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Sammanfattning  

Bakgrund: Vårdrelaterade infektioner utgör ett stort hot gällande patientsäkerheten och stora 

ekonomiska kostnader. Inom Europa drabbas ungefär 3,2 miljoner av vårdrelaterade 

infektioner. Trots att basala hygienrutiner är ett effektivt sätt att bryta smittkedjan så är 

följsamhet låg.  

Syfte: Syftet med föreliggande studie var att belysa faktorer som kan ha betydelse för 

sjukvårdpersonalens följsamhet till riktlinjer gällande handhygien, samt att redogöra för de 

valda artiklarnas datainsamlingsmetod. 

Metod: Föreliggande litteraturstudie har en deskriptiv design. Tretton artiklar publicerade 

mellan år 2008 till 2015 med kvalitativ och kvantitativ ansats inkluderades. 

Resultat: De 5 faktorer som framkom var; 1) Kunskap; Det framkom en bred kunskapsbrist 

bl.a. gällande hur lång tid hand hygien bör utföras och hur rutiner ska efterföljas. Det 

upplevdes även ett behov av kontinuerlig utbildning och undervisning. 2) Hinder; Bristen på 

tid i arbetet och för stor arbetsbelastning. Irritation på huden och hudskador. 3) Glömska; Vid 

oförutsägbara händelser och vid vården av barn. 4) Attityd; Handhygien utfördes främst för att 

skydda sig själv och inte patienten. Handskar användes i stället för att utföra fullständig hand 

hygien. Barn ansågs ha en låg smittorisk och anhöriga påverkade personalens följsamhet. 

5) Arbetsmiljöfaktorer; Dålig tillgängligheten och förvarings möjligheter av hjälpmedel för att 

följa riktlinjerna hade negativ påverkan på följsamheten. Gällande Metodologisk aspekt; De 

datainsamlingsmetoder som användes i de valda artiklarna var individuella intervjuer, 

fokusgruppsintervjuer, observationer, frågeformulär och utbildningsplan för 

sjuksköterskestudenter. 

Slutsats: Kunskapsbrist, hinder som tidsbrist, stor arbetsbelastning, hudirritation samt 

glömska, sjukvårdspersonalens attityd och arbetsmiljöfaktorer kan påverka 

sjukvårdspersonalens följsamhet till riktlinjer gällande handhygien. 

 

 

Nyckelord: Handhygien, följsamhet, och hälso- och sjukvårdspersonal. 
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Abstract 

Background: Healthcare-associated infections are a major threat regarding patient safety and 

high economic costs. Within Europe suffer approximately 3.2 million healthcare-associated 

infections. Although the basic hygiene is an effective way to break the chain of infection, the 

adherence to guidelines is low. 

 

Aim: The aim of the present study was to examine factors which may inpact the healthcare 

personnel adherence to guidelines regarding hand hygiene, as well as to describe the data 

collection method in the included articles. 

 

Method: This literature study has a descriptive design. Thirteen articles published between 

the years 2008 to 2015 with the qualitative and quantitative approach were included. 

 

Result: The 5 factors that emerged were: 1) Knowledge; There emerged a broad lack of 

knowledge among others regarding the duration of the hand hygiene and how guidelines were 

to be enforced. It felt a need for continuous training and education. 2) Obstacles; The lack of 

time at work and workload. Irritation of the skin and skin damage. 3) Forgetfulness; at 

unpredictable events and in the care of children. 4) Attitude; Hand hygiene was conducted 

primarily to protect themselves and not the patient. Gloves used as a substitute for 

comprehensive hand hygiene. Children were considered to have a low risk for spreading 

infection and relatives affected the staff's adherence. 5) Work environment factors; Poor 

accessibility and storage capabilities of the tools to follow the guidelines had a negative 

impact on compliance. Existing Methodological aspect; The data collection methods used in 

the selected articles were individual interviews, focus group interviews, observations, 

questionnaires and training curriculum for nursing students. 

 

Conclusion: Lack of knowledge, barriers to time constraints, heavy workload, skin irritation, 

as well as forgetfulness, professionals' attitude and work environmental factors can influence 

healthcare professional’s adherence to guidelines regarding hand hygiene. 

 

 

Keywords: Hand hygiene, compliance, and healthcare workers. 
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 1. Introduktion  

1.1 Vårdhygien   

All vårdpersonal ska tillämpa basala hygienrutiner vid all direktkontakt med patient, 

oberoende om smitta är känd eller inte. För att förhindra smittspridning skall en god 

handhygien bestående av handtvätt och handdesinfektion, handskar samt skyddskläder 

tillämpas (Rensfeldt & Svensson 2015).  

1.2 Riktlinjer för vårdhygien  

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) innebär vårdskada antingen fysisk- eller psykisk skada, 

sjukdom eller enskilt fall av död vilket med adekvata åtgärder såsom basala hygienrutiner 

hade kunnat undvikas under sin vårdkontakt. Lagen säger även att hälso- och 

sjukvårdspersonal ska verkställa sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad 

erfarenhet. Hälso- och sjukvårdspersonal skall, enligt Lex Maria, anmäla om en patient utsatts 

för risk att drabbas av vårdskada vid undersökning, vård eller behandling.  

Socialstyrelsen uttrycker i sin kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor att 

sjuksköterskans arbete ska bygga på att främja hälsa (Socialstyrelsen 2005). 

 

1.3 Basala hygienrutiner  

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska vårdpersonalen följa Socialstyrelsens föreskrifter 

om basal hygien i vård och omsorg: ”Om kläderna riskerar att komma i kontakt med kroppsvätskor eller 

annat biologiskt material under ett vård- eller omsorgsmoment, ska plastförkläde, skyddsrock eller motsvarande 

skyddskläder användas utanpå arbetskläderna. Om skyddskläder används vid vård av eller omsorg om flera 

personer efter varandra, ska de bytas mellan varje person. Underarmar och händer ska hållas fria från 

armbandsur, smycken, bandage, förband, stödskenor eller motsvarande. Naglarna ska vara korta och fria från 

konstgjorda material. Händerna ska desinfekteras med ett alkoholbaserat handdesinfektionsmedel, eller något 

annat medel med motsvarande effekt, omedelbart före och efter ett vård- eller omsorgsmoment. Händerna ska 

vara torra innan de desinfekteras. Händerna ska tvättas med vatten och flytande tvål före desinfektion, om de är 

eller kan antas vara smutsiga. Efter vård av eller omsorg om en person som kräks eller har diarré ska händerna 

alltid tvättas med vatten och flytande tvål före desinfektion. Skyddshandskar ska användas, om händerna 

riskerar att komma i kontakt med kroppsvätskor under ett vård- eller omsorgsmoment. Händerna ska vara torra 

när handskarna sätts på. Skyddshandskar som används i vård och omsorg ska vara för engångsbruk och 

avsedda för ändamålet. De ska bytas mellan varje vård- eller omsorgsmoment”(Socialstyrelsen 2015a s.4).  

1.4 Vårdrelaterade infektioner  

Med vårdrelaterade infektioner (VRI) menas att det är en infektion som uppkommit hos en 

patient inom bl.a. slutenvård. Infektionerna är antingen av endogen typ som innebär att en 

patient blir infekterad av sina egna bakterier, eller exogen smitta som härstammar från en 
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annan person eller via ett föremål (Sveriges Kommuner och Landsting 2014, Smith & Roberts 

2014, Ehrenberg et al. 2009, Edberg & Wijk 2009, Weston 2013, Klang,  2014). VRI 

uppskattas drabba 6 procent av patienterna inom slutenvård i Europa, vilket betyder att 

ungefär 3,2 miljoner personer drabbas. Detta medför stora ekonomiska kostnader samt ett 

stort lidande för den drabbade (Sveriges Kommuner och Landsting 2014). Detta kan innebära 

svårt lidande i form av ohälsa med sjukdomsbild. Vanligt i samband med infektion är feber 

och nedsatt allmäntillstånd, patienten behöver då lugn och ro, god omvårdnad samt 

medicinering. VRI kan även medföra komplikationer med förlängd vårdtid och sjukskrivning 

(Ericson  & Ericson 2009). De mest förekommande vårdrelaterade infektionerna är 

pneumonier, urinvägsinfektioner, gastroenteriter, postoperativa sårinfektioner och 

infartsrelaterade infektioner i blodbanan (Edberg & Wijk 2009). Bidragande faktorer som 

ökar mottagligheten för att utsättas för VRI är sjukdom, läkemedel, medicinsk behandling, 

nutritionsstatus, stress, ärftlighet och ålder (Klang 2014). Den totala omkostnaden för VRI i 

Sverige saknas men omkring 10 % av vårdplatserna tas upp av detta inom somatisk vård 

(Dahlberg & Segesten 2010).  

