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Sammanfattning 

Bakgrund: Att följa basala hygienrutiner är en betydande åtgärd för att förebygga  

vårdrelaterade infektioner och räddar patienters liv samt minskar ekonomiska utgifter för 

sjukvården. Vårdrelaterade infektioner är ett hot mot patientsäkerheten. Inom kommunal vård 

och omsorg vårdas personer som är en riskgrupp gällande infektioner och sjuksköterskor till-

ser att basala hygienrutiner följs.                                       

Metod: Litteraturstudie med beskrivande design. Artikelsökning har gjorts i databaserna 

Cinahl och Pubmed. Resultatet baserades på tolv utvalda artiklar. 

Syfte: Att beskriva faktorer som kan relateras till följsamhet av basala hygienrutiner och hur 

sjuksköterskor inom kommunal vård och omsorg kan bidra till att förbättra den. 

Resultat: Intresse och förståelse för basala hygienrutiner beskrevs som nödvändiga hos både 

vårdpersonal och personer på ledande position inom vården, likaså att eftersträva en gemen-

sam syn på kunskap och renlighet vid patientvård. Felaktiga attityder, bristande kunskap och 

bristande tillgång till hjälpmedel samt hög arbetsbelastning har negativ inverkan. Förutsätt-

ningar för följsamhet av basala hygienrutiner är ökad utbildning, att nödvändig utrustning 

eller hjälpmedel finns tillgängliga samt att standardiserade metoder tillämpas. Sjuksköterskor 

är förebilder genom att följa och tillämpa basala hygienrutiner, delta och ge feedback till 

vårdpersonalen.  

Slutsats: Sjuksköterskor kan bidra till förbättrad följsamhet av basala hygienrutiner genom att 

verka för utbildning, attitydförändring, förbättring av den fysiska arbetsmiljön, minskad 

arbetsbelastning, och standardiserade metoder. Förslag till kommande studier är att 

genomföra webbaserade utbildningar, repetitionskurser och träning i basala hygienrutiner på 

arbetsplatsen. Detta kan ge ökad kunskap, förståelse och medvetenhet om tillämpning av 

basala hygienrutiner och förbättrad omvårdnad med ökad patientsäkerhet. 
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Abstract  

Background: Basic hygiene is an important measure to prevent healthcare associated  

infections, save patients’ lives, and reduce economic costs for health care. Healthcare 

associated infections are a threat to patient safety. In community care persons who are the 

care takers are a risk group and nurses must make sure that basic hygiene procedures are fol-

lowed.  

Method: Literature studies with descriptive design, article search in databases Cinahl and 

PubMed. The results found are based on twelve chosen articles.  

Aim: To describe factors related to adherence to basic hygiene and how nurses in community 

care can help to improve compliance with these procedures.  

Results: In the nursing staff and leadership in health care interest in and the understanding of 

basic hygiene is described as being of most importance. Lack of knowledge of the meaning of 

patient care cleanliness, negative attitudes and non-existing availability of necessary tools and 

heavy workload had a negative impact. Intensified education and making sure that equipment 

is available as well as the application of standardized methods, were found to be prerequisite 

for adherence to basic hygiene routines. 

Conclusion: Nurses can contribute to improved adherence to basic hygiene routines by 

promoting education, positive attitudes, a positive adaption of the physical environment, 

strategic structuring of the workload, and standardized methods, applying basic hygiene 

routines, being part of and promoting increased interaction in nursing care. Suggestions for 

future studies is to implement web-based courses, updating courses and training in basic 

hygiene routines in the workplace. That may increase knowledge, understanding and 

awareness of the application of basic hygiene routines hence leading to improved nursing care 

and enhancing patient safety. 
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1. Inledning 

 

Handhygien är den viktigaste åtgärden för att förebygga vårdrelaterade infektioner (VRI) och 

räddar patienters liv samt minskar ekonomiska utgifter för sjukvården (World Health Organi-

sation [WHO] 2009). WHO utarbetar internationella riktlinjer för främjande av hälsa och 

”Clean Hands Program” handlar om tillämpning av basala hygienrutiner och vad detta 

innebär (Didiodato 2013). I Sverige utarbetar Socialstyrelsen (SoS) riktlinjer för basala hygi-

enrutiner för att säkerställa god hygienisk standard inom sjukvården. Riktlinjerna omfattar 

bland annat rekommendationer om basala hygienrutiner vid direkt patientkontakt som exem-

pelvis skötsel av patientens personliga hygien (SoS föreskrifter och allmänna råd [SOSFS] 

2007:19, Raadu 2014). Smittskyddsinstitutet (SMI) arbetar på nationell nivå med att följa upp 

och analysera utvecklingen av smittsamma sjukdomar och bygger upp resurser för att för-

medla kunskap till hälso- och sjukvården samt andra aktörer inom olika skyddsområden som 

exempelvis medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) inom kommunal vård och omsorg. 

Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens, 

STRAMA (Mölstad et al 2008) är ett rådgivande organ med uppgift att bistå SMI (SOSFS 

2010:604, Raadu 2014). Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ansvarar också för arbetet 

med att motverka VRI. SKL startade år 2008 en frekvensmätning av VRI samt en undersök-

ning av följsamheten av basala hygienrutiner och klädregler och mätningen genomförs 

vartannat år. Syftet med dessa studier är att framarbeta långsiktiga verktyg för säkrare patien-

tvård (SKL 2014).  

Vårdrelaterade infektioner (VRI) är ett av de största hoten mot patientsäkerheten. Dessa 

infektioner leder till ökat lidande för patienter i form av längre sjukhusvistelser, ökade 

kostnader för vårdinsatser samt ökat behov av personal och längre sjukskrivningar. VRI för-

länger vårdtiden med 3- 4 dagar per år, vilket medför extra kostnader för samhället som upp-

skattas till 3,7 miljarder per år. I hälso- och sjukvårdslagen, HSL 1982:763, beskrivs att vår-

den skall vara av god kvalitet och god hygienisk standard (Raadu 2014). Tillämpning av ba-

sala hygienrutiner är grunden för säker vård och för att förhindra och förebygga spridningen 

av multiresistenta bakterier (SoS 2006). Socialstyrelsen betonar att grundläggande åtgärder 

för att förebygga VRI inom alla former av vård och omsorg är att vårdpersonal av alla katego-

rier konsekvent tillämpar basala hygienrutiner i sitt arbete. VRI kallades tidigare sjukvårdsin-

fektioner, beteckningen ändrades 1998 på grund av att termen VRI täcker ett större område av 
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infektionstyper. Patienter eller vårdgivare kan utsättas för VRI i samband med alla typer av 

vård och behandling (SoS 2006).  

 

1.1 Kommunal vård och omsorg 

Kommunal vård och omsorg omfattar äldre personer och personer med funktionsnedsättning 

boende i ordinärt boende eller inom kommunens särskilda boendeformer, samt personer inom 

hemsjukvård. Förutom MAS och sjuksköterskor förekommer andra personalkategorier som 

arbetsterapeut och sjukgymnast i samarbete med hemtjänst- och omvårdnadspersonal. MAS 

och sjuksköterskor ansvarar mestadels för samordning av hälso- och sjukvård, delegering av 

sjukvårdsuppgifter samt för att föreskrifter och riktlinjer efterföljs. Utöver personal inom 

kommunal vård och omsorg förekommer även kontakt med exempelvis läkare och andra 

vårdgivare (HSL 1982:763; SoL 2001:453; LSS 1993:387, Raadu 2014).   

År 2013 var 308 361 personer över 65 år mottagare av någon form av hälso- och sjukvård 

inom kommunal vård och omsorg i Sverige och 59 751 personer under 65 år (Socialstyrelsen, 

2014). Den ökande andelen äldre personer i befolkningen och personer bosatta i kommunala 

boendeformer är en sårbar grupp i riskzonen för att förvärva VRI.  Orsaken är kopplad till 

riskfaktorer som hög ålder, medicinskbehandling, samanvändning av medicinsk utrustning, 

och att leva i en gemensam miljö (Gould 2000).   

 

1.2 Historik 

Läkaren Ignaz Semmelweis, pionjär inom den antiseptiska medicinen, studerade 1847 

procedurer mot smittspridning genom att införa obligatoriskt handtvätt. Semmelweis upp-

täckte att smitta kan spridas via läkarens händer från en patient till en annan. Beslutet om 

obligatorisk handtvätt, medförde att dödligheten bland nyförlösta kvinnor sjönk från 10 % till 

1 % på grund av minskat insjuknande i barnsängsfeber (Wyklicky & Skopec 1983).  

Sjuksköterskan Florence Nightingale, 1820-1910, ställde krav på renlighet och den hygieniska 

standarden i sjuksköterskors arbete och införde handtvätt mellan varje patientkontakt, och 

lyckades på så sätt få ner dödligheten från 42 % till 2 % (Garofalo & Fee 2010)  

 

1.3 Vårdrelaterad Infektion 

Termen vårdrelaterad infektion (VRI) avser en infektion som uppkommer hos patient under 

sluten vård eller till följd av åtgärd som diagnostik, behandling eller omvårdnad inom övrig 
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vård och omsorg, eller som personal som arbetar inom vård och omsorg ådrar sig till följd av 

sin yrkesutövning (SoS termbank 2014). 

