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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Vårdrelaterade infektioner (VRI) är ett stort problem som varje år drabbar 

patienter som vårdas inom akutsjukvård. Om sjukvårdspersonal följer de riktlinjer som 

finns inom hygien kan VRI minskas. I Sverige används vanligtvis basala hygienrutiner 

som riktlinjer för hygien inom sjukvården. Nationellt används World Health 

Organisations (WHO) riktlinjer i 5 steg för att hjälpa sjukvårdspersonal att följa 

riktlinjerna för hygien. Att arbeta inom akutsjukvård innebär att sjukvårdspersonal ställs 

inför press och snabb handling i beslut vid akuta situationer. Tyvärr prioriteras 

följsamheten till hygienrutiner ofta bort av olika anledningar.  

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjukvårdspersonals följsamhet till 

hygienrutiner inom akutsjukvård. 

Metod: En beskrivande litteraturstudie med resultat som bygger på 12 vetenskapliga 

artiklar. Litteratursökningen utfördes i databasen MedLine via PubMed. 

Huvudresultat: Resultatet visade att sjukvårdspersonal inom akutsjukvård hade låg 

följsamhet till hygienrutiner. Följsamheten till att utföra hygienrutiner enligt föreskrifter 

efter att sjukvårdspersonalen hade varit hos en patient visade sig vara det steg som 

efterföljdes bäst. Följsamhet till hygienrutiner innan patientkontakt samt innan ren rutin 

visade sig vara lägre. Resultaten skiljer sig mellan olika yrkeskategorier och beroende 

på om sjukvårdspersonalen skattat sig själva eller blivit observerade. 

Slutsats: Sjukvårdspersonals följsamhet till hygienrutiner inom akutsjukvård var låg. 

Vid införande av interventioner och utbildning ökade sjukvårdspersonalens följsamhet 

till hygienrutiner. Genom att belysa vikten av en god följsamhet till hygienrutiner för att 

undvika VRI kan patienters lidande samt att sjukvårdens merkostnader minskas.  

 

Nyckelord: Akutsjukvård, följsamhet, hygienrutiner, sjukvårdspersonal.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Abstract 

 

Background: Healthcare-associated infections (HAIs) are a major problem that affects 

patients treated in emergency care every year. If healthcare personnel follow the 

hygiene guidelines, HAIs can be reduced. In Sweden, Basic hygiene routines (basala 

hygienrutiner) are usually used as guidelines for hygiene in health care. Nationally, 

World Health Organization (WHO) guidelines are used in 5 steps to help healthcare 

professionals follow the hygiene guidelines. Working in emergency care means that 

healthcare personnel are faced with pressure and quick action in decisions in emergency 

situations. Unfortunately, adherence to hygiene routines is often given priority for a 

variety of reasons.  

Aim: The aim of this literature study was to describe the compliance of healthcare 

professionals to hygiene routines in emergency care.  

Method: A descriptive literature study with results based on 12 scientific articles. The 

literature search was performed in the MedLine database via PubMed.  

Main result: The result showed that healthcare personnel in emergency care had low 

adherence to hygiene routines. The adherence to performing hygiene routines according 

to regulations after the medical staff had tended to a patient proved to be the step that 

was best followed. Adherence to hygiene routines before patient contact as well as prior 

to routine was found to be lower. The results differ between different occupational 

categories and depending on whether the health care professionals estimated themselves 

or were observed.  

Conclusion: Adherence of healthcare personnel to hygiene routines in emergency care 

was low. When introducing interventions and training, the staff's compliance with 

hygiene routines increased. By highlighting the importance of good adherence to 

hygiene routines to avoid HAIs, patients' suffering and additional costs in healthcare can 

be reduced. 

 

Keywords: Compliance, emergency care, healthcare personnel, hygiene routines. 
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1. Introduktion 

1.1 Vårdrelaterade infektioner- VRI och smittspridning 

VRI (vårdrelaterade infektioner) är infektioner eller sjukdomar som uppkommer inom 

eller i samband med hälso- och sjukvård (Melhus 2013). 

Sveriges kommuner och landsting, SKL (2017) har tagit fram en rapport som visar att 

dödlighet av VRI i Sverige ligger på ca 1500 fall varje år. Ca 500-750 av fallen hade 

kunnat undvikas genom att efterfölja de hygienrutiner som finns. 

Uppskattningsvis drabbas ca 10% av de som får akutvård av VRI, detta orsakar ofta 

förlängda vårdtider och ökade kostnader. De värst drabbade är människor med nedsatt 

immunförsvar. God hygienstandard inom vården krävs för att undvika VRI 

(Folkhälsomyndigheten 2006). 

Frekvent användning av alkoholbaserad handdesinfektion var en viktig del i att reducera 

spridning av VRI (Saito et al. 2017). 

 

En av de vanligaste smittvägarna i vården är indirekt kontaktsmitta där smittan förs över 

från en patient till en annan via vårdpersonal på grund av dålig hygienrutin. Kläder och 

dörrhandtag kan vara källor till smittspridning. Smittämnen kan komma från exempelvis 

kräkningar, hud, sår, avföring eller urin (Blomkvist & Janson 2018). 

Sporbildande bakterier är bakterier som utvecklar ett yttre skyddande skal som är 

beständigt mot kemikalier, strålning, värme, antibiotika och desinfektionsmedel. Efter 

att bakterien övergått till en spor går bakterien in i ett viloläge där den kan befinna sig 

upp till flera år. Sporen kan sedan gå från vilande till aktiv på bara 1,5 timme (Melhus 

2013).  

Sasahara et. al (2016) har gjort en studie på ett antal bakteriella sporer, den visar att 

handtvätt med enbart alkoholbaserad handsprit inte hjälper för att få bort sporerna, det 

behövdes noggrann handtvätt med tvål och vatten innan handsprit användes för att få 

händerna rena. 

 

1.2 Hygienrutiner 

Sjukvårdspersonals följsamhet till basala hygienrutiner är grunden till att förebygga 

vårdrelaterade infektioner. (Socialstyrelsen u.å.) 

Socialstyrelsen utfärdar föreskrifter om hur basala hygienrutiner ska efterföljas inom 

vård och omsorg i Sverige. Dessa berör arbetskläders utseende och när de ska bytas, när 

skyddskläder ska brukas, att underarmar och händer ska vara fria från smycken, korta 
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och rena naglar, bruk av tvål och vatten samt handsprit vid rätt tillfällen, och när 

skyddshandskar ska användas (SOSFS 2015:10). 

 

WHO (2009) har tagit fram riktlinjer till fem tillfällen att utföra 

handrengöring/desinfektion. Innan fysisk patientkontakt ska händerna vara rengjorda 

(steg 1), likaså efter fysisk patientkontakt (steg 2). Vid antiseptiska/rena procedurer 

(steg 3) och vid risk för kontamination av kroppsvätskor det vill säga oren procedur 

(steg 4), samt om något inne hos patienten har vidrörts (steg 5). 

Vid ren procedur är materialet som används rengjort och hanteras så att det inte har haft 

kontakt med några mikroorganismer som orsakar sjukdom. (Möller & Olofsson 2018). 

Sjukvårdspersonal som ej arbetade inom akutsjukvård, från 3 olika sjukhus i Skottland 

fick förfrågan om att medverka i en studie. Det undersöktes hur de förhåller sig till 

WHO:s 5 moment of hand hygiene med fokus på steg 5, att rengöra händer om något 

hos patienten vidrörts. Ett förslag om förtydligande i WHOs steg 5, att rengöra händerna 

när rummet lämnas önskades av vårdpersonalen (Price et al. 2015). 

Cicolini et. al (2013) har studerat sjuksköterskors följsamhet till hygienrutiner gällande 

perifer venkateter (PVK). Ingen av sjuksköterskorna kunde alla stegen som krävdes 

enligt riktlinjerna till hygien.  Att sjuksköterskorna kunde alla steg i riktlinjerna var 

viktigt för att undvika komplikationer och onödigt lidande hos patienten. Att inte följa 

riktlinjerna ökade kostnaderna för sjukvården på grund av VRI.  

Öncü et al. (2018) har gjort en studie som visar att sjuksköterskestudenter får för lite 

utbildning i vårdhygien. Vikten av följsamhet till hygienrutiner var oerhört viktig för att 

undvika VRI. Sjukvårdspersonal arbetar nära patienterna och utsätts även de för 

smittorisk. Att hygienrutiner efterföljs visar sig reducera riskerna nämnvärt. 

 

 1.3 Akutsjukvård och sjukvårdspersonal 

Akutsjukvård innebär vård som är akut, det vill säga att vårdpersonalen ska kunna agera 

snabbt. Det finns mer och mindre akut sjukvård och de mest akuta fallen vårdas i 

ambulans, på akutmottagning eller intensivvårdsavdelning (IVA) (Stenlund 2018). 

Begreppet sjukvårdspersonal innefattar 

·         ”den som har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården 

·         personal som är verksam vid sjukhus och andra vårdinrättningar och som medverkar 

i hälso- och sjukvård av patienter 
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·         den som i annat fall vid hälso- och sjukvård av patienter biträder en legitimerad 

yrkesutövare.” (Socialstyrelsen 2017). 

Inom akutsjukvård arbetar läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Många av dessa 

kan även ha specialistutbildning inom specifika områden som till exempel kirurgi, 

anestesi eller intensivvård (Stenlund 2018). 