1.5 Tidigare forskning  

I en studie av Scheithauer & Lemmen (2013) i Tyskland undersöktes användandet av 

handdesinfektionsmedel vid patientkontakt. Studien visade att 21 procent av sjukhuspersonal 

använde handdesinfektion innan patientkontakt och att genomsnitt 47 procent använde 

handdesinfektionsmedel efter patientkontakt. De vanligaste misstagen sjukhuspersonalen 

gjorde var att återkontaminera vid en procedur. Detta orsakades vanligen av att 

förberedelserna av processen inte var optimal. Det framkom också att handskar bars istället 

för att använda handdesinfektionsmedel vid 29 procent av tillfällen (Scheithauer & Lemmen 

2013). I en studie av Wiles (2015) i USA undersöktes personalens följsamhet till 

hygienrutiner. Personalen som deltog i studien fick prova en UV-lampa, som ger en visuell 

förstärkning av alla mikroorganismer, över sina händer. Detta ledde till att personalen 

upplevde sig "smutsiga", "äcklad" och "förorenad". Resultatet visade att personalens 

kunskaper om de aktuella riktlinjerna gällande handhygien ökade. I Brasilien utförde Dos 

Santos et al (2014) en observation över följsamheten av rutiner gällande handhygien vid 481 

tillfällen. Studien visade att korrekt handhygien utfördes vid 17 procent av fallen. I alla 

observationer användes tvål och vatten utan användning av alkohollösningar eller andra 

ämnen. En studie i Iran Nosrati et al. (2010) undersöktes hur vanligt förekommande 

vårdrelaterade infektioner var, och vilka kostnader de orsakade. I studien ingick 1191 
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patienter och totalt utvecklade 857 patienter en vårdrelaterad infektion, och visade att vid 93 

% av fallen orsakades infektionen av Staphylococcusaureus. Studien visade också att de 

vårdrelaterade infektionerna medförde en ökad kostnad med över 92 % jämfört med patienter 

som inte drabbades av en infektion (Nosrati et al. 2010). I en studie från Irland av Cotter et al. 

(2012) kartlades vilka de vanligaste vårdrelaterade infektioner var. De vanligaste 

infektionerna var UVI 40 % luftvägsinfektioner 35 % och hudinfektion 22 %. I studien ingick 

4170 patienter och av dessa hade 472 patienter tecken eller symtom på infektion och 426 var 

under en medicinsk behandling med antibiotika (Cotter et al. 2012). 

1.6 Teoretisk utgångspunkt  

Föreliggande litteraturstudie har sin utgångspunkt hos Florence Nightingale (1820-1910). 

Nightingale var den första vårdteoretikern och forskaren inom vårdvetenskap (Ehrenberg et 

al. 2009, Klang 2014, Dahlberg & Segesten 2010, Suserud & Svensson 2009). För sin tid var 

hon en betydande statistiker och utförde många undersökningar byggda på vetenskap. 

Nightingale var den första som tänkte på den omgivande miljön hos patienten utifrån intryck, 

dofter, ljus och lyfte även den sociala kontakten hos patienten (Dahlberg & Segesten 2010), 

men också att god kost, rena lakan och kläder hade en stor betydelse (Klang 2014). Hon 

utförde ett gediget arbete under Krimkriget då hon och hennes sjuksköterskor fick till uppgift 

av den brittiska regeringen att behandla de skadade soldaterna och lyckades reducera 

dödsiffran drastiskt (Klang 2014). Nightingale såg goda hygieniska förhållanden som en del 

av den läkande processen. Hon ansvarade för att hygieniska förhållandena uppmärksammes 

genom att börja använda rutiner gällande hygien som t ex. handhygien ( Ehrenberg et al. 

2009, Klang 2014). Nightingale menade att sjuksköterskans främsta uppgift var att värna om 

hälsan som finns samt att återskapa det som gått förlorat (Florin 2009). Genom hennes 

intresse för statistik och noggranna anteckningar gällande sina hygieniska åtgärder så fanns 

belägg för hennes teorier (Polit & Beck 2012). År 1860 gick Nightingales dröm i uppfyllelse 

då hon startade sin sjuksköterskeutbildning på St. Thomas’ Hospital i England (Klang 2014, 

Ehrenberg et al. 2009), där hon bl.a. utbildade svenska Emmy Rappe som tog med sig 

kunskapen till Sverige (Klang 2014).  

1.7 Begreppsdefinitioner  

Faktor avser att vara det som förorsakar något (Lindskog & Lindskog 2004).  
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Sjukvårdspersonal menas med all personal som arbetar inom sjukvården. Läkare, 

sjuksköterska, sjukgymnast och undersköterska (Socialstyrelsen 2015b). I föreliggande 

litteraturstudie inkluderas även sjuksköterskestudenter och läkarstudenter. 

Följsamhet (eng. compliance) betyder i hur stor utsträckning en föreskrift efterlevs. I 

föreliggande litteraturstudie kommer följsamhet att nyttjas i relation med 

sjukvårdspersonalens noggrannhet gällande tillämpning av handhygien 

(Nationalencyklopedin 2015). 

Riktlinjer presenterar handledning för ett konkret handlingssätt. Riktlinjerna ger uttryck åt 

förvaltningschefens syn på vilken grad en policy ska följas (Bertilsson 2011).  

1.8 Problemformulering 

Vårdrelaterade infektioner är vanligt förekommande vilket medför lidande för de drabbade 

och höga kostnaderna för samhället (Sveriges Kommuner och Landsting 2014). Följsamheten 

till riktlinjergällande handhygien är låg (Dos Santos et al. 2014). Det är därför viktigt att 

undersöka vilka faktorer som kan ha betydelse för sjukvårdpersonalens följsamhet till dessa 

riktlinjer. Genom goda rutiner i vården skulle VRI kunna minskas så mycket som 50 % och 

därmed även minska patientskador och kostnader för både den drabbade och samhället 

(Weston 2013). Med ökad kunskap hos sjukvårdpersonal och vilka faktorer som kan ha 

betydelse för sjukvårdpersonalens följsamhet till riktlinjer gällande handhygien kan patienter 

ges en tryggare vård. Vårdhygien berör alla, såsom sjukvårdspersonal, patient, anhöriga, 

organisation och ekonomi.   

1.9 Syfte och frågeställningar 

Att belysa faktorer som kan ha betydelse för sjukvårdpersonalens följsamhet till riktlinjer 

gällande handhygien, samt att redogöra för de valda artiklarnas datainsamlingsmetod. 

A) Vilka arbetsrelaterade faktorer som kan ha betydelse för sjukvårdpersonalens följsamhet 

till riktlinjergällande handhygien? 

B) Vilken datainsamlingsmetod har använts i de valda artiklarna? 

2. Metod 

2.1 Design 

Föreliggande litteraturstudie har en deskriptiv design (Polit & Beck 2012). 
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2.2. Databaser, sökord, sökstrategier och urvalskriterier 

Samtliga sökord som användes i sökningarna var MeSH (Medical Subject Headings) termer; 

”Compliance”, ”Infection control”, ”Guideline” och söktes i de medicinska databaserna 

CINAHL och PubMed. Sökningarna smalnades av med hjälp av att använda den booleanska 

söktermen AND och genom att kombinera de olika sökorden (Polit & Beck 2012).Ytterligare 

5 artiklar valdes ut genom manuell sökning utifrån de valda artiklarnas referenslistor samt vid 

relaterade sökningar. 

Urvalskriterier var att använda artiklar som är ”PeerReviewed”, ”linked full text”, ”English 

Language”. Inklusionskriterierna: artiklarna skulle vara publicerade mellan år 2008-2015 för 

att få en god bild av dagsläget. Till en början var det geografiska området som valdes att 

studeras Europa, men utvidgades även till USA. De skulle även vara vetenskapligt granskade, 

svara på studiens syfte och frågeställning. Exklussionskriterier var systematiska 

litteraturstudier, saknade etiskt godkännande eller där etiska överväganden hade gjorts innan 

publicering.  

Utfallen av enskilda ord i sökningen via databasen Cinahl artade sig så här; Compliance 

(n=13195), Infection control (n=7034), Guideline (n=5093). Utfallet av sökningen via 

PubMed artade sig så här; Compliance (n=17241), Infection control (n=36993), Guideline 

(n=19667). Studier som exkluderats var (n=3) då de ej svarade på föreliggande studies syfte 

och frågeställning. Manuella sökningar utfördes också som svarade på föreliggande studiens 

syfte och frågeställning. Dessa sökningar gjordes via andra artiklars referenslistor genom 

vederbörlig titel. Artiklar som svarade på föreliggande studies syfte och frågeställningar 

valdes ut genom rubriker och abstrakt. I det första urvalet granskades abstrakten av båda 

författarna. Summan av de slut giltiga valda artiklarna blev 13 artiklar.  Resultatet av 

artikelsökningen presenteras i tabell 1. 

