till basala 

hygienrutiner genom att personalen använde långärmade tröjor, klockor, ringar och 

armband under arbetstid. DSK upplevde att det fanns en falsk trygghet i användandet av 
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handskar och syftade på att en del ansåg att så länge handskarna är på kunde smitta 

undvikas detta även om händerna inte hade desinfekterats innan handskarna sattes på: 

 

”klockor och ringar och långärmade tröjor det ska ju inte vara så här men jag ser ju att 

det händer här också...” (informant 1). 

 

DSK hade en ryggsäck som bars med och som de använde för att förvara material i som 

t.ex. blodtrycksmanschetter, stetoskop, temperaturmätare, saturationsmätare och även 

material som behövdes för det tänka ändamålet vid hembesöken. Några informanter 

nämnde ryggsäckarna som en bidragande faktor till bristande följsamhet till BHK. 

Ryggsäcken ansågs vara den största infektionsspridaren eftersom den fraktades med 

överallt mellan patienterna.  Det saknades rutiner för rengöring av dels material som fanns 

inuti väskan och som användes men även rengöring av ryggsäcken i sig: 

 

"ryggsäck till exempel är också en sån här sak som den hänger ju bara med, spritas av 

nån enstaka gång likaså med blodtrycksmanschetter den...öhmm sitter man ju inte 

noggrant och tvättar varenda gång man använt den så det har man ju tänkt på många 

gånger och undrat hur mycket som sitter i det här så är det ju.…"(informant 7). 

 

Förutsättningar som underlättar följsamheten av BHK 
Förutsättningar som underlättade att följa de basala hygienrutinerna var bland annat bra 

arbetsställning, tillgång till material, adekvat utbildning, tidigare erfarenheter och 

reflektioner samt följsamheten till BHK. 

Bra arbetsställning 

Att ha tillgång till en bra arbetsställning upplevdes av distriktsköterskorna som en viktig 

faktor i utförandet av vård i hemmet. Att ha en höj- och sänkbar säng exempelvis 

underlättande vid utförandet av vårdarbetet och därmed följsamheten av BHK. På så sätt 

slapp DSK krypa på golvet eller i sängen för att kunna hjälpa patienten. 

 

”och sen den där med sittställningar och sängar och så att man kan … har de bra sängar 

eller liksom att man kan höja eller man kan sitta bredvid eller stå det … ja… det 

underlättar också”(informant 11). 
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Tillgång till material 

Flera informanter upplevde generellt att följsamheten till BHK underlättades genom att 

ha tillgång till material. Distriktssköterskorna beskrev önskan om materialets 

tillgänglighet på följande sätt: 

 

"om det finns allt det här som jag beskriver då med tossar, handskar, förkläden, finns det 

ute i hemmen, på plats, så är det ju mycket enklare" (informant 9). 

 

Enligt DSK skulle följsamheten av BHK förenklas om patienten såg till att det fanns 

tillgång till material i form av flyttandetvål och ren handduk eller pappershandduk att 

kunna använda i hemmet. 

 

”Ja, det är ju … om man har möjlighet att först tvätta händerna om det finns något rent 

att tvätta sig på, de tänker på det… de man kommer hem till att det finns papper 

…(Informant 11) 

 

Adekvat utbildning 

Distriktsköterskorna uttryckte medvetenhet om att utbildning om BHK skulle kunna 

underlätta följsamheten. Att medverka vid olika föreläsningar eller att det kom en 

förläsare till arbetsplatsen när ny kunskap eller rutin fanns tillgänglig var ett sätt för DSK 

att förnya kunskaperna. Informanterna ansåg att utbildning var viktigt främst bland 

omsorgspersonalen: 

 

”jag tror att utbildning är ju det viktigaste och det är ju utbildning framförallt av 

omsorgspersonalen att det räcker ju inte att du tar på dig ett par handskar och sen går 

du från att tvätta en brukare inne på toaletten för att inte ta av dig handskarna och så går 

du och gör frukost” (informant 3). 

