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Abstract 

Nosocomial infections is a big cause of disease and mortality worldwide. In Sweden 

nosocomial infections also is a big problem, both in hospitals and other care facilities. 

Hygiene guidelines is the most important measure to prevent infection diseases. The aim of 

this study was to measure and compare licensed practical nurses and nursing assistants in 

homemaker services, concerning their knowledge and compliance to hygiene guidelines and 

their knowledge about the most common way of spread of infection in healthcare. The data 

collection was conducted with a questionnaire including 22 questions. Four groups in 

homemaker services were included in the study, totally 66 nursing assistants and 30 licensed 

practical nurses. The result showed that the compliance to hand washing and hand 

disinfection after a  care opportunity was high, however the result showed that hand 

disinfection before a  care opportunity was less good. The compliance of using gloves was 

very good in personal hygiene opportunities. The result also showed that most of the 

respondents only used aprons occasionally. Many of the respondents didn’t know which areas 

are included in hygiene guidelines, however many had knowledge about the most common 

way of spread of infection in healthcare. Only one statistical significant distinction was 

established between nursing assistants and licensed practical nurses. The conclusion showed 

that hygiene guidelines must be elucidate and that more information is needed about when 

hands should be washed or disinfected. Further information is also needed about why and in 

which occasions aprons should be used.  

 

Key words: Health care hygiene, hygiene guidelines, home maker services, compliance, 

knowledge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 

Nosokomiala infektioner förekommer världen över och är en stor orsak till sjukdomar och 

dödlighet. Även i Sverige är nosokomiala infektioner ett problem, både på sjukhus och i andra 

vårdformer. Basala hygienrutiner är den viktigaste åtgärden för att förebygga uppkomst av 

infektionssjukdomar.  Syftet med denna studie var att undersöka och jämföra hemtjänstens 

undersköterskor och vårdbiträden, gällande deras kunskaper och följsamhet till basala 

hygienrutiner, samt deras kunskaper angående den vanligaste smittvägen inom vården. 

Datainsamlingen gjordes med en enkät som innehöll 22 frågor. Fyra hemtjänstgrupper ingick i 

studien, där totalt 66 vårdbiträden och 30 undersköterskor inkluderades. Resultatet visade att 

följsamheten till handtvätt och handdesinfektion efter ett omvårdnadstillfälle var hög, dock 

var följsamheten till handdesinfektion före ett omvårdnadstillfälle mindre bra. Följsamheten 

till handskar vid personlig hygien var mycket god, resultatet visade dock att de flesta endast 

använde plastförkläde/skyddsrock ibland. Många av respondenterna i båda 

undersökningsgrupperna kände inte till vilka områden som ingår i begreppet basala 

hygienrutiner, däremot kände många till den vanligaste smittvägen inom vården. Endast en 

statistisk signifikant skillnad kunde påvisas mellan undersköterskor och vårdbiträden. 

Slutsatsen var att begreppet basala hygienrutiner måste tydliggöras och att mer information 

behövs om vid vilka tillfällen händerna ska tvättas eller desinficeras. Ytterligare information 

behövs även om varför och vid vilka tillfällen plastförkläde eller skyddsrock ska användas. 

 

 
Nyckelord: Vårdhygien, basala hygienrutiner, hemtjänsten, följsamhet, kunskap 
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Ordlista: 
 

Antibiotikaresistens: Bakterier som utvecklat motståndskraft mot antibiotika 

Aspiration: När partiklar eller vätska hamnar i lungorna 

ESBL: Extended spectrum Beta- Lactamase 

Fimbrier: Utskott som hjälper närliggande bakterier att fästa vid varandra 

Gastroenterit: Infektionssjukdom som orsakar illamående, kräkning och diarré 

Gramnegativa bakterier: Bakterier som har dubbelt cell membran 

Koagulas: Ett enzym som skyddar bakterier mot fagocytos från immunceller, vilket bland 

annat kan leda till försämrad sårläkning. 

Konjugation: Innebär att två bakterier kan överföra DNA bitar mellan varandra 

MRSA: Meticillinresistenta Staphylococcus aureus 

Nosokomial infektion: En vårdrelaterad infektion, som uppstår i samband med vård, 

behandling eller undersökning inom hälso- och sjukvården. 

Patogen: Sjukdomsalstrande 

Peritonit: Bukhinneinflammation 

Pneumoni: Lunginflammation 

Resident bakterieflora: Kroppens normala bakterieflora 

Sepsis: Blodförgiftning 

Transient bakterieflora: Bakterier som ej tillhör kroppens bakterieflora
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1. Introduktion 

1.1 Nosokomiala infektioner 

Nosokomiala infektioner förekommer världen över och är en stor orsak till sjukdomar och 

dödlighet (World Health Organization 2002). En nosokomial infektion är en vårdrelaterad 

infektion som uppstår i samband med vård, undersökning eller behandling inom hälso- och 

sjukvården. Dessa infektioner ökar användningen av antibiotika och därmed ökar risken för 

utveckling av antibiotikaresistenta bakterier (Socialstyrelsen 2009). Enligt 

Smittskyddsinstitutet (Kahlmeter 2006) så har förekomsten av dessa bakterier ökat globalt. 

Två exempel på antibiotikaresistenta bakteriestammar som har fått en ökad spridning är 

Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) och Extended spectrum Beta- Lactamase 

(ESBL). 

 

1.2 MRSA 

Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) är en muterad variant av bakterien 

staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus är en koagulaspositiv bakterie som inte tillhör 

kroppens normalflora. Bakterien är patogen och koloniserar ofta näsan hos friska individer 

och förekommer särskilt ofta hos vårdpersonal, utan att den behöver orsaka någon infektion. 

En infektion kan dock uppstå om bakterien kommer i kontakt med sår, slemhinnor (Ericson & 

Ericson 2002) eller om den aspireras (Drinka m.fl. 2001). Svåra infektioner kan då uppstå i 

sår, blodbana och benvävnad, vilka vanligtvis behandlas med antibiotika. MRSA har dock 

utvecklat en antibiotikaresistens vilket leder till svårighet eller omöjlighet att behandla 

infektionen (Ericson & Ericson 2002). Enligt smittskyddslagen är MRSA en allmänfarlig 

sjukdom och är sedan år 2000 anmälningspliktig (Smittskyddsinstitutet 2009). 