 

1.4 Följsamhet 

Svensk MeSH beskriver följsamhet gentemot riktlinjer som anpassning till de krav eller 

riktlinjer som finns samt om det finns eventuella anvisningar eller rekommendationer 

som skall följas (Karolinska institutet u.å.). 

  

1.5 Teoretisk referensram 

Som teoretisk referensram har författarna i denna studie valt att lyfta fram 

omvårdnadens moder f.1820, Florence Nightingale. Hon tjänstgjorde bland annat som 

sjuksköterska för krigsdrabbade. Där uppmärksammade hon viktiga miljöfaktorer för 

patientens tillfrisknande. Aspekter i miljön som lyftes fram var; ljus, näringsrik kost, 

god ventilation, dämpad ljudnivå, värme samt renlighet. Renligheten innebar att 

patienten och dess omgivning skulle hållas ren, exempelvis skulle sängen vara 

renbäddad och golven städade. Nightingale tog fram dåtidens riktlinjer för 

sjuksköterskan att förhålla sig till, dessa var att hålla god handhygien genom att ofta 

tvätta sina händer, använda kläder som vara rena och att ta ett bad om dagen. Än idag 

används Nightingales teori och de aspekter hon lyfte fram är grundpelaren i dagens 

omvårdnad och är mycket viktiga i vårdandet av patienter (Pfettscher 2014).  

Hygienen var en viktig faktor enligt Nightingale och det är därför författarna till denna 

litteraturstudie valt hennes teori.  

 

1.6 Problemformulering 

Hygienen är en mycket viktig del inom omvårdnad då bristande hygienrutiner kan leda 

till smittspridning och VRI. För att minska smittspridning och VRI krävs det att 

vårdpersonal följer de hygienrutiner som finns samt att de har rätt utbildning och 

kunskap för att kunna genomföra dessa. VRI kan orsaka onödigt lidande för patienten 

samt merkostnader för vården. Arbete inom akutsjukvård kan kräva mycket snabba 

handlingar av vårdpersonalen. Att ta reda på vårdpersonals följsamhet till hygienrutiner 
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inom akutsjukvård är relevant för att öka kunskap inom området då nyare forskning är 

begränsad. Med denna studie ges kunskap om var eventuella brister eller okunskap till 

hygienrutiner finns för sjukvårdspersonal. Detta behövs för att ge en vägledning om var 

fokus bör läggas i framtida utbildningar eller interventioner. 

 

2. Syfte 

Att beskriva sjukvårdspersonals följsamhet till hygienrutiner inom akutsjukvård. 

3. Frågeställning 

Hur ser sjukvårdspersonals följsamhet till hygienrutiner ut inom akutsjukvård? 

  

4. Metod 

  

4.1 Design 

Beskrivande litteraturstudie. (Polit & Beck 2017) 

  

4.2 Sökstrategier 

Artiklar har sökts i databasen MedLine via PubMed, en enligt Polit & Beck (2017) 

relevant sökmotor. Artiklar söktes utifrån studiens syfte. Sökord som användes var 

hygiene, emergency medical services, hygiene compliance och emergency care. 

Hygiene och emergency medical services söktes som MESH-term (Medical Subject 

Headings) som används för att få en ökad träffsäkerhet i sökningen. (Polit & Beck 

2017). Hygiene compliance och emergency care söktes som fritext. MESH-termer och 

fritext kombinerades med den booleska söktermen AND för att begränsa sökningen 

(Polit & Beck 2017). Övriga begränsningar som använts i sökningen är: English, 

högskolan i Gävle, humans och 10 år. En manuell sökning gjordes på titeln ”ambulance 

personnel adherance to hygiene routines: still pretecting our selves but not the patient” 

då artikeln går att söka men ej att öppna via PubMed dock är den mycket relevant för 

litteraturstudien. Sökorden som använts presenteras i tabell 1 nedan. 
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Tabell 1 Söktabell 

Databas Begränsningar 

(limits), 

sökdatum 

Söktermer Antal möjliga 

träffar 

Valda artiklar som 

inkluderats i 

litteraturstudien 

MedLine 

via 

PubMed 

English 

Humans 

10 years 

Högskolan i 

Gävle 

20190828 

”Hygiene”[Mesh] 

AND ”Emergency 

Medical 

Services”[Mesh] 

40 8 

MedLine 

via 

PubMed 

English 

Humans 

10 years 

Högskolan i 

Gävle 

20190828 

Hygiene 

Compliance (fritext) 

AND Emergency 

Care (fritext) 

66 3 

Manuell 

sökning 

English 

Humans 

10 years 

20190906 

ambulance 

personnel 

adherence to 

hygiene routines: 

still protecting our 

selves but not the 

patient 

1 1 

      Totalt: 107 Totalt: 12 

 

  

4.3 Urvalskriterier 

Artiklarna som inkluderats i denna litteraturstudie svarade på litteraturstudiens syfte och 

frågeställning, samtliga var primärkällor och uppbyggda enligt IMRaD modellen 

(Introduktion, Metod, Resultat och Diskussion). Enligt Polit & Beck (2017) är 

sekundärkällor oväsentliga i en litteraturstudie. Artiklar som exkluderades svarade ej på 

litteraturstudiens syfte och frågeställning. Studier som ej är gjorda inom akutsjukvård 

exkluderades.  
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4.4 Urvalsprocess 

Av totalt 107 träffar lästes titeln på samtliga artiklar. Av dessa var 8 review, 13 

dubbletter och 50 artiklar svarade inte på litteraturstudiens syfte och valdes därför bort. 

36 artiklar återstod och abstract lästes på dessa. 15 av dessa svarade ej på 

litteraturstudiens syfte och valdes därför bort. 21 artiklar återstod att relevansgranskas, 

för att granska dessa användes en relevansgranskningsmall från högskolan i Gävle (se 

mall 1, bilaga 1) av dessa föll 7 artiklar bort på grund av att de inte svarade på 

litteraturstudiens syfte och 2 var ej vetenskapliga enligt IMRaD. 12 återstående artiklar 

granskades enligt kvalitetgranskningsmallar från högskolan i Gävle (se mall 2:1, bilaga 

2 och mall 2:2, bilaga 3) Dessa mallar ligger till grund för litteraturstudiens resultatdel, 

tillvägagångssättet presenteras i figur 1 nedan. 

 

 

Figur 1: Flödesschema 

 

Antal artikar efter 
databassök: 107

Antal lästa rubriker: 107

Bortfall pga 

Dubletter: 13 

Fel syfte: 50  

Review: 8

Antal lästa abstract: 36

Bortfall  pga fel syfte: 15 Antal lästa artiklar: 21

Svarar ej på studiens 
syfte: 7

Ej vetenskapliga: 2

Artiklar att inkludera i 
studien: 12
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4.5 Dataanalys 

De 12 artiklarna som valts ut till att användas i litteraturstudiens resultatdel lästes var 

för sig av båda författarna upprepade gånger. Författarna sammanfattade sedan 

artiklarna tillsammans för att säkerställa att resultat och metod överensstämde samt 

kunde svara på litteraturstudiens syfte. Till hjälp användes en tabell från högskolan i 

Gävle med författare, titel, syfte samt sammanfattning av respektive artikels resultat (se 

tabell 2, bilaga 4). En metodologisk tabell från högskolan i Gävle användes också för att 

säkerställa att resultatet passade in på litteraturstudiens syfte (se tabell 3, bilaga 5). 

Det är viktigt att förstå det som står i studien. För att underlätta kan en tabell göras där 

styrkor, begränsningar, syfte, slutsatser, viktiga data, typ av studie och författare till 

studien spaltas upp (Aveyard 2014). En tematisk tabell skapades (tabell 4, bilaga 6), där 

teman och subteman hittats genom att färgkoda och dela upp studierna i 

observationsstudier, självskattningsstudier och yrkeskategorier. Under processens gång 

ändrades yrkeskategorier till hinder och möjligheter. Litteraturstudiens kategorier och 

subkategorier som använts till resultatet presenteras i figur 2: översikt av kategorier. 

  

4.6 Forskningsetiska överväganden 

Etiska överväganden gjordes inför denna studie då det är något som alltid ska tas 

hänsyn till i forskning. Resultatet i denna studie har granskats objektivt. Författarna till 

denna studie har varken vinklat eller påverkat resultatet på något sätt. Personliga åsikter 

har ej lagts in i de resultat som granskats. Författarna i denna studie har tydligt refererat 

till primärkällor enligt Harvardsystemet för att undvika misstolkning eller plagiat. Då 

detta är en litteraturstudie har godkännande av etiska rådet ej sökts (Polit & Beck 2017). 

  
5. Resultat 

Resultatet i litteraturstudien baseras på 12 artiklar varav 11 artiklar är av kvantitativ 

ansats och 1 av kombinerad ansats. I samtliga artiklar har sjukvårdspersonals följsamhet 

till hygienrutiner inom akutsjukvård studerats. En tabell skapades utefter att teman och 

subteman hittades och dessa utgör resultatdelens kategorier och subkategorier som 

presenteras i figur 2 nedan. 

 



 

 

8 

 

Observationer • Före och efter patientkontakt 

• Före ren procedur och efter oren 

procedur 

Självskattning • Före och efter patientkontakt 

• Före ren procedur och efter oren 

procedur 

Hinder och möjligheter • Utbildning 

• Material och tillgänglighet 

Figur 2: Översikt av kategorier 

 

5.1 Observationer  

5.1.1 Före och efter patientkontakt 

Följsamheten till hygienrutiner i observationsstudier visade att följsamheten till 

handhygien skiljde sig markant mellan att utföra handhygienrutiner före patientkontakt 

och efter patientkontakt. Vårdpersonalen var mer angelägna att utföra handhygienrutiner 

efter att de haft kontakt med patienter och lämnat rummet eller ambulansen. 

