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Sammanfattning 
 
Syftet med studien var att beskriva och jämföra graden av självrapporterad följsamhet till 

basala hygienrutiner mellan personal inom kommunal äldreomsorg och slutenvårdsavdelning 

på sjukhus. Vidare var syftet att beskriva och jämföra tillgängligheten till material för 

förhindrande av vårdrelaterade infektioner. Studien utfördes med en deskriptiv komparativ 

design och en kvantitativ ansats. Studien genomfördes som en enkätundersökning i 

Gävleborgs län våren 2009. Personal som hade en patientnära kontakt, sjuksköterskor, 

undersköterskor och vårdbiträden tillfrågades, totalt deltog 134 respondenter 67 inom den 

kommunala äldreomsorgen och 67 inom slutenvårdsavdelningar på sjukhus. Resultatet visade 

att det förekommer brister i följsamheten till basala hygienrutiner, både inom den kommunala 

verksamheten och den slutna vården inom landstinget. En signifikant skillnad finns i 

följsamheten till att använda handsprit före patientkontakt, landstings personal uppger en 

högre följsamhet. Resultatet visade även att brister finns i tillgänglighet till material. 

Resultatet visar att det finns en signifikant skillnad i tillgänglighet till rena arbetskläder och 

skyddsförkläden, kommun personal uppger en högre tillgänglighet. Vidare visar resultatet en 

signifikant skillnad i följsamheten till att använda skyddsförkläden och handskar, kommunen 

står för en högre följsamhet. Slutsatsen av studien visade vidare på skillnader både 

beträffande följsamhet till basala hygienrutiner och i tillgängligheten till material mellan 

kommunal äldreomsorg och landstingets slutenvårdsavdelningar. 
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Abstract 
 

The purpose of this study was to describe and compare the degree of selfreporting succession 

to the basal hygienic routines of emplyees working in municipal old peoples care versus 

hospital care. It is also to describe the access of material available in prevention of cross 

infections. The study was also carried out with a comparative and quantitative run up design. 

The study is based on a questionnaire in the district of Gävleborg in the spring of 2009. 

Nurses, auxiliaries and carers whom were in close contact with patients were asked to join the 

study. In total 134 participated, 67 within municipal care and 67 from hospital care. 

The result showed that there was a lack of compliance of routines in both areas. The most 

significant difference was to be seen in the compliance of using hand disinfectant before close 

contact with the patients. The result proved also that there was a lack of access to the material 

needed to obtain a hygienic environment. In further it showed that there was a vast difference 

in the access to clean working clothes and protective aprons. Employees within the municipal 

care stated a higher access to these things. There was also a significant difference in the use of 

protective aprons and gloves, here again employees within the municipal care stated a higher 

compliance in the use of these. The conclusion of the study showed a clear difference in 

compliance of routines in hygiene and also access to materials needed in the basal routines of 

hygiene both in municipal and hospital`s care of elders. 
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1.Introduktion 
1.1 Vårdhygien ur ett historiskt perspektiv 

Ignaz Semmelweiss (1) gjorde ett genombrott när han på 1840- talet såg att nyblivna mödrar 

dog i barnsängsfeber och kopplade ihop det med att sjukvårdspersonalen gick direkt från 

obduktion till förlossningssal med likbakterier på händerna. Han införde att handtvätt skulle 

utföras med en klorinlösning mellan varje aktivitet. Studien mynnade ut i ett klart och 

entydigt resultat, antalet dödsfall minskade radikalt. Bristen på kunskap gällande vårdhygien 

var dock tydlig. Florens Nightingale skrev 1859 i boken “Notes on Hosptials”(2) att ett 

grundläggande krav är att sjukhuset inte ska vara skadligt för patienten. Men kollegor inom 

och utom sjuksköterskeprofessionen delade dock inte Florens uppfattning om vikten av god 

omvårdnad genom rena sängkläder, rena städade lokaler, ren luft samt riktig mat till de sjuka.  

Med åren har kunskapen ökat till följd av den utökade vetenskapliga forskningen inom 

området, vikten av att upprätthålla en god handhygien för att kunna begränsa och kontrollera 

spridningen av microorganismer är idag ett faktum (3,4,5). Detta speglas i de ökade antalet 

publiserade medicinska artiklar som belyser ämnet, vilket visar sig vid en sökning i databasen 

Pubmed. Nyckelordet “handwashing” användes. Åren 1965-1985 resulterade i 316 träffar. 

Åren 1986-2008 resulterade i 3125 träffar med artiklar som berörde ämnet. 

 

1.2 Vårdrelaterade infektioner 

En stor del av de vårdrelaterade infektionerna förorsakas av smittspridning som sker från 

vårdpersonal till patient (6).  Mikroorganismer som vårdpersonal kan sprida från bland annat 

sina händer har olika lång överlevnadstid. Studier i laboratorium har visat att 6 min efter ett 

kontakttillfället har 50% av Escherichia coli överlevt och 2 min efter kontakttillfället har 50% 

av Klebsiella bakterier överlevt på händerna. Shigella dysenteriae kan överleva på till 

exempel händer upp till en timme efter kontakttillfället (7). Detta visar på vikten av att 

noggrannt sköta handhygienen inom vården eftersom risk föreligger att personalen annars kan 

smitta andra vårdtagare och därmed orsaka så kallad vårdrelaterad infektion. En snabb ökning 

gällande spridning av Stafylokock Aureus på sjukhus noterades över världen på 1960-talet. 

Detta föranledde till att Sverige fick sin första hygiensjuksköterska på Akademiska sjukhuset i 

Uppsala. I dag finns det ca 100 hygiensjuksköterskor och 30 hygienläkare i Sverige som 

tillsammans ansvarar för rutiner som skall förhindra uppkomst och motverka spridning av 

vårdrelaterade infektioner (6). I maj 2008 drabbades cirka 11 procent av de inlagda 

patienterna på landets sjukhus av en vårdrelaterad infektion. Det visar den första nationella 
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mätningen av vårdrelaterade infektioner i Sverige som SKL, Sveriges Kommuner och 

Landsting genomfört (8). 