 

1.3 ESBL 

Extended spectrum Beta- Lactamase (ESBL) är ett enzym som produceras av gramnegativa 

tarmbakterier, som medför resistens mot antibiotika.  ESBL upptäcktes hos Escherichia- coli 

bakterier, men har även påträffats hos andra tarmbakterier såsom Klebsiella, Enterobacter, 

Proteus och Pseudomonas (Smittskyddsinstitutet 2007). Överföringen av enzymet, som finns 

hos de resistenta tarmbakterierna, kan spridas vidare till icke- resistenta tarmbakterier. Detta 

sker genom att genetisk information i form av DNA bitar överförs mellan bakterierna, genom 

konjugation. Konjugation innebär att två bakterier som kommer i kontakt med varandra 
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binder till varandra med sina fimbrier, genom fimbrierna överförs det genetiska materialet. 

Resistens kan på så vis överföras från en bakterie till en annan. Gramnegativa tarmbakterier 

som normalt ingår i tarmens normalflora kan utanför tarmen uppträda patogent och orsaka 

urinvägsinfektion, sepsis, peritonit samt pneumoni (Ericson & Ericson 2002). I en studie gjord 

av Moor m.fl.  (2008) upptäcktes flera riskfaktorer som sammankopplades med en ökad risk 

att bli smittad av ESBL. De som har en ökad risk att bli smittad är personer över 75 år, de som 

bor på äldreboende, har varit inneliggande på sjukhus, de som nyligen använt antibiotika, har 

en inneliggande kateter, har en kronisk obstruktiv lungsjukdom, hjärt- och kärlsjukdom eller 

neourologisk sjukdom samt de som har återkommande urinvägsinfektioner. ESBL är även den 

anmälningspliktig enligt smittskyddslagen (Smittskyddsinstitutet 2009). 

 

1.4 Smittvägar 

Bakterier tillhör kroppens normalflora och har olika funktioner, som exempelvis att delta i 

produktionen av vissa vitaminer, vara en del i matsmältningsprocessen och skydda mot 

patogena organismer (Petrini 2005). På huden förekommer två typer av bakteriefloror, den 

residenta och den transienta. Den residenta är hudens normala bakterieflora och den transienta 

floran är mikroorganismer som kommer från omgivningen och som tillfälligtvis kan finnas på 

exempelvis händerna. Dessa mikroorganismer kan vara patogena, det vill säga 

sjukdomsalstrande (Socialstyrelsen 2003) om de kommer in i kroppen och kan då orsaka olika 

typer av infektioner (Petrini 2005). Mikroorganismer kan spridas till människans vävnader 

genom exempelvis direkt kontaktsmitta, indirekt kontaktsmitta eller luftsmitta. Direkt 

kontaktsmitta innebär att mikroorganismer överförs genom direkt kontakt mellan två 

personer. Ett exempel på detta är om en hand som är förorenad av bakterier sköter ett rent sår, 

då överförs bakterier direkt till såret. Indirekt kontaktsmitta innebär att mikroorganismer 

överförs via ett mellanled, till exempel via händer som varit i kontakt med förorenade föremål 

såsom dörrhandtag, använda skoskydd, andra patienter och så vidare. Luftsmitta är en annan 

smittväg som innebär att mikroorganismer sprids genom droppar, aerosoler, dammpartiklar 

och hudfragment i luften. Dropp- och aerosol smitta kan till exempel uppstå då en person 

hostar eller nyser. Även hud och dammpartiklar kan vara bakteriebärande och de kan 

exempelvis spridas vid bäddning samt vid av och på klädning (Ericson & Ericson 2009). 

 

1.5 Förekomst 

Andelen utbrott av multiresistenta bakterier har ökat under de senaste åren även i Sverige 

(Smittskyddsinstitutet 2008). Spridningen av dessa bakterier, främst MRSA har blivit ett allt 
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större problem även i vårdformer utanför sjukhus. Enligt smittskyddsinstitutet (2010) 

anmäldes år 2008, 1307 fall av MRSA i Sverige. Detta är en ökning med 179 fall (16%) i 

jämförelse med år 2007. En annan multiresistent bakterie som fått stor spridning är ESBL 

(Smittskyddsinstitutet 2008). Från 1 juli till den sista december 2008 hade en ökning skett 

med 27 % i jämförelse med samma period 2007, vilket visar att andelen fall med ESBL är 

större i jämförelse med MRSA (Smittskyddsinstitutet 2010). Socialstyrelsen (2009) skriver 

dock att problemen med antibiotikaresistenta bakterier är mindre i Sverige än på andra håll i 

världen, där till exempel MRSA är så vanlig att den anses vara en del av normalfloran på 

sjukhusen. 

 

1.6 Vårdhygien 

Smittspridning sker främst genom indirekt kontaktsmitta, via omvårdnadspersonalens händer 

och kläder (Gaspard m.fl.  2009). För att förhindra utvecklingen av antibiotikaresistens och 

smittspridning, anser Socialstyrelsen (2009) att det krävs förebyggande insatser. 

Socialstyrelsen (2007) samt Ericson och Ericson (2009) skriver att den viktigaste åtgärden för 

att förhindra nosokomiala infektioner är basala hygienrutiner, vilket innebär: 

 

 Handdesinfektion 

Handdesinfektion skall utföras före rent och efter orent arbete (Socialstyrelsen, 2007; 

Ericson & Ericson 2009). Det har visat sig att ett alkoholbaserat 

handdesinfektionsmedel minskar förekomsten av patogena bakterier på händerna 

mycket mer effektivt än enbart handtvätt (Lucet m.fl.  2002). Enligt Kampf m.fl. 

(2009) är handdesinfektion den viktigaste åtgärden för att förhindra uppkomst av 

nosokomiala infektioner. Vid utförande av handdesinfektion är det viktigt att alla ytor 

på händerna desinficeras, det vill säga mellan fingrar, på fingertoppar, tummar och 

tumgrepp, handryggar samt handleder. Vid desinfektion av händer krävs det 2-3 ml 

desinfektionsmedel (Ericson & Ericson 2002). Widmers m.fl. (2007) studie undersökte 

vilken inverkan en rätt teknik gällande handdesinfektion har. Det visade sig att endast 

hälften av vårdpersonalen som ingick i denna studie utförde handdesinfektion enligt de 

europiska rekommendationerna. Författarna i denna studie införde också ett 

träningsprogram gällande handdesinfektion för vårdpersonal. Innan denna utbildning 

genomfördes, uppmärksammade författarna att personalen inte använde en tillräcklig 

volym desinfektionsmedel, att tiden då de utförde detta var för kort samt att de inte 

följde instruktionerna om hur de skulle utföra handdesinfektion. Efter utbildningen 
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hade användningen av desinfektionsmedel förbättrats avsevärt, de använde då en rätt 

volym desinfektionsmedel, förlängde tiden då de applicerade detta på händerna samt 

att de även utförde det på fingertopparna, vilket enligt författarna är ett vanigt ställe 

som missas. 