Följsamheten till att utföra hygienrutiner innan patientkontakt låg mellan 1,1%- 33% 

medan efter patientkontakt låg mellan 27%- 72%. Dessa resultat var innan någon form 

av intervention för förbättrad följsamhet utförts (Arntz et al. 2016; Bledsoe et al. 2014; 

Emanuelsson, Karlsson, Castrén & Lindström 2012; Haac et al. 2016; Ho, Ansari & 

Page 2014; Zottele et al. 2017). 

Den totala följsamheten till alla hygienrutiner i WHO:s ”5 moments of hand hygiene” 

samt basala hygienrutiner var låg och varierade mellan 3-7% (Arntz et al. 2016; 

Emanuelsson et al. 2012; Haac et al. 2016). 

5.1.2 Före ren och efter oren procedur 

I studier där det studerats hur följsamhet till hygienrutiner såg ut före ren procedur och 

efter oren procedur sågs en låg följsamhet till hygienrutiner. Följsamhet till 

hygienrutiner innan ren procedur låg på mellan 13-17%. Följsamhet till hygienrutiner 



 

 

9 

 

efter oren procedur låg på mellan 2-5%. Dessa resultat baserades på studier med över 

400 tillfällen till hygienrutiner där följsamhet övervakats (Arntz et al. 2016; Haac et al. 

2016). 

I en mindre studie med 166 övervakade tillfällen till hygienrutiner var följsamheten mer 

än dubbelt så bra efter utförandet av en oren procedur i jämförelse med följsamheten till 

hygienrutiner innan ren procedur (Zottele et al. 2017). 

5.2 Självskattning  

5.2.1 Före och efter patientkontakt 

Sjukvårdspersonal har i studier självskattat sin egen följsamhet till hygienrutiner. Enligt 

dessa var följsamheten till handhygienrutiner före patientkontakt sämre än följsamheten 

till handhygienrutiner efter patientkontakt. Följsamheten innan patientkontakt låg 

mellan 13-34% och efter patientkontakt mellan 67-79% (Barr, Holmes, Roiko, Dunn & 

Lord 2017; Bucher, Donovan, Ohman-Strickland & McCoy 2015; Teter, Millin & 

Bissel 2014). 

5.2.2 Före ren procedur och efter oren procedur 

Sjukvårdspersonal som själva skattat sin förmåga till följsamhet till hygienrutiner före 

ren procedur låg på 29,5%. De som självskattat sin förmåga till hygienrutiner efter oren 

procedur låg på 28% (Barr et al. 2017). 

5.3 Hinder och möjligheter 

5.3.1 Utbildning  

En röd tråd genom följsamhet till hygienrutiner var att sjukvårdspersonal ofta kände att 

de inte hade tillräckligt med utbildning och kunskap till hur och varför de skulle följa 

hygienrutinerna (Barr et al. 2017; Jeanes, Coen, Drey & Gould 2018; Parmeggiani, 

Abbate, Marinelli & Angelillo 2010; Scheithauer et al. 2013; Teter, Millin & Bissel 

2014). I en studie av Parmeggiani et al. (2014) studerades sjukvårdspersonals kunskap i 

VRI och smittspridning. Sjukvårdspersonalen var medvetna om hur hygienrutinerna 

skulle efterföljas samt att de visste om att de själva kunde bli smittade men de saknade 

kunskap om att de själva kunde överföra en smitta eller VRI från en patient till en 

annan. 
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I observationsstudier med över 400 tillfällen för handhygien, sågs skillnader mellan 

olika yrkeskategoriers följsamhet till hygienrutiner inom akutsjukvård. Sjuksköterskor 

visade sig ha lägre följsamhet än läkare. Dock låg den totala följsamheten till 

hygienrutiner under 30% för både läkare och sjuksköterskor (Arntz et al. 2016; Haac et 

al. 2016; Scheithauer et al. 2013). I en mindre observationsstudie med 166 tillfällen för 

hygienrutiner, hade sjuksköterskor mer än dubbelt så hög följsamhet som läkare. 

Sjuksköterskors följsamhet till hygienrutiner låg på 64,7% (Zottele et al. 2017). 

Röda och såriga händer var ett hinder som gjorde att sjukvårdspersonal undvek att tvätta 

och sprita händerna vid varje tillfälle som krävde det för att bibehålla följsamheten till 

hygienrutiner (Barr et al. 2017; Jeanes et al. 2018). 

En möjlighet för att öka följsamheten till hygienrutiner var att göra interventionsstudier, 

där följsamheten observerades före och efter interventionerna. Interventionerna 

innefattade utbildning i hygienrutiner och dess olika steg samt feedback och samtal till 

de som deltog i studien (Arntz et al. 2016; Scheithauer et al. 2013). 

5.3.2 Material och tillgänglighet 

Faktorer som gjorde att hygienrutiner inte följdes inom ambulanssjukvård var bristande 

tillgång till handrengöring samt att de ofta arbetade i mycket akuta situationer och då 

måste prioritera bort hygienrutiner (Barr et al. 2017; Bucher et al. 2015). 

Ambulanssjukvårdspersonalen hade mycket utrustning som de bar med sig till 

patienterna vilket gjorde att de inte alltid fick med sig de produkter som de behövde för 

att utföra handhygien (Bucher et al. 2015). I en studie av Barr et al. (2017) ökade 

följsamheten till hygienrutiner för ambulanspersonalen om de hade med sig en personlig 

flaska med handsprit. 

Följsamheten till hygienrutiner var sämre på kvällen och natten än på morgonen och 

dagen. Personalen uppgav att på slutet av dagen var papperskorgarna fulla och 

hygienartiklar var tomma. På grund av sämre bemanning kvällstid fanns inte tid att 

tömma dessa och fylla på hygienartiklar, vilket bidrog till att de inte följde 

hygienrutinerna (Jeanes et al. 2018). 

6. Diskussion 

 

6.1 Huvudresultat 

Sjukvårdspersonals följsamhet till hygienrutiner inom akutsjukvård var enligt 

forskningen låg. Det fanns en stor okunskap hos sjukvårdspersonal om hur de skulle 
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utföra de olika hygienrutinerna enligt rådande riktlinjer. Följsamheten skiljde sig mellan 

olika yrkeskategorier. Att sjukvårdspersonal fick utbildning och feedback på hur de 

följer hygienrutinerna ökade följsamheten. Efter att interventioner utfördes sågs en 

stadig förbättring främst hos sjuksköterskor. Faktorer som påverkade följsamheten var 

bland annat bristande tillgång till material för att kunna utföra handhygien, tidsbrist i en 

akut situation, okunskap om hur mikroorganismer kan överföras och leda till VRI, samt 

att sjukvårdspersonalen upplevde sig ha bristande utbildning i hygien. 

6.2 Resultatdiskussion 

Vid observation av följsamhet till hygienrutiner sågs en stor skillnad i att utföra 

hygienrutiner före och efter patientkontakt. Sjukvårdspersonal hade bättre följsamhet till 

att utföra hygienrutiner efter patientkontakt (Arntz et al. 2016; Bledsoe et al. 2014; 

Emanuelsson, Karlsson, Castrén & Lindström 2012; Haac et al. 2016; Ho, Ansari & 

Page 2014; Zottele et al. 2017).  

Författarna i föreliggande studie ser ett mönster i att det fanns okunskap i hur 

hygienrutinerna skulle efterföljas. Denna okunskap ledde till att sjukvårdspersonalen 

omedvetet skyddade sig själva genom att tvätta eller sprita händerna efter att de varit 

hos patienten medan de personer de skulle skydda blev bortglömda, det vill säga 

patienterna. Patientsäkerhet innebär att hygienrutiner som finns efterföljs, då utsätts 

patienten för färre risker och onödigt lidande. 

I Socialstyrelsen (SFS 2010:659) står att de som arbetar inom hälso- och sjukvård har 

skyldighet enligt lag att utföra säkert arbete gentemot patienten.  

När Florence Nightingale tillsattes som sjuksköterska under Krimkriget och såg misären 

som rådde bland de omhändertagna krigsdrabbade satte hon snabbt in åtgärder. Dessa 

hade stort fokus på hygien som exempelvis rena sängkläder, avstånd mellan 

sjukhussängarna, korrekt avfallshantering samt rena rum och väggar. Tillsammans med 

omgivningsfaktorer bidrog hygienfaktorerna till en minskad dödlighet som till en början 

låg på 42,7%, redan ett halvår senare låg dödligheten på endast 2,2% (Melhus 2013). 

Florence teori bevisar vilken stor förbättring som kan ske om hygienrutiner efterföljs. 

Det är också därför författarna till föreliggande studie väljer att lyfta fram teorin som är 

otroligt viktig för all personal som arbetar inom sjukvården. Den ger ett konkret bevis 

på hur följsamhet till hygienrutiner kan rädda liv. Vikten av att alla steg i 

hygienrutinerna är tydliga och förstås av sjukvårdspersonal måste lyftas, så att inga 

tvivel finns.  
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När sjukvårdspersonal skattat sin egen förmåga till att följa hygienrutiner var 

följsamheten låg, dock visar de studier där sjukvårdspersonalen skattat sig själva en 

högre procent av följsamhet i jämförelse med observationsstudier. Vid självskattning 

var följsamheten bättre efter patientkontakt än före patientkontakt ( Barr et al. 2017; 

Bucher et al. 2015; Teter, Millin & Bissel 2014). 