Tabell 1. Artikelsökning och utfall av databassökningar. 

Databas 

Datum 

Begränsningar  Sökord Antal träffar  

 

 Antal 

granskade 

abstract 

Antal valda 

källor 

 

Cinahl 2008-2015 

Tillgängligt abstrakt 

Gratis full text 

tillgänglig 

Engelskt språk. 

Relevans för 

Compliance [MeSH] 

AND  Infection 

control [MeSH] 

702    
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föreliggande studies 

syfte och frågeställning 

 

Cinahl ” Compliance [MeSH] 

AND Guideline 

[MeSH] 

617    

Cinahl ” Infection control 

[MeSH] AND 

Guideline [MeSH] 

285    

Cinahl 

 

” 

 

Compliance [MeSH] 

AND Infection 

control [MeSH] AND 

Guideline [MeSH] 

96  96 9 

PubMed ” Compliance [MeSH] 

AND Infection 

control [MeSH] 

642     

PubMed ” Compliance [MeSH] 

AND Guideline 

[MeSH] 

1220    

PubMed ” Infection control 

[MeSH] AND 

Guideline [MeSH] 

714    

PubMed ” Compliance [MeSH] 

AND Infection 

control [MeSH] AND 

Guideline [MeSH] 

126  126 2 

Manuell 

sökning  

”    5 5 

Totalt      13 

 

Urvalsprocessen, från granskade abstract genom databassökning och artiklar via manuell 

sökning till inkluderade artiklar, redovisas i figur 1. 
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Figur 1. Artikelsökningens flödesschema. 

2.3 Dataanalys 

Resultat och metoddel samt design granskades flertal gånger av båda författarna för att skapa 

en helhetssyn av datamaterialet. Materialet som framkom diskuterade författarna noggrant. 

Artiklarnas resultat lästes flera gånger till olika faktorer framträdde och delades därefter in i 

underrubriker. Faktorerna färgkodades för att underlätta i sammanställningen av materialet 

(Polit & Beck 2012).  

Det utformades två tabeller av de inkluderade artiklarna för att skapa en översikt. Dessa 

resultat redovisas i tabell 2, som visar titel, författare, land, årtal, design, urval, ansats, 

undersökningsgrupp, dataanalysmetodsyfte och datainsamlingsmetod. Tabell 3 redovisar 

studiens huvudresultat, syfte, titel, land, årtal och författare. Resultatet av studierna 

sammanställdes sedan tillsammans efter materialets bearbetning.  

För att svara på föreliggande studies frågeställning gällande den metodologiska aspekten så 

granskades de inkluderade artiklarnas metoddel. En noggrann granskning utfördes av båda 

författarna för att skaffa sig kunskap om datainsamlingsmetod de inkluderade artiklarna hade 

nyttjat.  

Artiklar 
identifierade via 
databassökning 

(n=222) 

Artiklar 
identifierade via 
manuell sökning 

(n=5)

Granskade titlar (n=227) och 
granskade abstract (n=227)

Artiklar granskade 
efter lämplighet 

(n=16)

Artiklar 
inkluderades i 

föreliggande studie 
(n=13) 

Studier som exkluderats 
(n=3) p.ga.  att det ej 

svarade på föreliggande 
studies syfte 

Studier som exkluderats 
efter dubletter och att 

ha läst titel och abstract 
(n=211)
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2.4 Forskningsetiska överväganden 

Etiska överväganden bör göras innan en litteraturstudie inleds. Samtliga artiklarna är 

primärkällor och granskades kritiskt och objektivt genom att inte göra personliga värderingar 

av resultatet som framkom. Ingen information har undanhållits eller exkluderats. Artiklar som 

är publicerade förväntas ha granskats med etiska överväganden före publicering. Tydlighet av 

referenser kommer att skapa en tydighet i forskningsresultat, tolkning, och uppfattningar 

(Polit & Beck 2012). Författarna bedömde att inga större etiska prövningar krävdes eftersom 

föreliggande studie inte gav någon direkt påverkan på individerna.  

3. Resultat 

Resultatet av den föreliggande litteraturstudien utarbetades ur 13 artiklar med kvalitativ och 

kvantitativ ansats. De faktorer som framkom ur materialet presenteras både utifrån figur 2 och 

via löpande text. Föreliggande studies första frågeställning gällande vilka arbetsrelaterade 

faktorer som kan ha betydelse för sjukvårdpersonalens följsamhet till riktlinjer gällande 

handhygien, besvarades i löpande text under fem huvudrubriker; kunskap, hinder, glömska, 

attityd och arbetsmiljöfaktorer. Artiklarnas metodologiska aspekter presenteras i 

underrubriken datainsamlingsmetod.  

 
Figur 2. Faktorer som kan ha betydelse för sjukvårdpersonalens följsamhet till riktlinjer 

gällande handhygien. 

Påverkande 
faktorer

Kunskap

Hinder

GlömskaAttityd

Arbets

miljöfaktorer
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3.1 Kunskap 

Kelcikova et al. (2012) undersökte sjuksköterskestudenter och deras kunskaper om 

handhygien. Studien visade att över 50 % av sjukvårdspersonalen endast hade kunskaper för 

att uppnå minimikriterier och över 19 % av studenterna hade otillräckliga kunskaper gällande 

handhygien. De sämsta kunskaperna i handhygien hade studenterna som gick sitt sista år i 

utbildningen och den bästa kunskapen fanns bland studenterna i år 1 och 2. Den sämsta 

kunskapen om handhygienen var tekniken och desinfektion av händerna. Kortklippta naglar 

hade 74 %, 97 % bar inte konstgjorda naglar, men 51 % bar armbandsur. Det var 80 % av 

studenterna som utförde handdesinfektionen bristfälligt, och 91 % hade en felaktig teknik vid 

handtvätt. Fuller et al. (2014) uppgav att 26 % av de angivna orsakerna gällande otillräcklig 

följsamhet av handhygien var orsakad av okunskap gällande handhygien och hygienrutiner.  

Barrett & Randle (2008) och Jang et al. (2010) hävdade att sjukvårdspersonalen i 

undersökningarna visade brist på hur lång tid fullständig handhygien bör utföras. I studien av 

Jessee & Mion (2013) framkom det att sjukvårdspersonalen vid ett länssjukhus hade en lägre 

kunskap än sjukvårdspersonalen vid ett universitetssjukhus, men hade en större benägenhet 

till att utföra hygienrutinerna korrekt. Barrett et al. (2008), Jang et al. (2010) och Jackson et 

al. (2014) uttryckte att delar ur sjukvårdpersonalen såg handskar som ett säkrare alternativ än 

handdesinfektionsmedel. Jang et al. (2010) beskrev även att sjukvårdspersonalen ansåg att 

tvål och vatten var mer effektivt än handdesinfektionsmedel och att denna process inte 

behövde upprepas under ett och samma patientmöte. Efstathiou et al. (2011) menade att de 

äldre sjuksköterskorna hävdade att de i sin utbildning fick lära sig att inte använda handskar i 

samband med personlig hygien eller vid omläggning av sår.  

Det framkom att en del av sjukvårdspersonalen trodde att handhygien inte var nödvändigt.  

Efstathiou et al. (2011) beskrev att sjukvårdspersonalen bar kunskaper om hur 

skyddsutrustning skulle användas, men på grund av rädsla för att smittas så användes 

skyddsutrustning också i situationer då detta inte krävs. sjukvårdspersonalen upplevde ett 

behov av kontinuerlig utbildning med uppdateringar och instruktioner för att kunna använda 

det material som finns, och vid rätt situation (Jang et al. 2010, Efstathiou et al. 2011). 

Allegranzi et al. (2013) beskrev att efter en kunskapsintervention med en utbildning så ökade 

kunskaperna markant hos både sjuksköterskor, läkare och undersköterskor i Italien, men inte i 

Costa Rica. Jang et al. (2010) lyfte att en sjuksköterska ifrån intervju uttryckte att 

motivationen ökade efter undervisning. Det fanns en stor variation gällande kunskapen hos 

sjukvårdspersonalen om hur mikroorganismerna sprids via ytor.   



Jenny Falk och Åsa Lagerhorn 

10 
 

Son et al.(2011) beskrev att följsamheten av handhygienrutiner och sjukvårdspersonalens 

kunskap, om riktlinjerna från Världshälsoorganisationens (WHO) gällande handhygien, ökade 

från 60-70 % till 97 % efter utbildning. Wiles et al. (2015) visade att handhygienen ökade 

markant efter en utbildning där sjukvårdspersonalen fick en visuell erfarenhet av bakterier via 

en UV-lampa. Följsamheten av handhygienrutiner bibehölls även 3 månader efter studien.  