  

1.3 Multiresistenta bakterier 

Multiresistenta bakterier är bakterier som är resistent mot flera olika typer av antibiotika och 

därmed svårbehandlade (9). Multiresistenta bakterier har på senare år blivit ett allt större 

problem för sjukvården föranlett av ett ökande antibiotika användande. Det har utvecklats till 

ett folkhälsoproblem som förorsakar ökad sjuklighet och dödlighet. Detta medför ökade 

kostnader för sjukvården i form av högre kostnader för  läkemedel och längre sjukvårdstider 

(10). Problemet har nått en global nivå. I maj 2005 antog WHO:s beslutande organ 

Världshälsoförsamlingen (WHA) resolutionen: Improving the containment of antimicrobial 

resistance (10). Samma år tog Sveriges riksdag fram propositionen ”Strategi för ett samordnat 

arbete mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade sjukdomar”. Trots denna handlingsplan har 

ett ökat antibiotikaanvändande registrerats under 2005- 2007 (11).  

 

1.4 Handhygien 

Handhygienens betydelse och påverkan på hälsan har genom historien blivit allt mer relevant.  

Idag vet man att den är av yttersta vikt för att minimera risken för vårdrelaterade infektioner. 

Trots detta fortsätter spridningen av mikroorganismer inom vård och omsorg och 

vårdrelaterade infektioner är ett fortsatt problem (12). Den övervägande spridningen av 

mikroorganismer som orsakar infektioner sker via vårdpersonalens händer och kläder i 

patientnära arbete. En tidigare studie visar att allt större fokus läggs på alkoholbaserad 

handdesinfektion idag och att handtvätt med tvål och vatten som också är en viktig del av 

preventionen minskar i utförande (3). Orsaken till detta anges vara brist på rutin, utbildning 

och sämre tillgång till handfat med rinnande vatten och tvål i anslutning till vårdsituationen 

(3). Wend, menar att handtvätt med tvål och vatten är en av de viktigaste delarna i att 

förebygga vårdrelaterade infektioner, författarens studie visar ett resultat där följsamhet till 

handtvätt med tvål och vatten är lägre än 50% hos sjukvårdspersonal (13). Vidare ses en 

betydligt bättre följsamhet till handdesinfektion och handtvätt efter patientkontakt än före 

(14). Av stor vikt är också metoden för hur handdesinfektionen/handtvätten utförs. I “hand-

boken” för hälso- och sjukvårdspersonal framgår hur handhygien/handtvätten ska gå till (15).  
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1.5 Utbildning 

En studie av Lam C.C. B., Lee J, Lau Y.L. har visat att utbildning av vårdpersonal inom 

handhygien har en positiv påverkan och resulterar i bättre följsamhet till basala hygienrutiner 

(16). Studier av handdesinfeksering före respektive efter patientkontakt har utförts, de visar 

att i båda fallen ökade följsamheten efter att personalen erhållit relevant utbildning (17,18). 

Gould, Drey (19) tar upp att frekvensen av att använda handsprit ofta har mätits i olika studier 

men fåtalet studier har gjorts i hur man desinfekserar händerna med handsprit. Trots att 

kontinuerlig utbildning inom ämnet erhålls på de flesta arbetsplatser, brister det i tekniken i att 

desinfesera händerna. Områden som ofta missas eller glöms bort är handryggen, handleden, 

underarmarna och tummarna (20).  

 

1.6 Riktlinjer  

I November 2007 gav Socialstyrelsen ut nya riktlinjer om hur man skall utföra basala hygien- 

rutiner (21). I dessa anges att all Hälso- och sjukvårdspersonal är ansvariga att följa dessa 

riktlinjer för att begränsa risken för vårdrelaterade infektioner. Där framgår mycket tydligt att 

arbetskläder skall ha korta ärmar och hur ofta de skall bytas, ringar och armbandsur får inte 

användas. Där anges också när händerna skall tvättas och/eller desinfekteras. Även när och 

vid vilka arbetsmoment som engångshandskar och engångsförkläden skall användas och 

bytas. Det är all vårdpersonals skyldighet att känna till de lagar och förordningar som rör 

hälso- och sjukvården där ibland socialstyrelsens föreskrift angående basala hygienrutiner 

(21). 

 

1.7 Följsamhet till basala hygienrutiner 

Ett globalt arbete pågår kontinuerligt med insatser som utbildning och förbättrade riktlinjer 

för att öka följsamheten av basala hygienrutiner, med målet att minska vårdrelaterade 

infektinoer (22,23). Trots detta uppnås inte den följsamhet av basala hygienrutiner som är ett 

krav för att kunna garantera patientsäker vård. Följsamheten brister både i Sverige och i 

övriga världen, något som stärks av tidigare forskning och rapporter (24,25). Störst problem 

har utvecklingsländerna. Jumaa, skriver i sin studie att en miljon liv skulle kunna räddas 

årligen om vårdpersonalen tvättade händerna i dessa länder. I västvärlden finns kunskapen 

och resurserna för att utföra detta, ändå ses en ökad  spridning av vårdrelatersade infektioner 

till följd av brister i rutinen kring basala hygienrutiner (22). 

Hygien och följsamhet till hygienrutiner har varit och är föremål för stora forskningsinsatser 

världen över. Som ett fortsatt led i forskningen undersöker denna studie om följsamheten till 
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basala hygienrutiner skiljer sig mellan kommun och landsting. Författarna uppmärksammar 

att få studier inom ämnet har gjorts. Vårdrelaterade infektioner kostar landstingen stora 

summor varje år, samt att det kostar onödigt mycket lidande för de patienter som drabbas. 