 

1.4 Etiologi 

Mikroorganismer som tränger in i kroppen orsakar infektioner. Exempel på vårdrelaterade 

infektioner är exogena infektioner som till exempel vinterkräksjuka samt endogena 

infektioner som orsakas av mikroorganismer som lever på oss människor men normalt är 

ofarliga och inte utgör något hot. Fara för vårdrelaterade infektioner uppkommer då 

skyddsbarriärer bryts. Operativa ingrepp, användning av central ven- och urinvägskatetrar och 

annan medicinsk utrustning är olika exempel på barriärbrytande ingrepp. 

Immunhämmande- och antibiotikabehandling är andra riskfaktorer. De oftast förekommande 

vårdrelaterade infektionerna är infektioner i blodbanorna, infektioner från ett operationsom-

råde, pneumoni, gastroenterit och urinvägsinfektion (SoS 2006). 

 

1.5 Basala hygienrutiner 

Rutinerna är utfärdade av socialstyrelsen som baserat dessa på beprövade och vetenskapliga 

erfarenheter. Grundtanken är att minimera risken för spridning av vårdrelaterade infektioner 

och i dessa rutiner ingår användning av hygienutrustning i form av arbetskläder, 

handdesinfektionsmedel, handtvätt, handskar, skyddskläder, stänkskydd och andningsskydd. 

Arbetskläderna ska ha korta ärmar och bytas dagligen, eller vid behov. Händer och underar-

mar ska vara fria från armbandsur och smycken och ska desinfekteras med ett alkoholbaserat 

handinfektionsmedel eller annat medel med mot-svarande effekt omedelbar både före och 

efter varje direkt kontakt med en patient oberoende av om skyddshandskar används. Målet 

med basala hygienrutiner är att förhindra smitta och skall alltid tillämpas vid vård eller be-

handling (SOSFS 2007:19, Raadu 2014). 

 

1.6 Teoretisk referensram  

Florence Nightingale är känd för att vara sjuksköterskeyrkets förgrundsgestalt och som sjuk-

sköterska under 18oo-talet påtalade Nightingale vikten av utbildning inom yrket (Davies 

2012).  Vikten av en ren miljö runt patienter och noggrannhet av att tvätta händerna under 

dagens lopp var något som Nightingale förespråkade, och vid arbetet som sjuksköterska under 

Krimkriget förbättrade hon de hygieniska förhållandena i sjukvården i samråd med  
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specialister. Nightingale beskrev fem viktiga komponenter som ger en sund miljö. Dessa är 

frisk luft, rent vatten, renlighet, fungerande avlopp och dagsljus. Detta kan läsas i hennes an-

teckningar, där Nightingale fokuserar på den fysiska miljön i sjukvården. Hon konstaterar att 

en smutsig miljö är en källa till infektioner. Nightingales uppfattning var att en sund miljö är 

nödvändig för att kunna ge en god omvårdnad (Nightingale 1859,1989). Idag är kunskap och 

utbildning grunden inom omvårdnaden och bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet för 

att höja patientsäkerheten. Vårdhygien är ett av de mest angelägna områdena inom vården och 

ska grundas på vetenskapliga studier och specialistråd (PSL 2010:659; HSL 1982:763, Raadu 

2014). Författaren har valt Florence Nightingales tes som referensram för att sjuksköterskor-

nas ansvarsområde är omvårdnaden och därmed de hygieniska förhållanden och basala hygi-

enrutiner som råder och tillämpas. Detta för att förhindra spridning av vårdrelaterade infekt-

ioner i omvårdnad genom att tillämpa rätt kunskap av följsamhet av basala hygienrutiner. 

Nightingale förstod att inom yrkesrollen som sjuksköterska ingår ett betydande arbete med 

förebyggande åtgärder.  

 

1.7 Sjuksköterskans betydelse för tillämpningen av basala hygienrutiner 

En av sjuksköterskornas huvuduppgifter vid omvårdnad är att vara omvårdnadsansvarig. 

Sjuksköterskan är ledningsansvarig i omvårdnaden och skall arbeta för att följa utvecklingen 

inom omvårdnaden. Enligt HSL 1982:763 ska vården vara av god kvalitet och god  

hygienisk standard och varje enhet inom hälso- och sjukvården skall ha en funktion för 

ledningssystem, kvalitet och patientsäkerhet (Raadu 2014). Sjuksköterskor tillser att 

patientens säkerhet är i fokus genom att förebygga sjukdomar, stärka patientens hälsa, 

återställa och bevara hälsan utifrån patientens möjligheter (International Code for Nurses 

[ICN] 2007). Inom basala hygienrutiner är en av sjuksköterskornas uppgifter att se till att ruti-

nerna följs enligt SoS förordning SOSF 2007:19 (Raadu 2014) och att patienten vårdas i en 

säker miljö. Sjuksköterskorna skall även arbeta för att en säker arbetsmiljö för arbetsgruppen 

(ICN 2007).    

 

1.8 Problemformulering 

Vårdrelaterade infektioner är ett av de främsta hoten mot patientsäkerheten. Den mest 

grundläggande åtgärden för att förebygga vårdrelaterade infektioner inom alla former av vård 

och omvårdnad är att vårdpersonal av alla kategorier konsekvent tillämpar basala 

hygienrutiner vid all omvårdnad (SoS 2006) . Patienter inom kommunal vård och omsorg 
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löper risk att bli drabbade av vårdrelaterade infektioner pga. riskfaktorer som till exempel hög 

ålder och medicinsk behandling samt att leva i gemensam miljö (Gould 2000). Vården skall 

alltjämt vara av god kvalitet och god hygienisk standard i enlighet med HSL 1982:763,  

(Raadu 2014). Sjuksköterskornas roll vid basala hygienrutiner är att tillse att föreskrifter,  

riktlinjer och utarbetade rutiner följs och att säkerställa att smitta inte förs vidare men trots 

detta är VRI ett fortsatt problem. Hur kan sjuksköterskor i sitt dagliga arbete motverka VRI 

och på så vis förbättra patientsäkerheten och därmed personers hälsa inom kommunal vård 

och omsorg? 

 

1. 9 Syfte  

Att beskriva faktorer som har ett samband med följsamhet av basala hygienrutiner och hur 

sjuksköterskor inom kommunal vård och omsorg kan bidra till att förbättra denna. 

 

1. 10 Frågeställningar 

1. Vilka faktorer kan relateras till följsamhet av basala hygienrutiner?  

2. Hur kan sjuksköterskor inom kommunal vård och omsorg bidra till ökad följsamhet av 

basala hygienrutiner? 

3. Vilken kvalitet har artiklarna med avseende på undersökningsgruppens redovisade bortfall? 

 

2. Metod 

Studien genomfördes som en litteraturstudie vilken har till uppgift att belysa och granska ett 

speciellt problemområde genom att följa, identifiera, välja och analysera relevant forskning. 

Det är av betydelse att inse att författarens förståelse för och uppfattning om studieområdet 

kan påverkas av den egna erfarenheten i ämnet. Samtidigt är den egna erfarenheten en 

motivation för att studera ett specifikt ämne. Nackdelen med det är att vana kan göra en 

mindre uppmärksam på sådant som är problematiskt (Forsberg & Wengström 2008). 

 

2.1 Design 

Litteraturstudie med beskrivande design (Polit & Beck 2012). 

 

2.2 Databaser 

Artikelsökning av kvantitativa och kvalitativa vetenskapliga empiriska studier gjordes i 

Pubmed och Cinahl. Dessa två databaser är användbara för artikelsökning inom 
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vårdvetenskap och omvårdnad (Forsberg & Wengström 2008). Valda artiklar som presenteras 

i resultatet är hämtade från Cinahl eftersom PubMed gav träffar på samma artiklar. 

 

2.3 Sökord  

Sökord som användes var community care, home care, nursing home, hygiene, hand hygiene, 

nurse, infection och cross infection. Sökorden sattes samman i olika kombinationer tillsam-

mans med den booleska operatorn AND (tabell 1). 

 

Tabell 1. Översikt databaser, sökordskombination, antal träffar och valda artiklar. 

Sökord Cinahl 

Antal 

träffar 

 

PubMed 

Antal 

träffar 

 

Antal valda artik-

lar (exkl. dubblet-

ter) 

Community care AND hygiene 117 300 1 

Community care AND hand hygiene 52 57 1 

Home care and hand hygiene 96 115 9 

Nursing home and hygiene 70 118 1 

Nursing home and hand hygiene  18 2 0 

Nursing home and hand hygiene and nurse  3 14 0 

Nursing home and hand hygiene and infection  2 3 0 

Nursing home and hand hygiene and cross 

infection and home care 
2 3 0 

Summa   12 

 

 

2.4 Datainsamling 

2.4.1 Inklusionskriterier  

Filtrering gjordes till fritt tillgängliga artiklar som beskrev empiriska kvalitativa eller kvantita-

tiva studier, peer review och publicerade från år 1999 till 2014. Filtreringen begränsades till 5 

år vid antal träffar över 200 vid sökning på community care AND hygiene. Artiklarna skulle 

innefatta sjuksköterskor även om undersökningsgruppen som presenteras i studierna inklude-

rade en variation i personalkategorier som exempelvis sjuksköterskor, undersköterskor, läkare 
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och även ledningen (chefen) på avdelningen. Chefen på en avdelning eller på en arbetsplats 

har det yttersta ansvaret och skyldigheten att sträva efter en om möjligt säker och trygg ar-

betsmiljö, och arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för att lagar, förordningar och avtal följs 

på en arbetsplats (HSL 1982:763, Raadu 2013). Variationen (Polit & Beck 2012) ansågs mot-

svara personalgruppen som förekommer inom kommunal vård och omsorg och relevant ef-

tersom vårdtagare inom densamma vårdas av flertalet yrkeskategorier. Artiklar med relevanta 

titlar valdes. Sedan lästes abstrakt i dessa artiklar, därefter valdes de artiklar där abstrakt 

stämde överens med och svarade på denna studies syfte och frågeställningar. 