I studien av Lindh et al. (2012) beskrevs en brist på sjuksköterskor med specialkompetens 

som hade till uppgift att informera den övriga sjukvårdspersonalen om smittorisk i det dagliga 

arbetet. Vidare skrev Lindh et al. (2012) att sjukvårdspersonalen inte känt något stöd av 

ledningen gällande kunskap och mer utbildning om hygienrutiner. I studien av Jackson et al. 

(2014) framkom det att sjukvårdspersonalen tyckte att bakterier ansågs vara smutsiga och 

orena men att bakterier inte är smittsamma och ger infektioner. Yanke et al. (2015) beskrev 

att läkarna hade den högsta följsamheten av riktlinjer jämfört med övrig sjukvårdspersonal. 

3.2 Hinder 

Barrett et al. (2008), Fuller et al. (2014), Erasmus et al. (2009) och Efstathiou et al. (2011), 

Lindh, et al. (2012) uttryckte att både brist på tid och stor arbetsbelastning förhindrade 

utförandet av handhygien. Jessee & Mion (2013) gjorde en jämförelse mellan 2 sjukhus vilket 

visade att fler av sjukvårdspersonalen vid universitetssjukhuset tyckte att hygienrutinerna tog 

för lång tid, än sjukvårdspersonalen vid länssjukhuset. En studie av Yanke et al. (2015) 

framkom det att följsamheten av rutiner gällande handhygien var betydligt sämre på helger än 

under vardagar. 

Efstathiou et al. (2011) beskrev att sjukvårdspersonalen ibland måste välja när det handlade 

om liv eller död, att prioritera sin tid på att ge vård, och då försummade sin egen säkerhet. I 

studien av Jang et al. (2010) framkom det att all sjukvårdspersonal ansåg att det är okej att 

göra undantag från riktlinjerna kring handhygien vid krissituation och hög arbetsbelastning.  

Ett fåtal ur sjukvårdspersonalen menade enligt Fuller et al. (2014) och Efstathiou et al. (2011) 

att alkoholen irriterar huden på händerna. Barrett & Randle (2008) beskrev att 

sjukvårdspersonalens handhygien blev försämrad vid vissa hudåkommor som t.ex. eksem, och 

att en del av sjukvårdspersonalen trodde att detta berodde på för frekvent handhygien vilket 

gjorde så att händerna blev torra. En vanlig orsak till otillräcklig handhygien beskrev Jang et 

al. (2010) var skador på huden som uppkom i samband med handhygien. Erasmus et al. 

(2009) uppgav att sjukvårdspersonalen menade att torrhet och ömhet försvårade följsamheten 
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av handhygienen. Sjukvårdspersonalen uppgav enligt Erasmus et al. (2009) att de saknade 

skonsamt desinfektionsmedel för att slippa irriterad hud. 

Enligt Efstathiou et al. (2011) upplevde patienterna obehag och kände sig förolämpade och 

trodde sitt hälsotillstånd var försämrat när sjukvårdspersonalen använde skyddsutrustning vid 

omvårdnad.  

3.3 Glömska 

Fuller et al. (2014) uppgav att 42 % av faktorerna gällande bristen av handhygien handlade 

om ”glömska/uppmärksamhet/beslutsfattande”. Enligt Efstathiou et al. (2011) var det lätt att 

glömma att skydda sig vid vården av barn, men inte vid vården av vuxna. Jang et al. (2010) 

och Erasmus et al. (2009) beskrev att sjukvårdspersonalen uttryckte att de glömde 

handhygienen vid oförutsägbara händelser.  

3.4 Attityd 

Enligt Efstathiou et al. (2011) var sjukvårdspersonalen medvetna om att de arbetade i en 

smittsam miljö. Både Erasmus et al. (2009), Efstathiou et al. (2011) och Jang et al. (2010) 

hävdade att sjukvårdspersonalen utförde hygienen främst för att skydda sig själv och sin 

familj. Erasmus et al. (2009) beskrev även att läkarna såg att fördelen med handhygienen var 

att skydda patienterna, medan sjuksköterskorna såg fördelen med handhygien som ett skydd 

för sig själva. Barrett & Randle (2008) beskrev att sjukvårdspersonalen såg handskar som ett 

effektivt alternativ till handhygien istället för att tvätta och använda handdesinfektionsmedel 

då det går snabbare att byta handskar. Efstathiou et al. (2011) skrev att sjukvårdspersonalen 

hävdade att det är svårt att ändra sitt beteende trots sin medvetenhet om att hygienrutinerna 

inte utfördes korrekt. Erasmus et al. (2009) menade att de flesta utför handhygienen när de 

känner sig smutsiga, innan måltid eller efter sitt arbetspass.  

Barrett & Randle (2008) beskrev sjukvårdspersonalens tro om att handhygienen var mindre 

betydelsefull i vissa situationer som t.ex. vid kontroll av kroppstemperatur, än vid 

såromläggning. Men även hävdade Efstathiou et al. (2011) att vården av barn ansågs av 

sjuksköterskor ha en låg smittorisk och förebyggande åtgärder kändes onödiga. Barn 

upplevdes oskyldiga och sjuksköterskorna ville inte behandla barnen som smittsamma, men 

också för att undvika att barn och anhöriga skulle ta illa vid sig. Det förekom att anhöriga 

hade en negativ syn och bad sjuksköterskor att ta av sig sina handskar då anhöriga påpekade 

att dennes barn inte led av någon smittsam sjukdom, trots detta så medgav samtliga 
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medverkande att standardiserade försiktighetsåtgärder var nödvändiga vid vård av samtliga 

patienter. 

Vidare menade Barrett & Randle (2008) att studenter uppgav i det kliniska arbetet tog efter 

övrig sjukvårdspersonal för att passa in, och för att inte som en besserwisser. Jang et al. 

(2010) menade att det framkom att läkarnas följsamhet av handhygien var sämst bland 

sjukvårdpersonal, vidare menade Jang et al. (2010) och Erasmus et al. (2009) att läkare som 

inte följde riktlinjerna av handhygien gav ett dåligt inflytande hos läkarstudenterna. Efstathiou 

et al. (2011)  beskrev att läkare hade en negativ syn på användningen av handskar vilket 

påverkade följsamheten negativt hos sjuksköterskor. Detta menade Erasmus et al. (2009) även 

att erfarna sjuksköterskor kunde överföra negativ påverkan på andra i arbetslaget. 

Sjuksköterskor och övrig sjukvårdspersonal hade också svårt att påpeka andras bristande 

handhygien. Både läkarstudenter och sjuksköterskor förklarade sitt handlade efter hur de 

andra gjorde i det kliniska arbetet. All sjukvårdspersonal såg ett behov av förebilder för en 

förbättring av handhygienen. Jackson et al. (2014) beskrev att sjuksköterskorna såg olämpligt 

beteende hos sina kollegor gällande följsamheten. De erkände även att de själva hade brister 

vilket de då hade en logisk motivering och förklaring till. Sjukvårdspersonalen hävdade att det 

var upp till var och en att rationalisera vad som sjuksköterska är bra på och mindre bra på. 

Endast en sjukvårdspersonal kunde se sitt eget agerande gällande handhygien bristfällig men 

utrycker att patienter aldrig kommit till skada. 

Det framkom i en studie av Jang et al. (2010) att flera ur sjukvårdspersonalen använde samma 

handskar i flera moment och att det gav en falsk känsla av trygghet. I studierna av Jang et al. 

(2010) och Efstathiou et al. (2011) beskrev sjukvårdspersonalen att de bedömde smittorisken 

hos patienterna utifrån utseende. Sjuksköterskorna använde fler försiktighets åtgärder hos 

patienter med bekräftad smitta. Vidare menade Efstathiou et al. (2011) att patienter ifrån 

sämre vårdförhållanden ansågs vara en högrisk vilket bidrog till en högre följsamhet till 

förebyggande åtgärder. I vården av patienter med smitta som kan leda till döden vidtogs flera 

förebyggande åtgärder. Sjukvårdspersonalen tyckte även att handskar minskade 

sjuksköterskors skicklighet till att ta venös provtagning.  

Det framkom i studien av Erasmus et al. (2009) att läkarna uttryckte en brist på 

evidensbaserad forskning gällande handhygienens effektivitet för att förhindra smittspridning.  

Jang et al. (2010) visade att en läkare tycker att det var bättre att tvätta händerna med tvål och 

vatten vid patientkontakt, samt att en sjukgymnast uttrycker att det inte behövs i vården av 
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endast en patient. Ett utav citaten av Efstathiou et al. (2011) lyfte var: Another male participant 

said that he feels strong and healthy, and therefore it is unlikely that he would acquire a disease during his 

contact with patients: “... I exercise, take vitamins [...] I am in perfect condition. I feel that I am well protected.” 

(Efstathiou et al. 2011 s.6).  