I litteraturstudiens resultat ser författarna till föreliggande studie en skillnad mellan 

observation och självskattning. Ur observationsstudier där de medverkande inte visste 

om att de studerades blir resultatet mer trovärdigt eftersom att de inte kan påverka 

följsamheten när de är omedvetna om observationen. I observationsstudier studier där 

deltagarna visste om att de blir observerade kan resultatet av följsamheten till 

hygienrutinerna bli bättre på grund utav Hawthorneffekten. 

Hawethorneffekten innebär att vetskapen om att vara observerad förändrar 

beteendemönstret (Nationalencyklopedin u.å.). 

I studier som baseras på självskattning har författarna till föreliggande studie fått en 

uppfattning om att deltagarna förskönar sitt resultat vilket innebär att resultatet då inte 

blir lika tillförlitligt. Vi har valt att ta med studier som innehåller observationer där 

vårdpersonalen är omedvetna om att de är övervakade, medvetna observationer där de 

vet om att någonting undersöks, samt självskattning. Detta för att belysa skillnader i hur 

verkligheten ser ut. Sjukvårdspersonal tror att de har bättre följsamhet till hygienrutiner 

än vad de egentligen har. Detta styrks i en studie av Storm Vikke et al. (2019) där 

ambulanspersonal har skattat sin egen följsamhet till hygienrutiner högre än sina 

kollegors.  

Majoriteten av studierna som granskats i litteraturstudiens resultat visar att följsamheten 

till hygienrutiner mycket låg (Arntz et al. 2016; Haac et al. 2016). En av de skiljande 

faktorerna som uppmärksammades mellan de olika studierna var att sjukvårdpersonal 

som visade bättre följsamhet till hygienrutiner var medvetna om att de blev observerade. 

I resultatet framkommer att sjukvårdspersonalen anser sig ha för dålig utbildning men 

samtidigt ses en förbättrad följsamhet då de är medvetna om att de blir observerade 

(Zottele et al. 2017). 

Författarna till litteraturstudien finner detta resultat mycket intressant, det faktum att 

sjukvårdspersonal utger sig ha för dålig utbildning inom hygienrutiner och anger detta 

som en anledning till sämre följsamhet. Trots detta ökar följsamheten till hygienrutiner 

då de vet att de blir övervakade. En teori vi har till detta är att sjukvårdspersonal kan 
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mer om hygienrutiner än vad de uppger och därför arbetar bättre under press, det vill 

säga observation. 

Som sjukvårdpersonal finns en skyldighet att ständigt vara uppdaterad på nya riktlinjer 

och forskning för att bedriva en god vård gentemot patienten och då även undvika VRI 

som kan uppstå vid dålig följsamhet till hygienrutin. Detta stödjs i hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763).  

God omvårdnad krävs för tillfrisknande, även om inte alla VRI kan förebyggas genom 

att hygienrutiner efterföljs så kan VRI kraftigt minskas av att följsamheten till 

hygienrutiner ökar. Detta stödjs av Melhus (2013) som skriver att en realistisk önskvärd 

nivå innebär en halvering av VRI. 

Att ha rätt utbildning vid arbete inom hälsa och sjukvård är en mycket viktig faktor då 

även lagar ska följas. Följsamheten till hygienrutiner har visat sig påverkas av om 

sjukvårdspersonal har fått för dålig utbildning, det visas även att utbildning behöver 

upprepas och förtydligas i hur alla steg i hygienrutiner bör följas. Feedback av chefer 

visar sig ha påverkan på följsamheten (Arntz et al. 2016; Scheithauer et al. 2013). 

Författarna till föreliggande studie tycker att det är viktigt att sjukvårdspersonal ständigt 

förnyar sina kunskaper inom hygien. Interventioner bevisar att resultatet förbättrar 

följsamheten och därför är det mycket positivt att dessa interventionsstudier utförs.  

På en akutmottagning på ett barnsjukhus i Italien där en intervention skett i 3 steg 

förbättrades följsamheten till hygienrutinerna drastiskt. Före interventionen låg 

följsamheten på 14,3%. Efter interventionen där personalen genomgått ordentlig 

utbildning i handhygien låg följsamheten på 44.9% och ett år efter interventionen hade 

följsamheten höjts ytterligare något till 45.2% (di Martino et al. 2011).  

SKL (2017) har tagit fram en rapport som visar att dödlighet av VRI i Sverige ligger på 

ca 1500 fall varje år. Ca 500-750 av fallen hade kunnat undvikas genom att efterfölja de 

hygienrutiner som finns. 

Författarna till föreliggande studie anser att denna årsrapport bör presenteras för all 

personal inom hälso- och sjukvård då de faktiskt jobbar med att rädda liv, genom denna 

förtydligas det att liv går att rädda om hygienrutinerna efterföljs.  

Att ha tillgång till rätt material och att materialet är placerat på rätt ställe för att 

underlätta och förbättra följsamheten är mycket viktig. Det visade sig att följsamheten 

försämrades på kvällar och nätter när hygienartiklar ej var påfyllda och soptunnorna 
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fulla (Jeanes et al. 2018). Här anser författarna till föreliggande studie att det även ligger 

ett stort ansvar på arbetsgivaren att se till att sådana brister kan förbättras genom att 

fylla på och tömma papperskorgar innan personalstyrkan minskar. Även om 

vårdpersonal har skyldighet att följa hygienrutiner så bör också arbetsgivaren se till att 

personal har rätt utbildning och följa upp om de verkligen vet hur de ska utföra alla 

hygienrutiner på rätt sätt. 

I studier av Barr et al. (2017) & Jeanes et al. (2018) framkom att vårdpersonalen undvek 

att tvätta och eller sprita händerna på grund utav att de fick röda och såriga händer. Det 

är arbetsgivarens eller medicinskt ansvarigs uppgift att se till att produkter som fungerar 

bra för vårdpersonalen finns tillgängliga på arbetsplatsen (Möller & Olofsson 2018). 

 

Författarna till föreliggande studie tänker att det bör ligga i arbetsgivarens intresse att 

erbjuda bra produkter för handhygien för att främja personalens välmående och på 

längre sikt även spara in pengar genom att minska personalens sjukskrivningar på grund 

utav såriga händer. Vi spekulerar i att om arbetsgivaren ser till att bra hygienprodukter 

finns tillgängliga så undviker inte vårdpersonalen att sprita och tvätta händerna vilket 

höjer följsamheten av handhygien och på så vis kan VRI undvikas vilket sparar pengar i 

det långa loppet då kostnader för VRI är mycket höga (Folkhälsomyndigheten 2006). 

För att vårdpersonalen ska ha en bra följsamhet till hygienrutiner behöver de ha goda 

förutsättningar för att kunna utföra hygienrutiner. Rätt produkter som är systematiskt 

placerade för enkel åtkomst. Detta styrks i en studie av Stackelroth, Sinott & Shaban 

(2015) där resultatet visade att felplacerade hygienprodukter kunde leda till att 

sjukvårdspersonalen tog fel produkter eftersom att de var vana vid att de satt på ett 

speciellt ställe. 

6.3 Metoddiskussion 

Författarna har gjort en beskrivande litteraturstudie som baseras på resultatet av 12 

vetenskapliga artiklar. En artikel har kombinerad ansats och resterande kvantitativ 

ansats, vilket vi tycker kan begränsa resultatet. Polit & Beck (2017) skriver att det kan 

vara en styrka att inkludera artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats. 

Artiklarna söktes i databasen MedLine via PubMed som enligt Polit & Beck (2017) är 

en relevant sökmotor då forskning inom omvårdnad görs. Dock ser författarna till 

föreliggande studie att det kan vara en svaghet att enbart ha sökt ur en databas då vi kan 

gått miste om eventuell relevant forskning till vår studie. Sökord valdes utifrån studiens 
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syfte för att få bästa möjliga träffsäkerhet av artiklar att basera resultatet på. Sökorden 

söktes som både MeSH-termer och fritext, sökorden söktes enskilt från början men 

lades sedan samman med booleska termen ”AND” som enligt Polit & Beck (2017) är 

relevant för att begränsa sökningarna. Vi känner att det varit en styrka att använda oss 

av relevanta sökord då vi fått fram ett bra resultat utifrån dessa. En manuell sökning 

gjordes på en svensk artikel som hittades i PubMed men ej kunde öppnas via 

”högskolan i Gävle”. Vi ansåg att denna artikel skulle vara en styrka för resultatet 

eftersom den svarade på syftet i föreliggande litteraturstudie samt att vi fick med en 

svensk studie i resultatet. 

Till en början hade författarna ingen begränsning på ”10 år” men detta ändrades efter att 

flertalet äldre studier föll bort i relevansgranskning (se mall 1, bilaga 1). Enligt Polit & 

Beck (2017) är nyare forskning en styrka i resultatet. Då författarna till föreliggande 

studie vill att resultatet ska vara så relevant som möjligt valdes denna begränsning, 

också med tanke på att hygienrutiner utvecklas och förnyas över tid och vi ser detta som 

en styrka. De 12 artiklar som kvarstod lästes av båda författarna för att fastställa att 

resultat och metod passade in på studiens syfte. Innehållet i dessa studier summerades 

enligt Aveyard (2014) i en tabell där nyckelord identifierades och färgkodades för att 

hitta teman och subteman till föreliggande litteraturstudies resultatdel (se tabell 4, bilaga 

6). Författarna till föreliggande studie har sett denna metod som en styrka då det vart 

tydligt och lätt att överblicka hur teman och subteman skulle delas in. Vi har valt att 

inkludera självskattningsstudier och observationsstudier då vi ser det som en styrka att 

belysa skillnaderna i hur sjukvårdspersonalen upplever sin egen förmåga till att följa 

hygienrutiner och hur hygienrutinerna följs då de blir observerade. En svaghet i denna 

studie är att endast en av studierna är gjord i Sverige men författarna anser att det ger en 

inblick i hur följsamheten till hygienrutiner ser ut inom akutsjukvården även i andra 

länder. 