Målet med uppsatsen är att visa på betydelsen av hur viktigt det är att de basala 

hygienrutinerna följs samt att materialtillgänglighet, dvs. att tex. handskar och 

plastförkläden/skyddsrockar finns i nära anslutning till vårdsituationen, vilket är en 

förutsättning för att basala hygienrutiner skall kunna följas. 
 
1.8 Syfte 

Syftet med studien var att beskriva och jämföra graden av självrapporterad följsamhet till 

basala hygienrutiner mellan personal inom kommunal äldreomsorg och slutenvårdsavdelning 

på sjukhus. Vidare var syftet att jämföra tillgängligheten till material för förhindrande av 

vårdrelaterade infektioner.  

1.9 Frågeställningar 

1 Hur skattas graden av följsamhet till basala hygienrutiner av vårdpersonal vid 

slutenvårdsavdelningar på sjukhus?  

2 Hur skattas graden av följsamhet till basala hygienrutiner av vårdpersonal inom kommunal 

äldreomsorg? 

3 Skiljer sig graden av följsamhet till hygienrutiner hos vårdpersonal vid 

slutenvårdsavdelningar på sjukhus och inom den kommunala äldreomsorgen? 

4 Finns skillnader i tillgänglighet till material för förhindrande av vårdrelaterade infektioner 

mellan slutenvårdsavdelning på sjukhus och kommunal äldreomsorg?  
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2. Metod 
2.1 Design 

Studien utfördes med en deskriptiv och komparativ design och en kvantitativ ansats.  

2.2 Urval och Undersökningsgrupp 

Författarna använde sig av bekvämlighetsurval beträffande de arbetsplatser som kontaktades. 

Fyra äldreboenden i Gävleborgs län och fyra slutenvårdavdelningar inom landstinget i 

Gävleborg deltog i studien. Författarna tillfrågade personalkategorier som har en patientnära 

kontakt, sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden, totalt 134 respondenter.  

Författarna förutsedde ett visst bortfall av frågeformulär och tog med det i beräknandet inför 

studien. Totalt delades 83 frågeformulär ut till de kommunala äldreboendena, 67 

frågeformulär besvarades. Inom landstingets slutenvårdsavdelningar delades 84 frågeformulär 

ut, 77 frågeformulär besvarades. Av de totalt 167 frågeformulär som delades ut var 134 

användbara frågeformulär. Författarna är medvetna om att en miss har skett i hanteringen av 

frågeformulären, ett tryckfel resulterade i ett bortfall på 10 frågeformulär. Undersöknings 

gruppen bestod totalt 134 respondenter var av 125 kvinnor och 7 män, två besvarade inte 

frågan (diagram 1). Undersökningsgruppens yrkeskategorier bestod av 35 sjuksköterskor, 70 

undersköterskor och 27 vårdbiträden, två besvarade inte frågan. Åldern på espondenterna var 

mellan 21 och 66 år, medelåldern [M] var 48 år. Respondenterna hade arbetat mellan 1 och 46 

års inom vårdeyrket, medelvärdet på arbetade år var 21år, två besvarade inte frågan. 121 hade 

erhållit utbildning inom basala hygienrutiner 12 uppgav att det inte erhållit hygienutbildning, 

en svarade inte på frågan.  

Diagram 1. Kön, yrkeskategori, hygienutbildning.  
Frågornas svarsalternativ redovisas i antal [n]. 
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hygienrutiner. 



 

 6 

2.3 Datainsamlingsmetod  

Frågeformuläret inledes med en del om bakgrundsfrågor som kön, vilken yrkeskategori 

respondenten tillhörde, födelseår, antal arbetade år inom vården, tidigare utbildning inom 

basala hygienrutiner och nuvarande arbetsplats. Därefter följde de undersökande frågorna av 

formuläret bestående av två delar som berörde olika aspekter av följsamhet till basala 

hygienrutiner. Totalt bestod formuläret av 16 frågor. 

Del ett av den undersökande delen i frågeformuläret som respondenterna fick besvara mätte 

självskattningen av hygien aspekten i patientnära arbete hos den första patienten 

respondenterna träffade under dagens arbetspass. Frågorna presenterades i påståendeform som 

”i arbetsuppgiften använder jag” med fortsättning som exempelvis handsprit före, handsprit 

efter eller kortärmad arbetsdräkt. Samtliga påståenden besvarades med dikotoma 

svarsalternativ: Ja, Nej. Del två av den undersökande delen i frågeformuläret berörde 

tillgängligheten av material i det dagliga arbetet. Frågorna presenterades i påståendeform som 

tex. ”Rena arbetskläder för ombyte finns tillgängligt på arbetsplatsen”. Samtliga påståenden 

besvaras med femgradig Likertskala med svarsalternativen: Alltid, Oftast, Ibland, Sällan, 

Aldrig. Delen om bakgrundsfrågor och självskattningen av hygien aspekten utarbetades samt 

omarbetades av Hygiensjuksköterskorna vid Gävleborgs landsting, ingen pilotstudier hade 

gjorts för att stärka reliabilitet men instrumentet arbetades fram enligt aktuella riktlinjer för 

basala hygienrutiner (21). Dessa delar hade tidigare använts inom landstinget Gävleborg, men 

omarbetades under våren 2008 pga. att det fanns svårigheter att tyda vissa frågor och 

resultatet av dessa i tidigare gjorda opublicerade studier. Delen om tillgänglighet av material 

arbetades fram av författarna till föreliggande studie och användes för första gången, ingen 

pilotstudie genomfördes något som författarna till föreliggande studie är medvetna om att det 

kan ha påverka studiens reliabilitet. 

