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Sammanfattning
Bakgrund: Basala hygienrutiner ska enligt Socialstyrelsen tillämpas för att förebygga 

vårdrelaterade infektioner (VRI). VRI är ett hot mot patientsäkerheten och kan medföra ökat 

lidande för patienten och ökade kostnader för samhället.

Syfte: Att undersöka följsamhet till basala hygienrutiner inom ambulanssjukvård i ett antal utvalda 

omvårdnadssituationer. 

Metod: En deskriptiv kvantitativ studie där data inhämtades genom strukturerad observation. 

Bekvämlighetsurval tillämpades och totalt 68 observationer gjordes på två ambulansstationer inom 

samma landsting. 

Huvudresultat: Följsamhet till basala hygienrutiner varierade, med högst följsamhet till rutinen om 

kort eller uppsatt hår (87%) samt till användning av handskar (87%). Lägst följsamhet observerades 

till rutinen om handdesinfektion före patientnära arbete eller användning av handskar (1%). Inte vid 

någon observation (0%) visades följsamhet till samtliga sju basala hygienrutiner som undersöktes. 

Slutsats: Att brister av varierande grad fanns i följsamhet till basala hygienrutiner. Särskilt stor 

förbättringspotential visade de basala hygienrutinerna gällande handdesinfektion före och efter 

patientnära arbete eller användning av handskar. Bristerna i följsamhet till basala hygienrutiner kan 

leda till brister i patientsäkerhet i form av en risk att patienter drabbas av VRI och ökat lidande. 

Orsakerna till resultatet kan troligtvis ligga både på individnivå och organisationsnivå vilket gör det 

särskilt angeläget att resultatet diskuteras i berörda verksamheter samt fortsatta studier.

Nyckelord: hygien, prehospital akutsjukvård, ambulanser, vårdrelaterad infektion, patientsäkerhet



Abstract
Background: According to the Swedish National Board of Health and Welfare, compliance to 

hygiene routines is important to prevent healthcare-associated infections (HCAI). HCAI are a threat 

to patient safety and may increase patient suffering and costs for the society.

Aim: To describe compliance to hygiene routines within ambulance care in a number of given 

situations.

Method: A descriptive quantitative study with data collection through structured observation. 

Convenience sampling was used and 68 observations in total were made on two ambulance stations. 

Main result: Varying compliance to hygiene routines was found, with highest compliance to the 

routine stating that hair should be short or up (87%) and the routine about use of gloves (87%). The 

lowest compliance was found to the routine about hand disinfection before patient contact or glove 

use (1%). No observation showed compliance to all seven hygiene routines covered by the study. 

Conclusion: That compliance with hygiene routines has shortcomings, especially regarding hand 

disinfection, which may lead to weak patient safety through a risk of HCAI and patient suffering. 

The shortcomings are probably grounded both on an individual and an organisational level which 

makes discussion of the subject in affected organisations and further studies important.

Keywords: hygiene, emergency medical services, ambulances, cross infection, patient safety
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1 Introduktion
Följsamhet till basala hygienrutiner är en viktig del av omvårdnadsarbetet för att förebygga 

vårdrelaterade infektioner (VRI) (Moret et al. 2004, Allegranzi & Pittet 2009, Mears et al. 2009, 

Yngström et al. 2011). Trots ett omfattande arbete från Socialstyrelsen, vårdgivare, m.fl. för att 

förebygga vårdrelaterade infektioner utgör dessa fortfarande ett hot mot patientsäkerheten 

(Socialstyrelsen 2004, Socialstyrelsen 2006, Yngström et al. 2011). Enligt Socialstyrelsen (2006) 

drabbas ca 10% av alla patienter som vårdas på sjukhus av VRI. Inom vården generellt, 

förekommer brister i följsamhet till basala hygienrutiner (Socialstyrelsen 2007a, Eveillard et al. 

2011, Yngström et al. 2011) och det går därför inte att utesluta att brister förekommer även inom 

ambulanssjukvården. 

Emanuelsson et. al (2012) konstaterade i en nyligen publicerad observationsstudie utförd inom 

ambulanssjukvården i Värmland att följsamheten till basala hygienrutiner var låg. Endast i 3% av 

observationerna följde ambulanspersonalen samtliga basala hygienrutiner, vilket de menar kan vara 

en följd av att förutsättningarna ser annorlunda ut inom ambulanssjukvård än vid sjukhusvård. 

Utöver Emanuelsson et. al (2012) studie tycks kunskapen inom detta område vara begränsad till 

uppsatser på C- och D-nivå (Berglund & Lindvall 2009, Lindeberg & Neptin 2010, Burman & 

Lanzky-Otto 2012). Denna brist på kunskap gör en studie kring följsamhet till basala hygienrutiner 

inom ambulanssjukvården angelägen.

1.1 Vårdrelaterade infektioner

För att motverka VRI ska enligt Socialstyrelsen basala hygienrutiner tillämpas inom verksamhet 

som omfattas av Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) (Socialstyrelsen 2006).