 

”man behöver ta in någon utifrån som kommer hit och föreläser om det är några nya rön 

eller liksom vad man ska tänka på för det är ju mycket med det här med VRI, ESBL och 

MRSA och det här som är ute i samhället så jag menar det tål att pratas om mycket tycker 

jag” (informant 1). 
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Tidigare erfarenheter och reflektioner 

Att ha arbetat på en infektionsklinik innan anställning inom hemsjukvården betraktades 

vara en positiv erfarenhet enligt informanterna. Detta påverkade i vilken utsträckning 

basala hygienrutiner följdes och användes. Enligt DSK var det viktigt att ge varandra 

feedback, ha en öppen diskussion och dela idéer gällande följsamhet av BHK. 

I det dagliga arbetet upplevde flera av informanterna att det ofta gick per automatik och 

att man tillämpade BHK utan närmare eftertanke, det var något som satt i ryggmärgen: 

 

”något man liksom har i ryggmärgen så har man det så går det ju liksom utav sig själv” 

(informant 1). 

 

”olika erfarenheter av vad vi har jobbat någonstans jag tror att har man jobbat som på 

infektion till exempel då är man så upplärd redan från början man vet precis hur det ska 

vara” (informant 3). 

 

God följsamhet av BHK 

Att vara noggrann med handhygienen och sprita händerna var ett viktigt återkommande 

tema som flera av distriktssköterskorna upplevde var en viktig åtgärd för både 

följsamheten till basala hygienrutiner och för att skydda patienten: 

 

”om jag ser till att jag har rena händer och spritar mina händer så fort som möjligt så 

skyddar ju jag patienten också” (informant 3). 

 

Att ständigt vara närvarande och medveten om vad man gör, hur man använder material 

är också reflektioner som återkommer bland distriktsköterskorna: 

 

”… jag försöker verkligen att följa de där rutinerna, att man inte börjar plocka med 

handskarna och sen inne i såret eller vad det är nu man gör för nånting…” (informant 

6). 

 

Strategier för att förbättra följsamheten av BHK 
Att planera för att ha tillgång till material, att använda sig av tidigare erfarenheter samt 

kollegial påminnelse om att följa BHK var faktorer som distriktsköterskorna uppfann 

strategier för att underlätta följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler. 
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Planera för att ha tillgång till adekvat material 

En strategi som användes för att ha tillgång till material var att DSK såg till att ta med sig 

material hem till patienten antingen genom sina ryggsäckar som togs med när de åkte ut 

till patienterna eller genom att ha material i bilarna som de åkte i: 

 

”om jag vet att jag ska åka dit och lägga om ett sår, säg att det är första gången jag ska 

åka dit, då packar jag det jag tror att jag ska ha med mig i omläggningsmaterial och så 

packar jag handskar och jag packar förkläden” (informant 9). 

 

”Förkläden och handskar och plastskoskydd brukar vi ha i bilen liggandes så att man 

alltid har med”(informant 11). 

 

För att undvika att sprida infektioner lämnade DSK kvar omläggningsmaterial hos 

patienter med långvariga behov av omläggningar. På så vis minimerades fraktning av 

material samt eventuell infektionsspridning. 

 

Erfarenhet leder till noggrannhet 

Genom erfarenheter och återspeglingar utvecklade DSK strategier som förbättrade 

följsamheten av BHK. DSK lärde sig exempelvis att vara mer försiktigare och extra 

noggrann med hygien när patientens hem inte är idealiskt rent: 

 

”alltså är det orent hem så... då är man ju såklart noggrannare med skoskydd, å förkläd 

å kanske inte ställer ryggsäcken vart som helst kanske…”(informant 10). 

 

Det är tydligt att distriktsköterskorna pratar mer med varandra om BHK vid omvårdnad 

av patienter som har en större risk att drabbas av någon infektion: 

 

”jag tror att man lyfter det ännu mer som nu när vi har patienter med till exempel 

intratekal kateter för det blir så otroligt uppenbart att man kan gå från väldigt, väldigt 

rena arbeten till smutsiga och att man verkligen får tänka till vilket gör jag först” 

(informant 3). 
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Kollegial påminnelse om att följa BHK 

En metod som distriktsköterskorna använde för att förenkla följsamheten till basala 

hygienrutiner och klädregler var att påminna varandra i det dagliga arbetet genom 

handräckning: 

 

”vi påminner ju varann liksom med förkläden att vi ger till varann, tar ut ett förkläde till 

min kollega först och sen tar jag till mig, vi hjälps ju åt” (informant 1). 