 

 Handskar 

Handskar skall användas vid risk för kontakt med kroppsvätskor (Socialstyrelsen 

2007, Ericson & Ericson 2009). Handskar förhindrar att händerna blir förorenade av 

bakterier (Lucet m.fl.  2002) och det är viktigt att byte sker mellan varje patient samt 

vid varje vårdmoment för att förhindra bakteriespridning (Ericson & Ericson 2009, 

Girou m.fl.  2004) . Handdesinfektion skall även utföras före och efter användning av 

handskar (Ericson & Ericson 2008). Detta på grund av att handskarna redan innan 

användning kan vara kontaminerade med patogena bakterier samt att händerna kan bli 

förorenade när handskarna skall avlägsnas (Kampf m.fl. 2009).  

 

 Engångsförkläde 

Engångsförkläde av plast eller patientbunden skyddsrock ska enligt Ericson och 

Ericson (2002) användas vid nära kontakt med en patient eller en patientsäng. I en 

studie gjord av Gaspard m.fl.  (2009) visades att utan plastförkläde ökade förekomsten 

av MRSA på arbetskläderna från 27,3% till 80 % vid midjezonen. Risken för indirekt 

kontaktsmitta ökar då, på grund av att bakterier från arbetskläderna kan förorena 

personalens händer. Smitta kan dessutom överföras direkt från kläderna till patienten. 

Förekomsten av MRSA visade sig även vara mycket hög i fickor. 

 

Andra skyddsåtgärder som ska utföras är handtvätt före desinfektion, då händerna är synligt 

smutsiga eller då patienten vårdas för gastroenterit. Inga ringar eller smycken på händer och 

underarmar får användas. Naglarna ska vara kortklippta och omålade. Långt hår ska vara 

uppsatt. Vårdpersonalen ska använda arbetskläder, långbyxor och kortärmade tröjor, som ska 

bytas dagligen. Alla de åtgärder som utförs för att förebygga uppkomst och spridning av 

nosokomiala infektioner, benämns vårdhygien (Socialstyrelsen 2009). 

 

Enligt medicinskt ansvarig sjuksköterska ska de basala hygienrutiner som ingår i 

Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS, 2007:19) efterföljas av hemtjänstpersonal i den 

kommun där studien genomfördes. Vid nyanställning ska personal få utbildning inom 
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vårdhygien och varje år hålls utbildningstillfällen i basal hygien. Takahashi m.fl. (2009)  anser 

att utbildning och träning gällande handhygien även skall ske efter anställning, eftersom detta 

kan förändra attityder hos vårdpersonal som sedan tidigare har en utbildning. För att kunna 

åstadkomma en förbättring skall vårdpersonalen först få information med hjälp av litteratur 

om varför handhygien är viktigt och sedan skall detta diskuteras i grupp. När detta har utförts 

skall en utvärdering ske för att se om en förbättring har skett samt ska feedback ges till 

deltagarna. I en studie gjord av Creedon (2003) visade det sig att endast 51 % av 

omvårdnadspersonalen efterföljde de hygienska riktlinjerna, flera andra studier har påvisat 

liknande resultat (Jenner m.fl.  2006, Takahashi m.fl. 2009, Pittet m.fl. 2000).  Efter införandet 

av en utbildning i handhygien ökade följsamheten till 83%. Flera tidigare studier har påvisat 

liknande resultat (Helms m.fl. 2010, Huang & Wu 2008). 

 

Enligt Ericson och Ericson (2006) är det viktigt att samtliga som arbetar inom vården, det vill 

säga inte enbart sjukvårdspersonal, får en förståelse för sin egen potentiella spridarroll och 

vilka följder bristande hygienrutiner kan leda till. Författarna påpekar även att ökade 

kunskaper om basala hygienrutiner i kommunalt äldreboende och privata boendeformer är 

nödvändigt. Enligt Takahashi m.fl. (2009) har vårdpersonalens dåliga följsamhet till 

handhygien lett till att smittspridningen av bakterier har blivit ett allt större problem inom 

hemsjukvården. Studien visade även att vårdpersonalens kunskaper gällande smittvägar 

varierade och att endast hälften av deltagarna visade sig ha kunskap om smittvägarna för 

MRSA. För att vårdhygienen skall bli bättre krävs det att vårdpersonalen förbättrar 

följsamheten och enligt författarna är detta en stor utmaning. Träning och utbildning gällande 

handdesinfektion är enligt Widmer m.fl. (2007) därför nödvändigt för att en korrekt 

handhygien ska kunna utföras. 

 

1.7 Lagar och riktlinjer 

I lagar och riktlinjer finns sjuksköterskans skyldigheter och ansvarsområden inom vård 

verksamheten beskrivna. I Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) står det att vården skall vara 

av god hygienisk standard samt att personalen ska tillgodose patientens säkerhet (Svensk 

författningssamling [SFS] 2009). Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens 

område (1998:531) beskriver även att hälso- och sjukvårdpersonalen har skyldigheter att 

arbeta i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. I kompetensbeskrivningen för 

legitimerad sjuksköterska beskrivs sjuksköterskans ansvar att handleda, informera och utbilda 

medarbetare samt att utforma omvårdnadsarbetet utifrån bästa tillgängliga kunskap 
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(Socialstyrelsen 2005). Enligt International Council of Nurses etiska kod (2007) beskrivs 

sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden, dessa är att främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. I koden beskrivs också riktlinjer för etiskt 

handlande. En av riktlinjerna för etiskt handlande lyder: ”Sjuksköterskan ingriper på lämpligt 

sätt för att skydda enskilda individer, familjer och samhälle när deras/dess hälsa är hotad av 

medarbetare eller andra personers handlande”(International Council of Nurses 2007, s.5). 

 

1.8 Problemformulering 

Äldre människor har ett nedsatt immunförsvar, vilket kan leda till en ökad känslighet för 

infektioner (Larsson & Rundgren 2003). Inom hemtjänsten vårdas många äldre med olika 

sjukdomar, enligt Bondevik och Nygaard (2005) kan dessa sjukdomar leda till ett ytterligare 

nedsatt immunförsvar och därmed öka risken att insjukna av patogena bakterier. Då det har 

skett en ökad spridning av multiresistenta bakterier och eftersom den främsta åtgärden för att 

förhindra smittspridning är basala hygienrutiner, anser författarna det viktigt att belysa detta 

område och undersöka omvårdnadspersonalens kunskapsnivå och följsamhet. 

 

1.9 Syfte 

Syftet med denna beskrivande och jämförande studie var att undersöka kunskaper och 

följsamhet till basala hygienrutiner hos hemtjänstens undersköterskor och vårdbiträden, samt 

deras kunskaper angående den vanligaste smittvägen inom vården. 