Socialstyrelsen definierar en vårdrelaterad infektion så här:

”Varje infektionstillstånd som drabbar patient till följd av vård, undersökning eller behandling inom 

hälso- och sjukvården eller tandvård oavsett om det sjukdomsalstrande ämnet tillförs i samband 

med vården eller härrör från patienten själv samt oavsett om infektionstillståndet yppas under eller 

efter vårdtillfället. Med vårdrelaterad infektion avses även infektionstillstånd som personal ådragit 

sig till följd av arbetet” (Socialstyrelsen 2006, s. 19). 
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Den vanligaste av alla smittvägar är kontaktsmitta via händerna. Det är därför av högsta vikt att 

desinfektera händer kontinuerligt under vårdtillfället samt före och efter varje vårdtillfälle 

(Socialstyrelsen 2006). Om basala hygienrutiner efterlevs så kan VRI och patientlidande till stor del 

undvikas samtidigt som vårddygn och pengar sparas in (Moret et al. 2004, Socialstyrelsen 2006, 

Yngström et al. 2011). Trots detta är problemet med VRI relativt konstant i alla industrialiserade 

länder (Yngström et al. 2011). En VRI förlänger vårdtiden med ca 4 dagar per patient 

(Socialstyrelsen 2006). År 2002 så kostade ett vårddygn 7 373 kr och 500 000 extra vårddygn 

beräknades belasta sjukvården i Sverige på grund av VRI. Det innebar en merkostnad på 3,7 

miljarder kr (Socialstyrelsen 2006). Ur ett globalt perspektiv visade en undersökning år 2005 att 1,4 

miljoner patienter drabbades av VRI (Randle 2011). 

För patienten innebär VRI bekymmer, utökat lidande och kan orsaka misstro gentemot vården 

(Socialstyrelsen 2006, Burnett et al. 2009). I värsta fall blir konsekvensen att patienten avlider. En 

genomgång av dödlighet och VRI visar att VRI var direkt orsak till patientens död i 0,9% av 

dödsfallen medan det bidragit till patientens död i 2,7% av fallen (Socialstyrelsen 2006). 

1.2 Basala hygienrutiner

Socialstyrelsens definition av ”basala hygienrutiner” är rutiner som utförs i syfte att minska 

spridningen av smitta och begränsa risken för VRI (Socialstyrelsen 2004, Socialstyrelsen 2006). 

Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2007:19 (Socialstyrelsen 2007b) för tillämpning av basala 

hygienrutiner gäller vid alla former av vård och behandling, oavsett vem patienten är, vilken 

diagnosen är eller vem vårdgivaren är (Socialstyrelsen 2006). Det ansvar som fastställs i 

föreskrifterna rör arbetsklädernas utformning och när dessa skall bytas, förekomst av armbandsur 

och smycken, handtvätt och -desinfektion samt användning av handskar och skyddskläder 

(Socialstyrelsen 2007b).

1.3 Omvårdnad inom ambulanssjukvård

Ambulanssjukvård är enligt Socialstyrelsens termbank ”hälso- och sjukvård som utförs av hälso- 

och sjukvårdspersonal i eller i anslutning till ambulans” (Socialstyrelsen 2008). 

Ambulanssjukvården utför både akuta och mindre brådskande uppdrag. Mindre brådskande uppdrag 

kan exempelvis vara transporter mellan vårdinrättningar (Beillon et al. 2008).
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Den personal som arbetar inom ambulanssjukvården verkar i en miljö som ofta skiljer sig avsevärt 

från sjukhusmiljön. Normalt är en patient och ett vårdteam på två personer, varav en sjuksköterska 

och därmed behörig att ge läkemedel, involverade i vårdsituationen (Socialstyrelsen 2009). Kraven 

på vårdteamet blir höga då de dels måste kunna förhålla sig till patientens symtombild, men även 

skapa trygghet för såväl patient som eventuella närstående och hantera den omgivande miljön med 

risker och hot mot såväl personal som patient. Förmågor som att snabbt växla mellan olika synsätt, 

möta patienten förutsättningslöst, omvärdera tidigare bedömningar samt att improvisera och 

kompromissa blir viktiga (Lankshear et al. 2008). I och med de särskilda förutsättningar som råder 

inom ambulanssjukvården finns en hög risk att fel begås med skador som följd. Trots detta finns 

begränsat med studier utförda som fokuserar på patientsäkerhet specifikt inom ambulanssjukvården 

(Bigham et al. 2011).

År 2010 genomfördes 975 000 uppdrag av ambulanssjukvården till och från olika typer av 

vårdinrättningar där patienters tillstånd har varierat från frisk till allvarligt skadad (SOS Alarm 

2012). De skador och tillstånd som ambulanspersonalen möter kan innefatta blödningar, kräkningar, 

hosta/nysning eller annat vilket gör att de frekvent riskerar utsättas för smitta. Att följa gällande 

rutiner blir därför viktigt i syfte att inte föra vidare smitta från en patient till en annan (Cullen et al. 

2006).

1.4 Teorianknytning

Synen på patientsäkerhet och vårdrelaterade skador har traditionellt sett haft stort fokus på 

individens fel och brister (Leape 2009). Leape menar att utgångspunkten istället bör vara att 

vårdrelaterade skador inte beror på dåliga människor utan på dåliga system som tillåter eventuella 

individuella misstag eller slarv att ske. Således vill han flytta fokus till systemen och dess fel. 

Centrala delar i Leape:s teori om patientsäkerhet är också att kulturen inom vården måste vara 

mindre bestraffande vid misstag, att vården ska bli mera transparent, att patienten snarare än läkare 

och annan personal stå i centrum för vården och att omvårdnaden om patienten bör byggas upp 

utifrån flerprofessionellt teamarbete. Det senare eftersom Leape menar att ansvar är universellt och 

ömsesidigt, inte hierarkiskt som den traditionella synen i hög grad baseras på (Leape 2009).
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1.5 Problemformulering

För att uppnå patientsäkerhet krävs bland annat följsamhet till basala hygienrutiner. Brister i form 

av dålig följsamhet till basala hygienrutiner kan innebära att patienten utsätts för onödigt lidande. 