 

Diskussion 
Huvudresultat 
Att arbeta utifrån basala hygienrutiner och klädregler var en självklarhet för 

distriktsköterskorna som medverkade i följande studie. Det förekom omständigheter i 

hemmiljön som var bristande och gjorde arbetet svårare för distriktsköterskorna. Detta 

gällande tillgång till adekvat arbetsyta, tillgång till material, arbetsställning samt 

förståelse hos patienterna. Andra bidragande faktorer som påverkade följsamheten till 

BHK var okontrollerbara situationer. 

Trots dessa utmaningar försökte DSK göra det bästa av situationen genom att utveckla 

olika strategier för att underlätta för dessa svårigheter i hemmet.  

Resultatdiskussion 
Syftet med denna kvalitativa studie var att beskriva distriktssköterskors och 

sjuksköterskors erfarenheter av samt reflektioner kring att arbeta utifrån basala 

hygienrutiner och klädregler inom hemsjukvården. Flera studier styrker att DSK har för 

avsikt att engagera sig i handhygien och är motiverade att göra det, men störs av andra 

faktorer (Piras, Minnick, Lauderdale, Dietrich, & Vogus, 2018). Resultatet av denna 

studie visade att tillgång till material och patientens hemmiljö påverkar de förutsättningar 

som försvårar eller förenklar DSK följsamhet av BHK inom hemsjukvården. Samtidigt 

använde DSK olika strategier för att följa BHK. Detta resultat är jämförbart med  

Felemban, St John och Shaban (2015) som förtydligar i deras studie att arbetsmiljön och 

tillgängligheten på material har en bidragande faktor i förebyggandet av 

infektionsspridning vid omvårdnad i hemmet. Att ha material lättillgängligt genom att 

t.ex. placera desinfektionsflaskor vid varje patientsäng ökade följsamheten med 12 % 

bland hälso- och sjukvårdspersonal (Creedon, 2005). Distriktsköterskorna var medvetna 

om att ha tillgång till material i hemmet underlättande följsamheten av BHK men vem 

som hade huvudansvaret att material var tillgängligt i hemmet var otydligt. En del DSK 

https://www.magonlinelibrary.com/author/Felemban%2C+Ohood
https://www.magonlinelibrary.com/author/Felemban%2C+Ohood
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uttryckte att ansvaret låg hos omsorgspersonalen eller hemtjänsten samtidigt anser 

författarna i föreliggande studie att det är DSK som är omvårdnadsansvarig och som har 

den kunskapen om hur viktigt det är att BHK följs. 

 Lindh, Kihlgren och Perseius (2013) avslöjade i deras studie fyra olika kategorier samt 

de bidragande faktorer som låg till grund för bristande följsamhet av basala 

hygienrutiner inom kommunal hälsovård. Dessa var, resurser i form av 

specialistkompetens och tillsyn, tid och tillräcklig utrustning, ledningens engagemang 

och stöd, tydlig och rak kommunikation, exempel på gott föredöme, personalens 

utbildningsnivå, individuellt ansvar och samarbete samt mediefokus på epidemiutbrott, 

hemmiljö och statlig uppmuntran att utvärdera egen arbetsprestation. 

Bristande tillgång till material så som flytande tvål, ren handduk eller pappershandduk 

för adekvat handtvätt var ett återkommande problem som försvårade följsamheten av 

BHK för DSK. Detta sågs även i en studie av Gould et al. (2000) där resultatet visade att 

dåliga förhållanden i patientens hem försvårade sjuksköterskans förmåga att utföra 

handhygien på ett effektivt sätt vilket ökade riskerna för smittspridning men med adekvat 

användning av handdesinfektion minskade vårdrelaterade infektioner. Likaså visades 

Felembam, St. John och Shabans (2012) studie att tillämpningen av handhygien hos 

kommunala sjuksköterskor inte var förenlig med god basal handhygien. Detta berodde på 

bristande tillgång till material så som desinfektionsmedel som behövs för att främja en 

god följsamhet till handhygien i hemmet. 