 

2.4 Tillvägagångssätt 

Den första kontakten med verksamhetscheferna eller motsvarande (VC) togs via telefon, där 

författarna presenterade studien. Efter samtycke från VC skickades förfrågan om tillstånd att 

genomföra studien ut med brev som skriftligen tillstyrktes eller avslogs av VC. I 

tillståndsförfrågan framgick det tydligt vad det var författarna skulle undersöka samt syftet 

med studien. Efter skriftligt godkännande från VC delades missivbrev (bilaga.1) tillsammans 

med frågeformulären (bilaga.2) ut till respondenterna personligen av författarna eller via VC 

på arbetsplatsen till respektive på äldreboende/slutenvårdsavdelning. I missivbrevet uppgavs 

att uppgifterna hanterades konfidentiellt, syftet med studien framgick och tydliga instruktioner 
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om hur respondenterna skulle besvara frågeformuläret ingick samt att deltagandet var helt 

frivilligt. Författarna informerade muntligt om studien i samband med utdelningstillfället. På 

de arbetsplatser där författarna personligen delade ut formulären stannade de kvar och 

samlade in de besvarade frågeformulären i direkt anslutning till utdelningstillfället. Den 

personal som inte ville besvara frågeformuläret på plats erbjöds att lämna de ifyllda 

formuläret vid ett senare tillfälle till författaren som fanns på platsen. Till personal som inte 

deltog vid utdelningstillfället eller på de arbetsplatser där VC delade ut formulären lämnades 

frågeformulär att besvara i personalrummen på arbetsplatserna. Frågeformulären kom att ligga 

ute på arbetsplatserna i två veckor till deltagarnas förfogande därefter samlades formulären in 

genom att författarna personligen besökte arbetsplatsen eller att VC samlade in och skickade 

frågeformulären till författarna, i två fall skickades frågeformulären till författarnas 

handledare av praktiska skäl. Kuvert att lämna frågeformulären i placerades ut på 

arbetsplatserna så att uppgifterna kunde hanteras konfidentiellt. Tilläggas ska att de 

arbetsplatser som fick sina frågeformulär utdelade via VC inte erhåll någon muntlig 

information om studien. Studien genomfördes och data samlades in under hösten 2008 och 

våren 2009.  

  

2.5 Dataanalys  

Frågeformulären kodades för att kunna skilja kommunalvård respektive slutenvård åt. Data 

från frågeformulären registrerades i en matris. Data bearbetades med deskriptiv statistik med 

frekvenser (räknat i antal [n] och procent) samt med jämförande statistik på gruppnivå med 

Chi två (x²) test i Statistikprogrammet SPSS Statistics (ver 17.0). Valet av analysmetod 

grundades på att författarna ville mäta skillnader mellan de två undersökningsgrupperna (26). 

Nominalskala användes i frågorna 1-10 och ordinalskala användes i frågorna 11-16. 

Signifikans nivån sattes till <0.05.   

   

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Efter noggrant övervägande och i enlighet med de forskningsetiska riktlinjerna beslutades att 

tillstånd från forskningsetiska rådet inte behövde sökas inför studien. I ett missivbrev 

garanterades full anonymitet till den som valde att delta i studien samt att deltagandet var helt 

frivilligt. Deltagarens medverkan kunde avbrytas när helst så önskades och då utan 

motivation. Data kommer att förvaras inlåst enligt gällande riktlinjer vid Centrum för klinisk 

forskning landstinget Gävleborg/Uppsala universitet (CFUG), hos Maria Lindberg, CFUG. 
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3. Resultat 
Resultatet kommer att pressenteras i löpande text och tabeller för att ge en överskådlig och 

komplett bild av studien. 

  

3.1 Självskattning 

I tabell 1 redovisas svaren från enkätdelen som berörde självskattningen av hygienaspekten. 

Respondenterna ombads skatta sin egen följsamhet av basala hygienrutiner utifrån en tänkt 

arbetssituation hos patienten. Arbetsuppgiften som uppgavs av respondenterna var av spridd 

karaktär som exempel bäddning, morgon toalett, hjälp med påklädnad, dusch, transport till 

annan avdelning, byte av perifer venkateter, provtagning, medicindelning och samtal. 

Resultatet av enkätstudien visade på en skillnad gällande rutinerna i användandet av handsprit 

mellan kommun och landsting. Personal inom landstinget 51 (76%) använde i högre grad 

handsprit före patientkontakt än kommunal personal 35 (52%). Resultatet visar på marginella 

skillnader beträffande grupperna i användandet av handsprit efter patientkontakt, 60 (90%) 

respektive 59 (88%). Respondenterna ombads svara på om de använde skyddshandskar och 

skyddsförkläden i arbetsuppgiften. Resultatet visade att personal inom kommunen i högre 

utsträckning använde skyddshandskar/-förkläden än landstings personal i patientnära kontakt.  
 
Tabell 1. Självskattning av basala hygienrutiner. 
Frågornas svarsalternativ redovisas i antal, procent (%), chi-två värde, df-värde och p-värde. 

Frågor om självskattning Arbetsgivare  
Total 

Chi-två 
Värde n    Kommun (%) n    Landsting   (%) 

Handsprit  före patientkontakt?            Ja               
                                                             Nej              
Total 

 35                   (52)                        51                       (76) 86   12,168 
df=1 

p= ,000 
 29                   (43) 10                       (15) 39 
64                    (96) 61                      ( 91)            125 

Handsprit efter patientkontakt?            Ja                
                                                             Nej                
Total                                                                              

59                    (88) 60                       (90) 119 ,334 
df=1 

p=,563 
7                      (10) 5                           (7) 12 
66                    (99) 65                       (97)            131 

Handskar vid patientkontakt?                Ja               
                                                             Nej                      
                                                 Ej relevant                       
Total 

58                    (87) 49                       (73) 107 3,577 
df=2 

p=,167 
7                      (10) 11                       (16) 18 
0                        (0) 2                           (3) 2 
65                    (97) 62                       (92)            127 