Socialstyrelsens undersökning ”Vårdhygien i praktiken - En verksamhetstillsyn” (Socialstyrelsen 

2007a) visar att bristande följsamhet till basala hygienrutiner fortfarande är ett problem inom 

sjukvården. Kunskapen om följsamhet till basala hygienrutiner specifikt inom ambulanssjukvården 

är begränsad och det tycks finnas lite vetenskaplig evidens för hur den faktiska följsamheten ser ut. 

För att förbättra kunskapen om detta ter det sig därför relevant att undersöka följsamhet till basala 

hygienrutiner inom ambulanssjukvård.

1.6 Syfte och frågeställningar
Syftet med studien var att undersöka följsamhet till basala hygienrutiner inom ambulanssjukvård i 

ett antal utvalda omvårdnadssituationer.

Frågeställningar:

• Hur ofta utförs handdesinfektion före patientnära arbete samt före användning av handskar inom 

ambulanssjukvården?

• Hur ofta utförs handdesinfektion efter patientnära arbete samt efter användning av handskar inom 

ambulanssjukvården?

• Hur ofta används handskar vid kontakt med eller risk för kontakt med kroppsvätskor inom 

ambulanssjukvården?

• Hur ofta används engångsförkläde av plast eller patientbunden skyddsrock vid risk för att 

arbetskläderna ska komma i kontakt med kroppsvätskor eller biologiskt material inom 

ambulanssjukvården?

• Hur ofta används en kortärmad arbetsdräkt som är synligt ren och torr inom ambulanssjukvården?

• Hur ofta är personalens händer och underarmar fria från ringar, klockor och armband inom 

ambulanssjukvården?

• Hur ofta är personalens hår kort eller uppsatt inom ambulanssjukvården?

• Hur ofta följer ambulanspersonalen samtliga sju basala hygienrutiner samtidigt?
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2 Metod
2.1 Design
Studien är en deskriptiv kvantitativ observationsstudie som genomförts genom strukturerad 

observation. Denna metod lämpar sig för att dokumentera specifika beteenden, ageranden och 

händelser (Polit & Beck 2012).

2.2 Urvalsmetod och undersökningsgrupp
Bekvämlighetsurval med konsekutiv inklusion (Polit & Beck 2012) tillämpades vid urvalet av 

deltagare för observation. Två ambulansstationer valdes genom bekvämlighetsurval ut för studien. 

På station A tjänstgjorde fyra ambulanser och på station B tre ambulanser. I varje bil arbetade två 

personer.

Observatören medföljde första ambulans som fick en körning under de skift då denne var på 

stationen och så snart de återvänt till stationen alternativt akutmottagningen så medföljde 

observatören på nästa utlarmade ambulans. På så vis varierades vilka ambulansbesättningar som 

inkluderades i studien. En följd av urvalsprocessen blev dock att samma person ibland kom att 

observeras flera gånger. 

För att observationer skulle kunna genomföras på en ambulans krävdes att båda 

besättningsmedlemmarna godkänt att delta i studien. Då alla godkände deltagande uppstod dock 

inget bortfall på grund av detta. Två observationer föll däremot bort då observatören vid dessa 

ambulansuppdrag kom så långt ifrån vårdsituationen att ingen observation kunde göras på grund av 

praktiska omständigheter.

2.3 Datainsamlingsmetod
Data samlades in genom strukturerad observation och protokollfördes enligt ”Nationell 

punktprevalensmätning av basala hygienrutiner och klädregler” (Sveriges Kommuner och 

Landsting 2011a). Som hjälp fanns också separata instruktioner för observation som tillhörde 

protokollet (Sveriges Kommuner och Landsting 2011b). Protokollet, som är formulerat utifrån 

Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien inom hälso- och sjukvården m.m. (Socialstyrelsen 

2007b), överensstämmer med föreliggande studies frågeställningar. Det har validerats och används 

nationellt vid mätningar av vårdpersonalens följsamhet till basala hygienrutiner (Hasselqvist 2010, 

Sveriges Kommuner och Landsting 2011a, Sveriges Kommuner och Landsting 2011b).
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2.4 Tillvägagångssätt
Inför studien inhämtades tillstånd från etiska rådet vid Högskolan i Gävle samt från 

verksamhetschefen för ambulanssjukvården i det berörda landstinget. I samråd med 

verksamhetschefen utsågs två ambulansstationer på vilka studien skulle genomföras. Därefter 

inhämtades även tillstånd från berörda stationschefer. 

Varje observationspass började samtidigt som ambulanspersonalen började sitt arbete, kl. 08:00, och 

pågick till kl. 18:00. Detta innebar stationernas dagskift. Före varje arbetspass lämnades muntlig 

och skriftlig information till personalen (se bilaga 1). Personalen fick sedan, efter valfri betänketid, 

välja att godkänna eller avböja deltagande i studien genom att lämna sitt eventuella skriftliga 

godkännande till observatören. Observatören medföljde som tredje person och iakttog personalen i 

arbete. Under ett enskilt ambulansuppdrag gjordes i vissa fall flera observationer, exempelvis kunde 

en observation göras då vårdpersonalen gjorde sin första fysiska kontakt med patienten och sedan 

ytterligare en observation då samma personal skulle sätta en intravenös infart på patienten. Detta 

eftersom den nya situationen då ställde nya hygienmässiga krav. Vid varje sådan observation 

iakttogs samtliga sju variabler.