2.4.2 Exklusionskriterier 

Artiklar publicerade på andra språk än engelska, samt artiklar om hygien inom 

specialistområden exkluderades. Exempel på sådana områden är postoperativ vård. Dessa 

valdes bort med tanke på de speciella hygienrutiner som tillämpas där vilka kräver speciell 

utbildning. Artiklar om oralhygien valdes också bort, vilket är ett annat hygienområde än vad 

denna studie avsåg. 

 

2.5 Dataanalys 

De valda artiklarna lästes sedan och granskades i deras helhet i full text. 

Artiklarna lästes flera gånger och analyserades i förhållande till studiens syfte och 

frågeställningar, detta för att kunna bestämma deras relevans för vad föreliggande studie avser 

och söker svar på. Till slut bildade författaren sig en uppfattning, på ett subjektivt och kritiskt 

sätt, om resultatet i varje artikel, genom att på ett kritiskt och objektivt sätt jämföra och analy-

sera artiklarnas innehåll och budskap. För att ge en klarare bild av skillnader och likheter i 

artiklarnas innehåll sammanställdes artiklarna i tabell 2 (bilaga I), (Forsberg & Wengström, 

2008). Efter det belystes syfte och resultat, vilket presenteras i tabell 3 (bilaga 2). Slutligen 

har författaren gjort en sammanställning av analysen, med indelning efter övergripande grup-

per som rubriceras utifrån frågeställningarna, för att förtydliga och definiera de olika faktorer 

och förutsättningar som framkom ur artiklarnas resultat (Forsberg & Wengström 2008).  

Detta presenteras under denna studies resultat. I analysarbetet har sökorden community care, 

home care och nursing home översatts till kommunal vård och omsorg för att bättre beskriva 

aktuella förhållanden i Sverige. Studier rörande långtidsvård betraktades som representativa 

för kommunal vård och omsorg där vården beräknas pågå under en längre tid samt riktas mot 

omvårdnaden. Hand hygiene och hygiene översattes till basala hygienrutiner förutom där en-

bart handhygien avsågs och var betydande för kontexten. 
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Artiklarnas kvalitet granskades utifrån presenterat bortfall ur studiernas undersökningsgrupp 

och dess relevans i förhållande till resultatet. För få svarande påverkar resultatet i form av att 

man kan få slumpfel eller marginalfel. Vid ett högre bortfall ur undersökningsgruppen riskerar 

resultatet sin trovärdighet och bias som till exempel att gruppen blir alltför homogen och re-

sponsen utan variation sänker studiens kvalitet (Polit & Beck 2012). Översiktlig sammanställ-

ning i tabellform tydliggjorde artiklarnas undersökningsgrupper, deltagarantal och bortfall. 

Sammanställningen presenteras under resultatet. 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Vid alla litteraturstudier skall etiska överväganden göras. I denna studie har det eftersträvats 

att inkluderade artiklar har föregåtts av etisk prövning. Vetenskapligt publicerade studier bör 

ha genomgått etisk prövning före genomförande och artikelns publicering (Forsberg & Weng-

ström 2008).  Litteraturstudier är inte förstahandsstudier utan är baserade på andras förstudier 

och verk, därför är forskningsetisk prövning inte nödvändig i denna studie (Polit & Beck, 

2012). Författaren till föreliggande studie har eftersträvat att förhålla sig objektiv och neutral 

genom att enbart redovisa de fakta och utslag som kommer från artiklarnas resultat, utan att 

förvränga informationen som framkom. Oberoende av om dessa bekräftar eller motsäger för-

fattarens synsätt. Samtliga artiklar är skrivna på engelska, därför finns en viss risk för miss-

förstånd och feltolkningar av innebörden i de valda texterna (Forsberg & Wengström, 2008).  

 

3. Resultat 

Sammanfattning och beskrivning av de tolv utvalda artiklarna och deras syften samt resultat 

presenteras i tabell 3 (bilaga 2).  Resultaten indelades i två övergripande grupper, med 

tillhörande undergrupper. Gruppernas övergripande rubriker utgörs av omarbetade frågeställ-

ningar och dess undergrupper vilka presenteras i tabell 4 och i löpande text. Kvalitetsgransk-

ning och analys av artiklarnas redovisade undersökningsgrupp och bortfall presenteras i tabell 

5 (bilaga 3) och under egen rubrik i löpande text. 
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Tabell 4. Sammanställning av övergripande rubriker och underrubriker. 

Övergripande rubriker Underrubriker 

 

Faktorer som relaterades som hinder för 

följsamheten av basala hygienrutiner  

 

Hög arbetsbelastning och bristande tillgång 

till lämplig utrustning 

Attityder och bristande kunskap  

 

Hur sjuksköterskor inom kommunal vård 

och omsorg kan bidra till ökad följsamhet 

av basala hygienrutiner 

 

Kunskapshöjning och attitydförändring  

Individuella och verksamhets faktorer 

Standardiserad metod 

 

 

3.1 Faktorer som relaterades som hinder för följsamheten av basala hygienrutiner 

Faktorer som påverkade följsamheten av basala hygienrutiner som sjuksköterskan bör ha i 

åtanke vid planering av omvårdnad är att högarbetsbelastning och bristande tillgång till lämp-

lig utrustning kan, hos omvårdnadspersonalen, leda till försämrad följsamhet av att tillämpa 

basala hygienrutiner vid omvårdnad. Sjuksköterskan skall även reflektera över risker som att 

personalens bristande kunskap samt personalens attityder kan medföra brister i följsamheten. 

3.1.1 Hög arbetsbelastning och bristande tillgång till lämplig utrustning. 

Högre arbetsbelastning påverkade följsamheten av basala hygienrutiner negativt och gjorde 

att personalen använde enklare handhygienrutiner, som enbart antiseptiskt tvätt. Det ansågs av 

personalen vara det enklaste och snabbaste handlingssättet. Sambandet mellan ökad  

arbetsbelastning och lägre följsamhet av hygienrutiner är tydligt, ökad arbetsbelastning 

medför bortprioriterade hygienrutiner och resulterar i fler VRI (Yeung et al 2011).  

Ashraf et al (2014) kom fram till att bristande tillgång till hjälpmedel är ett hinder, till exem-

pel om det saknas handsprit, tvål, tvättställ och handdukar så försvårar det följsamheten av 

basala hygienrutiner. 

3.1.2 Attityder och bristande kunskap  

I studien framgick, att det bland personal var lätt att överskatta hur noggrant man följde  

rutinerna för handhygien på grund av bristande kunskap och stresspåverkan. Detta ledde till 

en felaktig tillämpning av hygienrutinerna i olika arbetssituationer. Vårdpersonal tror att 

handhygienen är till för att skydda dem själva och inte patienterna, vilket klart och tydligt 
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framgick av undersökningen, som visade att följsamheten av handhygienrutinerna var låg men 

ökade efter patientkontakt (Pan et al 2007). Även studier inom långtidsvård gjord av Ashraf et 

al (2014) påvisar att, trots att observationsstudierna visade att majoriteten av personalen borde 

ha goda kunskaper om handhygien och riktlinjer, så hade endast 1/3 av den undersökta grup-

pen svarat rätt på frågorna om basala hygienrutiner och begränsning av smittspridning.  

Brister i tillämpningen av hygienrutiner, kan till en del förklaras av bristande kunskaper och 

negativa attityder enligt Yeung et al (2011).  I studien framgick, att trots att sjukvårdspersona-

len tilldelades desinfektionsmedel, så användes inte detta eftersom det ansågs besvärligt och 

det saknades information och utbildning om detsamma (Yeung et al 2011).  Det framkom i en 

annan studie att personer i ledande position, som inte följer riktlinjer på arbetsplatsen har en 

negativ påverkan på arbetsgruppen (Lindh et al 2012). 

 

3.2 Hur sjuksköterskor inom kommunal vård och omsorg kan bidra till ökad följsamhet 

av basala hygienrutiner 

Sjuksköterskans kan i sitt dagliga arbete bidra till att öka följsamheten av basala hygienrutiner 

bland annat genom att verka för utbildning. Detta för att höja omvårdnadspersonalens kompe-

tens och åstadkomma attitydförändring. Som i sin tur kan bidra till att minimera risker med 

spridning av smitta. På så vis höjs säkerheten i omvårdnaden för patienten och omvårdnads-

personalens arbetsmiljö inom kommunal vård och omsorg. 