Det framkom av Lindh et al. (2012) att sjukvårdspersonalen saknade en bra attityd och 

engagemang från ledningen och en prioritering av hygienfrågor. Det saknades även stöd till 

den sjukvårdspersonal som var hygien ansvarig. 

3.5 Arbetsmiljöfaktorer 

Erasmus et al. (2009), Jang et al. (2010) och Efstathiou et al. (2011) beskrev att en vanlig 

orsak till bristande hygien var att skyddsutrustningen inte fanns tillgänglig. I en studie av 

Yanke et al. (2015) där man studerade 2 sjukhus så saknades det skyddsutrustning vid nästan 

hälften av de observationer som utfördes på ett stort akademiskt sjukhus. Vidare beskrev 

Efstathiou et al. (2011) att en annan aspekt var förvaringsutrymmen för skyddsutrustning inte 

var i anslutning till patientsalarna, vilket ledde till att sjukvårdspersonalen valde att avstå 

skyddsutrustning i vården, än att göra sig tid att leta. Ett ytterligare problem som framkom var 

att nödvändiga storlekar och modeller av handskar inte fanns tillgänglig.  

Dessutom uppgav Jang et al. (2010) att sjukvårdspersonalen önskade en ökad investering av 

bättre produkter som t.ex. skonsammare handdesinfektionsmedel och handsfree till mobiler. 

En ur sjukvårdspersonalen uttryckte att sjuksköterskor inte rengjorde medicinsktekniska 

föremål mellan patienterna. Efstathiou et al. (2011) uppgav att sjukvårdspersonalen saknade 

påminnelser som affischer gällande standardiserade försiktighetsåtgärder gällande fördelar 

och konsekvenser av att utföra handhygieniska åtgärder. 

3.6 Datainsamlingsmetod 

De inkluderade artiklarnas datainsamlingsmetod var individuella intervjuer, fokusgrupps 

intervjuer, observationer och frågeformulär. Dessa beskrivs nedan under till vilken ansats 

studierna hade. Sex studier hade kvalitativ ansats, sex studier hade kvantitativ ansats, och en 

hade både kvalitativ och kvantitativ ansats. 

3.6.1 Kvalitativa  

De inkluderade artiklarna till föreliggande studie av Barret et al. (2008) och Jackson et al. 

(2014) använde sig av semistrukturerade individuella intervjuer. Jang et al. (2010)och 

Erasmus et al. (2009) hade semistrukturerade intervjuer och fokusgrupper. Efstathiou et al. 

(2011) använde sig enbart av fokusgruppsintervjuer. 
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3.6.2 Kvantitativa  

Frågeformulär och observationer användes i studien med Jessee & Mion (2013), Allegranzi et 

al. (2013) och Fuller et al. (2014).  Tre av de inkluderande artiklarna till föreliggande studie 

använde sig av observationer, Son et al. (2011), Wiles et al. (2015) och Yanke et al. (2015).  

3.6.3 Både kvalitativ och kvantitativ ansats 

Kelzíkova et al. (2012) nyttjade sig av frågeformulär, utbildningsplan för sjuksköterskor samt 

observationer. Lindh et al. (2012) hade ett webbaserat frågeformulär samt med 2 kvalitativa 

öppna frågor. 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Syftet med föreliggande studie var att belysa arbetsrelaterade faktorer som kan ha betydelse 

för sjukvårdpersonalens följsamhet till riktlinjer gällande handhygien, vilket utmynnade i fem 

kategorier; 1) Kunskap; Det framkom en bred kunskapsbrist bl.a. gällande hur lång tid hand 

hygien bör utföras och hur rutiner ska efterföljas. Det upplevdes även ett behov av 

kontinuerlig utbildning och undervisning. 2) Hinder; Bristen på tid i arbetet och för stor 

arbetsbelastning. Irritation på huden och hudskador. 3) Glömska; Vid oförutsägbara händelser 

och vid vården av barn. 4) Attityd; Handhygien utfördes främst för att skydda sig själva och 

inte patienten. Handskar användes i stället för att utföra fullständig hand hygien. Barn ansågs 

ha en låg smittorisk och anhöriga påverkade sjukvårdspersonalens följsamhet. 5) 

Arbetsmiljöfaktorer; Dålig tillgängligheten och förvaringsmöjligheter av hjälpmedel för att 

följa riktlinjerna hade negativ påverkan på följsamheten. Gällande Metodologisk aspekt; De 

datainsamlingsmetoder som användes i de valda artiklarna var individuella intervjuer, 

fokusgruppsintervjuer, observationer, frågeformulär och utbildningsplan för 

sjuksköterskestudenter. Datainsamlingsmetoden framställdes med tydlighet i 10 artiklar och 

med mindre tydlighet i 3 artiklar.  

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Kunskap 

I föreliggande litteraturstudie visades det att delar av sjukvårdpersonalen ansåg handskar som 

ett mer tillförlitligt alternativ än handdesinfektionsmedel (Barrett & Randle 2008, Jang et al. 

2010, Jackson et al. 2014). Detta överensstämmer med Akyol (2007) där viss del ur 

sjukvårdspersonalen förbisåg handhygien då de använt handskar. I studien av Jang et al. 

(2010) framkom det däremot att sjukvårdspersonalens betraktade att tvål och vatten hade 

större effekt än handdesinfektionsmedel och att det inte behöver upprepas under ett och 
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samma patientmöte. Rensfeldt & Svensson (2015) beskrev tydligt hur gällande basala 

hygienrutiner skulle tillämpas och i vilka situationer. Nya rutiner gällande bl.a. hygien kan 

bidra till minskade infektioner (Leksell & Lepp, 2013). Studien av Kelcikova et al. (2012) 

visade tydligt en brist gällande det egna ansvaret då studenterna som gick sista läsåret på 

sjuksköterskeutbildningen hade lägre kunskaper gällande handhygien än studenterna som gick 

första och andra året.  

Enligt ICN:s etiska kod har varje sjuksköterska har ett personligt ansvar för sin 

yrkeskompetens och att, trots den snabba utvecklingen, hålla sig uppdaterad (Svensk 

sjuksköterskeförening 2012).  

Sjukvårdspersonalen i studien av Fuller et al. (2014) visade att ofullständig följsamheten av 

handhygien var kopplad till okunskap om handhygien och hygienrutiner, vilket inte ansågs 

nödvändiga. Detta stämmer inte överens med studien av Akyol (2005) då sjukvårdspersonalen 

medgav att de måste bli duktigare på att utföra handhygien, men att dom ändå bar på goda 

kunskaper gällande handhygien. I studien av Efstathiou et al. (2011) beskrevs det att 

sjuksköterskorna hade kunskap om skyddsutrustningens användning, men av rädslan för VRI 

så vidtogs förstora försiktighetsåtgärder. För att upprätthålla hög patientsäkerhet som 

förutsätts utifrån lagen så krävs det att vårdgivaren ser till att samtlig sjukvårdspersonal 

bevarar väsentlig kompetens gällande vårdhygien. Många vårdgivare inom svenska 

kommuner och landsting tar hjälp av sjukvårdpersonal som är specialistutbildade inom hygien 

och har till uppgift att utbilda och ge aktuella råd och stöd till sjukvårdpersonal och dess 

verksamhet, samt vara representant för vårdhygieniska frågor (Socialstyrelsen, 2011). Att 

ökad kunskap ökar följsamheten till riktlinjer gällande handhygien stöds av studierna av 

Allegranzi et al. (2013), Son et al. (2011) och Wiles et al. (2015), detta var även något som 

styrktes i studien av Creedon (2005) och Lankford (2003). 

4.2.2 Hinder  

I föreliggande litteraturstudies resultat konstaterades det att bristen på tid och en stor 

arbetsbelastning hade negativ påverkan på följsamheten (Barrett & Randle 2008, Fuller et al. 

2014, Erasmus et al. 2009, Efstathiou et al. 2011, Lindh, et al. 2012). Dessa hinder bekräftas i 

en studie Lindh et al. (2012) som utfördes i Östergötland, där det största hindret för ett 

förebyggande arbete är den pressade arbetssituationen. Pittet et al. (2001) styrkte detta då det 

beskrevs att hög arbetsbelastning, tidsbrist, och personalbrist hade en negativ inverkan på 

följsamheten, samt att det skapades låg följsamhet till hygienrutinerna då detta inte 

prioriterades hos ledningen. Detta bekräftades av Akyol (2007) att tidsbrist och hög 
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arbetsbelastning orsakade en negativ inverka på att föreskrifter inte följdes gällande 

handhygienen.   

En annan aspekt som lyftes i studierna av Fuller et al. (2014), Efstathiou et al. (2011), Barrett 

& Randle (2008), Jang et al. (2010) och Erasmus et al. (2009) var problem med huden på 

sjukvårdspersonalens händer, vilket medförde en försämrad följsamhet av handhygienen. 