 

6.4 Kliniska implikationer och förslag på fortsatt forskning 

Det finns flera studier gjorda inom begreppet hygien och följsamhet till hygien, dock 

finns få nya studier gjorda inom just akutsjukvård och hygien. Att belysa samt 

sammanställa forskning inom detta område är viktigt för att kunna ge god omvårdnad 

till patienter. Om riktlinjer inom hygien inte följs kan det leda till konsekvenser i form 

av VRI, förlängda vårdtider och merkostnader. Vi vill belysa ansvaret som 
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vårdpersonalen har gentemot patienterna och att riktlinjerna inom hygien följs likväl 

som alla andra riktlinjer som räddar liv. Mer forskning om följsamhet till hygienrutiner 

inom akutsjukvård behövs för att få en större inblick i hur det faktiskt ser ut inom 

akutsjukvården i Sverige idag. Brister behöver identifieras, genom att göra detta kan 

direkta åtgärder sättas in och minska komplikationer i form av VRI.  

 

6.5 Slutsats 

Sjukvårdspersonals följsamhet till hygienrutiner inom akutsjukvård är låg. 

VRI är ett stort problem inom sjukvården, på grund av att hygienrutiner inte efterföljs. 

Att sjukvårdspersonal får en ökad medvetenhet och kunskap inom hygienrutiner kan 

reducera komplikationer och förbättra följsamhet. Rätt hygienprodukter som är korrekt 

placerade är en faktor som också spelar in i följsamheten till hygienrutiner. Att arbeta i 

mycket akuta situationer kan kräva att hygienen prioriteras bort, därför behövs 

forskning om hur detta kan förbättras. 

Fler observationsstudier inom akutsjukvård behövs göras i Sverige för att få en inblick i 

hur hygienrutinerna efterföljs. Interventionsstudier är en bra metod för att både få ett 

säkrare resultat och samtidigt kan det ge förbättring av följsamhet till hygienrutiner 

bland sjukvårdspersonalen. Genom forskning kan sjukvårdspersonal ständigt förbättras 

och vara uppdaterad i hur man bedriver bästa möjliga hälso- och sjukvård. VRI kan 

minskas om hygienrutiner efterföljs vilket ger mindre lidande för patienterna och 

onödiga kostnader för hälso- och sjukvården. 
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8. Bilagor 

 

Bilaga 1. 

 

Mall 1: Relevansgranskning 

Artikelförfattare och publiceringsår 

  

 Ja Delvis Nej 

1. 

Är det fenomen (d.v.s. det som studeras) 

som studeras i granskad studie relevant i 

förhållande till det aktuella syftet*? 

 

 

 

 

  

2 

Är de deltagare som ingår i granskad studie 

relevanta i förhållande till det aktuella 

syftet*? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Är det sammanhang (kontext) som studeras 

i granskad studie relevant i förhållande till 

det aktuella syftet*? 

 

 

 

 

  

4. 

Är granskad studies ansats och design 

studie relevant i förhållande till det aktuella 

syftet*? 

 

 

 

 

  

5. 

Sammanvägd bedömning: bör granskad 

studie inkluderas för kvalitetsgranskning i 

den aktuella studien**? 

 

 

 

 

  

* Med detta menas syftet med er litteraturstudie. 

** Med detta menas er litteraturstudie.  

 

Bilaga 2. 

Mall 2:1: Kvalitetsgranskning kvantitativ ansats 
  Ja, med 

motiveringen 

att… 

 

Delvis, med 

motiveringen 

att… 

Nej, med 

motiveringen 

att… 

Går ej att 

bedöma, med 

motiveringen 

att… 

Syfte 

1. 
Är den granskade studiens 

syfte tydligt formulerat? 

 

 

 

 

 

   

2. 

Är eventuella 

frågeställningar tydligt 

beskrivna? 

 

 

 

 

 

   

Metod 
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3. 
Är designen lämplig 

utifrån studiens syfte? 

 

 

 

 

 

   

4. 
Är metodavsnittet tydligt 

beskrivet? 

 

 

 

 

 

   

5. 
Är undersökningsgruppen 

representativ? 

 

 

 

 

 

   

6. 

Är inklusionskriterier och 

eventuella 

exklusionskriterier 

beskrivna? 

 

 

 

 

 

   

7. 

Är undersökningsmetoden 

relevant i förhållande till 

studiens syfte? 

 

 

 

 

 

   

8. Är validiteten diskuterad? 

 

 

 

 

 

   

9. 
Är reliabiliteten 

diskuterad? 

 

 

 

 

 

   

10. 

Är det beskrivet hur den 

statistiska analysen är 

utförd? 

 

 

 

 

 

   

11. Är bortfallet beskrivet? 

 

 

 

 

 

   

12. 
Görs relevanta etiska 

reflektioner? 

 

 

 

 

 

   

Resultat 

13. 

Är det resultat som 

redovisas tydligt och 

relevant i förhållande till 

studiens syfte? 
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Diskussion 

14. 

Diskuteras den kliniska 

betydelse som studiens 

resultat kan ha? 

 

 

 

 

 

   

15. 

Finns en kritisk diskussion 

om den använda metoden 

och genomförandet av 

studien? 

 

 

 

 

 

   

 

Bilaga 3. 

Mall 2:2: Kvalitetsgranskning kvalitativ ansats 
  

Ja, med 

motiveringen 

att… 

Delvis, med 

motiveringen 

att… 

Nej, med 

motiveringen 

att… 

Går ej att 

bedöma, med 

motiveringen 

att… 

Syfte 

1. 
Är den granskade studiens 

syfte tydligt formulerat? 

 

 

 

 

 

   

Metod 

2. 
Är designen lämplig utifrån 

studiens syfte? 

 

 

 

 

 

   

3. 
Är metodavsnittet tydligt 

beskrivet? 

 

 

 

 

 

   

4. 

Är deltagarna relevanta i 

förhållande till studiens 

syfte? 

 

 

 

 

 

   

5. 

Är inklusionskriterier och 

eventuella 

exklusionskriterier 

beskrivna? 

 

 

 

 

 

   

6. 

Är det sammanhang 

(kontext) i vilket 

forskningen genomförs 

beskrivet? 
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7. 
Är metoden för 

datainsamling relevant? 

 

 

 

 

 

   

8. 

Är analysmetoden 

redovisad och tydligt 

beskriven? 

 

 

 

 

 

   

9. 
Görs relevanta etiska 

reflektioner? 

 

 

 

 

 

   

Resultat 

10. 

Är det resultat som 

redovisas tydligt och 

relevant i förhållande till 

studiens syfte? 

 

 

 

 

 

   

Diskussion 

11. 

Diskuteras den kliniska 

betydelse som studiens 

resultat kan ha? 

 

 

 

 

 

   

12. 

Finns en kritisk diskussion 

om den använda metoden 

och genomförandet av 

studien? 

 

 

 

 

 

 

 

   

13. 
Är trovärdighetsaspekter 

för studien diskuterade? 

 

 

 

 

 

 

   

 

Bilaga 4. 

Tabell 2: Resultattabell 
Författare Syfte Resultat 

Arntz. P.R.H., 

Hopman. J., 

Nillesen. M., Yalcin. 

E., Bleeker-Rovers. 

C. B., Voss. A., 

Edwards. M. & Wei. 

A. (2016).  

Att bedöma effekten av en 

multimodal förbättringsstrategi 

av följsamhet till handhygien 

på akutvårdsmottagningar. 

Sjukvårdspersonalens följsamhet till hygienrutiner var låg. En 

intervention där man gav utbildning i bland annat WHO:s 5 

moments of hand hygiene samt satte ut fler alkohol baserade 

spritdispenser tätare, ca var 5e meter på avdelningen samt 

bytte till hudvänlig sprit gav ökad följsamhet till 

hygienrutiner.   
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Barr. N., Holmes. 

M., Roiko. A., Dunn. 

P. & Lord. B. (2017). 

Att utforska självrapporterade 

beteenden och uppfattningar 

hos australienska 

ambulanssjukvårdares relation 

till handhygien och 

handskanvändning inom 

akutsjukvård. 

Följsamheten till hygienrutiner var mycket låg. Flertalet 

rapporterade att de fått en ordentlig utbildning i hygien men 

att i verkligheten följer de inte hygienrutinerna trots att de vet 

att de ska. Orsaker var: Personal skrev på handskarna och 

därför behöll dem på, tidsbrist, svårigheter att ta på sig 

handskar efter de spritat händer, hudreaktioner av 

handspriten, att det inte finns tillgång till tvål och vatten i 

ambulansen, I en akut situation är det svårt att få med sig 

produkterna som behövs. 

Bledsoe. E. B., 

Sweeney. J. R., 

Berkley. P. R., Cole. 

T. C., Forred. J. W & 

Johnsson. D. L., 

(2014). 