3.2.1 Kunskapshöjning och attitydförändring  

Nödvändigheten av att utöka utbildningen i vårdhygien inom kommunal vård och omsorg 

framkom. Detta för att uppfylla särskilda rekommendationer och att verka för en rutinmässig 

uppdatering av riktlinjerna. Vidare forskning om åtgärdsprogram kring handhygien inklusive 

målstyrda utbildningsinsatser bör utföras i den vårdande miljön. Det framgick även att den 

största och främsta smittkällan vid omvårdnad är den fysiska kontakten mellan patient och 

vårdgivare. Ökad kontakt ger ökad risk för VRI (Aiello et al 2008). I en annan studie som 

inkluderade kommunal vård och omsorg framgick det, att för att komma till rätta med följ-

samheten av de basala hygienrutinerna, så måste det komma till stånd en attitydförändring och 

en kunskapshöjning hos personalen inom vård och omsorg. Medicinska pedagoger bör ta 

hjälp av t ex beteendevetare, för att på ett effektivt sätt främja kompetensutveckling hos vård-

personal. Det har också visat sig, att klinisk simulering kan leda till effektiv inlärning, som 

ger ett sammanhang till den kunskap sjuksköterskor behöver för att kunna leda en effektiv och 
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etisk vårdpraxis, för att lägga högre fokus och tyngdpunkt på hygienrutiner inom de kliniska 

och praktiska delarna inom vårdyrket (Eveillard et al 2011) 

 

3.2.2 Individuella och verksamhets faktorer 

De faktorer som gav ett positivt resultat på följsamheten var närvaron av positiva förebilder 

och sjuksköterskans delaktighet i omvårdnadsarbete, där återkoppling till övrig personal var 

avgörande. I studien hade medicinskt ansvariga sjuksköterskor startat en kontinuerlig över-

vakning och uppföljning av följsamheten av basala hygienrutiner. Repetition och påminnelse 

om vikten av att följa hygienrutinerna påverkade i positiv riktning (Lindh et al 2012). Det har 

påvisats att tillgång till hjälpmedel bör finnas på arbetsplatsen. De särskilda dilemman som 

personalen ställs inför när grundläggande omvårdnad skall utföras motverkades av gott sam-

arbete. Det indikerar betydelsen av samarbete mellan olika personalkategorier enligt Gould et 

al (2000). I en annan studie framkom att ytterligare en faktor av betydelse för spridningen av 

infektioner, är hjälpmedel eller utrustning som används, till exempel väskor. Studien har visat 

att det är mindre risk att smittämnen överförs till patienten om sjuksköterskornas väskor ren-

görs med regelbundna intervaller invändigt och utvändigt, t.ex. en gång i veckan. Det betyder 

att arbetsgivaren bör tänka på att införskaffa arbetsväskor av rätt material, som är av standar-

diserad sort och som skall tvättas korrekt och av certifierade tvätt företag. (Kenneley 2010). 

Utbildning i förebyggande arbete enligt praxis ger en positiv påverkan till följsamhet av ba-

sala hygienrutiner (Takahashi et al 2010). Enligt studie av (Smith et al 2007) är ökad kunskap 

om hur man använder hjälpmedel på ett korrekt sätt exempelvis handdesinfektionsmedel vid 

handtvätt kan vara ett viktigt första steg för följsamhet av basala hygienrutiner. 

3.2.3 Standardiserade metoder 

I studien framgick det att det krävs standardisering av metoder för att kunna jämföra kvalitet i 

vården mellan organisationer eller inom en organisation över tid. Det är upp till hälso- och 

sjukvård myndigheten samt beslutsfattare att rekommendera standardiserade metoder, som 

kan göra det möjligt att inrätta nationella riktlinjer och jämförande resultatmått (Braun et al. 

2009). Det framgick i studie inom långtidsvård av Rummukainen et al (2009) att utförda be-

sök på arbetsplatsen kan fungera som hjälp till att planera samt implementera exempelvis nat-

ionella program för inspektion av begränsning av smittspridning och förebyggande arbete mot 

smittspridning. 
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3.3 Kvalitet gällande de valda artiklarnas undersökningsgruppers redovisade bortfall 

Kvalitet gällande de valda artiklarnas undersökningsgruppers redovisade bortfall presenteras i 

tabell 5 (bilaga 3). Bortfallen och deltagarantal är otydligt redovisade i texten. Studierna vari-

era mellan direkta observationer av både personer eller händelser samt enkätundersökningar. 

Deltagare redovisas som verksamheter och/eller hälso- och sjukvårdspersonal eller som stu-

dier gjorda hos vårdhems boenden.   

4. Diskussion 

 

4.1 Huvudresultat 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva faktorer som kan relateras till följsamhet av 

basala hygienrutiner och hur sjuksköterskor inom kommunal vård och omsorg kan bidra till 

att dessa rutiner bättre efterföljs. Inledningsvis är det av betydelse att intresse och förståelse 

för basala hygienrutiner finns hos den berörda vårdpersonalen och att eftersträvan av en ge-

mensam syn på kunskap och renlighet vid patientvård är av betydande vikt. Den fysiska mil-

jön inom verksamheten såsom bristande tillgång till hjälpmedel och hög arbetsbelastningen 

samt negativa attityder och brist på kunskap är faktorer som har negativ inverkan på följsam-

heten, liksom bristande följsamhet hos personer inom ledande positioner. De faktorer som är 

en förutsättning för följsamhet av basala hygienrutiner är ökad utbildning, att utrustning eller 

hjälpmedel som behövs är tillgängliga och finns på plats samt tillämpning av standardiserade 

metoder. Sjuksköterskor kan vara förebilder genom att följa och tillämpa basala hygienrutiner. 

Att vara delaktiga i processerna och att återkoppla information till personal är ett bra sätt att 

hålla följsamheten av basala hygienrutiner levande. Tillgång till vatten och nödvändiga tvätt-

möjligheter, engångshandskar, antiseptisk lösning och därtill kontinuerlig utbildning om vik-

ten av handhygientekniker, användningen av handskar och av handdesinfektionsmaterial är 

grundläggande för följsamhet av basala hygienrutiner, liksom att kontroll av kvaliteten är 

återkommande och att förfaranden standardiseras, så att man kan jämföra resultaten mellan 

olika enheter. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva faktorer som kan relateras till följsamhet av 

basala hygienrutiner och hur sjuksköterskor inom kommunal vård och omsorg kan bidra till 

att förbättra följsamheten av dessa rutiner. Tolv relevanta artiklar från olika länder runt om i 

världen valdes och alla bekräftade läkaren Semmelweis’ teori (Wyklicky & Skopec1983) om 
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att handhygien genom antiseptiska metoder räddar liv, är den viktigaste åtgärden för att 

förebygga risken för VRI och därmed minska hälso- och sjukvårdens utgifter i samband med 

VRI. I föreliggande studie framkom betydelsen av att intresse och förståelse finns hos den i 

omvårdnaden inblandade personalen angående hygienrutiner (Eveillard et al 2011), samt att 

olika verksamheter eller inrättningar måste ha tillgång till de nödvändiga tvättmöjligheterna, 

engångshandskar och antiseptisk lösning (Gould et al 2000) som handdesinfektionsmedel.  

Kontinuerlig utbildning om betydelsen av basala hygienrutiner som handhygien, användning-

en av handskar och av handdesinfektionsmedel är också en betydande del i arbetet, samt peri-

odisk kontroll av effektiviteten i genomförandet. Genomförande av tillvägagångssätt bör stan-

dardiseras så att man kan jämföra resultaten mellan olika enheter (Braun et al 2009). De fak-

torer som är förutsättningar för personalens följsamhet av basala hygienrutiner, som sjukskö-

terskor och andra ledare inom kommunal vård och omsorg bör tänka på, är ökad utbildning 

(Aiello et al 2008) och standardiserade metoder (Braun et al 2009), samt att vara förebilder 

genom delaktighet och att återkoppla information till personalen (Lindh et al 2012).  Att vara 

goda förebilder bekräftas även av andra studier (Huis et al 2012).  Att personalen har intresse 

av att delta och närvara vid seminarier ä ett bra sätt att hålla följsamheten av basala hygienru-

tiner levande (Takahashi et al 2010). En annan grundläggande faktor är, att utrustning eller 

hjälpmedel som behövs är tillgängliga och finns på plats (Gould et al 2000). Till sist är det 

viktigt att ha i åtanke att samverkan mellan personal är av betydelse (Lindh et al 2011). De 

faktorer som i denna studie har visat sig vara negativa för följsamheten är brister i verksam-

hetsfaktorer som den fysiska miljön, bristfällig utbildning och hög arbetsbelastning samt indi-

viduella faktorer som attityder och bristande kunskap påverkar följsamheten av basala hygien-

rutiner negativt (Ashraf et al 2014; Pan et al 2007; Yeung et al 2011). 

 

I föreliggande studie har författaren i analysen kommit fram till insikten, att det fortfarande 

finns stora brister och stora behov av förbättringar samt att genom fortlöpande utbildning och 

ytterligare studier inom området kan man förbättra följsamhet av basala hygienrutiner inom 

kommunal vård och omsorg. Det är angeläget att sträva efter en gemensam inställning till 

kunskap men även att tänka på vikten av renlighet i omvårdnaden.  Vid basala hygienrutiner 

inom kommunal vård och omsorg anser författaren till föreliggande studie att sjuksköterskors 

roll och kompetens kan liknas som tillgång till en samling olika verktyg, där sjuksköterskan 

måste välja rätt verktyg för att inte förvärra och sprida infektioner. Detta konstaterade 

Nightingale i sina observationer av de fem essentiella komponenter som kan bidra till en sund 
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miljö och dämpa smittspridningen - frisk luft, rent vatten, fungerande avlopp, renlighet och 

ljus (Nightingale 1859, 1989). Betydelsefullt är att det finns intresse och förståelse, hos den 

inblandade personalen för basala hygienrutiner. Men detta är inte, enligt föreliggande studies 

författares åsikt efter vad som framkommit i resultatet tillräckligt, utan andra faktorer som till 

exempel de fem essentiella punkterna som Nightingale (1859,1989) berör måste också finnas. 