Skyddsförkläden vid patientkontakt?     Ja      
                                                             Nej        
                                                 Ej relevant                 
Total 

47                    (70) 37                       (55) 84 3,637 
df=2 

p=,162 
12                    (18) 21                       (31) 33 
5                        (7) 5                           (7) 10 
64                    (96) 63                       (94)            127 

Kortarmad arbetsdräkt  vid                    Ja        
patientkontakt?                                    Nej 
Totalt 

67                  (100) 65                       (97) 132  
0                        (0) 0                           (0) 0 
67                  (100) 65                       (97) 132 

Ring vid patientkontakt?                       Ja         
                                                             Nej           
Total 

4                        (6) 1                           (1) 5 1,582 
df=1 

p=,208 
59                    (88) 56                       (84) 115 
63                    (94) 57                       (85)            120 

Armband vid patientkontakt?                Ja        
                                                            Nej         

3                        (4) 0                           (0) 3 2,784 
df=1 60                    (90) 57                       (85) 17 
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Total 63                    (94) 57                       (85)            120 p=,095 
Armbandsur vid patientkontakt?            Ja        
                                                             Nej       
Total 

4                        (6) 0                           (0) 4 3,744 
df=1 

p=,053 
59                    (88) 57                       (85) 116 
63                    (94) 57                       (85)            120 

Nagellack vid patientkontakt?              Ja           
                                                             Nej        
Total                                                 

0                        (0) 0                           (0) 0  
63                    (94) 56                       (83) 119 
63                    (94) 56                       (83)    119 

Sår på händer el underarmar                  Ja 
vid patientkontakt?                              Nej                                                                  
Total 

4                        (6) 4                           (6) 8 ,030 
df=1 

p=,863 
59                    (88) 52                       (77) 111 
63                    (94) 56                       (83)            119 

Svarsalternativet ”ej relevant” fanns med i två frågor då det i enlighet med riktlinjerna för basala hygienrutiner ej 
alltid är relevant vid viss omvårdnad av patient. 
 
 
 
58 (87%) svarade att de använde handskar inom kommunen jämfört med landstinget där 49 

(73%) använde handskar. 47 (70%) använde skyddsförkläde i patient kontakten inom 

kommunen jämfört med 37 (55%) inom landstinget. Resultatet gällande kortärmad arbetsdräkt 

visade att 132(98%) av respondenterna använde kortärmad arbetsdräkt i arbetsuppgiften. 

Vidare visade resultatet att användandet av ringar, armband, armbandsur och nagellack 

förekom, kommun anställd personal bar oftare handsmycken än landstings anställda (diagram 

2). Sår på händerna eller underarmarna förekom i enstaka fall inom båda grupperna. 
 
Diagram 2. Bärandet av smycken i förhållande till erhållen hygienutbildning. 
Värdena redovisas i antal [n]. 

 
Användandet av smycken i förhållande till hygienutbildning. 
Det totala antalet respondenter som bar smycken samt antalet respondenter av dessa som tillhanda hållit 
utbildning inom basala hygienrutiner.  
 

3.2 Tillgänglighet 

I tabell 2 redovisas svaren från enkätdelen som berör tillgängligheten till material. Resultatet 

gällande tillgänglighet av rena arbetskläder på arbetsplatsen visade att tillgången var större 

inom kommunen än landstinget 62 (93%) respektive 39 (58%)svarade att det ”alltid ” fanns 

arbetskläder. 5 (7%) respektive 22 (33%) svarade att det ”ofta” fanns tillgång till kläder på 
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arbetsplatsen. Inom landstinget svarade 6 (9%) att det ”ibland, sällan eller aldrig” fanns 

tillgång till rena arbetskläder. På frågan ”finns skyddsförkläden på patient rummet” uppgav 54 

(81%) respektive 51 (76%) att det alltid fanns tillgängligt. Handsprit på patient rummen fanns 

alltid att tillgå i 60 (90%) respektive 57 (85%) av fallen. 6(9%) respektive 10 (15%) svarade 

att det ofta fanns tillgängligt. Plasthandskar fanns alltid att tillgå i 61 (91%) av fallen 

respektive 56 (84%).  På frågan om vatten och tvål fanns tillgängligt på rummen svarade 51 

(76%) respektive 54 (81%) att det alltid fanns. 5 (7%) respektive 12 (18%) svarade att det ofta 

fanns att tillgå. Inom kommunen svarade 11 (16%) att det ”ibland, sällan eller aldrig” fanns 

vatten och tvål på patientrummet.    
 
Tabell 2. Tillgänglighet till material. 
 Frågor redovisas i antal, procent (%), chi-två värde, df-värde och p-värde. 

Frågor om tillgänglighet av 
material 

Arbetsgivare  
Total 

Chi-två 
Värde n    Kommun   (%) n    Landsting  (%) 

Rena arbetskläder för ombyte 
finns på arbetsplatsen. 
 
 
 
Total  

Alltid 
Ofta 
Ibland 
Sällan 
Aldrig 

62                      (93) 39                      (58) 101 21,941 
df=4 

p= ,000 
5                          (7) 22                      (33) 27 
0                          (0) 2                          (3) 2 
0                          (0) 1                         (1) 1 
0                          (0) 3                         (4) 3 
67                    (100) 67                    (100) 134 

Det finns skyddsförkläden 
tillgängligt på pat. Rummen. 
 
 
 
Total 

Alltid 
Ofta 
Ibland 
Sällan 
Aldrig 

54                      (81) 51                      (76) 105 7,752 
df=2 

p= ,021 
8                        (12) 16                      (24) 24 
5                          (7) 0                          (0) 5 
0                          (0) 0                          (0) 0 
0                          (0) 0                          (0) 0 
67                    (100) 67                    (100) 134 

Det finns handsprit 
tillgängligt på pat. Rummet. 
 