Författarna till studien agerade observatörer vid tre observationspass vardera, men vid varje tillfälle 

närvarade endast en observatör, och denne deltog inte i det vårdande arbetet i ambulansen. Det 

förekom dock att observatören var behjälplig med att hålla upp dörrar, bära väskor, etc.

De iakttagelser som gjordes under datainsamlingen dokumenterades skriftligt genom ifyllande av 

det observationsprotokoll (Sveriges Kommuner och Landsting 2011a) som tidigare beskrivits. 

Observatörerna var väl inlästa på de exakta kriterier som beskrivs i instruktionerna för att utifrån 

dessa kunna bedöma varje basal hygienrutin omedelbart på plats i ambulansen. Mellan 

observationspassen diskuterade observatörerna också sina bedömningar för att i tveksamma fall 

göra lika bedömning oavsett vem det var som observerade. 

2.5 Dataanalys
Insamlad data summerades för att få fram antalet korrekta respektive inkorrekta ageranden för varje 

iakttagen basal hygienrutin. Utifrån resultatet för varje basal hygienrutin summerades resultaten till 

en sammanställning av samtliga sju basala hygienrutiner. Resultatet presenterades i procentsatser 

och diagram. 
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2.6 Forskningsetiska överväganden
Forskningsetiska rådet vid Högskolan i Gävle gav tillstånd om studiens genomförande. Etiska 

överväganden specifika för denna studie var att vissa uppdrag eller situationer kunde bedömas som 

extra känsliga att observera, till exempel allvarliga olycksfall eller uppdrag/situationer innefattande 

barn. Dock bedömdes att utifrån föreskrifterna kring basala hygienrutiner, som gäller i alla 

vårdsituationer utan undantag, så skulle sådana hänsyn försämra studiens resultat. Istället lades vikt 

vid att observatören alltid, i den mån det var möjligt, skulle observera på distans och hålla avstånd 

till patienten och vårdsituationen. Samtidigt bedömde observatören subjektivt varje enskild 

situation. I de fall där denne trodde att observationen på något sätt väsentligen skulle påverka 

patienten negativt fanns beredskap att avbryta observationen. Undersökningspersonen var i studien 

inte patient, utan vårdpersonal. Ändå förelåg en risk att patienten skulle komma att påverkas 

indirekt genom att en observatör närvarade i och iakttog vårdsituationen. För att undvika 

missförstånd hos övrig personal eller anhöriga och tydliggöra att observatören inte var del av den 

ordinarie ambulansbesättningen bars arbetskläder med texten ”Elev” på rygg och bröst. Patienten 

fick också i de fall det med hänsyn till dennes tillstånd bedömdes möjligt muntlig information om 

observatörens roll som iakttagare i vårdsituationen. 

För deltagande personal, som var de faktiska undersökningsobjekten, kunde en studie som denna 

vara känslig. Risken fanns att personalen vid själva genomförandet kunde uppleva att observatören 

störde arbetet, att patientens integritet, som personalen är satt att värna, kränks eller få känslan av 

att vara bevakad i sitt arbete av någon som söker brister. Dessa eventuella brister skulle i 

förlängningen kunna vara av sådan karaktär att personen känner sig utpekad att inte sköta sitt jobb. 

Information om att allt resultat skulle komma att presenteras så att enskilda personer ej gick att 

identifiera gavs därför. ICNs etiska kod säger att sjuksköterskan ska vara ”aktiv när det gäller att 

utveckla omvårdnad som vilar på evidensbaserad kunskapsgrund” (International Council of Nurses 

2005, s. 5). Således torde det ligga i sjuksköterskans ansvar att bidra till utvecklandet av ny kunskap 

inom dennes eget verksamhetsområde, vilket föreliggande studie förväntas bidra med. Deltagandet i 

studien var frivilligt och godkännande/avböjande till deltagande behandlades konfidentiellt (Polit & 

Beck 2012).
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3 Resultat
Resultatet innefattar 68 stycken observationer fördelade med 41 stycken på station A och 27 stycken 

på station B. Såväl vidareutbildade som icke vidareutbildade sjuksköterskor samt 

ambulanssjukvårdare var del av den observerade populationen. Resultatet presenteras i löpande text 

samt i figurer och följer strukturen i Sveriges Kommuner och Landstings (2011a) protokoll för 

punktprevalensmätning av basala hygienrutiner och klädregler.

3.1 Hur ofta utförs handdesinfektion före patientnära arbete samt före användning 
av handskar inom ambulanssjukvården?
Desinfektion av händerna skall utföras direkt före patientnära arbete (undersökning, vård samt 

behandling) samt före användning av handskar (Socialstyrelsen 2007b).

Observationen innefattade att händerna desinfekterades, att det skedde direkt före patientarbetet 

eller påtagande av handskar samt att det gjordes med korrekt handdesinfektionsmedel.

Observationen innefattade ingen bedömning av hur noga händerna desinfekterades och tog heller 

ingen hänsyn till huruvida händerna fick lufttorka innan patientkontakt eller användning av 

handskar.  

Figur 3.1. Andel korrekt respektive icke-korrekt desinfektion av händerna före patientnära arbete 

eller användning av handskar.
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3.2 Hur ofta utförs handdesinfektion efter patientnära arbete samt efter användning 
av handskar inom ambulanssjukvården?
Desinfektion av händerna skall utföras direkt efter patientnära arbete (undersökning, vård samt 

behandling) samt efter användning av handskar (Socialstyrelsen 2007b). 

Observationen innefattade att händerna desinfekterades, att det skedde direkt efter patientarbetet 

eller att handskarna togs av (innan kontakt med föremål eller personer) samt att det gjordes med 

korrekt handdesinfektionsmedel. Att exempelvis skriva journal på akutmottagningens dator eller 

fylla på material i bilen före handdesinfektion skedde bedömdes som icke korrekt.