Att det är brist på material i hemmet kan inte beskyllas på patienten utan det är ett 

arbetsmiljörelaterat problem. Vårdtagaren själv kan inte hållas ansvarig för att material 

inte finns i hemmet utan författarna i föreliggande studie anser att det är varje 

distriktssköterskas ansvar att se till att material som behövs för det tilltänkta ändamålet 

finns tillgängligt. Samtidigt ansvarar arbetsgivaren för att skapa förutsättningar så att 

distriktssköterskan kan tillämpa och följa BHK. Det är arbetsgivaren i kommunen som 

ska se till att DSK har tillgång till material för att kunna utföra handtvätt och på så sätt 

motverka infektionsspridning. I praktiken skulle detta t.ex. kunna innebära att DSK har 

med sig egen tvål och torkpapper vid varje hembesök då tillgång till rinnande vatten oftast 

inte är ett bekymmer i Sverige.  

Det är viktigt att DSK är medveten om hur bakterieinfektioner sprids och utför god 

handdesinfektion med rätt teknik för att förebygga infektionsspridning. Bhagawatis 

(2018) observationsstudie visade att endast 42,30% av sjuksköterskorna utförde 

handhygien med rätt teknik och på effektiv tid. Detta styrks även i Widmer och Dangels 
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(2004) studie som visade att 66 %, av totalt 60 deltagare, av sjukvårdspersonalen hade 

påvisbara bakterier kvar efter att ha använt handsprit. Tekniken var bristande främst hos 

personal med högre utbildning. DSK i denna studie var medvetna om vikten att handtvätt 

och handdesinfektion utförs med rätt teknik särskilt när arbetsmiljön var bristande. Därför 

använde DSK handdesinfektionsmedel mer frekvent än före och efter patientkontakt och 

även innan och efter rent och orent arbete för att kompensera för bristande handtvätt i 

hemmet. Det fanns dock en oro bland DSK att falsk trygghet i handskanvändning förekom 

hos en del av omsorgspersonalen. Detta hade observerats genom att omsorgspersonalen 

ansåg sig vara skyddade från infektioner så länge handskarna var på. Efter en intervention 

om handhygienens följsamhet förbättrade undersköterskor sina kunskaper kring 

utförandet av handhygien och främst utförandet av den alkoholbaserade handdesinfektion 

(Huang & Wu, 2008). Genom att öka vårdanställdas följsamhet till handhygien i samband 

med patientkontakt med upp till 60 % har visat sig leda till att utbrott av norovirus kunde 

kontrolleras mycket effektivt (Assab & Temime, 2016). 

Tillgång till adekvat arbetsyta i hemmet var annat som var utmanande och som försvårade 

följsamheten av BHK för distriktsköterskorna. DSK kunde inte flytta på patientens 

tillhörigheter hur som helst för att skapa en adekvat arbetsyta där det fanns möjlighet till 

utrymme och rörlighet vilket försvårade följsamhet av BHK. Att hitta plats i hemmet för 

förvaring av omläggningsmaterial som förkläde, handskar och desinfektionsmedel var 

ibland omöjligt. Det kunde dels bero på att det var orent hemma hos en del patienter och 

dels för att det inte gick att lämna eftersom patienten hade en sjukdom som gjorde att 

materialet inte kunde lämnas kvar.  Vidare var okontrollerbara situationer som fallolyckor 

och situationer då DSK måste svara i telefonen (VIP telefonen) mitt i omvårdnadsarbetet 

återkommande problem som påverkade följsamheten negativt. Situationer som vid akuta 

fall går inte att påverka men skulle inte DSK kunna låta bli att svara i telefonen mitt under 

ett pågående arbete? Skulle en satsning ske på mer arbetskraft så kanske detta inte skulle 

vara ett problem? Arenas et al. (2005), Sadule-Rios och Aguilera (2017) menade att ju 

fler patienter varje enskild sjuksköterska ansvarade för desto sämre blev följsamheten till 

hygienrutiner. 