 
 
Total 

Alltid 
Ofta 
Ibland 
Sällan 
Aldrig 

60                      (90) 57                      (85) 117 2,077 
df=2 

p= ,354 
6                          (9) 10                      (15) 16 
1                          (1) 0                          (0) 1 
0                          (0) 0                          (0) 0 
0                          (0) 0                          (0) 0 
67                    (100) 67                    (100) 134 

Det finns plasthandskar 
tillgängligt på pat. Rummet. 
 
 
 
Total 

Alltid 
Ofta 
Ibland 
Sällan 
Aldrig 

61                      (91) 56                      (84) 117 2,873 
df=2 

p= ,238 
5                          (7) 10                     (15) 15 
1                         (1) 0                          (0) 1 
0                          (0) 0                          (0) 0 
0                          (0) 0                          (0) 0 
67                    (100) 66                      (99) 133 

Det finns tvål & vatten 
tillgängligt på pat. Rummet. 
 
 
 
Total 

Alltid 
Ofta 
Ibland 
Sällan 
Aldrig 

51                      (76) 54                      (81) 105 13,961 
df=3 

p= ,003 
5                          (7) 12                      (18) 17 
4                          (6) 0                          (0) 4 
0                          (0) 0                          (0) 0 
7                        (10) 0                          (0) 7 
67                    (100) 66                      (99) 133 

Signifikans nivån bedömdes och sattes till p-värde <0.05. 
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4. Diskussion 
 
4.1 Huvudresultat 

Resultatet visar att det förekommer brister i följsamheten till basala hygienrutiner, både inom 

den kommunala verksamheten och den slutna vården inom landstinget. En signifikant skillnad 

finns i följsamheten till att använda handsprit före patientkontakt mellan kommun och 

landsting,där landstings personal uppger en högre följsamhet. Ingen större skillnad finns dock 

i följsamheten till att använda handsprit efter patientkontakt. En liten skillnad finns gällande 

använda av hand/armsmycken mellan kommun och landsting, resultatet visar att kommunen 

oftare brister i följsamheten till hygienriktlinjerna. Samtliga respondenter svarade att de 

använde kortarmad arbetsdräkt. Brister finns även i tillgänglighet till material. En marginell 

skillnad ses i tillgänglighet av plasthandskar och handsprit på patient rummen, kommunen 

uppger en något högre tillgång av material. Resultatet visar däremot att det finns en 

signifikant skillnad i tillgänglighet till rena arbetskläder och skyddsförkläden, kommun 

personal uppger en högre tillgänglighet. Vidare visar resultatet en signifikant skillnad i 

följsamheten till att använda skyddsförkläden och handskar, kommunen står för en högre 

följsamhet. Tillgången av tvål och vatten på patientens rum visar en marginellt högre tillgång 

inom landstinget.4.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visar att det finns en signifikant skillnad till följsamheten i att sprita händerna före 

patientkontakt mellan kommun och landsting, ändå framgår det att kommunen har en högre 

tillgång till handsprit på patientrummen än landstinget. En marginell skillnad till följsamheten 

i att använda handsprit efter patientkontakt ses. Resultatet att personal i lägre omfattning 

använder handsprit före patientkontakt än efter överensstämmer med tidigare forskning (14). 

Detta resultat bör uppmärksammas då aktuell forskning visar att handsprit både före och efter 

patientkontakt är av stor betydelse för att undvika vårdrelaterade infektioner (27). Enligt 

Trick, Vernon, Hayes, minskar spridningen av handburna organismer signifikant efter 

handtvätt med sprit. En minskning som inte påvisades efter handtvätt med endast tvål och 

vatten (20). Detta resultat talar emot vad Wendt skriver i sin studie, som tar upp vikten av att 

ha tillgången till båda tvättmöjligheterna, ”vården tenderar att använda allt mer sprit och 

mindre tvål och vatten”. Wendt, menar att handtvätt med tvål och vatten är av lika stor vikt 

som handtvätt med sprit för att minska samt förebygga vårdrelaterade infektioner (13). 

Författarna till föreliggande studie kan utifrån resultatet se att tvål och vatten på patient 

rummen finns i betydligt lägre utsträckning än handsprit och dra paralleller till Wendt´s studie 

som tar upp att tvål och vatten inte är lika prioriterat längre. 
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Resultatet visade att följsamheten till att använda handskar och skyddsförkläden har 

kommunanställda en större följsamhet till dessa rutiner i patientnära kontakt. Samtidigt 

uppger kommunanställda en något högre tillgång av detta material. Det är av yttersta vikt att 

skyddskläder används för att skydda arbetskläderna från att bli smittbärare mellan patienter. 

En tidigare studie visar att händer och underarmar blir utsatta för bakterier och virus som 

sitter på skyddskläder och handskar när man avlägsnar dessa (28). Detta visar att det är viktigt 

att tänka på desinfektering av händer och underarmar efter avlägsnandet av skyddskläder och 

handskar. Kortärmad arbetsdräkt används av alla respondenter som svarat på frågan. Dock 

visar resultatet att en hög andel av landstingsanställd personal uppger att det finns brister i 

tillgången till rena arbetskläder. Att ringar, armband  och armbandsur fortfarande förekommer 

i patientnära kontakt inom vården kan författarna utläsa av resultetet. Studien visar att 

kommunanställd personal i högre utsträckning använder hand/armsmycken. Dock kan 

författarna avläsa ett större bortfall hos de landstingsanställda respondenterna i att svara på 

den här frågan. Av de respondenter som uppgav att de bar hand/armsmycken hade inte alla 

erhålligt utbildning inom basala hygienrutiner. Okunskap i brist på utbildning skulle till viss 

del kunnat förklara varför vårdpersonal fortfarande bär hand/armsmycken. Dock visar 

resultatet att större delen av de som bär hand/armsmycken faktiskt fått utbildning inom basala 

hygienrutiner, fakta som talar emot den första hypotesen. Att bära ring i vårdarbetet är en stor 

risk för att sprida vårdrelaterade infektioner. En tidigare studie visar att det finns en tyst 

acceptans i att bära ring, då ofta vigselring trots riktlinjer i basala hygienrutiner (29). Tidigare 

forskning visar att det är en signifikant högre risk att bakterier inte försvinner efter tvätt med 

tvål och vatten inte heller efter spritning av händerna (30). Socialstyrelsen uppskattar att 

ungefär 70 % av de vårdrelaterade infektionerna skulle kunna förebyggas med rätt insatser. 