Observationen innefattade ingen bedömning av hur noga händerna desinfekterades och tog heller 

ingen hänsyn till huruvida händerna fick lufttorka efter desinfektionen.  

Figur 3.2. Andel korrekt respektive icke-korrekt desinfektion av händerna efter patientnära arbete 

eller användning av handskar.

3.3 Hur ofta används handskar vid kontakt med eller risk för kontakt med 
kroppsvätskor inom ambulanssjukvården?
Vid kontakt med eller risk för kontakt med kroppsvätskor ska handskar användas. Dessa skall bytas 

mellan arbete med olika patienter samt mellan olika arbetsmoment hos samma patient 

(Socialstyrelsen 2007b).  

Observationen innefattade huruvida handskar användes och om de byttes inför nya arbetsmoment 

enligt gällande rutiner. I de observationer där risk för kontakt med kroppsvätskor ej förelåg 

räknades även avsaknad av handskar som korrekt.
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Figur 3.3. Andel korrekt respektive icke-korrekt användning av handskar.

3.4 Hur ofta används engångsförkläde av plast eller patientbunden skyddsrock vid 
risk för att arbetskläderna ska komma i kontakt med kroppsvätskor eller biologiskt 
material inom ambulanssjukvården?
Vid risk för att arbetskläderna kommer i kontakt med biologiskt material, exempelvis 

kroppsvätskor, skall engångsförkläde av plast eller patientbunden skyddsrock användas 

(Socialstyrelsen 2007b). 

I de situationer där risk ej förelåg att arbetskläderna skulle komma i kontakt med biologiskt material 

räknades även avsaknad av engångsförkläde eller patientbunden skyddsrock som korrekt.

Samtliga korrekta observationer av denna variabel återspeglar situationer där det bedömdes att 

ingen risk förelåg att arbetskläderna skulle komma i kontakt med biologiskt material. 

Engångsförkläde eller patientbunden skyddsrock användes alltså inte vid någon observation.  

Figur 3.4. Andel korrekt respektive icke-korrekt användning av engångsförkläde av plast eller 

patientbunden skyddsrock.
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3.5 Hur ofta används en kortärmad arbetsdräkt som är synligt ren och torr inom 
ambulanssjukvården?
En korrekt arbetsdräkt innebär att arbetskläderna är kortärmade och byts då de blivit våta, synligt 

förorenade samt dagligen (Socialstyrelsen 2007b). 

Observationen innefattade huruvida kortärmad eller långärmad tröja användes. Om tröjan var 

långärmad godkändes den förutsatt att ärmarna var uppkavlade till armbågen eller längre. 

Observationen innefattade också huruvida arbetsdräkten byttes ut om den blev våt eller synligt 

förorenad. Inga hänsyn togs till eventuella lokala klädrutiner då syftet var att observera 

följsamheten till Socialstyrelsens (2007b) rutiner. Någon hänsyn till huruvida arbetsdräkten byttes 

ut dagligen togs heller inte då detta inte gick att observera.

Figur 3.5. Andel korrekt respektive icke-korrekt arbetsdräkt.

3.6 Hur ofta är personalens händer och underarmar fria från ringar, klockor och 
armband inom ambulanssjukvården?
För att handdesinfektion skall vara effektiv och adekvat handhygien bibehållas krävs att händer och 

underarmar är fria från ringar, klockor och armband (Socialstyrelsen 2007b).

Observationen innefattade huruvida personalen bar ringar, klockor och armband på armar eller 

händer.
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Figur 3.6. Andel korrekt respektive icke-korrekt uppfyllande av hygienregeln om avsaknad av 

ringar, klockor och armband.

3.7 Hur ofta är personalens hår kort eller uppsatt inom ambulanssjukvården?
Personalens hår skall vara kort eller uppsatt i de fall där håret är längre än axellångt eller riskerar att 

hänga ner (Socialstyrelsen 2007b). 

Vid observationen bedömdes hår längre än axellångt som icke korrekt så länge inte hela håret var 

uppsatt. Att endast sätta upp delar av håret bedömdes som icke korrekt.

Figur 3.7. Andel korrekt respektive icke-korrekt uppfyllande av hygienregeln om kort eller uppsatt 

hår.
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3.8 Hur ofta följer ambulanspersonalen samtliga sju basala hygienrutiner samtidigt?
Här görs en summering av samtliga sju basala hygienrutiner som observerades. För att räknas som 

korrekt skall alltså följsamhet ha visats till samtliga sju basala hygienrutiner i en observation.

Figur 3.8. Andel korrekta respektive icke-korrekta ageranden där följsamhet till samtliga sju basala 

hygienrutiner uppvisats samtidigt.

Figur 3.9. Andel korrekt respektive icke-korrekt uppfyllande av de sju basala hygienrutiner som 

undersökts (de basala hygienrutinernas benämningar har förkortats).
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4 Diskussion
4.1 Huvudresultat
Följsamheten till basala hygienrutiner inom ambulanssjukvården på de stationer där 

observationerna genomfördes varierade stort. Högst följsamhet observerades till den basala 

hygienrutinen kort eller uppsatt hår (87%) samt till den basala hygienrutinen korrekt användning av 

handskar (87%). Lägst följsamhet observerades till de basala hygienrutinerna om handdesinfektion 

före (1%) och efter (31%) patientnära arbete eller användning av handskar. Inte vid någon 

observation (0%) observerades följsamhet till samtliga sju basala hygienrutiner.