Om arbetsgivaren till exempel såg till att DSK arbetar i par då skulle arbetsuppgifterna 

kunna fördelas bättre. Eller att man utsätter en distriktsköterska som kan svara i telefon 

så skulle de andra distriktssköterskorna kunna arbeta utan att bli störda av att telefonen 

ringde. Att svara i telefon under ett omvårdnadsarbete upplevdes av distriktsköterskorna 

som ohygieniskt då det ofta innebar att händerna var orena och kom i kontakt med flera 
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föremål bland annat arbetskläderna. Gaspard, Eschbach ,Gunther, Gayet, Bertrand och 

Talon (2009) visar i deras studie att om vårdpersonalen lät bli att ta på arbetskläderna och 

däribland fickorna så minskade MRSA-föroreningar mellan vårdarnas händer och även 

smittspridning.  

 

Denna studies resultat visade även att trots att arbetsmiljön kunde vara ansträngande 

utformade DSK en del strategier för att övervinna dessa svårigheter vilka även lyfts upp 

i Virginia Hendersons omvårdnadsteori i bland annat de nödvändiga grundläggande 

behoven för hälsa, tillfrisknande eller möjlighet till en fridfull död. Distriktsköterskan ska 

utifrån patientens situation samt med hänsyn taget till faktorer så som ålder, känslomässig 

balans samt förutsättningar för den fysiska och psykiska hälsan hjälpa hen med att 

tillgodose omvårdnadsbehovet. Detta betyder att distriktsköterskan ska vara den som 

undviker att utsätta patienten för faror och skydda hen mot våld och infektioner för att 

främja god hälsa för patienten (Kristoffersen, Nortvedt & Skaug 2006 ). 

För att underlätta följsamheten av BHK hade DSK med sig en ryggsäck som arbetsväska 

där all material som kunde tänkas behövas förvarades. Det kunde vara allt från 

blodtrycksmanschett, saturationsmätare, temperaturmätare, omläggningsmaterial, 

handskar, förkläden, plastskoskydd med mera. Även om detta var en väldigt bra strategi 

som underlättade följsamheten av BHK kunde ryggsäcken samtidigt också vara den mest 

potentiella infektionsspridaren. Detta för att den transporterades mellan patienten från ett 

hem till ett annat. Kenneley (2010) betonade att risk för indirekt spridning av infektion 

kunde förekomma från distriktssköterskors arbetsväskor via kläder och händer till 

vårdtagaren.  

Det fanns inga riktiga rutiner för hur, när och vem som ansvarade för att ryggsäcken hölls 

ren. Att utforma en rutin kring rengöring och eventuellt även påfyllning av ryggsäcken 

skulle kunna bidra till bättre följsamhet men även minskad risk för infektionsspridning. 

Distriktsköterskorna hade en önskan om förbättrad arbetsmiljö där bra arbetsställning hör 

till, om patienterna hade en tillgång till höj och sänkbar säng till exempel så skulle det 

underlätta följsamheten av BHK.  

Resultatet visade enighet om att adekvat utbildning och konstant påminnelse genom att 

prata med varandra om BHK kunde förbättra följsamheten. Likaså ansågs ett 

hygienombud som kunde förse DSK med kunskap vara en faktor som skulle kunna öka 

följsamheten till basala hygienrutiner. 
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I en studie av Sjöberg och Eriksson (2010) förbättrades kunskaperna kring basala 

hygienrutiner efter en föreläsning om detta ämne och personalen ansågs tillämpa 

desinfektionsmedlet grundligare.  Några anställda ändrade till och med sitt perspektiv och 

slutade använda klockor och privata kläder på jobbet.  

Flertal av distriktsköterskorna påtalade även att tidigare yrkeserfarenheter har en 

betydelse för hur noga följsamheten av BHK sker det framkom att de informanter som 

hade arbetat på en infektionsavdelning också var noggrannare och mer van att följa BHK.   