När det valda ämnet berör globala hälsofrågor framkommer att olika länder har sina egna mät-

instrument och genomförande metoder vilket medför svårigheter att föra en exakt statistik. 

Påverkande faktorer är också möjligheter till följsamhet av basala hygienrutiner som tillgång 

till frisk luft, rent vatten, fungerande avlopp, ren miljö och dagsljus. 

 

I HSL 1982:763 (Raadu 2014) står det skrivet att endast vetenskapliga underlag och beprövad 

erfarenhet skall grunda rutinerna för omvårdnad inom vården, där kommunal vård och omsorg 

ingår. Därför är undervisning och kunskapsöverföring viktigt i detta sammanhang. Slump-

mässiga och periodiska kontroller (Takashi et al 2010) är viktiga för att kontrollera följsamhet 

bland hälso- och sjukvårdspersonalen. Om alla följde föreskrivna basala hygienrutiner, så 

skulle VRI kunna minskas. En försvårande faktor för att få korrekt mätresultat är att det inte 

finns tillräckligt standardiserade mätmetoder (Braun et al 2009). Detta kan visa sig tydligt 

anser författaren till föreliggande studie om man jämför olika vårdinrättningar, olika län och 

olika länder där nivån av följsamhet av basala hygienrutiner kan skilja sig åt, beroende på 

vilka mätsystem som används. 

 

Artiklarna kvalitetsgranskades utifrån presenterat bortfall ur studiernas undersökningsgrupper 

(bilaga 3) och dess relevans i förhållande till resultatet. För få svarande påverkar resultatet i 

form av att man kan få slumpfel eller marginalfel. Det vill säga högre bortfall påverkar under-

sökningens kvalitet (Polit & Beck 2012).  Av de 12 valda artiklar ansågs två studier ha ett 

högre antal bortfall ur undersökningsgruppen. Lindh et al (2012) redovisade att hälften sva-

rade av den tilltänkta undersökningsgruppen. Även studien gjord av Takahashi et al (2010) 

har ett högre bortfall som redovisar att ca 2/5 av undersökningsgruppen föll bort. Vid högre 

bortfall ur undersökningsgruppen riskerar resultatet sin trovärdighet eller tillförlitlighet och 

bias som till exempel att gruppen blir alltför homogen och responsen utan variation sänker 

studiens kvalitet (Polit & Beck 2012).  

Smith et al (2008), Aiello et al (2009) och Braun et al (2008) redovisade ett lägre bortfall un-

der 1/5 vilket kan vara accepterbart som minskad risk att påverka studiernas trovärdighet. 
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Fem artiklar klassificerades som N/A (icke applicerbart bortfall av deltagaren utan av enhet-

er). Dessa är studierna gjorda av Pan et al (2008), Rummukainen et al (2009), studien av 

Eveillard et al (2011) som handlar om händelser, studien av Gould et al (2000) var observat-

ioner av handhygien, icke baserad på personer samt studien av Kennely (2010), där studien i 

huvudsak behandlar väskor och är icke person baserad även om kompletterande odlingsprover 

togs från sjuksköterskors händer, tröjärmar och skor.  

Studien av Ashraf et al (2010) har otydlighet beträffande totala antalet deltagare vilket försvå-

rar beräkningen av antal bortfall. I studien av Yeung et al (2010) var en grupperad randomise-

rad kontrollstudie som ej går att beräkna bortfall från.   

I forskningsstudier anses att större bortfall, desto sämre blir undersökningens tillförlitlighet. 

Tillförlitligheten inom forskningsarbete innebär att verktygen som används i en forsknings-

studie är giltiga, validerade och tillräckliga i antal. Validering av verktyget är en kontroll så 

att verktyget framställer tillförlitliga svar (Polit & Beck 2012).  

Enligt författaren till föreliggande studie så kan valet av artiklar som presenterar studier med 

högre bortfall påverkat litteraturstudiens trovärdighet och tillförlitlighet men under artikel-

granskningen upptäcktes att liknande slutsatser framkommit även i andra studier. En annan 

aspekt är att författaren medvetet valt artiklar som ansågs vara intressanta och som passade 

författarens önskemål om hur föreliggande studie skulle utformas. Detta kan ha påverkat urva-

let av artiklar. Innebörden av detta kan vara att författaren missade artiklar som kanske var 

mer korrekta men för författaren ansågs vara irrelevanta.  Författarens ståndpunkt är att valda 

artiklar innehåller tillräcklig information för föreliggande studie.  

 

4.3 Metoddiskussion 

Empiriska studier som valdes var genomförda i Sverige, Finland, Italien, Kina, Canada och 

USA. Avsikten var att få ett bredare perspektiv och uppfattning gällande följsamhet av 

basala hygienrutiner, att få insikt om skillnader och likheter som upprepas, och varför 

problemet uppstår eller på vilka olika sätt man kan hantera problem när det gäller följsamhet 

av basala hygienrutiner. Studiens syfte var att beskriva faktorer som har ett samband med 

följsamhet av basala hygienrutiner och hur sjuksköterskor inom kommunal äldreomsorg kan 

bidra till att förbättra följsamheten. Sjuksköterskor leder omvårdnadsarbetet, vilket 

motiverade till att undersköterskor, läkare och chefer ingår i de valda artiklarnas 

populationsunderlag, när de olika aktörerna vid olika tillfällen bidrar till omvårdnaden och har 

kontakt på olika sätt med vårdtagaren. Författaren valde området kommunal vård och omsorg 
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och för att beskriva området valdes community care istället för municipal care, eftersom det 

senare gav för få träffar vid artikelsökningen. Den exakta innebörden av ett begrepp som gäl-

ler i ett land är också svår definierat vid artikelsökning som exempel nursing home och home 

care. Sökningarna resulterade i artiklar som bla omfattade long-term care och begreppet över-

sattes till långtidsvård vilket bedömdes som representativt för kommunal vård och omsorg, 

som tidigare inom sjukvården i Sverige inkluderade eller benämndes ”långvård”. Sökordet 

hand hygiene och hygiene visades i sökningen som antingen specialiserad eller väldigt gene-

rell. Sökordet infection, och cross infection däremot visades vara ett internationellt medicinskt 

begrepp. Även sökordet nurse visades vara ett internationellt begrepp som motsvarar sjukskö-

terska. 

 

Författaren till föreliggande studie har kommit fram till sitt resultat och sin slutsats efter att ha 

kritiskt och objektivt granskat de tolv valda artiklarna. Enligt Forsberg och Wengström (2008) 

finns en risk för att diskussioner formas och anpassas efter det personliga sätt som författaren 

har, att beskriva och dokumentera sina resultat. För att undvika att detta, har författaren 

försökt hålla sig så objektiv och neutral som möjligt, genom att enbart redovisa de fakta och 

utslag som kommer från artiklarnas resultat och utan att förvränga informationen som fram-

kom. En styrka är att författaren till föreliggande studie är skolad i det engelska språket men 

fortfarande föreligger risk för feltolkningar vid översättning till det svenska språket i enlighet 

med Forsberg & Wengström (2008). Dessa feltolkningar har eftersträvats att minimeras ge-

nom att föregås av diskussioner med annan part. 

 

Få studier är gjorda inom ämnet basala hygienrutiner inom kommunal vård och omsorg. De 

flesta artiklar skrivna inom ämnet var väldigt specifika ex. basala hygienrutiner om oral hy-

gien. Eller enbart generella. Detta betyder att det fortfarande behövs fler studier inom ämnes-

området som avser kommunal vård och omsorg. När det valda ämnet berör globala hälsofrå-

gor framkommer olika genomförande metoder och mätinstrument samt standardiserade mått 

och metoder vilket medför svårigheter att föra en exakt statistik. Globalt samarbete inom 

forskningsområdet behöver arbeta för ett mer likvärdigt och jämförbart genomförande. 
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4.4 Kliniska implikationer 

Sjuksköterskor inom kommunal vård och omsorg kan bidra till förbättrad följsamhet av basala 

hygienrutiner genom att verka för utbildning, attitydförändring, förbättringar i den fysiska 

arbetsmiljön, effektiv planering vid hög arbetsbelastning, och användande av standardiserade 

metoder.  

 

4.5 Slutsats 

Sjuksköterskor inom kommunal vård och omsorg kan bidra till förbättrad följsamhet av basala 

hygienrutiner genom att verka för utbildning, attitydförändring, förbättringar i den fysiska 

arbetsmiljön, effektiv planering vid hög arbetsbelastning, och användande av standardiserade 

metoder. Sjuksköterskor måste i sitt dagliga arbete tillämpa basala hygienrutiner på ett korrekt 

sätt, vara delaktig och agera informativt samt sträva för ökad samverkan till följsamhet av 

basala hygienrutiner inom omvårdnadsarbetet för att stärka patientsäkerheten inom kommunal 

vård och omsorg. Förslag till kommande studier är, att inom kommunal vård och omsorg ge-

nomföra exempelvis interventioner med webbaserade utbildningar, repetitionskurser och trä-

ning i basala hygienrutiner på arbetsplatsen. Vilket kan ge ökad kunskap, förståelse för och 

medvetande om tillämpning av basala hygienrutiner och förbättrad omvårdnad med ökad  

patientsäkerhet. 