 

1.10 Frågeställningar 

 Vilka kunskaper har undersköterskor och vårdbiträden om basala hygienrutiner? 

 Vilken följsamhet har undersköterskor och vårdbiträden till basala hygienrutiner? 

 Har undersköterskor och vårdbiträden kännedom om den vanligaste smittvägen inom 

vården? 

 Finns det någon skillnad mellan undersköterskor och vårdbiträden i kunskap och 

följsamhet gällande basala hygienrutiner samt kännedom om den vanligaste 

smittvägen inom vården? 
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2. Metod 

2.1 Design 

En empirisk tvärsnittsstudie valdes med en deskriptiv och komparativ ansats. Med enkäter 

undersöktes kunskaperna och följsamheten till basala hygienrutiner hos undersköterskor och 

vårdbiträden i hemtjänsten, samt om kännedom fanns angående den vanligaste smittvägen 

inom vården. 

 

2.2 Undersökningsgrupp och urvalsmetod 

Undersökningsgruppen för enkätstudien var undersköterskor och vårdbiträden som arbetade 

inom hemtjänsten i en kommun i Mellansverige. Fyra hemtjänstgrupper med sammanlagt 96 

respondenter ingick i studien, detta för att få en spridning och ett så tillförlitligt resultat som 

möjligt. Hemtjänstgrupp A bestod av 27 undersköterskor och vårdbiträden, hemtjänstgrupp B 

av 33 undersköterskor och vårdbiträden, hemtjänstgrupp C av 78 undersköterskor och 

vårdbiträden och hemtjänstgrupp D av 48 undersköterskor och vårdbiträden. Respondenter till 

enkätstudien rekryterades genom ett bekvämlighetsurval och rekryteringen skedde med hjälp 

av verksamhetscheferna. 

 

Tabell 1 Redovisning av demografisk data 

Variabel    Frekvens  Procent 

 

Män     4    4,1  

Kvinnor   92  95,9 

Vårdbiträde   66  69,1 

Undersköterska  30  30,9 

 

Antal år på nuvarande 

befattning 
0- 9   51  52,6 

10- 19   21  21,6 

20- 29   22  23,7 

>30     2    2,1 

 

Antal år inom vården totalt 
0- 9   31  32 

10- 19   24  24,7 

20- 29   33  35,1 

>30     8    8,2 
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2.3 Hantering av bortfall 

Målet var att få minst 50 enkäter besvarade. Till hemtjänstgrupp A respektive B levererades 

25 enkäter. I hemtjänstgrupp A arbetade 27 undersköterskor och vårdbiträden, i denna grupp 

blev 17 enkäter besvarade. Hemtjänstgrupp B bestod av 33 undersköterskor och vårdbiträden, 

i denna grupp besvarades 19 enkäter. Bortfallet i de båda grupperna skedde på grund av att 

många var lediga under den tid då enkäterna fanns tillgängliga. I hemtjänstgrupp C arbetade 

78 undersköterskor och vårdbiträden, 70 enkäter delades ut, men endast 34 enkäter 

besvarades. Bortfallet skedde på grund av att enkäterna missades att delas ut vid ett tillfälle.  I 

hemtjänstgrupp D arbetade sammanlagt 48 undersköterskor och vårdbiträden. Fyrtioåtta 

enkäter delades ut, varav 26 blev besvarade. Det interna bortfallet redovisas i resultatet, där 

det är relevant. 

 

2.4 Datainsamlingsmetod 

Frågeställningarna besvarades genom en empirisk studie där en enkät valdes som 

datainsamlingsmetod. Ett befintligt mätinstrument från tidigare studier användes. Enkäten var 

utformad av den medicinskt ansvariga sjuksköterskan Ulla Lönn inom Norrmalms 

Stadsdelsförvaltning i Stockholm. Hon gav sitt tillstånd att använda enkäten som 

mätinstrument i denna studie. Den ursprungliga enkäten, innehållande 21 frågor, undersökte 

omvårdnadspersonalens kunskaper och följsamhet till basala hygienrutiner. Ytterligare en 

fråga formulerades av författarna i föreliggande studie, för att undersöka om kännedom fanns 

angående den vanligaste smittvägen inom vården. Några av frågorna lydde: tvättar du 

händerna före varje omvårdnadstillfälle, tvättar du händerna efter varje omvårdnadstillfälle, 

får du ha ringar, armband och armbandsklocka när du utför omvårdnadsarbete, finns det 

desinfektionsmedel lätt tillgängligt för alla i omvårdnadspersonalen. Frågorna var 

formulerade med fasta svarsalternativ, förutom i två av frågorna där det fanns möjlighet att ge 

egna kommentarer till svaret. I slutet av enkäten fanns möjlighet för respondenterna att skriva 

egna kommentarer. Enkäten inleddes med en demografisk del, med fyra frågor angående kön, 

yrke, antal år på den nuvarande befattningen samt antal yrkesverksamma år inom vården 

totalt. Enkätens validitet och reliabilitet var inte testad, men den har använts i fyra tidigare 

studier, inom äldreomsorgen (äldreboende och hemtjänst) och handikappomsorgen. 
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2.5 Tillvägagångssätt 

En tillståndsansökan med information om studiens syfte och tillvägagångssätt delades ut till 

verksamhetscheferna genom ett personligt besök på arbetsplatsen. Muntligt och skriftligt 

tillstånd att genomföra studien inhämtades av författarna från respektive verksamhetschef. 

Från början var planen att även enkäterna skulle delas ut och samlas in direkt vid ett 

personligt besök på hemtjänstgruppernas arbetsplatsträffar. Då detta var svårt att genomföra 

skickades istället 25 enkäter vardera ut till verksamhetscheferna för hemtjänstgrupp A 

respektive B. Cheferna meddelades i försändelsen att de hade en vecka på sig att besvara 

enkäterna innan de skulle samlas in för sammanställning av författarna. I hemtjänstgrupp A 

delades enkäterna ut på morgonmötet av en medarbetare till verksamhetschefen. I 

hemtjänstgrupp B delades enkäten ut personligen till varje medarbetare som arbetade under de 

dagar då enkäten var till deras förfogande. Sammanlagt 118 enkäter levererades genom ett 

personligt besök till verksamhetscheferna på hemtjänstgrupp C (70 enkäter) och D (48 

enkäter). Datum för insamling av enkäterna bestämdes gemensamt på plats. Hemtjänstgrupp 

C består av tre olika hemtjänstgrupper som arbetar på olika områden men som är verksamma i 

samma lokaler och som har samma chef. Enkäterna skulle de följande dagarna delas ut av 

chefen till personalen vid olika arbetsplatsträffar, men detta glömdes bort vid ett av tillfällena. 