Hur länge distriktsköterskan hade arbetat inom hemsjukvården påverkade i vilken 

utsträckning olika strategier utformades detta då erfarenhet ökade kunskaperna och var 

ett bevis på att erfarenhet gav färdigheter. Vidare belyser Widmer och Dangel (2004) i 

sin studie att använda handsprit med god teknik var kopplat till personal som hade flera 

års yrkeserfarenhet. Säkerhet var en viktig motivator för handtvätt, färre 

patientinfektioner samt att skydda sig själv från en allvarlig infektion betraktades som de 

två mest troliga anledningar till handtvätt. Anledningen till att ha för avsikt att tvätta 

händerna var högre när patienten var känd att ha en infektion (O´Boyle, Henly och 

Duckett 2001; Giannitsioti et al., 2009). Detta stämde även in i denna studies resultat där 

DSK utförde handhygien i högre grad samt mer noggrant när det var känt att patienten 

hade ett ostädat, oorganiserat hem. 

Mamhidir, Lindberg, Larsson, Fläckman och Engströms (2011) studie visade att 

primärvårdspersonal som hade vårdat patienter med multidsresistenta bakterier hade 

bättre kunskap jämfört med personal som inte hade vårdat sådana patienter tidigare.  

DSK var mån om att ge feedback och förslag till varandra för att ständigt göra det bästa 

för att förbättra följsamheten av basala hygienrutiner och arbetet med att minska 

infektionsspridning. I Tavolacci, Merle, Pitrou, Thillard, Serra och Czernichow (2006) 

studie framgick det att källan till kunskaper kring handspritens betydelse var 

arbetskamraterna. Att vara en förebild och föregå med ett gott exempel är viktigt vid 

utförandet av handdesinfektion (Kingston, Slevin, O´Connell, & Dunne, 2017). 

Distriktsköterskorna bär det största ansvaret och ska enligt kompetensbeskrivningen 

främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. I en studie gjord av 

De Groot, Maurits och Francke (2018) upplevde hemsjukvårdssköterskorna att 

möjligheten att kunna vara ”länken” mellan patienten, samhället samt andra professioner, 

att vara självständiga och kunna fatta beslut gällande patientens vård tillsammans med 

patienten samt även variationen i patientsituationer och omvårdnadsaktiviteter var 

attraktiva aspekter av arbetet inom hemsjukvården. 
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Metoddiskussion 

Design 

Eftersom författarna var intresserade av att undersöka sjuksköterskornas och 

distriktsköterskornas erfarenheter och reflektionen att arbeta utifrån basala hygienrutiner 

och klädregler var det lämpligt att genomföra en intervjustudie med deskriptiv design 

för att få en direkt beskrivning (Polit & Beck, 2017). 

Undersökningsgrupp, Urvalsmetod och Tillvägagångssätt 

Bekvämlighetsurval användes för att endast de mest tillgängliga personerna för studiens 

syfte skulle kunna intervjuas (Polit & Beck, 2017). Alla 11 informanter som ville delta i 

studien inkluderades. De informanter som tackade ja till att delta i studien ansågs vara 

mycket hängiven sin profession vilket kan ha påverkat resultatet i den bemärkelsen att 

enbart DSK med god följsamhet till BHK är inkluderade. De flesta informanter hade 

mångårig yrkeserfarenhet vilket kan ha påverkat studiens giltighet men även 

överförbarhet eftersom samtliga var kvinnor. 

Nackdelen med bekvämlighetsurval är att den kan påverka resultatets överförbarhet och 

pålitlighet (Polit & Beck, 2017) på grund av att distriktsköterskornas erfarenheter och 

reflektioner inte kan generaliseras till andra. Graneheim och Lundmans (2004) 

innehållsanalys användes i denna studie för att förstärka studies trovärdighet. 

Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen skedde med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna 

genomfördes med hjälp av semistrukturerade frågor som formulerades för att passa in till 

valämnesområdet vilket enligt Polit och Beck (2017) är att föredra då syftet var att få svar 

på specifika frågor. Informanterna svarade fritt på intervjufrågorna som ställdes utifrån 

deras egna upplevelser. För att försäkra sig om att informanterna hade uppfattat frågan 

ställdes den om. I de fall där svar behövdes förtydligas och utvecklas ställdes följdfrågor 

som ”vad, hur, varför samt kan du ge något exempel”. Avslutningsvis fick varje informant 

frågan ”är det något annat med BHK som du känner att du vill tillägga” vilket 

möjliggjorde för informanterna att delge sina erfarenheter och reflektioner ännu en gång.   