 

 

 

  



 

18 

 

Referenser  

 

Aiello, A. E., Malinis, M., Knapp, J. K., & Mody, L. (2009). The influence of knowledge, 

perceptions, and beliefs, on hand hygiene practices in nursing homes. American 

Journal of Infection Control, 37(2), 164-167. 

doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.ajic.2008.04.258  

Ashraf, M. S., Hussain, S. W., Agarwal, N., Ashraf, S., El-Kass, G., Hussain, R., . . . Wolf-

Klein, G. (2010). Hand hygiene in long-term care facilities: A multicenter study 

of knowledge, attitudes, practices, and barriers. Infection Control & Hospital 

Epidemiology, 31(7), 758-762. doi:10.1086/653821  

Bloomfield, S. F., Aiello, A. E., Cookson, B., O'Boyle, C., & Larson, E. L. (2007). The effec-

tiveness of hand hygiene procedures in reducing the risks of infections in home 

and community settings including handwashing and alcohol-based hand sanitiz-

ers. American Journal of Infection Control, 35(10, Supplement 1), S27-S64. 

doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.ajic.2007.07.001  

Braun, B. I., Kusek, L., & Larson, E. (2009). Measuring adherence to hand hygiene guide-

lines: A field survey for examples of effective practices. American Journal of In-

fection Control, 37(4), 282-288. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.ajic.2008.09.002  

Davies, R. (2012). ‘Notes on nursing: What it is and what it is not’. (1860): By Florence 

Nightingale. Nurse Education Today, 32(6), 624-626. 

doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2012.04.025  

DiDiodato, G. (2013). Just clean your hands: Measuring the effect of a patient safety initiative 

on driving transformational change in a health care system. American Journal of 

Infection Control, 41(11), 1109-1111. 

doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.ajic.2013.01.039  



 

19 

 

Eveillard, M., Raymond, F., Guilloteau, V., Pradelle, M., Kempf, M., Zilli-Dewaele, M., . . . 

Brunel, P. (2011). Impact of a multi-faceted training intervention on the im-

provement of hand hygiene and gloving practices in four healthcare settings in-

cluding nursing homes, acute-care geriatric wards and physical rehabilitation 

units. Journal of Clinical Nursing, 20(19), 2744-2751. doi:10.1111/j.1365-

2702.2011.03704.x  

Forsberg C & Wengström Y. (2008). Att göra systematiska litteraturstudier. Natur och Kultur, 

Stockholm 

Garofalo, M. E., & Fee, E. (2010). Florence nightingale (1820-1910): Feminism and hospital 

reform. 2010. American Journal of Public Health, 100(9), 1588. 

doi:10.2105/AJPH.2009.188722  

Gould, D. (2000). Infection control: Principles for safe practice in the care of older adults. 

Elderly Care, 12(5), 18-23.  

Gould, D., Gammon, J., Donnelly, M., Batiste, L., Ball, E., Carneiro de Melo, A. M. S., . . . 

Halablab, M. (2000). Improving hand hygiene in community healthcare settings: 

The impact of research and clinical collaboration. Journal of Clinical Nursing, 

9(1), 95-102. doi:10.1046/j.1365-2702.2000.00334.x  

Huis, A., Schoonhoven, L., Grol, R., Donders, R., Hulscher, M., & van Achterberg, T. (2013). 

Impact of a team and leaders-directed strategy to improve nurses’ adherence to 

hand hygiene guidelines: A cluster randomised trial. International Journal of 

Nursing Studies, 50(4), 464-474. 

doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2012.08.004  

International Council of Nurses. (2012). The ICN Code of Ethics for nurses.  Retrieved from 

http://www.swenurse.se/Global/Publikationer/Etik-publikationer/ICN. 

Etisk.kod.webb.pdf 



 

20 

 

Kenneley, I. L. (2010). Infection control and the home care environment. Home Health Care 

Management & Practice, 22(3), 195-201. doi:10.1177/1084822309348695  

Lindh, M., Perseius, K. -., & Kihlgren, A. (2012). Factors influencing compliance to hygiene 

routines in community care - the viewpoint of medically responsible nurses in 

sweden. Scandinavian Journal of Caring Sciences, doi:10.1111/j.1471-

6712.2012.01022.x  

Mölstad S., Cars O., Struwe J. (2008). STRAMA - A Swedish working model for contain-

ment of antibiotic resistance.  Eurosurveillance, 13(46), 551-554.doi 

Nightingale, F. (1989). Anteckningar om sjukvård: -ur vårt tidsperspektiv. (E. Krey-Halldin, 

Trans.). Skellefteå: Artemis. Original publicerat 1859 

Pan, A., Domenighini, F., Signorini, L., Assini, R., Catenazzi, P., Lorenzotti, S., . . . Guerrini, 

G. (2008). Adherence to hand hygiene in an italian long-term care facility. 

American Journal of Infection Control, 36(7), 495-497.  

Polit D.F. & Beck C.T. (2012).  Nursing research: generating and assessing evidence for nurs-

ing practice. Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, Philadelp-

hia. 

Raadu, G. (2014). Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvård. Liber AB. 

Stockholm.  

Rummukainen, M., Jakobsson, A., Karppi, P., Kautiainen, H., & Lyytikäinen, O. (2009). 

Promoting hand hygiene and prudent use of antimicrobials in long-term care fa-

cilities. American Journal of Infection Control, 37(2), 168-171.  

Smith, A., Carusone, S. C., & Loeb, M. (2008). Hand hygiene practices of health care workers 

in long-term care facilities. American Journal of Infection Control, 36(7), 492-

494. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.ajic.2007.11.003   



 

21 

 

Socialstyrelsen.( 2005). Kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor. Hämtad från 

http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/9879/2005-105-

1_20051052.pdf 

Socialstyrelsen. (2006). Att förebygga vårdrelaterade infektioner. Ett kunskapsunderlag.  

Hämtad från www.socialstyrelsen.se  

Socialstyrelsen. (2014). Socialstyrelsens termbank. Hämtad från 

http://termbank.socialstyrelsen.se/ 

Socialstyrelsen. (2014).  Statistik inom kommunal vård och omsorg om äldre. Hämtad från 

http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikefteramne/aldre-vardochomsorg 

Sveriges Kommuner och Landsting. (2014). Vårdrelaterade infektioner. Hämtad från 

http://www.skl.se/vi_arbetar_med/halsoochvard/patientsakerhet/vardrelaterade-

infektioner 

Takahashi, I., & Turale, S. (2010). Evaluation of individual and facility factors that promote 

hand washing in aged-care facilities in japan. Nursing & Health Sciences, 12(1), 

127-134. doi:10.1111/j.1442-2018.2009.00509.x  

World Health Organization. (2009). WHO’s guidelines on hand hygiene in health care.   

Hämtad från 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241597906_eng.pdf?ua=1 

Wyklicky, H., & Skopec, M. (1983). Ignaz Philipp Semmelweis, the prophet of bacteriology. 

Infection Control, 4(5), 367-370.  

Yeung, W.K., Wilson Tam, W.S., Wong, F., . . . Wong, Tze Wai. (2011). Clustered random-

ized controlled trial of a hand hygiene intervention involving Pocket‐Sized con-

tainers of Alcohol‐Based hand rub for the control of infections in Long‐Term 

care facilities. Infection Control and Hospital Epidemiology, 32(1), 67-76.  

 



Bilaga 1 

 

Tabell 2. Översikt av valda artiklars författare, årtal, land, titel, design, undersökningsgrupp, datainsamlings- och analysmetod. 

Författare 
Publikations år 
Land 

Titel Design Undersökningsgrupp Data 
insamlingsmetod 

Data 
analysmetod 

Aeillo. A., Malinis. 
M., Knapp. J., Mody. 
L., Arbor. A 
 
2009 
USA 

The influence of  
knowledge 
perception, and 
beliefs, on 
handhygiene 
practices in nursing 
homes 

Cross-sectional 
undersökning 
Kvantitativ 
ansats 

4 vårdhem.  
Legitimerade 
sjuksköterskor, 
sjuksköterskestuderande, 
och undersköterskor. 

Dataenkätfrågor som samlades 
in via självadministrerade 
enkäter i varje verksamhet. 
Enkäten baserades på tidigare 
studier  
 

Chi 2 analys 
Variansanalys 
Linear och Logistic 
regression GEE 

Ashraf. S. M., 
Hussain. W. S., 
Agarwal. N., Haller. 
N., Pekmezaris. R., 
Sison. C.,Walia. 
R.,Eichorn. A.,Cal. C., 
Dlugacz.J.,Edwards. T 
B.,Louis. B.,Alano. 
G.,Wolf-Klien. G 
2014 
USA 
 

Hand Hygiene in 
Long Term Care 
Facilities:  A  Multi-
center Study of 
Knowledge , 
Attitudes and 
Practices and 
Barriers 

 
Kvantitativ 
ansats 

1143 anställda från 17 
vårdinrättningar. 
Legitimerade 
sjuksköterskor, 
undersköterskor och övrig 
vårdpersonal 

Enkätundersökning baserad på 
2002 Centers for Disease 
Control and Prevention 

Chi 2 analys och 
Fisher exakt test 

Braun. B. I., Kusek. 
L., Larson. E. 
 