Att fastställa graden av 

följsamhet hos 

akutsjukvårdspersonals 

standardprocedurer, att 

utvärdera användning av 

handskar, handhygien, 

desinficering av återanvändbar 

utrustning som används när 

patienter transporteras till 

akutmottagningar. 

Resultatet visar låg följsamhet till hygienrutiner hos 

ambulanssjukvårdare. Följsamheten till handskanvändning: 

strax över hälften av personalen använde handskar. Av de 

som tvättade sina händer så var det en mycket låg följsamhet 

till att tvätta händerna innan man lämnade patientens rum, 

däremot var det bäst följsamhet till att tvätta sina händer efter 

man lämnat patientens rum. Strax över hälften av personalen 

desinficerade båren efter användning medan annan utrustning 

desinficerades mycket sällan. 

Bucher. J., Donovan. 

C., Ohman-

Strickland. P. & 

McCoy. J. (2015). 

Att fastställa antalet utövanden 

av handhygien i ett brett 

spektrum hos 

akutsjukvårdspersonal i olika 

kliniska situationer samt att 

påvisa antalet utövanden av 

stetoskoprengöring. 

Följsamheten till hygienrutiner var över lag dålig, det som 

stack ut i studien vart att utbildning och tillgång till egen 

flaska med handsprit i höjde följsamheten. De kunde också se 

att kvinnor hade en något högre följsamhet dock inte så 

mycket att de kan se en markant skillnad. Personer över 60 år 

hade den bästa följsamheten. 

Emanuelsson. E., 

Karlsson. L., 

Castrén. M. & 

Lindström. V. 

(2012). 

Att beskriva personals 

följsamheter till hygienrutiner 

inom ambulanssjukvård. 

Studien visar att ambulanspersonal är relativt bra på att följa 

vissa hygienrutiner men inte alla. Följsamheten till 

hygienrutiner att inte bära ringar, klockor, armband, ha håret 

uppsatt, ha skyddskläder samt att använda handsprit efter 

patientkontakt var god. Användning av handsprit innan 

patientkontakt visades ha låg följsamhet. Det var extremt låg 

följsamhet till att utföra alla steg i hygienrutinerna vid samma 

tillfälle. 

Haac. B., Rock. C., 

Harris. D. a., Pineles. 

L., Stein. D., Scalea. 

T., Hu. P., 

Hagegeorge. G., 

Liang. Y. S. & 

Thom. A. K. (2016). 

Att räkna tillfällen för 

handhygien enlig WHOs 

riktlinjer och att mäta 

följsamheten till handhygien 

och användandet av handskar 

under aktiv återupplivning av 

traumapatienter i den centrala 

återupplivningsenheteten. 

Resultatet visar allmänt låg följsamhet till hygienrutiner bland 

akutsjukvårdspersonal. Av alla tillfällen där man kollade på 

följsamhet till hygienrutiner kunde man se bäst följsamhet till 

att rengöra sig innan de satte någon typ av infart eller kateter.  

Ho. D. J., Ansari. K. 

R. & Page. D. 

(2014). 

Att beskriva graden av 

handrengöring för att fastställa 

hur det följs inom 

akutsjukvård. 

Följsamheten till hygienrutiner, handtvätt, spritning och 

användning av handskar var högre än vad som tidigare 

rapporterats i liknande studier men då inom vanliga 

vårdavdelningar. Den hygienrutin som hade lägst följsamhet 

var handtvätt före måltid. Att använda handskar vid rätt 

tillfälle hade högst procent i följsamhet. 

Jeanes. A., Coen. G. 

P., Drey. S. N & 

Gould. J. D. (2018) 

Att identifiera, ta bort och 

reducera barriärer till 

följsamhet av rutiner i att 

utföra handhygien på en 

akutsjukvårdsmottagning. 

I resultatet framkom att det finns orsaker som gör att 

akutsjukvårdspersonal inte efterföljer alla hygienrutiner.  

Såriga röda händer var en faktor som gjorde att mer än 10% 

av personalen fuskade med användning av handsprit. Andra 

faktorer var att på kvällar och nätter var papperskorgar 

överfulla samt att hygienartiklar kunde vara slut och de hann 

då inte fylla på dessa. WHO:s 5 steg försökte efterföljas men 

det fanns viss okunskap i när och hur de skulle följas exakt.  
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Parmeggiani. C., 

Abbate. R., 

Marinelli. P. & 

Angelillo. F. I. 

(2010). 

Att göra en bedömning av 

kunskapsnivån, attityder och 

följsamhet till att förebygga 

VRI hos sjukvårdspersonal på 

akutsjukvårdsmottagningar i 

delar av Italien, och att 

identifiera faktorerna 

associerade till dem. 

Vårdpersonal inom akutsjukvård har själva bedömt sin 

följsamhet till hygienrutiner och det visade sig att under en 

tredjedel var medveten om den faktiska risken att överföra en 

vårdrelaterad infektion från en patient till en annan. Strax 

över hälften av personalen använde handskar och ca tre 

fjärdedelar bytte handskar efter patientkontakt.  Av dessa var 

de en stor del som spritade händerna efter handskanvändning 

medan bara strax över hälften spritade innan de tog på 

handskarna. 

Scheithauer. S., 

Kamerseder. V., 

Petersen. P., 

Brokmann. C. J., 

Lopez-Gonzalez. L-

A., Mach. C., 

Schulze-Röbbecke. 

R. & Lemmen. W. S. 

(2013). 

Att öka användandet av 

handsprit och samtidigt 

reducera antalet onödiga 

spritningar för att få ett bättre 

arbetsflöde i praktiken. 

En interventionsstudie inom akutsjukvård där man gav 

kunskap i vårdhygien, gav feedback efter utförda 

arbetsmoment som inkluderade hygienrutiner samt en 

standard för rutiner inför akut OP kunde man se att 

vårdpersonalens följsamhet till hygienrutinen att använda 

handsprit ökade. Sjuksköterskor gick från 18% följsamhet till 

45%, Läkare från 26% till 51% och läkarstudenter från 20% 

till 51% Traineestudenter gick från 30% till 31% 

Teter. J., Millin. G. 

M. & Bissel. R. 

(2014). 

Att fastställa det nuvarande 

läget av handhygiensutövning 

bland akutvårdspersonal och 

att erbjuda rekommendationer 

för förbättringar i miljön inom 

akutsjukvård.  

För att analysera akutsjukvårdpersonals följsamhet till 

hygienrutiner gjordes en självskattning av följsamhet till 

hygienrutiner samt en odling på vårdpersonals händer före 

och efter de hade använt handsprit. Hela 77% hade tillväxt av 

organismer innan de spritat sina händer och av de som var 

positiva i testet innan spritning testade 92% negativt på växt 

av organismer efter att de spritat händerna. 

Zottele. C., Solange 

Bosi de Sousa 

Magnago. T., dos 

Santos Dullius. A. I., 

Bernat 

Kolankiewicz. A. C. 

& Dal Ongaro. J. 

(2017). 

Att analysera följsamheten till 

handhygien av 

sjukvårdspersonal på en 

akutvårdsmottagning. 

Sjukvårdspersonalen inom akutsjukvårds följsamhet till 

hygienrutiner var låg endast 54,2%. 

Före procedur och före patientkontakt var lägst, efter kontakt 

med kroppsvätskor hamnar i mitten medan handhygien efter 

patientkontakt har högst följsamhet. Läkare och 

sjuksköterskor har bäst följsamhet medan fysioterapeuter och 

undersköterskors följsamhet är lägst.  

 

 

 

 

Bilaga 5 

 

Tabell 3: Metodologisk tabell 
Författare Titel Design 

och 

eventuell 

ansats 

Undersökningsgru

pp 

Datainsamlin

gsmetod 

Dataanalysmetod 

Arntz. P.R.H., 

Hopman. J., 

Nillesen. M., 

Yalcin. E., 

Bleeker-Rovers. C. 

B., Voss. A., 

Edwards. M. & 

Wei. A. (2016). 

The Netherlands. 

Effectiveness of 

a multimodal 

hand hygiene 

improvement 

strategy in the 

emergency 

department. 

Prospektiv 

för och 

efterstudie 

med 

kvantitativ 

ansats. 

37 Sjuksköterskor, 

9 läkarstudenter, 4 

läkare på 

akutmottagning. 

Observationer 

före och efter 

utbildning i 

handhygien. 

Följsamheten har 

räknats ut genom att ta 

antalet utförda 

handspritningar delat 

med antalet situationer 

där de skulle utförts. 

Data har sedan delats 

in i olika faktorer och 

yrkeskategorier. 

 

Barr. N., Holmes. 

M., Roiko. A., 

Dunn. P. & Lord. 

B. (2017). 

Australia. 

Self-reported 

behaviors and 

perceptions of 

Australian 

paramedics in 

relation to hand 

Undersökn

ingsstudie i 

flera steg 

med mixad 

design. 

417 som arbetar 

inom akutsjukvård 

och ambulans i 

Australien. 126 

kvinnor, 291 män.   

Frågeformulär 

och intervjuer. 

Data samlades in och 

kodades för att sedan 

delas in i teman. Efter 

detta summerades data 

och omvandlades till 

statistik. 
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hygiene and 

gloving practices 

in paramedic-led 

health care. 

Bledsoe. E. B., 

Sweeney. J. R., 

Berkley. P. R., 

Cole. T. C., 

Forred. J. W & 

Johnsson. D. L., 

(2014).  

USA. 

EMS Provider 

Compliance with 

Infection Control 

Recommendatio

ns Is Subobtimal. 