I hemtjänstgrupp D levererades enkäterna personligen till verksamhetscheferna, som sedan 

delade ut enkäterna vid en arbetsplatsträff, enkäterna fanns även tillgängliga för personalen i 

personalrummet för att alla skulle ha en möjlighet att delta. Hemtjänstgrupp D består av två 

olika hemtjänstgrupper som arbetar på olika områden, men som är verksamma i samma 

lokaler. Verksamhetscheferna ansvarade för att enkäterna samlades in. Deltagarna fick 

information om studien genom ett informationsbrev som levererades i samband med enkäten. 

 

2.6 Metod för analys av data 

Bearbetning av den insamlade datan gjordes i statistikprogrammet SPSS. En beskrivande och 

jämförande statistisk analys gjordes med Chi- 2 test och presenterades i frekvenstabeller och 

stapeldiagram. 

 

2.7 Forskningsetiska överväganden 

En ansökan om tillstånd att genomföra studien skickades ut till verksamhetscheferna. I ett 

informationsbrev som medföljde enkäten, informerades deltagarna om studiens syfte, 

tillvägagångssätt, frivillighet att delta, anonymitet och konfidentialitet. 
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3. Resultat 

Resultatet i denna studie presenteras i löpande text, frekvenstabeller och stapeldiagram. 

Resultatet är indelat i tre olika områden där kunskaper om basala hygienrutiner, följsamheten 

till basala hygienrutiner samt kunskapen om den vanligaste smittvägen inom vården 

presenteras. Statistiskt signifikanta skillnader mellan undersköterskor och vårdbiträden 

beskrivs i löpande text. 

 

3.1 Undersköterskornas och vårdbiträdenas kunskaper gällande basala hygienrutiner 

Resultatet visade att 36,7% av undersköterskorna och 16,7% av vårdbiträdena inte hade fått 

information om basala hygienrutiner. En viss skillnad kunde påvisas mellan undersköterskor 

och vårdbiträden, dock ingen signifikant skillnad. Båda grupperna visade sig ha goda 

kunskaper om att basala hygienrutiner alltid ska efterföljas, endast 13,3% av 

undersköterskorna och 12,1% av vårdbiträdena svarade ”vet ej”.  En statistisk signifikant 

skillnad (p=0,05) påvisades mellan undersköterskor och vårdbiträden i frågan om vilka 

områden som ingår i begreppet basala hygienrutiner, där vårdbiträdena visade sig ha högre 

kunskaper i jämförelse med undersköterskorna. Denna fråga hade nio olika svarsalternativ, 

fyra av dessa var rätt. Endast de respondenter som hade kryssat i de fyra rätta 

svarsalternativen fick godkänt. Många hade kryssat i fler än fyra alternativ och fick därför då 

inte rätt på denna fråga.  Kommentarer som gjordes om begreppet basal var att det uppfattades 

som krångligt och att många inte visste vad det innebar. Kunskapen om att smycken på 

händer och armar inte ska användas i omvårdnadsarbete var mycket god hos både 

undersköterskor och vårdbiträden. Gällande användning av nagellack i vården, visade 

resultatet att 93,3% av undersköterskorna och 77,3% av vårdbiträdena, hade kännedom om att 

detta inte ska användas (se tabell 2). 
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Tabell 2 Redovisning av undersköterskornas och vårdbiträdenas kunskaper gällande basala hygienrutiner 

Variabler   USK (n= 30) VBT(n= 66) Bortfall* p-värde 

                                                                                 (%)                    (%) 

Har din nuvarande arbetsgivare 

informerat dig om de basala  

hygienrutinerna, så kallad 

barriärvård? 

Ja   60,0 63,6 4 0,063 

Nej   36,7 16,7 

Vet ej     3,3 13,6 

När ska man arbeta efter rutinerna 

för basal hygien? 

Alltid   80,0 84,8 3 0,319 

Vid vissa tillfällen    3,3      0 

Vid MRSA        0      0 

Vet ej   13,3 12,1 

Kryssa för vilka nedanstående 

områden som ingår i begreppet 

basala hygienrutiner? 

Rätt svar (handtvätt,  handdesinfektion,  13,3 30,3 10 0,05 

plastförkläde, arbetskläder) 

Fel svar   80,0 57,6 

Får du ha ringar, armband och  

armbandsklocka när du utför 

omvårdnadsarbete? 

Ja        0   3,0 1 0,314 

Nej   96,7 92,4 

Vet ej        0   4,5 

Får man använda färgat nagellack 

när man arbetar? 

Ja        0   4,5 2 0,083 

Nej   93,3 77,3 

Vet ej     3,3 16,7 

 

 

USK= Undersköterskor 

VBT= Vårdbiträden 

* Antal frågor 

n = antal respondenter 

 

3.2 Undersköterskornas och vårdbiträdenas följsamhet till basala hygienrutiner 

Följsamheten till handtvätt både före och efter ett omvårdnadstillfälle var hög, hos båda 

undersökningsgrupperna.  Endast 6,1 % av vårdbiträdena och ingen av undersköterskorna 

uppgav att de tvättade händerna ”endast vid synlig smuts” före ett omvårdnadstillfälle, 

resultatet visade sig vara likvärdigt efter ett omvårdnadstillfälle, då 0 % av undersköterskorna 

och 3 % av vårdbiträdena utförde handtvätt endast vid synlig smuts. Följsamheten till 

handdesinfektion efter varje omvårdnadstillfälle visade sig vara hög, då hela 76,7% av 

undersköterskorna och 80,3 % av vårdbiträdena uppgav att de utförde handdesinfektion efter 

varje omvårdnadstillfälle. Däremot visade det sig att endast 46,7% av undersköterskorna och 

54,5% av vårdbiträdena desinficerade händerna före ett omvårdnadstillfälle. Två av 
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respondenterna kommenterade denna fråga, då de påpekade att vissa av vårdtagarna inte tillät 

vårdpersonalen att desinficera händerna före ett omvårdnadstillfälle. Följsamheten till 

användning av handskar var mycket god i samband med personlig hygien, även utförandet av 

handdesinfektion efter användning av handskar visade sig vara hög. Gällande följsamhet 

framkom ingen statistisk signifikant skillnad mellan undersköterskor och vårdbiträden (se 

tabell 3). 

Tabell 3 Redovisning av undersköterskornas och vårdbiträdenas följsamhet gällande handhygien. 