2009 
USA 

Measuring 
adherence to hand 
hygiene  guidelines: 
A field survey for 
examples of 
effective practices 

Cross-sectional 
undersökning 
Kvantitativ 
ansats 

220 Hälso- och 
sjukvårdspersonal vid bl.a. 
sjukhus, långtidsvård, 
vårdhem. 

En elektronisk enkät vars syfte 
var att samla in information 
om handhygien rörande i 
allmänhet frekvens, 
grundlighet, teknik, 
användning av handskar, 
produktkonsumtion  

Chi 2 analys 
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Författare 
Publikations år 
Land 

Titel Design Undersökningsgrupp Data 
insamlingsmetod 

Data 
analysmetod 

Eveillard. M., 
Raymond. F., 
Guilloteau. 
V.,Pradelle. M.-T., 
Kempf. M.,Dewaele. 
M-Z., Joly- Guillo. M-
L., Brunel. P. 
 
2011 
Frankrike 

Impact of a multi-
faceted training 
intervention on the 
improvement of 
hand hygiene and 
gloving practices in 
four healthcare 
settings including 
nursing homes, 
acute-care geriatric 
wards and physical 
rehabilitation units. 

Observation 
Intervention 
Kvantitativ 
ansats 

Studien genomfördes inom 
fyra vårdmiljöer, vårdhem, 
akut- och sjukvårds 
avdelningar, geriatriska 
vårdavdelningar och fysisk 
rehabiliterings enheter. 
 
Läkare, sjuksköterskor, 
sjuksköterskestuderande 
och övrig vårdpersonal. 

Direkt observationer, före och 
efter intervention, av 
följsamhet av handhygien 
samt användning av handskar.  

Chi 2 analys 
Epi- info 
programvara 
version 6.04.  

Gould. D.,Gammon. 
J.,Donnelley., Batiste. 
L.,Ball. E., Cariniero 
de Mello. A., Alidad. 
V., Miles. R., 
Halablab. M. 
 
2000 
England 

Improving hand 
hygiene in 
community settings 
: The impact of 
research and 
collaboration 

Observation 
Kvantitativ 
ansats 

143 sjuksköterskor inom 
kommunal vård och omsorg  

Observation av sjuksköterskor 
anpassad efter en  
 ”pilot check lista”. 
Lab. Odlingsprover 

p-värdet strategi 
för att dra en 
slutsats från 
tidigare 
undersökning. 
Lab. odlingsanalys 
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Författare 
Publikations år 
Land 

Titel Design Undersökningsgrupp Data 
insamlingsmetod 

Data 
analysmetod 

Kenneley. I. L 
 
2010 
USA 

Infection control 
and the home care 
environment 

Observation 
Kvantitativ 
ansats 

127 väskor som användes 
av sjuksköterskor inom 
hemsjukvården samt 
okänt antal 
sjuksköterskor. 

Specifik undersökning, lab. 
odlingsprov från väskor före 
och efter tvätt samt exempelvis 
sjuksköterskors händer och 
tröjärmar. 
 

Specifik 
undersökning, lab 
analys av 
förekomst av 
bakterier. 

Lind. M., Kilhgren. 
M., Persenius. K-I .  
 
2013 
Sverige 

 Factors influencing 
compliance to 
hygiene routines in 
community care - 
the viewpoint of 
medically 
responsible nurses 
in Sweden 

Deskriptiv med 
kvantitativ och 
kvalitativ ansats 

124 Medicinskt ansvariga 
sjuksköterskor.  
 

En webbaserad enkät skickades 
till samtliga 268 medicinskt 
ansvariga sjuksköterskor (MAS) 
i svenska kommuner.  

Deskriptiv statistik 
och kvalitativ 
innehållsanalys 
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Författare 
Publikations år 
Land 

Titel Design Undersökningsgrupp Data 
insamlingsmetod 

Data 
analysmetod 

Pan, A., Domenighini, 
F., Signorini, L., 
Assini, R., Catenazzi, 
Patricia., Lorenzotti, 
S.,Patroni, A. 
 
2008 
Italien 

Adherence to hand 
hygiene in an Italian 
long-term care 

Jämförande 
Observation 
Kvantitativ 
ansats  

Undersökningen 
baserades på en 
jämförelse av en 50-
bäddars långvårdsenhet 
som jämfördes med en 
60-bäddars enhet för 
infektionssjukdomar och 
en 28-bäddars akutvårds 
rehabiliteringsenhet. 
 
Läkare, sjuksköterskor 
undersköterskor 

Direkt observation 
om följsamheten av handhygien  
 

Alla tester var 2-
tailed test 
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Författare 
Publikations år 
Land 

Titel Design Undersökningsgrupp Data 
insamlingsmetod 

Data 
analysmetod 

Rummukainen. M., 
Jacobsson. A., Karppi. 
P., Kautiannen. H., 
Lyyikaäinen. O. 
 
2009 
Finland 

Promoting hand 
hygiene and prudent 
use of 
antimicrobials in a 
long term care 
facilities  

Enkät 
undersökning 
Kvantitativ 
ansats 

123 verksamheter i 
Finland som utför 
långtidsvård 
 
Sjuksköterskor 

Strukturerade enkätfrågor som 
omfattar information om 
patienter, omvårdnad och 
medicinsk personal samt 
information om och användning 
av alkoholbaserade 
handdesinfektionsmedel. 
 

Chi 2 analys 

Smith, A., Carusone, 
S. C., Loeb, M. 
 
2007 
Kanada 

Hand hygiene 
practices of health 
care workers in 
long-term care 
facilities 

Cross-sectional 
Observationer  
Kvantitativ 
ansats  

Två verksamheter för 
långtidsvård med totalt 
17 enheter och 525 
boenden. 
 
Sjuksköterskor, läkare 
övrig hälso- och 
sjukvårdspersonal 

Direkt observation av 
följsamhet av handhygien hos 
vårdpersonal samt att värdera 
faktorer förknippade med 
följsamhet av rutiner för 
handhygien. 

2-tailed Fisher’s 
exact test 
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Författare 
Publikations år 
Land 

Titel Design Undersökningsgrupp Data 
insamlingsmetod 

Data 
analysmetod 

Takahashi, I., Turale. 
S. 
 
2010 
Japan 

Evaluation of 
individual and 
facility factors that 
promote hand 
washing in aged-
care facilities in 
Japan 

Enkät-
undersökning 
Kvantitativ 
ansats 

31 specialiserade vårdhem 
och 25 hälso- och service 
verksamheter 
Hälso- och sjukvårds 
personal och chefer.   

Två olika enkäter används 
för att undersöka de faktorer 
relaterade till handtvätt. 
Dessa skickades per post till 
enheterna 

Chi 2 analys and t-
test. 
 

Yeung, K. W.,Tam. 
W. S. W.,Wong. W. 
W. 
 
2010 
Kina 

Clustered 
Randomized 
Controlled Trial of a 
Hand Hygiene 
Intervention 
Involving Pocket-
Sized Containers of 
Alcohol-Based 
Hand Rub for the 
Control of 
Infections in Long-
Term Care Facilities 

Randomiserad 
kontrollstudie 
Intervention 
Kvantitativ 
ansats 

7 vårdhem. 
Sjuksköterskor, 
vårdbiträden och 
sjukgymnaster 

Direkt observation, före och 
efter intervention, av 
personalens följsamhet till 
handhygien samt så 
registrerades boendes 
infektioner som krävde 
sjukhusvistelse.  

Chi 2 analys 
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Tabell 3. Presentation av valda artiklars författare, syfte och resultat. 

Författare Syfte Resultat 

Aeillo. A., Malinis. M., Knapp. J., Mody. 
L., Arbor. A.  
2009 

Att undersöka påverkan av kunskaper, 
föreställningar och handhygien, uppfattning om 
infektions kontroll metoder, inklusive 
handhygien och vanor samt handskar och naglar 
bland vårdhems personal 

Studien visade att positiv inställning till 
effektiv infektionskontroll/begränsad 
smittspridning leder till ökad kunskap om 
lämplig handhygien som till ex. nagelvård. 
Det visade även vikten av ökad utbildning 
inom ett specifikt område ex. infektions 
relaterade utbildningar. Det behövs vidare 
forskning och interventionsprogram speciellt 
inriktade på rutinerna inom vårdhem. 

Ashraf. S. M., Hussain. W. S., Agarwal. N., 
Haller. N., Pekmezaris. R., Sison. C.,Walia. 
R.,Eichorn. A.,Cal. C., Dlugacz.J.,Edwards. 
T B.,Louis. B.,Alano. G.,Wolf-Klien. G 
2014 

Att undersöka skillnaderna i kunskap om och 
inställning till handhygien, upplevda hinder för 
följsamheten med handhygienens riktlinjer bland 
hälso- och vårdpersonal som är anställda på 
vårdhem, med målet att underlätta snabb 
utveckling av program inriktade mot att förbättra 
hygienens höga krav på renhetsmetoder inom 
enheter för långtidsvård. 