Prospektiv 

observatio

nsstudie 

med 

kvantitativ 

ansats. 

Ambulanspersonal, 

sjuksköterskor och 

sjukvårdare.  

Observationer 

som 

registrerades i 

SurveyMonke

y 

Observatörer 

observerade tillfällen 

för hygien och lade in 

resultaten på en Ipad i 

slutet av varje 

uppdrag. Resultaten 

fördes över till ett 

statistik program. 

Bucher. J., 

Donovan. C., 

Ohman-Strickland. 

P. & McCoy. J. 

(2015). 

USA. 

Hand Washing 

Practises Among 

Emergency 

Medical Services 

Providers. 

Undersöka

nde design 

med 

kvantitativ 

ansats. 

1073 män, 421 

kvinnor. 

416 var 18-29 år. 

360 var 30-39 år. 

367 var 40-49 år. 

249 var 50-59 år. 

104 var 60+ år. 

Samtliga inom 

akutsjukvård. 

Frågeformulär 

via e-mail. 

Data delades in i sub 

grupper med bl.a. 

ålder, kön, år av 

erfarenhet och 

utbildning inom 

hygien. Tester 

användes för att se 

skillnader i 

subgrupperna. Ett 

dataprogram användes 

för att undersöka 

rengöringsprocesserna

. 

Emanuelsson. E., 

Karlsson. L., 

Castrén. M. & 

Lindström. V. 

(2012). 

Sweden. 

Ambulance 

personnel 

adherence to 

hygiene routines: 

still protecting 

ourselves but not 

the patient. 

Observatio

nsstudie 

med 

kvantitativ 

ansats. 

Ambulanspersonal i 

Värmland. 

Observationer. En deskriptiv statistisk 

analys gjordes. 

Haac. B., Rock. C., 

Harris. D. a., 

Pineles. L., Stein. 

D., Scalea. T., Hu. 

P., Hagegeorge. 

G., Liang. Y. S. & 

Thom. A. K. 

(2016). 

USA. 

Hand Hygiene 

Compliance in 

the Setting of 

Trauma 

Reuscitation. 

Retrospekti

v 

observatio

nsstudie av 

videoöverv

akning 

med en 

kvantitativ 

ansats. 

Sjukvårdspersonal 

inom en akut 

traumaenhet. 

Videomaterial 

användes för 

att kontrollera 

följsamheten 

till WHOs 5 

moments of 

hand hygiene. 

Data sparades i en 

databas och resultatet 

analyserades. 

Variablerna 

kategoriserades och 

jämfördes med chi-

squared test.  

Ho. D. J., Ansari. 

K. R. & Page. D. 

(2014). 

USA. 

HAND 

SANITIZATION 

RATES IN AN 

URBAN 

EMERGENCY 

MEDICAL 

SERVICES 

SYSTEM. 

Prospektiv 

blind 

observatio

nsstudie 

med 

kvalitativ 

ansats. 

53 anställda inom 

ambulanssjukvård. 

Observationer.  Data samlades in av 

observatörer och 

fylldes i formulär som 

sedan delades in i 

beskrivande statistik. 

Jeanes. A., Coen. 

G. P., Drey. S. N 

& Gould. J. D. 

(2018). United 

Kingdom. 

The development 

of hand hygiene 

compliance 

imperatives in an 

emergency 

department. 

Observatio

nsstudie 

med 

kvantitativ 

ansats. 

Sjukvårdspersonal 

på en 

akutmottagning. 

De gjorde ett 

identifikations

verktyg för att 

identifiera 

barriärerna.  

Det personalen sagt 

och skrivit delades in i 

teman. Kontroller av 

att data var validerad 

gjordes.  

Parmeggiani. C., 

Abbate. R., 

Marinelli. P. & 

Angelillo. F. I. 

(2010). 

Italy. 

Healthcare 

workers and 

health care-

associated 

infections: 

knowledge, 

Tvärsnittss

tudie med 

kvantitativ 

ansats. 

Sjukvårdspersonal 

inom akutsjukvård 

från 8 olika 

sjukhus. 

Anonyma 

frågeformulär. 

Statistisk analys 

genom att jämföra 

variablerna med 

resultatet. 
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attitudes, and 

behavior in 

emergency 

departments in 

Italy. 

Scheithauer. S., 

Kamerseder. V., 

Petersen. P., 

Brokmann. C. J., 

Lopez-Gonzalez. 

L-A., Mach. C., 

Schulze-Röbbecke. 

R. & Lemmen. W. 

S. (2013). 

Germany. 

 

Improving hand 

hygiene 

comliance in the 

emergency 

department: 

getting to the 

point. 

Prospektiv 

observatio

nsstudie i 3 

faser. 

Kvantitativ 

ansats. 

Undersköterskor, 

sjuksköterskor, 

läkare och 

läkarstudenter inom 

akutsjukvård. 

Observationer 

före och efter 

intervention. 

Statistiska analyser 

gjordes, sedan 

jämfördes resultaten 

med variablerna av 

resultaten efter varje 

intervention. 

Teter. J., Millin. G. 

M. & Bissel. R. 

(2014). 

USA. 

Handhygiene in 

Emergency 

Medical 

Services.  

Prospektiv 

observatio

nsstudie. 

Kvantitativ 

ansats. 

62 deltagare. 

41 män, 21 kvinnor 

inom akutsjukvård. 

Observationer 

och enkäter. 

Bakterieodling 

före och efter 

spritning av 

händer. 

De använde sig av 

olika tester för att se 

olika variabler., 

variablerna 

kategoriserades utifrån 

dessa. Data sparades 

för att sedan göra en 

statistisk analys. 

Zottele. C., 

Solange Bosi de 

Sousa Magnago. 

T., dos Santos 

Dullius. A. I., 

Bernat 

Kolankiewicz. A. 

C. & Dal Ongaro. 

J. (2017). 

Brazil. 

Handhygiene 

compliance of 

healthcare 

professionals in 

an emergency 

department. 

Longitudan

al 

observatio

nsstudie 

med 

kvantitativ 

ansats. 

Sjuksköterskor, 

undersköterskor, 

fysioterapeuter och 

läkare på en 

akutmottagning. 

Observationer 

i flera steg.  

Data analyserades och 

organiserades. En 

formel för att räkna ut 

följsamheten till 

handhygien användes. 

 

 

Bilaga 6. 

Tabell 4: Tematisk tabell 

Författare Artikel Syfte Resultat Nyckelord Tema Subtema 

1. Arntz. 

P.R.H., 

Hopman. J., 

Nillesen. M., 

Yalcin. E., 

Bleeker-

Rovers. C. 

B., Voss. A., 

Edwards. M. 

& Wei. A. 

(2016).  

 

 Att bedöma 

effekten av en 

multimodal 

förbättringsstrateg

i av följsamhet till 

handhygien på 

akutvårdsmottagn

ingar. 

407 tillfällen för 

handhygien innan 

interventionen (baseline). 

SSK: 250 tillfällen 

Läkare: 157 tillfällen 

Total följsamhet 

tillsammans 18,2% 

Före patientkontakt: ca 3% 

Före antiseptisk procedur: 

ca 13% 

Efter kontakt med 

kroppsvätskor: ca 5% 

Efter patientkontakt: ca 

45% 

Efter kontakt med 

omgivning: ca 5% 

Följsamhet 

Patientkontakt 

Yrkeskategorier  

intervention 

 

Vårdperso

nals 

följsamhet 

till 

hygienruti

ner 

 

 

Före 

patientkont

akt. 

Efter 

patientkont

akt. 

Vid ren 

procedur. 

Efter 

kontakt 

med 

kroppsväts

kor. 

Handskanv

ändning. 
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 Efter 

kontakt 

med 

omgivning. 

2. Barr. N., 

Holmes. M., 

Roiko. A., 

Dunn. P. & 

Lord. B. 

(2017). 

 Att utforska 

självrapporterade 

beteenden och 

uppfattningar hos 

australienska 

ambulanssjukvård

ares relation till 

handhygien och 

handskanvändnin

g inom 

akutsjukvård. 

417 svarade på enkäten. 

Innan patientkontakt: 

32,8% 

Efter kontakt med 

omgivning: 28,3% 

Innan iv infart: 29,5% 

Efter iv infart: 28% 

vid kontakt med 

utrustning: 42% 

Innan avfärd: 60,5% 

Efter 

handskar/skyddsutrustning

: 77,9% 

Efter slutfört uppdrag: 

90.4% 

Självskattning 

Patientkontakt 

Utrustning 

skyddsutrustnin

g 

 

Vårdperso

nals 

självskattni

ng av 

hygienruti

ner 

Hinder till 

följsamhet 

av 

hygienruti

ner. 

 

Vad leder 

till 

följsamhet 

av 

hygienruti

ner. 

Efter 

kontakt 

med 

omgivning. 

Vid ren 

procedur. 

3. Bledsoe. 

E. B., 

Sweeney. J. 

R., Berkley. 

P. R., Cole. 

T. C., 

Forred. J. W 

& Johnsson. 

D. L., 

(2014). 

 Att fastställa 

graden av 

följsamhet hos 

akutsjukvårdspers

onals 

standardprocedure

r, att utvärdera 

användning av 

handskar, 

handhygien, 

desinficering av 

återanvändbar 

utrustning som 

används när 

patienter 

transporteras till 

akutmottagningar. 

899 observationer 

Har handskar på sig: 59% 

Tvättar händerna: 27,8% 

(av dessa tvättade 32% 

händerna innan de gick ut 

ur patientens rum och 68 

% tvättade händerna innan 

de lämnade akuten). 