Variabler   USK (n= 30) VBT (n= 66) Bortfall* p-värde 

                                                                                   (%)                   (%) 

 

Tvättar du händerna före 

 varje omvårdnadstillfällen?   

Ja   73,3 66,7 2 0,376 

Nej   26,7 24,2 

Endast vid synlig smuts       0   6,1 

Tvättar du händerna efter 

varje omvårdnadstillfälle? 

Ja   86,7 83,3 3 0,541 

Nej   13,3   9,1 

Endast vid synlig smuts       0   3,0 

Desinficerar du händerna 

före varje omvårdnadstillfälle? 

Ja   46,7 54,5 2 0,264 

Nej   50,0 42,4 

Endast vid synlig smuts    3,3      0 

Desinficerar du händerna efter 

 varje omvårdnadstillfälle? 

Ja   76,7 80,3 1 0,775 

Nej   20,0 18,2 

Endast vid synlig smuts       0   1,5 

Finns det desinfektionsmedel  lätt 

tillgängligt för alla i omvårdnads- 

personalen? 

Ja   86,7 86,4 1 0,771 

Nej   10,0 12,1 

Vet ej        0   1,5 

Använder du handskar vid  

personlig hygien? 

Ja   96,7 95,5 1 0,243 

Nej        0      0 

Ibland        0   4,5 

Använder du handskar när du 

hjälper en boende att äta? 

Ja     6,7   1,5 3 0,161 

Nej   86,7 97,0 

Desinficerar du händerna efter 

det att du tagit av dig handskarna? 

Ja   80,0 74,2 4 0,583 

Nej   16,7 21,2 
 

USK= Undersköterskor 

VBT= Vårdbiträden 

* Antal frågor 

n = antal respondenter 
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Undersökningen visade att endast 3,3 % av undersköterskorna och 3 % av vårdbiträdena alltid 

använder engångsplastförkläde eller skyddsrock i samband med personlig hygien. De flesta av 

deltagarna svarade att de använder engångsplastförkläde eller skyddsrock ibland, vissa hade 

skrivit kommentaren ”vid dusch” på denna fråga. Tabell fyra visar även att en hög andel 

aldrig använder sig av köksförkläde i samband med hantering av mat eller livsmedel. 

Gällande arbetskläder, svarade de flesta av respondenterna att arbetsgivaren tillhandahöll 

dessa och att tvätt skedde både på arbetet och i hemmet. Ingen statistisk signifikant skillnad 

mellan undersköterskor och vårdbiträden kunde påvisas (se tabell 4). 

 

Tabell 4 Redovisning av undersköterskornas och vårdbiträdenas följsamhet till skyddskläder samt användning 

och hantering av arbetskläder 

Variabler   USK (n=30) VBT (n= 66) Bortfall* p- värde 

                               (%)                   (%) 

Använder du plastförkläde/skyddsrock 

 i samband med att du hjälper den boende  

med personlig hygien? 

Alltid     3,3   3,0 1 0,994 

Ibland   80,0 83,3  

Aldrig   13,3 13,6 

Använder du köksförkläde i samband med 

att du hanterar mat/livsmedel? 

Alltid        0   1,5 2 0,791 

Ibland   20,0 21,2 

Aldrig   76,7 75,8 

Tillhandahåller arbetsgivaren dina  

arbetskläder? 

Ja   90,0 98,5 1 0,167 

Nej     6,7   1,5 

Var tvättar du dina arbetskläder? 

På arbetet   36,7 56,1 2 0,235 

I hemmet   43,3 30,3 

Både på arbetet och i hemmet  16,7 12,1 

 

USK= Undersköterskor 

VBT= Vårdbiträden 

*Antal frågor 

n= antal respondenter 
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3.3 Undersköterskornas och vårdbiträdenas kunskaper om den vanligaste smittvägen 

inom vården 

Resultatet på frågan om vilken den vanligaste smittvägen inom vården är, visade att 69,7% 

av vårdbiträdena och 83,3% av undersköterskorna hade kunskap om att den vanligaste 

smittvägen inom vården är via personalens händer. Endast 25,8% av vårdbiträdena och 

13,3% av undersköterskorna hade angivit fel svar i enkäten.  Ingen statistisk signifikant 

skillnad mellan grupperna kunde påvisas (se fig. 1). 

 

Vilken är den vanligaste smittvägen inom vården? 

 

Figur 1 Redovisning av undersköterskornas och vårdbiträdenas kunskaper om den vanligaste smittvägen inom 

vården. 

 

3.4 Skillnader mellan undersköterskor och vårdbiträden 

Endast en statistisk signifikant skillnad kunde påvisas mellan undersköterskor och 

vårdbiträden. Vårdbiträdena visade sig ha bättre kunskaper i jämförelse med undersköterskor 

gällande vilka områden som ingår i begreppet basala hygienrutiner. Gällande övriga frågor 

kunde inga statistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna påvisas. 
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4. Diskussion 
 

4.1 Huvudresultat 

Resultatet visade att undersköterskornas och vårdbiträdenas följsamhet till handhygien efter 

ett omvårdnadstillfälle var hög gällande både handtvätt och handdesinfektion. Över hälften av 

de båda undersökningsgrupperna tvättade händerna både före och efter ett 

omvårdnadstillfälle. Gällande handdesinfektion visade det sig att undersköterskor och 

vårdbiträden desinficerade händerna mer ofta efter ett omvårdnadstillfälle i jämförelse med 

innan. Följsamheten till användning av handskar vid personlig hygien var mycket bra. Över 

hälften av de båda undersökningsgrupperna hade fått information om basala hygienrutiner, 

visste när basala hygienrutiner skulle efterföljas samt att smycken och nagellack inte ska 

användas inom vården. Frågan gällande vilka områden som ingår i begreppet basala 

hygienrutiner, visade det sig att kunskaperna hos båda grupperna var låga, men att 

vårdbiträdenas kunskaper var signifikant bättre (p=0,05) än undersköterskornas i denna fråga. 

Gällande följsamheten till plastförkläde eller skyddsrock i samband med personlig hygien, 

visade att de flesta av respondenterna endast använde plastförkläde/skyddsrock ibland. 

Resultatet visade även att de flesta av respondenterna använde sig av arbetskläder som 

tillhandahölls av arbetsgivaren, men att många tvättade arbetskläderna både på arbetet och i 

hemmet. Personalens kunskaper om den vanligaste smittvägen visade sig vara god. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visade att följsamheten till handtvätt före ett omvårdnadstillfälle var hög och att 

handtvätt efter ett omvårdnadstillfälle var mycket hög, hos båda undersökningsgrupperna. 