Studien visade att trots personalens höga 
kunskap i ämnet framkom det att det var 
endast en tredjedel som hade den rätta 
kunskapen om ämnet. Det framgick även att 
hinder som kunde utpekas var, avsaknad av 
handsprit, tvål och tvättställ samt handduk 
som inte fanns tillgänglig alla gånger. 

Braun. B. I., Kusek. L., Larson. E. 
2009 
 

Att identifiera effektiva metoder för att mäta 
följsamhet med handhygien riktlinjer inom olika 
vårdmiljöer 

I studien framgick att det saknades mätnings 
metoder för studier specifikt riktade mot 
handhygien. Att förbättrad mätning kommer 
att leda till minskade antal infektioner. 
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Eveillard. M., Raymond. F., Guilloteau. 
V.,Pradelle. M.-T., Kempf. M.,Dewaele. M- 
Z., Joly- Guillo. M-L., Brunel. P. 
2011 
 

Att bedöma konsekvenserna av ett 
mångfacetterat utbildningsprogram om 
följsamheten av handhygien och praxis vid 
användning av handskar. 

I studien framkom vikten av 
beteendeförändring ex. med hjälp av experter 
inom beteendevetenskap för att försöka 
förbättra rutiner för följsamhet av 
hygienrutiner om förfarande visar sig vara 
svagt efter utbildningen. Det behövs även 
utformning av strategier inom ämnesområdet. 
 

Gould. D.,Gammon. J.,Donnelley., Batiste. 
L.,Ball. E., Cariniero de Mello. A., Alidad. 
V., Miles. R., Halablab. M. 
2000 

Att fastställa risken för smittspridning 
vid besök inom hemsjukvård, jämfört med 
tidigare undersökningar, om en sådan risk kan 
minskas genom att sjuksköterskor använder en 
antiseptisk kräm utöver uppgift om handhygiens 
rutiner för försiktighetsåtgärder. Samt att även ta 
reda på om problemet orsakats lokalt eller i delar 
av samhälle. 
 

I studien avslöjades särskilda dilemman som 
personal ställs inför inom hemsjukvården när 
man utför grundläggande patientvård och 
omsorg vilket motiverade till vikten av 
samråd mellan olika de yrkeskategorierna i en 
personalgrupp. 

Kenneley. I. L. 
2010 

Att utvärdera om olika städscheman påverkar 
förekomst och typer av de mänskliga 
smittoämnen, odlingsprover från väskor som 
används av hemsjukvårdens sjuksköterskor. 
Samt att utvärdera om det finns betydande 
skillnader angående isolering av multiresistenta 
organismer och mänskliga patogen, 
odlingsprover på sjuksköterskornas händer, 
kläder och sko. Detta för att påvisa förekomsten 
av mänskliga patogen 
 

Resultatet blev att enhetlig utrustning, 
standardiserade saneringssätt samt 
användande av auktoriserade tvättinrättningar 
minskade smittorisken. 
 

  



Bilaga 2 

 

Lindh. M., Kilhgren. M., Persenius. K-I . 
2013 
 

Att beskriva faktorer som påverkar följsamhet till 
hygienrutiner inom vård och omsorg i svenska 
kommuner (MAS) medicinskt ansvariga 
sjuksköterskor. 

Att kunna upprätthålla tillräckliga 
hygienrutiner i en persons hem eller i en 
hemlik miljö kan vara en av de stora 
utmaningarna för övrig sjukvård i framtiden. 
Sjuksköterskor har en viktig roll i att 
upprätthålla tillräcklig hygien inom vård och 
omsorg. 

Pan, A., Domenighini, F., Signorini, L., 
Assini, R., Catenazzi, Patricia., Lorenzotti, 
S.,Patroni, A. 
2008 

Att utvärdera rapporten om följsamhet av 
handhygien inom italiensk långtidsvård. 

 I studien framgick att vårdpersonal bland 
annat genom fortbildning om handtvätt med 
uppföljning, detta för att se till att rutinerna 
följs. 

Rummukainen. M., Jacobsson. A., Karppi. 
P., Kautiannen. H., Lyyikaäinen. O. 
2009 

Att informera och utbilda om handhygien och 
återhållsam användning av antimikrobiella 
medel. 

 Att erfarenheterna från kontrollbesök kunde 
användas vid planering och genomförande av 
ett nationellt program. Ett sådant program kan 
inkludera en prevalensstudie av 
vårdrelaterade infektioner, vilket också skulle 
kunna öka medvetenheten om 
infektionskontroller/begränsad 
smittspridning. 

Smith, A., Carusone, S. C., Loeb, M. 
2007 
 

Att bedöma följsamheten av handhygien bland 
sjukvårdspersonal inom långtidsvård. 
Samt att bedöma faktorer som är förknippade 
med följsamhet av handhygien.  

Förbättrad handhygien på vårdinrättningar är 
viktigt för att minska smittspridning. 
Självstudier är osannolika att ha någon större 
genomslagskraft. 

Takahashi, I., Turale. S. 
2010 
 

Att undersöka enskilda och verksamhetsfaktorer 
relaterade till handtvätt beteenden av 
vårdpersonal vid ålderdomshem i Japan, dessa 
undersöktes för att få förslag för att främja bättre 
infektions kontroll/begränsad smittspridning. 

Individuella-och verksamhetsfaktorer är 
nödvändiga för att förbättra följsamheten och 
beteenden av vårdpersonalen  

Yeung, K. W.,Tam. W. S. W.,Wong. W. W. 
2010 

Att undersöka effekten av ett mångfacetterat 
handhygienprogram som innebär användning av 
fickstora behållare av antiseptiskt gel inom 
långtidsvård. 

Resultatet visar att följsamheten ökar om 
antiseptisktmedel för handtvätt finns 
lättillgängligt i till exempel fickstora 
behållare. Dessa behållare ger en bekväm 
användbarhet för handhygien.  
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                Tabell 5. Översikt artiklar, undersökningsgrupp och bortfall. 

Artikel  Titel Läkare Sköterskor Verksamheter 

 
Hälso- och 
sjukvårds 
personal 

Totalt Antal bortfall 

Aiello et al 
2009 

The influence of 
knowledge, 
perceptions, and 
beliefs, on hand 
hygiene practices in 
nursing homes. 

X 142 
4 vårdhem 

 
188 

330 av 343 
inkomna 

enkäter var 
komplett 
besvarade  
Totalt 392 
utskickade 

enkäter. 

64 
 

Svarsfrekvens 
redovisad till 

87,5% 

Ashraf et al  
2014 

Hand hygiene in 
Long-Term Care 
facilities: A 
Multicenter Study Of 
Knowledge, 
Attitudes, Practices 
and Barriers 

X 363 
17 verk-
samheter 

780 
1143 

svarande 
X 

Braun et al  
2009 

Measuring adherence 
to hand hygiene 
guidelines: A field 
survey for examples 
of effective practices. 

X X X 220 

242 svar 
varav 220 
var 
kompletta 

22 

Eveillard et al  
2011 

Impact of a multi-
faceted training 
intervention on the 
improvement of hand 
hygiene and gloving 
practices in four 
healthcare settings 

X X 
4 

verksamheter 
X 

969 
kontakter 

1470 
observations 

tillfällen 

         X 
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including nursing 
homes, acute –care 
geriatric wards and 
physical 
rehabilitation units.  

Gould et al 
2000 

Improving hand 
hygiene in 
community 
healthcare settings: 
the impact of 
research and clinical 
collaboration. 
 

X 143  X X 

17 
observerades 

126 
svarande på 

audit 
formulär 

X 

Kenneley 
2010 

Infection control and 
the Home Care 
Environment X 

127 väskor, 
okänt antal 

sjuksköterskor 
X X 

351 odlingar 
från 127 
väskor  

40 odlingar 
från ssk. 

X 

Lind et al 
2013 

Factors influencing 
compliance to 
hygiene routines in 
community care-the 
viewpoint of 
medically 
responsible nurses in 
Sweden. 
 

X 
124 

MAS 
X X 

 
124 av 268 
potentiella 
deltagare 

 

144 

Pan et al 2008 

Adherence to hand 
hygiene in an Italian 
long-term care 
facility. 
 

87 493 X 166 746 X 
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Rummukainen 
et al 
2009 

Promoting hand 
hygiene and prudent 
use of antimicrobials 
in long-term care 
facilities 

X 
Okänt antal 

sjuksköterskor 
123 

verksamheter 
X 123 X 

Smith et al  
2007 

Hand hygiene 
practices of health 
care workers in long-
term care facilities. 

X X 

2 
verksamheter 

för 
långtidsvård 

med 17 
enheter 

X 
459 

observations 
tillfällen 

 

Takahashi et 
al  

2010 

Evaluation of 
individual and 
facility factors that 
promote hand 
washing in aged-care 
facilities in Japan. 
 

X 196 X 820 
1016 av 

1663 
deltagare 

647 

Yeung et al 
2010 

Clustered 
Randomized 
controlled Trial of 
Hand Hygiene 
Intervention 
Involving Pocket-
Sized Containers of 
Alcohol –Based 
Hand Rub for the 
Control of Infection 
in a Long- Term Care 
Facilities 

X 26 
6 av 7 

verksamheter 
fullföljde 

154 

      180 
   personer 
 

3300 
observations 

tillfällen 

 En av 7 
verksamheter 

avbröt 
deltagandet 

i 
preinterventions 

perioden 

 