SKL, Sveriges Kommuner och Landsting har som mål att till slutet av 2009 halvera de 

vårdrelaterade infektionerna. För att uppnå målet fokuserar SKL bla. på bättre följsamhet till 

basala hygienrutiner och klädregler (20). Problematiken med att uppnå god följsamhet av 

basala hygienrutiner är omfattande. Författarna reflekterar över att en god handhygien inte är 

hela lösningen för att minska vårdrelaterade infektioner, en reflektion som finner stöd i 

tidigare forskning (28,31). Arbetskläder är idag ett område som frekvent diskuteras inom 

vården. I Sverige förser arbetsgivaren personal inom landstinget med arbetskläder, inom den 

kommunala regin har privat klädsel eller arbetsklädsel varierat genom åren. Idag är många 

kommuner i Sverige på väg tillbaka till att en arbetsplatsbunden klädsel ska nyttjas, försedd 

av arbetsgivaren. En åtgärd som med största sannolikhet kommer att förbättra följsamheten av 

de basala hygienrutinerna och därmed minska spridningen av vårdrelaterade infektioner. 
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4.3 Metoddiskussion  

Författarna anser att en styrka med studien är att den kan uppvisa resultat från forskning 

mellan den kommunala vårdverksamheten och landstingets vårdverksamhet beträffande 

följsamhet till basala hygienrutiner, ett ämne som tidigare varit lite belyst. Ytterligare en 

styrka med studien är att författarna har fått en bra spridning av enkäterna över Gävleborgs 

län, totalt delades enkäterna ut i fyra olika kommuner. Vidare ser författarna urvalet av 

undersökningsgrupperna som en styrka då valet lämpade sig bra i jämförelse mellan kommun 

och landsting. Den deskriptiva och komparativa designnivån var lämplig för studien då 

författarna ville jämföra data. I enkäten ser författarna i efterhand att frågor om kön inte var 

en relevant fråga för undersökningen. Arbetsplatserna som besvarade enkäten var ofta små 

och frågan om kön kan ha känts utpekande för den manliga delen av personalen då 

majoriteten av personalen bestod av kvinnor. 

I delen gällande självskattning till basala hygienrutiner besvarades frågorna med 

svarsalternativen ja, nej eller ej relevant. Vid sammanställningen uppkom frågor så som 

”varför” när respondenterna hade svarat nej eller ej relevant. Något som i efterhand ses som 

en klar bristen i frågeformuläret, en fördjupning i frågan är av intresse.  

I delen gällande tillgång till material besvarades frågorna med svarsalternativen alltid, ofta, 

ibland, sällan, aldrig. Vid sammanställningen på frågan om tillgång till rena arbetskläder visar 

resultatet på att det finns brister i tillgång av rena arbetskläder. En följdfråga som svarar på 

”varför” det saknades rena kläder borde ha funnits med i frågeformuläret. En sådan fråga 

skulle ev. kunna lösa problemet med bristen av tillgång till rena arbetskläder. 

 Delen om tillgängligheten av material användes för första gången och ingen pilotstudie 

genomfördes, något som författarna till föreliggande studie är medvetna om att det kan ha 

påverka studiens reliabilitet. Bortfall i studien tror författarna till vis del berodde på att efter 

överenskommelse bestämdes att respondenterna som vid utdelningstillfället inte hade tid eller 

ville fylla i formuläret på plats skulle fylla i och överlämna det vid ett senare tillfälle och att 

det då glömdes bort. Författarna är medvetna om att de olika insamlingsmetoderna kan ha 

påverkat resultatet gällande antalet besvarade frågeformulär.  

 

4.4 Allmän diskussion 

Hand/armsmycken bärs i förhållandevis stor utsträckning ännu inom vården. Resultatet visar 

att de flesta som bär smycken i föreliggande studie är personal inom den kommunala regin. 

Författarna ställer sig frågande till detta resultat då det idag finns klara riktlinjer för hur 
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smycken får bäras inom vården. På 90-talet tog kommunerna över ansvaret för hemsjukvården 

i och med ÄDEL reformen. Ämnen har varit väl debatterat genom åren. Frågor som uppstått 

är bla. om kompetensen i form av basala hygienrutiner som landstinget stått för, till viss del 

försvunnit i övergången till den kommunala regin (32). Författarna till föreliggande studie kan 

till viss del förstå denna diskussion, men kan med stöd från den egna studien även uppvisa 

fakta som pekar på att kommunen i tex. användandet av skyddskläder har en högre följsamhet 

till basala hygienrutiner än vad landstinget har. 

Författarna till studien frågar sig om det kan finnas något samband mellan tillgänglighet av 

material och följsamhet till basala hygienrutiner, men kan av enkätsvaren inte få några belägg 

för detta. I frågan beträffande följsamhet och tillgång till handsprit uppger kommunen en 

högre tillgång av handsprit än landstinget, men står för en sämre följsamhet i att använda 

handsprit. Kommunal personal uppger dock en högre tillgång till skyddsmaterial samt en 

högre följsamhet. 

Om följsamheten skall vara av hög kvalitet så måste även tillgängligheten till material 

ytterligare förbättras.  