En pilotintervju genomfördes för att försäkra sig om att frågorna i följande studie var 

relevanta för syftet samt att säkerhetsställa att informanten kände sig trygg och bekväm 

under intervjuns gång vilket enligt Polit och Beck (2017) var viktigt för att informanten 

skulle ge ärliga svar. På detta sätt motverkades eventuella svagheter i studien samtidigt 

gavs möjlighet till omformulering och justering av intervjufrågorna. Samma frågor 
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ställdes till samtliga informanter vilket främjar enhetligheten och även jämförbarheten 

mellan intervjuerna.  

Dataanalys 

För att stärka trovärdighet av denna examensarbetet använde vi Graneheim och 

Lundmans (2004) innehållsanalys.  Detta genom att transkribera de inspelade intervjuerna 

ordagrant. Därefter lästes hela den transkriberade texten igenom upprepade gånger för att 

få en känsla för helheten. De relevanta meningarna från frågeställningarna plockades ut 

men sammanhanget lämnades kvar. Dessutom kortades texten ned till meningsbärande 

enheter med hela innehållet i behåll. De meningsbärande enheterna koncentrades i nästa 

steg och bildade kondenserande meningsbärande enheter. Dessa gavs sedan en kod som 

betecknade innehållet. Genom koderna grupperades och abstraherades sedan innehållet i 

subkategorier. Kategorier skapades genom att återspegla det centrala budskapet i 

intervjuerna i den så kallade manifesta innehålls analysen. Att intervjuerna analyserades 

på detta sätt ökar trovärdigheten av detta examensarbete. Samtidigt ökar trovärdigheten 

då hela tolkningen av de transkriberande intervjuerna skedde av författarna gemensamt. 

Den tabell som redovisas i följande examensarbete, där exempel på hur innehållsanalysen 

har gått till, förtydligar för läsaren hur studien har analyserats.  

 

Examinationsarbetes kliniska betydelse och fortsatt 

forskning 
 

Detta examinationsarbetes resultat bevisar på de förutsättningar som försvårar, 

underlättar samt de strategier som används av distriktsköterskorna. För att övervinna 

dessa svårigheter som kan förekomma i strävan att arbeta utifrån basala hygienrutiner och 

klädregler inom hemsjukvården. Resultat från denna studie kan vara en vägledning och 

ingår i introduktionsprogram för bland annat nyanställda distriktsköterskor att lära sig 

bemästra dessa strategier. Samtidigt kan det vara ett utbildningstillfälle/påminnelse för de 

erfarna distriktsköterskorna att ständigt har en åtanke på att arbeta utifrån basala 

hygienrutiner och klädregel.  För kommuner som arbetsgivare inom hemsjukvården att 

inse de svårigheter som kan förekomma och därmed förverkliga distriktsköterskornas 

önskan om att bland annat ha tillgång till flyttandetvål och torkpapper med sig i samband 

med hembesök. Eftersom hemmiljö inte går att påverka. 
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Det är väldigt får studien som har genomfört inom detta område. Det skulle vara intressant 

att veta vilket resultat som kan förekomma via en observationsstudie gällande 

följsamheten av basala hygienrutiner och klädregel inom hemsjukvården. 

 

Slutsats  
Det var en självklarhet för distriktsköterskorna inom hemsjukvården att arbeta utifrån 

basala hygienrutiner och klädregler (BHK) trots att det förekom en del omständigheter i 

hemmiljön som försvårade strävan efter följsamheten av BHK. Dessa förhållanden 

identifierades som bristande tillgång till adekvat arbetsyta, tillgång till material, dålig 

arbetsställning, okontrollerbara situationer samt bristande förståelse hos patienten. 

Distriktsköterskorna gjorde de bästa av situationen och utvecklades en del strategier för 

att underlätta för dessa utmaningar som förekom i arbetet i hemmet. På så vis försökte 

DSK motverka samt eventuellt minska vårdrelaterad infektioner. 
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