Båren spritades 55% 

Övrig utrustning spritades 

31,6% 

 

Handskar 

Utrustning  

observationer 

Vårdperso

nals 

följsamhet 

till 

hygienruti

ner. 

 

 

Handskanv

ändning 

4. Bucher. J., 

Donovan. 

C., Ohman-

Strickland. 

P. & 

McCoy. J. 

(2015). 

 Att fastställa 

antalet utövanden 

av handhygien i 

ett brett spektrum 

hos 

akutsjukvårdspers

onal i olika 

kliniska 

situationer samt 

att påvisa antalet 

utövanden av 

stetoskoprengörin

g. 

1494 svarade på enkät. 

Före patientkontakt, Alltid: 

13% 

Efter kontakt med hud, 

alltid: 54% 

Efter patientkontakt, alltid: 

67% 

Handskar, alltid: 52% 

Handskar vid utrustning, 

alltid: 11% 

Tvätta efter utrustning, 

alltid: 22% 

Tvätta efter oren procedur, 

alltid: 33% 

Rengöring av stetoskop, 

alltid: 13% 

Tvätta med sprit efter 

synlig smuts: 16% 

Tvättar med tvål efter 

synlig smuts 84% 

Föredrar sprit: 17% 

Föredrar tvål: 71% 

Patientkontakt 

Handskar 

Tvål 

Handsprit 

Rengöring av 

utrustning 

självskattning 

Vårdperso

nals 

självskattni

ng av 

hygienruti

ner. 

Hinder till 

följsamhet 

av 

hygienruti

ner. 

 

Vad leder 

till 

följsamhet 

av 

hygienruti

ner. 

Före 

patientkont

akt. 

Efter 

patientkont

akt. 

Efter 

kontakt 

med 
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Ingen betydelse: 12% 

 

 

kroppsväts

kor. 

Handskanv

ändning. 

5. 

Emanuelsso

n. E., 

Karlsson. L., 

Castrén. M. 

& 

Lindström. 

V. (2012). 

 Att beskriva 

personals 

följsamheter till 

hygienrutiner 

inom 

ambulanssjukvård

. 

68 observationer 

Innan patientkontakt: 34% 

Efter patientkontakt: 72% 

Korrekt 

handskanvändning: 69% 

Förkläde/skyddsrock: 91% 

Kortärmad uniform: 28% 

Utan ring/klocka/armband: 

74% 

Kort/uppsatt hår: 91% 

Följsamhet till samtliga: 

3% 

 

 

Observationer 

Patientkontakt 

skyddsutrustnin

g 

Vårdperso

nals 

följsamhet 

till 

hygienruti

ner. 

 

 

Före 

patientkont

akt. 

Efter 

patientkont

akt. 

Handskanv

ändning. 

6. Haac. B., 

Rock. C., 

Harris. D. a., 

Pineles. L., 

Stein. D., 

Scalea. T., 

Hu. P., 

Hagegeorge. 

G., Liang. Y. 

S. & Thom. 

A. K. 

(2016). 

 Att räkna tillfällen 

för handhygien 

enlig WHOs 

riktlinjer och att 

mäta följsamheten 

till handhygien 

och användandet 

av handskar under 

aktiv 

återupplivning av 

traumapatienter i 

den centrala 

återupplivningsen

heteten. 

1034 tillfällen för 

handhygien. 

Före patientkontakt: 36% 

Före ren procedur: 17% 

Efter kontakt med 

kroppsvätskor: 2% 

Efter patientkontakt 36% 

Efter kontakt med 

omgivning: 8% 

Endast 7 % följde alla 5 

moments. 

 

Undersköterskor: 17% 

Studenter: 13% 

Övriga kategorier hade 

lägre följsamhet. 

Handhygien 

Patientkontakt 

Följsamhet 

observationer 

Vårdperso

nals 

följsamhet 

till 

hygienruti

ner. 

 

Följsamhet 

till 

hygienruti

ner inom 

olika 

yrkeskateg

orier 

Före 

patientkont

akt. 

Efter 

patientkont

akt. 

Vid ren 

procedur. 

Efter 

kontakt 

med 

kroppsväts

kor. 

Efter 

kontakt 

med 

omgivning

en. 

 

 

7. Ho. D. J., 

Ansari. K. 

R. & Page. 

D. (2014). 

 Att beskriva 

graden av 

handrengöring för 

att fastställa hur 

det följs inom 

akutsjukvård. 

258 observationer 

165 tillfällen observerades 

Vid patientkontakt 63.9% 

(av dessa 62,8% efter 

patientkontakt, 1,1% före 

patientkontakt, Mitt i 

patientkontakt 3,5%) 

Handskar 87,6% 

I samband med 

matservering: 78,5% (av 

dessa före 19%, efter 

59.5%) 

Observationer 

Patientkontakt 

Mathantering 

handskar 

Vårdperso

nals 

följsamhet 

till 

hygienruti

ner. 

 

 

Före 

patientkont

akt. 

Efter 

patientkont

akt. 

Handskanv

ändning. 

8. Jeanes. 

A., Coen. G. 

P., Drey. S. 

N & Gould. 

J. D. (2018) 

 Att identifiera, ta 

bort och reducera 

barriärer till 

följsamhet av 

rutiner i att utföra 

handhygien på en 

akutsjukvårdsmott

agning. 

Barriärer till följsamhet: 

Såriga händer av handsprit 

Slut på produkter/stress 

Fulla papperskorgar 

 

Självskattning 

 

Vårdperso

nals 

självskattni

ng till 

hygienruti

ner 

Hinder till 

följsamhet 

av 

hygienruti

ner. 

 

Vad leder 

till 

följsamhet 

av 
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hygienruti

ner. 

9. 

Parmeggiani

. C., Abbate. 

R., 

Marinelli. P. 

& Angelillo. 

F. I. (2010). 

 Att göra en 

bedömning av 

kunskapsnivån, 

attityder och 

följsamhet till att 

förebygga VRI 

hos 

sjukvårdspersonal 

på 

akutsjukvårdsmott

agningar i delar 

av Italien, och att 

identifiera 

faktorerna 

associerade till 

dem. 

307 svarade på enkät 

Totalt handskar: 57,3%  

bytte efter varje patient: 

85,2% 

Spritade innan handskar: 

52,3% 

Spritade efter handskar: 

79% 

80,8% svarade att de ofta 

eller alltid bar handskar 

och spritade efter 

användning. 

 

Självskattning 

Handskar 

 

Vårdperso

nals 

självskattni

ng till 

hygienruti

ner 

Hinder till 

följsamhet 

av 

hygienruti

ner. 

 

Vad leder 

till 

följsamhet 

av 

hygienruti

ner. 

 

10. 

Scheithauer. 

S., 

Kamerseder. 

V., Petersen. 

P., 

Brokmann. 

C. J., Lopez-

Gonzalez. L-

A., Mach. 

C., Schulze-

Röbbecke. 

R. & 

Lemmen. W. 

S. (2013). 

 Att öka 

användandet av 

handsprit och 

samtidigt reducera 

antalet onödiga 

spritningar för att 

få ett bättre 

arbetsflöde i 

praktiken. 

 2603 tillfällen i fas 1 

Spritning av händer: 

USK: 30% 

SSK: 18% 

Läkar stud: 20% 

Läkare: 26% 

Yrkeskategorier 

handsprit 

Följsamhet 

till 

hygienruti

ner inom 

olika 

yrkeskateg

orier 

 

11. Teter. J., 

Millin. G. 

M. & Bissel. 

R. (2014). 

 Att fastställa det 

nuvarande läget 

av 

handhygiensutövn

ing bland 

akutvårdspersonal 

och att erbjuda 

rekommendatione

r för förbättringar 

i miljön inom 

akutsjukvård. 

62 svarade på enkät 

Före patientkontakt, alltid: 

34% 

Efter patientkontakt, alltid: 

79% 

Mellan patienter, alltid: 

24% 

Innan ta på handskar (61), 

alltid: 3% 

Efter att handskar tagits av, 

alltid: 63% 

Självskattning  

Handskar 

handsprit 

Vårdperso

nals 

självskattni

ng till 

hygienruti

ner 

Före 

patientkont

akt. 

Efter 

patientkont

akt. 

12. Zottele. 

C., Solange 

Bosi de 

Sousa 

Magnago. 

T., dos 

Santos 

Dullius. A. 

I., Bernat 

Kolankiewic

z. A. C. & 

Dal Ongaro. 

J. (2017). 

 Att analysera 

följsamheten till 

handhygien av 

sjukvårdspersonal 

på en 

akutvårdsmottagn

ing. 

166 observationer totalt. 

Före patientkontakt:19,8% 

Före procedur: 7,8% 

Efter kontakt med 

kroppsvätskor: 21% 

Efter patientkontakt: 27% 

Efter kontakt med 

omgivningen: 24,9% 

SSK: 66,6% 

USK: 50,6 

Fysioterapeut: 66.6% 

Läkare: 41,3% 

Observationer 

Yrkeskategorier 

Patientkontakt 

 

Vårdperso

nals 

följsamhet 

till 

hygienruti

ner. 

 

Följsamhet 

till 

hygienruti

ner inom 

olika 

yrkeskateg

orier 

Före 

patientkont

akt. 

Efter 

patientkont

akt. 

Vid ren 

procedur. 

Efter 

kontakt 

med 

kroppsväts

kor. 

  