4.2 Resultatdiskussion
Sett utifrån att Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien inom hälso- och sjukvården 

(Socialstyrelsen 2007b) är bindande och gäller all verksamhet som omfattas av hälso- och 

sjukvårdslagen kan det betraktas som anmärkningsvärt att ingen observation visade på 100% 

följsamhet till samtliga sju basala hygienrutiner.

Situationens art, kunskapsbrister på individnivå eller brister i systemet som förklaring till bristande 

följsamhet till basala hygienrutiner

Situationens art kan göra rutinerna om handdesinfektion svåra att uppfylla, exempelvis vid ankomst 

till en skadeplats. Stressade människor i omgivningen förväntar sig ofta ett omedelbart ingripande, 

inte att personalen skall ägna tid åt att utföra handdesinfektion, låta händerna torka och sedan ta på 

sig handskar. Vidare kan möjligheten att utföra korrekt desinfektion av händer direkt före eller efter 

patientkontakt eller handskanvändning vara begränsad, då man befinner sig ute på fältet och inte 

alltid har tillgång till desinfektionsmedel. Dessa faktorer kan vara svåra att påverka men ett första 

steg för att öka benägenheten att utföra korrekt handdesinfektion torde vara att se till att personalen 

ständigt har tillgång till handdesinfektionsmedel, exempelvis en personlig flaska i benfickan. Att 

öka tillgången på desinfektionsmedel har i vissa studier visat sig förbättra följsamheten till rutinerna 

om handhygien (Rykkje et al. 2007, World Health Organization 2009, Erasmus et al. 2010), men 

det förekommer även resultat som visar att andra insatser såsom utbildning och motivationshöjande 

åtgärder krävs i kombination med ökad tillgänglighet för att få önskad effekt (Haas & Larsson 

2008, Allegranzi & Pittet 2009). Den höga förbättringspotential som visades gällande de basala 

hygienrutinerna om handdesinfektion före och efter patientnära arbete eller användning av handskar 

i denna studie kan sannolikt delvis hanteras genom denna typ av åtgärder. Detta eftersom 

handdesinfektion ofta utfördes både före och efter patientnära arbete men vid fel tidpunkt. 
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Personalen trodde sannolikt att de agerade korrekt, men i själva verket agerade de så att 

kontaminering ändå kunde äga rum. Hög användning av handskar har även visat sig minska 

benägenheten att utföra korrekt handdesinfektion (Allegranzi & Pittet 2009, World Health 

Organization 2009, Fuller et al. 2011), vilket skulle kunna vara en bidragande faktor till den låga 

andelen observationer där korrekt handdesinfektion utförts.

Vad gäller benägenheten att använda en korrekt arbetsdräkt så hade resultatet sannolikt varit 

annorlunda om studien utförts under vintern, då det är svårt att arbeta i kortärmat ute på fältet. Nu 

var det istället sensommar och tidig höst då studien genomfördes och i de flesta fall relativt fint 

väder, vilket innebar att en hög följsamhet påvisades. Detta kan exemplifieras genom att jämföra 

med studien av Emanuelsson et al. (2012) som utfördes senare under året och där endast 28% 

följsamhet till korrekt arbetsdräkt uppvisades. Även betydelsen av resultatet avseende korrekt 

användning av engångsförkläde av plast/patientbunden skyddsrock kan diskuteras, då de 66% 

korrekta fallen enbart bestod av fall där användningen bedömdes som ”ej relevant”, vilket i 

observationsprotokollet räknas som korrekt. Vid observationstillfällena fanns inte engångsförkläde 

eller skyddsrock lättillgängligt i ambulanserna. 

Ovan nämnda aspekter, situationens art eller brister i systemet, kan vara intressanta att sätta in i det 

perspektiv på patientsäkerhet som Leape (2009) beskriver, nämligen att brister inom vården inte 

beror på individuella misstag eller slarv utan på det som Leape (2009) kallar för dåliga system. Att 

jobba med kortärmade kläder i vinterklimat ter sig orealistiskt, liksom det ter sig orealistiskt att 

personalen förväntas använda skyddsförkläden då de inte finns lättillgängliga. Även den bristande 

tillgången till handdesinfektionsmedel ute på fältet kan tolkas som en brist i systemet, där 

personalen inte uppmuntras eller ens ges möjlighet att agera på ett korrekt sätt. Då Socialstyrelsens 

(2007b) föreskrifter om basal hygien inom hälso- och sjukvården m.m. saknar hänsyn till 

vårdmiljön och då patientens risk att drabbas av VRI på grund av bristande hygien torde vara 

densamma inom ambulanssjukvården som vid sjukhusvård krävs sannolikt en diskussion kring 

ambulanssjukvårdens specifika förutsättningar att visa följsamhet till basala hygienrutiner och 

klädregler. På så vis skulle förbättringsåtgärder kunna identifieras, bristerna i systemet minskas och 

bättre förutsättningar för individen att agera korrekt skapas.
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Arbetsplatskulturens betydelse för följsamhet till basala hygienrutiner

World Health Organization (2009) diskuterar i sina rekommendationer det faktum att följsamhet till 

basala hygienrutiner påverkas av sociala relationer, kunskap, motivation och kultur på arbetsplatsen. 