Liknande resultat framkom även i en studie gjord av Wolf m.fl. (2008) som visade att 

deltagarnas följsamhet till handtvätt var hög och att de mer frekvent tvättade händerna efter 

patientkontakt än före. I studier som gjorts visade det sig dock att handdesinfektionsmedel 

reducerar bakterier mer effektivt i jämförelse med handtvätt (Girou m.fl. 2002, Kampf m.fl.  

2009; Trick m.fl.  2003) och var skonsammare mot huden (Kampf m.fl.  2009). I en studie 

gjord av Larson m.fl. (2003) visade det sig att vårdpersonal hade en högre andel patogena 

bakterier på sina händer och att enbart handtvätt hade en mycket liten påverkan i reduktionen 

av dessa.  Ett flertal studier (Boyce m.fl. 2000, Kampf & Ennen 2006) visade också att 

frekvent handtvätt kan torka ut och irritera huden. Skadad hud kan leda till en ytterligare ökad 

mängd patogena bakterier på händerna och ökar därmed risken att överföra infektioner till 

patienter (Larson m.fl. 2006, Rocha m.fl. 2009). Kampf och Löffler (2007) skrev i sin studie 
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att omvårdnadspersonal ofta väljer att tvätta händerna med tvål och vatten, även vid sådana 

tillfällen då handdesinfektionsmedel borde användas. De påpekade även att 

handdesinfektionsmedel minskar risken för hudirritationer. 

 

I föreliggande studie ansåg 86,7% av undersköterskorna och 86,4% av vårdbiträdena att 

desinfektionsmedel fanns lättillgängligt för alla i omvårdnadspersonalen, trots detta var det 

endast hälften av omvårdnadspersonalen som utförde handdesinfektion före ett 

omvårdnadstillfälle. Hela 80 % av undersköterskorna och 84,8% av vårdbiträdena hade 

kännedom om att man alltid ska arbeta efter de basala hygienrutinerna. En hög andel hade 

alltså kunskapen om att basala hygienrutiner ska efterföljas vid alla omvårdnadstillfällen, 

dock framkom det att många inte hade någon kännedom om vilka områden som ingår i 

begreppet basala hygienrutiner. Detta resultat visade att många i personalen kanske inte hade 

tillräckliga kunskaper om vid vilka tillfällen handtvätt eller handdesinfektion ska utföras. 

Följsamheten till handdesinfektion var dock betydligt bättre efter ett omvårdnadstillfälle, 

likaså följsamheten till handskar vid personlig hygien, vilket är mycket positivt. En tidigare 

studie gjord av Kampf m.fl. (2009) visade att utbildning, samt om handskar fanns 

lättåtkomligt direkt vid en patientsäng, kunde förbättra följsamheten och därmed förhindra 

smittspridning av bakterier. Studien påvisade även att användning av handskar gav ett bättre 

skydd än enbart handtvätt och handdesinfektion. Författarna i föreliggande studie anser det 

viktigt att kännedom finns om vid vilka tillfällen handskar ska bytas, detta skrev även Girou 

m.fl. (2004), som påpekade att handskar ska bytas mellan olika vårdmoment för att förhindra 

smittspridning. 

 

Hela 80 % av undersköterskorna och 83,3 % av vårdbiträdena uppgav att de endast vid vissa 

tillfällen använde sig av engångsplastförkläde eller skyddsrock i samband med personlig 

hygien. Endast 3,3 % av undersköterskorna och 3 % av vårdbiträdena angav att de alltid 

använde engångsplastförkläde eller skyddsrock i samband med personlig hygien. En del av 

respondenterna som hade kryssat för svarsalternativet ”ibland” hade skrivit att de använde 

plastförkläde vid dusch. Detta kan enligt författarna i föreliggande studie tyda på att 

personalen skulle behöva mer utbildning om i vilka situationer och varför plastförkläde ska 

användas. Användning av plastförkläde är viktigt i alla omvårdnadssituationer vid arbete nära 

patient eller patientsäng för att reducera antalet bakterier på kläder och händer (Ericson & 

Ericson 2002). En studie gjord av Gaspard m.fl. (2009) visade att förekomsten av bakterier på 

arbetskläderna minskade betydligt vid användning av plastförkläde. 
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I föreliggande studie ansåg 60 % av undersköterskorna och 63,6 % av vårdbiträdena att de fått 

information angående basala hygienrutiner, 36,7% av undersköterskorna och 16,7% av 

vårdbiträden hade inte erhållit någon information. I en studie gjord av Creedon (2003) var 

syftet att observera vårdpersonalens följsamhet till handhygien i samband med patientkontakt, 

både före och efter utbildning. Det visade sig att personalens kunskaper om riktlinjerna för 

handtvätt var goda. 79 % av personalen hade goda kunskaper innan utbildningen 

genomfördes, men efter utbildningen hade samtliga av deltagarna förbättrat sina kunskaper. 

 

Resultatet i föreliggande studie visade att både undersköterskor och vårdbiträden var mycket 

medvetna om att ringar, armband och armbandsklocka samt nagellack inte får användas vid 

omvårdnadsarbete, vilket är ett mycket positivt resultat. En studie gjord av Trick m.fl. (2003) 

visade att då ringar inte används inom vården minskar risken för kontaminerade händer. 

 

4.3 Metoddiskussion 

Enkäten som använts i den föreliggande studien var inte testad gällande validitet och 

reliabilitet, dock hade den använts i fyra tidigare studier. Den ursprungliga enkäten, var gjord 

av Ulla Lönn som arbetar inom Norrmalms stadsdelsförvaltning i Stockholm. I de tidigare 

studier som gjorts var undersökningsgrupperna omvårdnadspersonal, sjuksköterskor och 

paramedicinare. Paramedicinare inkluderar exempelvis arbetsterapeuter, sjukgymnaster och 

dietister.  I denna enkätstudie valdes endast undersköterskor och vårdbiträden inom 

hemtjänsten, då syftet med studien var att undersöka om behov av ökad kunskap gällande 

basala hygienrutiner behövs hos dessa yrkeskategorier. Inga övriga inklusionskriterier 

användes.  