Detta styrktes av Creedon (2005), Pittet et al. (2001), O'Boyle (2001) och Akyol (2007) som 

skrev att hudpåverkan påverkar följsamheten av handhygienen negativt. Arbetsmiljöverket 

(2015) påpekar att det är arbetsgivarens uppgift att tillgodose sjukvårdspersonalen med 

mjukgörande kräm som ska användas så ofta som möjligt och det finns även 

handdesinfektionsmedel med återfettande egenskaper.  

4.2.3 Glömska 

I föreliggande studies resultat framkom det i studien av Efstathiou et al. (2011) att det var 

lättare att glömma hygienrutiner när sjukvårdspersonalen vårdade barn, än i vården av vuxna. 

I två studier, av Jang et al. (2010) och Erasmus et al. (2009) framkom det att 

sjukvårdspersonalen, vid oförutsägbara händelser, glömmer handhygien. Dock i studien av 

O´Boyle (2001) så framkom det att sjukvårdspersonal upplevde att det inte kunde utföra 

handhygien i oförutsägbara händelser, då de var tvungen prioritera tiden på annat. Oavsett 

orsak till att patienten riskerar eller drabbas av VRI, bär sjukvårdspersonalen en 

anmälningsskyldighet enligt Socialstyrelsens Lex Maria, vilket gäller även lätta infektioner 

(SFS 2010:659). 

4.2.4 Attityd 

I föreliggande studie framkom det att den främsta anledningen till att sjukvårdspersonalen 

utförde sina hygienrutiner var för att skydda sig och sin familj (Erasmus et al. 2009, 

Efstathiou et al. 2011, Jang et al. 2010). Detta styrktes av Girou et al. (2004) som menade att 

sjukvårdspersonal använde handskar främst för att skydda sig själv. Barrett & Randle (2008) 

hävdade att sjukvårdspersonalen ansåg det mer effektivt att byta handskar än att tvätta och 

använda handdesinfektionsmedel. Detta bekräftades även i studien av Girou et al. (2004) då 

det framgick att sjukvårdspersonal inte bytte sina handskar effektivt, och att handskarna blev 

då en falsk trygghet då dom blivit förorenade. Efstathiou et al. (2011) skriver att 

sjuksköterskor ansåg att barn hade en låg smittorisk vilket medförde att hygienrutinerna 

upplevdes obefogade. Sjuksköterskorna ville inte bemöta dem som smittsamma. Även fanns 

det risk för att barnets anhöriga kunde stöta sig om förebyggande åtgärder vidtogs. Enligt 
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Rensfeldt, et al. (2015) ska samtlig sjukvårdpersonal tillämpa basala hygienrutiner vid all 

direktkontakt med patienter, undersökning, vård och behandling, och detta oberoende om 

vetskap finns om känd smitta eller inte. Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska 

vårdgivaren vidta de åtgärder som krävs för ett preventivt arbete gällande patienten. 

Kontaktsmitta ses som den vanligaste smittvägen inom vården, t ex. smittämnen som överförs 

från sjukvårdspersonal till patient. Den största betydande smittvägen i vården är kontaktsmitta 

som kan innebära orena händer som för vidare smittämnen till annan sjukvårdspersonal eller 

patient. Används handdesinfektionsmedel vid rätt tillfälle så bryts denna smittväg 

(Folkhälsomyndigheten 2014).  

Lankford et al. (2003) menade att sjukvårdspersonalens följsamhet, påverkades av 

sjukvårdspersonalen som de såg upp till. Om högre uppsatt sjukvårdspersonal avvek ifrån 

hygienrutinerna så tog övrig sjukvårdspersonal efter. Detta överensstämmer med det som 

Barrett & Randle (2008) beskrev att studenter fick ta efter övrig sjukvårdspersonal i det 

kliniska arbetet för att komma in sig i arbetsgruppen. Jang et al. (2010) beskrev att 

följsamheten av handhygienen var svagast hos läkarnas jämfört med övrig sjukvårdpersonal. 

Detta styrktes av Efstathiou et al. (2011) som menade att läkare hade en kritisk syn på 

tillämpningen av handskar, vilket i sin tur påverkade följsamheten hos sjuksköterskor 

negativt. Även erfarna sjuksköterskor kunde ge denna negativa påverkan på mindre erfarna 

sjuksköterskor menade Erasmus et al. (2009). Sjuksköterskor och övrig sjukvårdspersonal 

ansåg att det var svårt att anmärka på andras bristfälliga handhygien. Sjuksköterskor och 

läkarstudenter menade att de rättade sitt förfarande efter hur övrig sjukvårdspersonal arbetade. 

Till en viss del bryter detta mot Nightingales teori då Nightingale ansåg att det var viktigt att 

sjuksköterskestuderande byggde upp en karaktär och moral för att bli goda individer, men 

också att kunskapen var i fokus (Klang 2014). 

4.2.5 Arbetsmiljöfaktorer 

Föreliggande studie visade utifrån Erasmus et al. (2009), Jang et al. (2010) och Efstathiou et 

al. (2011) att en vanlig orsak till att inte hygienen följdes var bristande tillgänglighet av 

skyddsutrustning.  Detta styrktes av både Akyol (2007) och O'Boyle (2001) som beskrev att 

det fanns en begränsad tillgång till det material som krävdes för att möjliggöra handhygien. 

Detta är något som Pittet et al. (2001) och Jang et al. (2010) beskrev att det är viktigt att ha 

tillgängliga handfat och handdesinfektionsmedel för att kunna utföra hygienrutinerna. Detta 
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bekräftades även av Akyol (2007). Vidare skrev Jang et al. (2010) att sjukvårdspersonalen 

eftertraktade skonsammare handdesinfektionsmedel.   

4.2.5 Datainsamlingsmetod  

4.2.5.1 Kvalitativa  

Kvalitativa studier ger svar på upplevda faktorer, åsikter, upplevelser och erfarenheter men 

risker med detta kan vara att deltagarna inte vågar uttrycka sina känslor och vågar vara helt 

ärlig med sina svar då svaren kan upplevas med skam och skuld. Fördelen med denna sorts 

studie är att den kan ge svar på sådant som ingen kunnat förutse. Det är även viktigt att kunna 

framföra hur studiens material ska tas om hand efter studiens gång. Miljön där intervjun 

kommer att ha betydelse både för upplevelsen hos deltagarna och för vad intervjun ger för 

resultat (Polit & Beck 2012). 

De inkluderade artiklarna till föreliggande studie av Barret et al. (2008) och Jackson et al. 

(2014) använde sig av semistrukturerade individuella intervjuer. I Barret et al. 2008 utfördes 

10 intervjuer och i studien av Jackson et al. (2014) utfördes 20 intervjuer. Intervjuerna 

transkriberades ordagrant och analyserades tematiskt. Polit & Beck (2012) menar att det är 

med fördel att deltagare även får ta del av transkriberingen för att undvika missförstånd i 

resultatet samt även lämna plats för kompletteringar. Detta var något som utfördes vid de båda 

studierna gjorde vilket ökar trovärdigheterna. Då forskaren väljer intervju som tillväga gång 

sätt så träffas undersökningspersonerna och forskaren i verkligheten vid ett ledsagat samtal 

som forskaren håller i. Denna process ger undersökningspersonen möjlighet att med egna ord 

beskriva utifrån intervjufrågorna eller just den händelse eller situationen ämnet berör 

(Forsberg & Wengström 2008). 

Det är viktigt att forskaren har poängterat sitt syfte eller problemområde så det kan uppnås ett 

bra resultat i intervjun. Det förekommer olika metoder för intervju dels ostrukturerad och 

strukturerad och vanligtvis används någon typ av intervjuguide (Forsberg & Wengström 

2008). 

Jang et al. (2010) och Erasmus et al. (2009) använde sig både utav semistrukturerade 

individuella intervjuer och fokusgrupper. Jang et al. (2010) använde 17 fokusgrupper som 

omfattar 153 sjukvårdspersonal. Erasmus et al. (2009) hade 9 fokusgrupper som omfattar 58 

sjukvårdspersonal samt 7 individuella intervjuer. Med fokusgrupp har man gjort en intervju 

med en liten grupp människor omkring 6-8 personer. Intervju med fokusgrupp kan syftet vara 
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flera men oftast handlar det om att samla in data gällande reaktioner, upplevelser, känslor 

även åsikter vid olika tillfällen. Med detta sätt framkommer med fördel på ett effektivt sätt 

kvalitativ data, då personerna i gruppen kan diskutera med varandra om synpunkter och 

kommentarer. De nackdelar som kan skapas är då liknande svar kan framkomma då det 

skapar en gruppdynamik och personer med osociala åsikter inte lyfts fram (Forsberg & 

Wengström 2008). 