Även Leape (2009) lägger stor vikt vid det han kallar ”A Safety Culture”, som går ut på att kulturen 

på arbetsplatsen måste vara förlåtande snarare än bestraffande. Att det diskuteras och rapporteras 

brister snarare än att dölja dem samt att det finns ett lärande synsätt, som präglas av nyfikenhet på 

varför brister uppstår och hur dessa kan rättas till, är viktigt. Då observationerna gjordes kunde det 

anas att vissa i personalen betraktade sig som skilda från sjukhusvården och där gällande 

föreskrifter, något författarna uppfattade som en slags kulturell skillnad på arbetsplatsen. 

Armbandsur sågs av flera som något som behövdes inom ambulanssjukvården och flera i 

personalen tycktes se det som en självklarhet att inte samma basala hygienrutiner kunde gälla inom 

ambulanssjukvården som inom övrig vård. Fokus tycktes snarare ligga på att det var fel på rutinerna 

i och med de särskilda förutsättningar som råder inom ambulanssjukvården, än ett 

lösningsorienterat fokus i enlighet med Leapes (2009) tankar om ”A Safety Culture”, där problemen 

togs upp till ytan för att hitta bra lösningar. Detta tankesätt inom ambulanssjukvården understryker 

också behovet av studier specifikt inriktade på ambulanssjukvård, vilket även Bigham et al. (2011) 

konstaterar i sin kartläggning av patientsäkerhetsstudier inriktade på ambulanssjukvård.

Skillnaden på medvetna och omedvetna avsteg från basala hygienrutiner

En tänkbar synpunkt inom akutsjukvård är att tid saknas att följa basala hygienrutiner i akuta 

situationer, exempelvis vid ett hjärtstopp där allt fokus ligger på att rädda patienten. Följsamheten 

till basala hygienrutiner tycks också vara sämre på intensivvårdsenheter än på andra avdelningar, 

samtidigt som behovet av god hygien sannolikt är större där (World Health Organization 2009, 

Erasmus et al. 2010). Huruvida denna lägre följsamhet beror på brådskande situationer är dock 

oklart. Al-Damouk et al. (2004) observerade i en studie personalen på akutmottagningar och deras 

följsamhet till basala hygienrutiner i förhållande till hur akut situationen var, kategoriserad utifrån 

patientens triagenivå, och fann att följsamheten var lika oavsett hur brådskande situationen var. 

Under våra observationer uppstod ingen situation som uppenbart var så akut att avsteg gjordes från 

basala hygienrutiner på grund av detta och personalen gav aldrig heller någon antydan om att så 

skulle vara fallet. Dylika situationer förekommer dock naturligtvis inom ambulanssjukvården och 

behöver således hanteras. Det ter sig därför relevant att i framtida studier försöka göra skillnad på 

medvetna och omedvetna avsteg från basala hygienrutiner.

21



Handdesinfektion som skydd för patienten respektive personalen

Den högre benägenheten att utföra korrekt handdesinfektion efter patientnära arbete, jämfört med 

före patientnära arbete eller användning av handskar, stämmer väl överens med resultat från tidigare 

studier av följsamhet till basala hygienrutiner (Erasmus et al. 2010, Fuller et al. 2011, Hakko et al. 

2011). Inom ambulanssjukvården kan detta kanske sättas i samband med den situation som råder då 

personalen kommer fram till patienten och snabbt vill göra ett ingripande. Resultatet från andra 

studier kan dock inte förklaras med detta och eventuellt bidrar även andra faktorer. Kanske ses 

handdesinfektion mer som en åtgärd för att skydda personalen än patienten, då personalen är mer 

benägen att utföra handdesinfektion efter kontakt med patienten, och då studier dessutom visar på 

ökad benägenhet att följa basala hygienrutiner i situationer som upplevs uppenbart smutsiga än i de 

som upplevs rena. Däremot uppvisar personal som arbetar med potentiellt smittkänsliga patienter, 

exempelvis inom intensivvården, en lägre följsamhet än genomsnittet till basala hygienrutiner enligt 

flera studier (Erasmus et al. 2010, Fuller et al. 2011, Hakko et al. 2011). 

Resultat i förhållande till tidigare studier

Generellt sett tycks följsamheten till basala hygienrutiner vara låg inom vården och allra lägst inom 

akut- och intensivvård (Socialstyrelsen 2007a, World Health Organization 2009, Erasmus et al. 

2010, Eveillard et al. 2011, Yngström et al. 2011).

Mest jämförbar tycks studien av Emanuelsson et al. (2012) utförd inom ambulanssjukvården i 

Värmland vara. I denna undersöktes samma sju basala hygienrutiner som i föreliggande studie och 

samma instrument i form av Sveriges Kommuner och Landstings (2011a) observationsprotokoll 

användes. Studiens metod i övrigt skiljer sig från föreliggande studie, men även deras resultat 

antyder brister i följsamhet till basala hygienrutiner. Detta kan ses som ytterligare motivering till att 

dessa frågor behöver diskuteras inom svensk ambulanssjukvård.

4.3 Metoddiskussion
Att undersöka följsamhet till rutiner genom observation har begränsningar. Då personalen varit 

medveten om att en observatör varit närvarande för att iaktta följsamhet till basala hygienrutiner 

finns en uppenbar risk att de förbättrat sitt beteende på grund av detta, en förändring relaterad till 

den så kallade Hawthorne-effekten (McCarney et al. 2007). Van de Mortel & Murgo (2006) 

undersökte följsamhet till rutiner om handdesinfektion och ansåg att mätning av hur mycket 

desinfektionsmedel som förbrukades var en bättre metod än observationer, eftersom det var svårt att 
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hinna observera alla tillfällen till handdesinfektion. Deras studie skiljer sig dock från föreliggande 

på så vis att de observerade på en sjukhusavdelning, där fler personer arbetar, jämfört med 

ambulanssjukvård där endast två personer i besättningen finns att observera. Även 

Världshälsoorganisationen betonar dock i sina riktlinjer om handhygien att sättet på vilket man 

observerar påverkar utfallet i observationsstudier kring handhygien (World Health Organization 

2009). I denna studie gjordes observationerna av båda författarna, var för sig, vilket kan ha påverkat 

studiens interbedömarreliabilitet. Att noga följa kriterierna och instruktionerna som hörde till 

observationsprotokollet samt att före och efter varje observationstillfälle diskutera eventuella 

bedömningar som ej täcktes av instruktionerna var åtgärder för att minimera dylika skillnader i 

bedömning. En sådan diskussion kräver dock att observatören aktivt identifierar sådana situationer, 

vilket gör att bedömningsskillnader fortfarande kan uppstå.