Information och kontinuerlig utbildning i basala hygienrutiner kan vara ytterligare ett effektivt 

verktyg för att personalen hela tiden skall hålla sig ajour med vikten av att ha en god 

följsamhet till basala hygienrutiner (17). Men som tidigare forskning tagit upp tycks det inte 

vara hela lösningen. Författarna är överraskade beträffande resultatet som visar att följsamhet 

till basala hygienrutiner inte följs åt av kontinuerlig utbildning inom området. Något som 

öppnar för vidare forskning för att kunna vis på ytterligare faktorer som påverkar 

följsamheten. 

Författarna till föreliggande studie vill med den här uppsatsen visa på betydelsen av hur 

viktigt det är att de basala hygienrutinerna följs samt att materialtillgänglighet finns i nära 

anslutning till vårdsituationen. Målet har till stor del uppnåtts men nya frågor har uppstått 

under studiens gång. Vi har som förslag till framtida fördjupande forskning att försöker 

beskriva varför det finns brister i följsamheten till basala hygienrutiner. 
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                                                                                                                  Bilaga. 1 
Informationsbrev 

 
Vi är två studenter som läser till sjuksköterskor vid Högskolan i Gävle och ska 
sista året skriva en uppsats inom ämnet vårdvetenskap. Vårt intresse har fallit på 
hur basala hygienrutiner värderas och följs.  
 
Vi vill med det bifogade frågeformuläret ta reda på följsamheten till  basala 
hygienrutiner ute i verksamheten. Syftet med studien är inte på något vis menat 
att peka ut och döma. Vårt intresse ligger i att se hur rutinerna följs samt om det 
kan finnas ev. skillnader i rutiner och tillgänglighet till material mellan 
Kommunal omsorg och Landstingets slutenvårdavdelningar.  
Vi vänder oss till dig i den här studien eftersom det är Du som personal i 
patientnära kontakt som står för det viktiga dagliga omvårdnadsarbetet, där 
basala hygienrutiner ingår. 
 
Din medverkan består i att svara enligt din uppfattning på ett antal påståenden 
om hur följsamheten till basala hygienrutinerna är på din arbetsplats samt 
tillgången till material tex. skyddshandskar, handsprit, arbetskläder. Påståendena 
besvaras genom att kryssa för ett av svarsalternativen: Alltid, Ofta, Ibland, 
Sällan, Aldrig. 
 
Formuläret besvaras anonymt och kan på inget sätt härledas tillbaka till dig. 
Endast vi studenter samt handledare kommer att ha tillgång till insamlade data. 
Svarsmaterialet kommer att hanteras konfidentiellt. Ditt deltagande är helt 
frivilligt och kan när helst du önskar avbrytas.  
 
Vid eventuella frågor och funderingar kring studien och frågorna är du 
välkommen att kontakta studieansvariga. Vi nås på: 
 
Laila Hallqvist       073 / 80 10 393 
Anna Maria Lidén  070 / 34 36 109 
 
Resultatet av studien kommer att redovisas i en C-uppsats vid Institutionen för 
Vårdvetenskap vid Högskolan i Gävle.                   
 
 
 
 
 

Laila Hallqvist                                          Anna Maria Lidén 
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                                                                                                                  Bilaga. 2 

 
Självskattning basala hygienrutiner 

 
 
” Fyll i de uppgifter som stämmer för dig ” 
 
 
1. □ Kvinna     □ Man  
 
 
2.  □ ssk □ usk □ vb  
 
 
3. Födelseår:_____________ 
 
 
4. Antal arbetade år inom vården:____________ 
 
 
5. Har Du fått någon utbildning……… □ ja    □ nej 
 
 
6. Vårdenhet/boende:  __________________________  
 
 
7. Datum:  _____________________________ 
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Mätningen gäller patientnära arbete hos den första patienten du 
träffade under dagens arbetspass. 
 
8. Min arbetsuppgift hos patienten var _______________________________ 
 
 

9. Vid arbetsuppgiften använde jag: Ja  Nej  Ej relevant 
      
Handsprit före       

’ 
      
Handsprit efter       

      
Handskar       

      
Skyddskläder              

Om ja, specificera vad:  
 
____________________________________________________ 

     

      

10. Vid arbetsuppgiften hade jag:      

      
Kortärmad arbetsdräkt                                                 

      
Ring      

      
Armband      

      
Armbandsur      

      
Nagellack/lösnaglar      

      
Långt hängande hår                                                         

      

Sår eller eksem på händer/underarmar      

 
Kommentar: 
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Tillgänglighet av material i det dagliga arbetet 

 
”Svara genom att kryssa för rutan som motsvarar ditt uppfattning” 
 
11. Rena arbetskläder för ombyte finns tillgängligt på 
arbetsplatsen 
 
 Alltid  
 Ofta 
 Ibland 
 Sällan 
 Aldrig 
 
 
12. Det finns skyddsrockar/skyddsförkläden tillgängliga på 
patientrummen/de boendes rum 
 
 Alltid  
 Ofta 
 Ibland 
 Sällan 
 Aldrig 
 
 
13. Om det finns tillgång till skyddsrockar/skyddsförkläden på 
patientrummen/de boendes rum, hur ofta byts de? 
 
 …………………………………. 
 
 
14. Det finns handsprit tillgängligt inne på patientrummen/de 
boendes rum 
 
 Alltid  
 Ofta 
 Ibland 
 Sällan 
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 Aldrig 
15. Det finns tillgång till vinyl-/plasthandskar på 
patientrummen/de boendes rum 
 
 Alltid  
 Ofta 
 Ibland 
 Sällan 
 Aldrig 
 
 
16. På patientrummen/de boendes rum finns vatten och 
flytandetvål tillgängligt för att kunna tvätta händerna 
 
 Alltid  
 Ofta 
 Ibland 
 Sällan 
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