4.2.5.2 Kvantitativa  

Kvantitativa studier ger svar på mätbara data. Fördelar med denna sorts datainsamlingsmetod 

är att forskaren bygger upp en faktabank som innehåller information som kan analyseras fler 

gånger vid ev. utökning av frågor. Vissa designer inom den kvantitativa forskningen kan vara 

billig och kan pågå under en kortare period (Polit & beck 2012). Nackdelarna med denna sorts 

studie är att studierna kan pågå under lång tid, det finns då risk för bortfall av deltagare under 

studiens gång vilket kan påverkar slutresultatet. Vissa designer inom den kvantitativa kan vara 

osäker då data är insamlat av någon annan eller att informationen inte blir tillräcklig för att 

dra rätta slutsatser (Polit & beck 2012).   

 

Frågeformulär och observationer användes i studien med Jessee & Mion (2013). 

Frågeformuläret som Jessee & Mion (2013) hade var en webbaserad enkät där 51 

sjukvårdspersonalfullföljde online-undersökningen, bortfall framkom ej. Frågeformulär kan 

vara upplagt på två olika sätt då personerna kan få öppna frågor och får svara med egna ord 

eller att det är slutna frågor och svaret är olika alternativ och personen får svar det som 

stämmer bäst in med egna åsikter. Denna metod finns det både för och nackdel med, öppna 

frågor kan upplevas som svåra att ge svar på då deltagarna får sätta egna ord på känslor och 

uttryck. Slutna frågor ger inte utrymme för egna åsikter vilket ger forskaren en mindre inblick 

och förståelse (Polit & Beck 2012).   

Studierna av Allegranzi et al. (2013) och Fuller et al. (2014) använde sig av frågeformulär 

och observationer. Tre av de inkluderande artiklarna till föreliggande studie använde sig av 

observationer (Son et al. (2011), Wiles et al. (2015) och Yanke et al. (2015). Observationer 

ger en annan vinkling då forskaren kan samla information direkt och på ett systematiskt sätt 

genom både syn och hörsel få ett samband i en situation.  Detta är ett sätt som är väldigt 

lämpligt då intervju inte är möjliga. Till den föreliggande studie är denna typ av resultat 

väldigt passande då man studerar ett visst beteende. Fördelen är att de undersökningspersoner 

som utsätts en period för observationer inte medför något bortfall i studien. Nackdelen kan 
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vara om det undersökningspersonerna är medvetna om att det är observerade och i sin tur 

uppför sig på ett sätt de inte annars skulle göra (Forsberg & Wengström 2008). 

4.2.5.3 Både kvalitativ och kvantitativ ansats 

Kelzíkova et al. (2012) använde sig av frågeformulär, utbildningsplan för sjuksköterskor samt 

observationer. Lindh et al. (2012) hade ett webbaserat frågeformulär samt med 2 kvalitativa 

öppna frågor. Forskaren har då kombinerat kvantitativ med kvalitativ ansats för att få fram 

resultat. Fördelarna med mixade studier är att de representerar båda metoderna. Med detta så 

minskar begränsningarna och förstärker trovärdigheten (Henricson 2012). 

Vid användning av mixad ansats så kan forskaren nå en djupare förståelse av problemet, då 

detta ses ur olika synvinklar och skapar en sammansatt bild av verkligheten. Detta ökar 

trovärdigheten av studien, än om endast en ansats använts (Polit & Beck 2012). 

4.3 Metoddiskussion 

Föreliggande studie utfördes med en deskriptiv design för att ge svar på syfte och 

frågeställningar. Forsberg och Wengström (2008) och Polit och Beck (2012) beskriver att 

forskning som är baserad på kvalitativ ansats syftar till att tolka, förklara, beskriva och 

frambringa förståelse för individens personliga erfarenhet. Vidare menar Forsberg och 

Wengström (2008) och Polit och Beck (2012) att studier med kvantitativ ansats ger svar på 

mätbara data, som möjliggör att kunna se samband, förutsäga, förklara, klassificera, 

organisera, samt att studiens resultat ska kunna generaliseras mot en större population 

(Forsberg & Wengström 2008, Polit och Beck 2012). Författarna till föreliggande 

litteraturstudie beslutade att inkludera studier med både kvalitativ och kvantitativ ansats, då 

dessa ger resultat både ifrån ett statistiskt och beskrivande perspektiv. Författarna tyckte att 

det var till fördel att inkludera både studier av både kvalitativ och kvantitativ ansats då detta 

gav en vidare helhetssyn av vilka faktorer som kan ha betydelse för sjukvårdpersonalens 

följsamhet av handhygien. Artikelsökningen genomförde författarna först systematiskt i 

PubMed och Cinahl (Polit & Beck 2012), som bland annat innefattar medicin- och 

omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström 2008). Sökorden som användes var uttagna 

efter relevans till syfte och frågeställningar, dessa var även söktermer, så kallade MeSH 

termer som redovisas i metoddelen. Även booleanska söktermen AND användes för att 

kombinera de olika sökorden (Polit & Beck 2012). En nackdel var att stora delar av dessa 

träffar inte svarade på föreliggande studies frågeställning. Sökningen utvidgades därför från 

att enbart inkluderat Europa till att även inkludera USA. Sedan utfördes en manuell sökning 

vilket författarna tyckte var till fördel då dessa artiklar var aktuella utifrån studiens 
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frågeställning och syfte. Det fick även göras en utökad begränsning gällande publicerings år 

från 5 år till 7 år. Forsberg och Wengström (2008) och Polit och Beck (2012) menar att 

forskning som utförs ska vara aktuell. Med detta så gjordes endast en snäv utökning av 

artiklarnas publicerings år. På samma gång exkluderades 3 av de valda artiklarna då 

författarna hade svårt att tyda resultatet under granskning. Något som kan ha påverkat 

föreliggande studies trovärdighet negativt är att 5 av 13 artiklar var manuellt sökta vilket är en 

stor del av det totala. Detta hade kunnat undvikas genom andra sökord. Genom att använda 

sökord som t.ex. sjukvårdspersonal, så hade sökningen kunnat bli mer specifik och skapat 

gynnsammare förutsättningar för arbetet kring föreliggande litteraturstudie.  

Då engelska inte är författarnas modersmål och samtliga artiklarna var skrivna på engelska 

var detta en nackdel. Alltså kunde innehållet ha feltolkas och därmed ge ett missvisande 

resultat, dock har heller inte författarna utfört någon kvalitetsbedömning av artiklarna. En 

ytterligare nackdel är att angelägna studier kan ha utelämnats då föreliggande studie har haft 

ont om tid, och att tidsbegränsningen av publicerings år endast var 7år. Även kan relevanta 

artiklar ha förbigåtts då endast fritt tillgängliga artiklar gagnades då forskning av god kvalitet 

kan ha funnits som inte var tillgänglig utan avgift. Enligt Polit och Beck (2012) bedömdes det 

som en styrka om endast artiklar med etiskt godkännande eller etiska överväganden 

inkluderats då detta är av vikt inom forskning (Forsberg & Wengström 2008, Polit & Beck 

2012). Det fodras att publicerade artiklar har granskats med etiska överväganden innan de 

offentliggörs. Då föreliggande studie inte har någon direkt påverkan på de medverkande 

individerna så bedömde författarna att det inte krävs någon större etisk prövning.  

För att stärka studiens objektivitet utförde författarna till föreliggande litteraturstudie en 

ingående granskning av samtliga artiklar oberoende av varandra för att inte påverkas av 

varandras uppfattningar (Forsberg & Wengström 2008).  

Författarna till föreliggande litteraturstudie valde att även inkludera både läkar- och 

sjuksköterskestudenter då även dom befinner sig i vårdmiljön och påverkas av 

sjukvårdspersonalen. I deras utbildning så får de lära sig om hygienens betydelse och hur den 

ska begagnas, för att sedan komma ut i arbetsmiljön och då ser att det brister. Intresset till 

föreliggande studie gällande vad som påverkar följsamheten till rutiner gällande handhygien 

väcktes under praktik som sjuksköterskestudent och vid arbete som undersköterska. 

Författarna till föreliggande litteraturstudie upplevde då tydligt att bristande kunskap och 
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attityd, gällande handhygien, förekom hos personalen vid olika sjukvårdsinrättningar vilket i 

sin tur kan vara en risk för VRI. 