En tänkbar svaghet avseende protokollet och dess instruktioner är att de inte är anpassade och 

validerade för ambulanssjukvård. Då Socialstyrelsens riktlinjer om basal hygien inom hälso- och 

sjukvården m.m. (Socialstyrelsen 2007b) gäller all vård utan undantag torde någon särskild 

validering för ambulanssjukvård dock inte behövas. I Landstinget Gävleborg finns även lokala 

riktlinjer gällande basal hygien (Landstinget Gävleborg, 2012). Dessa är dock i linje med 

Socialstyrelsens riktlinjer och därför lämnades de lokala riktlinjerna utan avseende i studien. På så 

vis underlättas användning av studien för jämförelser nationellt inom ambulanssjukvården.

Vid bedömning av studiens generaliserbarhet är det bekvämlighetsurval av landsting, 

ambulansstationer och även personal som tillämpades en potentiell svaghet. I urvalet av de två 

ambulansstationer som studien genomfördes på var ambulanssjukvårdens verksamhetschef delaktig, 

vilket kan ha bidragit till selektionsbias. Vidare så varierar landstingens insatser för att öka 

följsamheten till basala hygienrutiner och arbetsplatskultur kan skilja sig mellan olika arbetsplatser 

inom samma landsting. Om generalisering av resultatet skall ske bör detta således endast göras med 

stor försiktighet.

Mängden observationer i studien är relativt liten, och då varje observation vid omräkning till 

procent ges mer än en procents betydelse kan siffrorna övertolkas. Försiktighet bör därför tillämpas 

vid tolkning av resultatet. En positiv aspekt är dock att bortfallet i studien blev minimalt då ingen i 

personalen valde att avböja deltagande i studien. 
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4.4 Allmän diskussion
Socialstyrelsens (2007b) riktlinjer om basal hygien inom hälso- och sjukvården m.m. är grundade i 

en strävan att motverka VRI och sett ur ett etiskt perspektiv ter det sig rimligt att patientens skydd 

mot VRI skall vara lika starkt genom hela vårdkedjan. Följaktligen uttrycker Socialstyrelsen heller 

inga möjligheter till undantag från basala hygienrutiner. Konstateras kan dock att 

ambulanssjukvården i flera avseenden skiljer sig från de flesta andra typer av vård vad gäller 

förutsättningar att följa basala hygienrutiner. Det verkar också finnas individuella faktorer, 

eventuellt relaterade till faktorer såsom utbildningsnivå och motivation, som påverkar följsamhet 

till basala hygienrutiner. Samtidigt finns begränsat med forskning specifikt inriktad på 

patientsäkerhet inom ambulanssjukvård (Bigham et al. 2011).

Denna studie kan fungera som en första indikation på följsamhet till basala hygienrutiner inom 

ambulanssjukvård, men för att kunna dra slutsatser överförbara på hela den svenska 

ambulanssjukvården behövs en större studie utförd inom flera landsting och på flera 

ambulansstationer. Kvalitativa intervjustudier kring ambulanspersonals och chefers uppfattningar 

och upplevelser kring följsamhet till basala hygienrutiner skulle vara av intresse för att skapa 

förståelse för bakgrunden till eventuella problem och hur de specifika förutsättningarna inom 

ambulanssjukvård påverkar följsamheten. Vidare skulle regelbundna fortsatta observationer enligt 

Sveriges Kommuner och Landstings protokoll (2011a) vara av värde. Genom dessa skulle en 

uppfattning kunna bildas om följsamheten till basala hygienrutiners förändring över tid och i 

relation till olika åtgärder i verksamheten.

Den kliniska betydelsen av denna studie torde främst vara som underlag för diskussion kring 

följsamhet till basala hygienrutiner och även vilka förutsättningar som personalen har att följa 

basala hygienrutiner på de ambulansstationer där studien genomförts. Eventuellt kan resultatet även 

användas som ett allmänt underlag för liknande diskussioner inom ambulanssjukvården i övrigt.
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4.5 Slutsats
Studiens syfte var att undersöka följsamhet till basala hygienrutiner inom ambulanssjukvård i ett 

antal utvalda omvårdnadssituationer. Slutsatsen blev att brister av varierande grad fanns i följsamhet 

till basala hygienrutiner. Särskilt stor förbättringspotential visade de basala hygienrutinerna gällande 

handdesinfektion före och efter patientnära arbete eller användning av handskar. Bristerna i 

följsamhet till basala hygienrutiner kan leda till brister i patientsäkerhet i form av en risk att 

patienter drabbas av VRI och ökat lidande. Orsakerna till dessa brister ligger sannolikt både på 

individnivå och organisationsnivå vilket gör det angeläget att fenomenet lyfts i berörda 

verksamheter samt fortsatta studier.
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