 

I resultatet redovisades antal bortfall per fråga. Bortfallet på fråga sju gällande vilka områden 

som ingår i begreppet basala hygienrutiner var stort. En del av respondenterna hade i slutet av 

enkäten kommenterat denna fråga, då de ansåg att begreppet ”basal” var mycket 

svårförståeligt. Om respondenterna inte förstod ordet basal kunde det tyda på en okunskap om 

vad basala hygienrutiner innebär, det är även möjligt att ordet ”basal” inte förekommit i 

utbildningen gällande hygienrutiner. Frågan saknade också svarsalternativet ”vet ej”. Utan 

detta svarsalternativ, var det svårt att avgöra om respondenterna saknade kunskap om basala 

hygienrutiner eller om de avsiktligen valde att inte besvara denna fråga. Svarsalternativet ”vet 

ej” hade kanske kunnat förhindra det stora interna bortfallet på denna fråga. Fråga sju innehöll 
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nio olika svarsalternativ, men endast fyra av dessa ingick i begreppet basala hygienrutiner. De 

respondenter som hade kryssat i fler än fyra alternativ fick fel på denna fråga även om de hade 

svarat rätt på vissa. I efterhand har författarna funderat på om denna fråga hade kunnat 

bearbetas på något annat sätt och därmed gett ett mer tillförlitligt resultat. Författarna undrar 

även om det kan vara möjligt att respondenterna missuppfattat denna fråga, kanske trodde de 

att de skulle besvara vid vilka tillfällen basala hygienrutiner ska utföras och inte vad som 

ingår i begreppet basala hygienrutiner. 

 

Det stora bortfallet som skedde generellt, visade sig i många hemtjänstgrupper bero på att 

många av personalen var lediga under de dagar då enkäten fanns tillgänglig samt att enkäterna 

vid ett tillfälle glömdes bort att delas ut. Bortfallet kan också tyda på att det var många som 

inte ville besvara enkäten eller att tiden då enkäten fanns till deras förfogande inte var 

tillräcklig. 

 

Frågan gällande om handdesinfektionsmedel fanns lättillgängligt för alla i 

omvårdnadspersonalen, ansåg författarna vara en otydlig fråga, då ordet lättillgängligt kunde 

definieras på olika sätt. Desinfektionsmedel som förvaras i en bil eller desinfektionsmedel 

som finns lättåtkomligt för alla på arbetsplatsen kan anses vara lättillgängligt. Detta behöver 

dock inte betyda att det finns lättillgängligt i vårdtagarnas hem, vilket är av största vikt för att 

kunna förhindra smittspridning. 

 

Möjligtvis kunde en observationsstudie ha gett ett mer tillförlitligt resultat. Enligt tidigare 

studier inom detta område (Jenner m.fl. 2006, O´Boyle m.fl. 2001) då enkäter samt 

observationsstudier användes som datainsamlingsmetod, visade det sig att respondenterna ofta 

överskattade sig själva i enkäten och därför skulle en observationsstudie troligtvis ha gett ett 

mer trovärdigt resultat, då det hade gett en möjlighet att följa personalen under deras 

omvårdnadsarbete. Författarna i den föreliggande studien anser även att resultatet i denna 

studie kunde ha påverkats negativt, då verksamhetscheferna samlade in enkäterna. Alla 

respondenter svarade kanske inte helt sanningsenligt eftersom verksamhetschefen samlade in 

enkäterna och därför hade möjlighet att ta del av de besvarade frågorna. Författarna anser 

därför att det hade varit lämpligare om enkäterna delades ut och samlades in av de som 

genomförde studien. I den föreliggande studien var detta mycket svårt att genomföra, på 

grund av att många av hemtjänstgrupperna inte kunde avsätta någon tid för detta. 
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I hemtjänstgrupp D fanns enkäterna tillgängliga för personalen i personalrummet. Detta kan 

ha påverkat trovärdigheten i resultatet, då respondenterna kanske inte besvarade enkäten 

enskilt, utan samarbetade med andra. Möjligtvis skulle författarna tydliggjort för 

verksamhetscheferna att enkäterna skulle besvaras enskilt. 

 

4.4 Allmän diskussion 

För att kunskapen och följsamheten till basala hygienrutiner inom hemtjänsten ska förbättras 

behövs kontinuerlig information och utbildning (Creedon 2005, Helms m.fl. 2010, Huang & 

Wu 2008) till både befintlig och nyanställd personal (Takahashi m.fl. 2009). Även information 

till vårdtagare är nödvändigt, då det kan vara många som inte har någon förståelse för varför 

basala hygienrutiner måste efterföljas. Några av respondenterna i föreliggande studie 

kommenterade att vårdtagarna inte ville att personalen skulle använda sig av exempelvis 

handskar och handdesinfektionsmedel vid omvårdnadsarbete. Enligt författarna tyder detta 

eventuellt på en okunskap hos vårdtagarna och att vårdtagarna uppfattar detta som en 

kränkande handling. 

 

Tidigare studier (Jenner m.fl. 2006, Wolf m.fl. 2008) visade att följsamheten till handhygien 

var bättre efter ett omvårdnadstillfälle i jämförelse med innan ett omvårdnadstillfälle, vilket 

även föreliggande studie påvisade. Kanske kan dessa resultat vara orsakade av bristfällig 

kunskap gällande vårdhygien, vilket kunde ha lett till att vårdpersonalen i mindre utsträckning 

desinficerade händerna före ett omvårdnadstillfälle och att handdesinfektion främst utfördes i 

efterhand för att skydda sig själv. 

 

Endast en statistiskt signifikant skillnad kunde påvisas mellan undersköterskor och 

vårdbiträden, då det visade sig att vårdbiträdenas kunskaper var bättre gällande vilka begrepp 

som ingår i basala hygienrutiner. Då undersköterskor har mer utbildning än vårdbiträden, 

ställde sig författarna därför frågande till vad detta kunde bero på. Kanske hade vårdbiträdena 

nyligen erhållit information om basala hygienrutiner eller så mätte kanske inte frågan det den 

var avsedd att mäta. 

 

Slutsatsen var att begreppet basala hygienrutiner måste tydliggöras och att mer information 

behövs om vid vilka tillfällen händerna ska tvättas eller desinficeras. Ytterligare information 

behövs även om varför och vid vilka tillfällen plastförkläde eller skyddsrock ska användas. 
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Författarnas förhoppning med examensarbetet var att öka kunskaperna hos 

omvårdnadspersonal och verksamhetschefer om bakteriernas smittspridning, basala 

hygienrutiner, samt vilka konsekvenser som kan uppstå om dessa inte efterföljs. Detta kan 

leda till att det kliniska arbetet förbättras och spridningen av multiresistenta bakterier minskar, 

vilket kan ge en ökad patientsäkerhet. Förhoppningarna var även att kunskaperna kan leda till 

en förbättrad följsamhet samt en förbättrad information om basala hygienrutiner till både 

vårdtagare, anställda och nyanställd personal.  

 

Ytterligare forskning inom området skulle behövas. Författarna anser att en 

observationsstudie skulle vara intressant att genomföra, det skulle även vara intressant att 

mäta kunskaperna och följsamheten till basala hygienrutiner före och efter ett 

utbildningstillfälle. 
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