4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad och förslag till fortsatt forskning 

I dag finns det klara och tydliga riktlinjer och direktiv gällande handhygiens betydelse och 

utförande, men trots detta är följsamheten låg. För att nå fram till sjukvårdpersonalen som 

utför bristande handhygien, behövs det mer forskning om vilka faktorer som kan ha betydelse 

för sjukvårdpersonalens följsamhet till gällande rutiner. Om kunskap om dessa faktorer ökar 

kan också interventioner göras för att öka följsamheten. Idag lever vi i ett mångkulturellt 

samhälle så det kan även vara av vikt att undersöka om det finns några kulturella faktorer som 

kan påverka följsamhet till riktlinjer gällande handhygien. Likaså behövs det forskning för att 

tydligöra de ekonomiska vinsterna som kan göras om följsamheten till riktlinjer ökar och 

därmed med förmodad minskad VRI.  

4.5 Slutsats 

Resultatet från föreliggande litteraturstudie belyser en rad olika faktorer som påverkar 

följsamheten till riktlinjer gällande handhygien. Dels framkom en bred kunskapsbrist bl.a. 

gällande hur lång tid handhygien bör utföras och hur rutiner ska efterföljas. Det upplevs även 

ett behov av kontinuerlig utbildning och undervisning. Bristen på tid i arbetet och för stor 

arbetsbelastning. Irritation på huden och hudskador. Även glömska vid vård av barn och vid 

oförutsägbara händelser framkom. Handhygien utförs främst skydda sig själv och inte 

patienten. Handskar används som ett substitut till fullständig handhygien. Barn ansågs ha en 

låg smittorisk och anhöriga påverkar sjukvårdspersonalens följsamhet. Arbetsmiljö faktorer 

som påverkar tillgängligheten och förvarings möjligheter hade en negativ påverkan till 

följsamhet.  
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Bilaga 1. De inkluderade studiernas författare, årtal, land, ansats, design, urval, undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod och dataanalysmetod.  

Författare, årtal 

och land 

Titel Ansats och  

Design  

Urval och unders. grupp Datainsamlings- 

metod 

Dataanalysmetod 

Allegranzi et al. 

(2013) 

Costa Rika, Italien, 

Mali, Pakistan, 

Saudarabien 

Global implementation of 

WHO's multimodal strategy for 

improvement of hand hygiene: 

a quasi-experimental study. 

Kvantitativ ansats 

Kvasi experimentell 

design. 

 

Systematiskt urval 

Avdelningar (n=55), Sjukhus(n=43). 

Läkare och Sjuksköterskor, även 

annan sjukvårdspersonal. 

Frågeformulär 

Observationer  

Statistisk analys generalised linear 

mixed-effects model with a logit 

link function. Linear multilevel 

model. 

Barret et al. (2008) 

England 

Hand hygiene practice: nursing 

students´perceptions 

Kvalitativ 

ansats.Deskriptiv 

design 

Frivilliga deltagare fick föranmäla 

sig till studien. 

Sjuksköterske-studenter(n=10) 

Semistrukturerade 

intervjuver. 

Tematisk analys 

Efstathiou el al. 

(2011) 

Cypern 

Factors influencing nurses' 

compliance with Standard 

Precautions in order to avoid 

occupational exposure to 

microorganisms: A focus group 

study. 

Kvalitativ ansats. 

Deskriptiv design. 

Sjuksköterskor (n=30 [ kvinnor,n=26 

män, n=4]) på ett sjukhus I Cypern 

Focusgruppsintervjuer 4 

grupper. 

Kvalitativ innehålls analys 

Erasmus el al. (2009) 

Nederländerna 

A Qualitative Exploration of 

Reasons for Poor Hand 

Hygiene 

Among Hospital Workers: Lack 

of Positive Role Models 

and of Convincing Evidence 

That Hand Hygiene 

Prevents Cross-Infection 

Kvalitativ ansats. 

Deskriptiv design. 

 

Rekryterades från 5 sjukhus. 

Sjuksköterskor, läkare, 

läkarstudenter. Totalt (n= 65) 

Focusgruppsintervjuer 9 

grupper,  

Individuella intervjuer 7. 

Kvalitativ innehålls analys. 

Fuller et al. (2014) 

Storbritanien 

Application of a theoretical 

framework for behavior change 

to hospital workers’ real-time 

explanations for noncompliance 

with hand hygiene guidelines. 

Kvantitativ ansats 

Tvärsnittsstudie  

Konsekutivt urval 

 Sjukvårdspersonal(n=570) [Läkare 

n=185, sjuksköterskor n =n185, 

övriga sjukvårdspersonal n=185,  

oregistrerade personal befattningar 

n=12]. 

Observationer och  

frågeformulär. 

Klassificering enl. Theory Domains 

Framework.  

Jackson et al. (2014) 

Storbritanien 

Infection prevention as “a 

show”: A qualitative study of 

nurses’ infection 

preventionbehaviours. 

kvalitativ 

ansatsDeskriptivdesi

gn 

 

Strategiskt urval 

Sjuksköterskor (n=20) 

Semistruktureradeintervj

uer. 

Termatiskanalys 

Jang el al. (2010) 

Kanada 

Focus group study of hand 

hygiene practice among 

healthcare workers in a 

Kvalitativ ansats 

Deskriptiv 

design 

Urval framkommer inte.  

Vårdpersonal (n=153) 

Semistrukturerade 

intervjuer fokusgrupper 

(n=17) 

Termatisk analys 
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teaching hospital in Toronto, 

Canada  

Jesse et al. (2013) 

USA  

Is evidence guiding practice? 

Reported versus observed 

adherence to contact 

precautions: A pilot study. 

Kvantiativ ansats 

Deskriptiv 

design  

Rekryterades från 3 medicinska/ 

kirurgiska Avd. 

Vid 2 sjukhus.Sjukvårdspersonal 

(n=51)[varav 

Sjuksköterskor (n=38]) 

Frågeformulär och 

observationer 

Mann-Whitney-U test  

Fisher exact test 

Kelcíkova et al. 

(2012)  

Slovakien 

Effectiveness of hand hygiene 

education in a basic nursing 

school curricula.  

Kvalitativ och 

kvantitativ ansats 

Tvärsnittsstudie 

 

Konsekutivt urval 

Sjuksköterskestudenter (n=188) och 

sjuksköterskor (n=65) 

Frågeformulär, 

utbildningsplan för 

sjuksköterskor och 

observationer 

Frekvensanalys, Kvalitativ 

innehållsanalys,  

 

 

Lindh et al. (2012) 

Sverige 

Factors influencing compliance 

to hygiene routines in 

community care – the 

viewpoint of medically 

responsible nurses in Sweden  

Kvalitativ och  

Kvantitativ ansats  

Analys  

Tvärsnittsstudie  

Konsekutivt urval 

Medicinskt ansvariga sjuksköterskor 

(n=268). 

Web baserat 

frågeformulär 

Inklussive2 öppna frågor 

Kvalitativ innehållsanalys, 

deskriptiv statistik 

Son et al. (2011). 

USA  

Practically speaking: 

Rethinking hand hygiene 

improvement programs in 

health care settings. 

Kvantitativ ansats 

Kvasiexperimentell 

design  

 

Vårdlag rekruterades från 

universitetsjukhus. 

Läkare och sjuksköterskor iarbetslag 

(n= 50) 

Observationer Framkommer inte. 

Wiles, L. L. (2015) 

USA 

Keep it clean: A visual 

approach to reinforce hand 

hygiene compliance in the 

emergency department.. 

Kvantitativ ansats 

Experimentell design  

 

Konsekutivt urval 

Sjuksköterskor (n=51) på 

akutmottagning. 

Observationer ANOVA,  

oberoende t-test.  

Yanke el al (2015) 

USA  

Understanding the current state 

of infection prevention to 

prevent clostridium difficile 

infection: A human factors and 

systems engineering approach. 

Kvantitativ ansats 

Kohortstudie 

 

Rekryterades från 2 sjukhus. 

Universitetssjukhus (sjukhus A ) och 

ett mindre sjukhus (sjukhus B). 

Sjukhus (n=2) med 

observationer(n=288). Läkare (n=59), 

sjuksköterskor (n=175), besökare 

(n=17) och lokalvårdare (n=10) 

Observationer Fisher 2 exakt test,  

oberoende t-test.  
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Bilaga 2. De inkluderade studiernas författare, årtal, land, syfte och huvudresultat.  

Författare, årtal, land  Syfte  Huvudresultat 

Allegranzi, el al. (2013) 

Costa Rika, Italien, Mali, 

Pakistan, Saudi Arabien 

Att mäta effekten av WHO:s riktlinjer för förbättring av 

handhygien i fem länder.  

Studien visade sjukvårdspersonalens följsamhet ökade efter implementeringen. 

Sjukvårdspersonalens kunskap ökade efter undervisning. 2 år efter interventionen 

kvarstod eller ökade förbättringen.   

Barret et al. (2008) 

England 

Att undersöka sjuksköterskestudenters uppfattning 

gällande handhygien. Att undersöka faktorer som 

påverkar studenternas uppfattning om deras egen och 

personalens följsamhet till handhygien. Att ge 

rekommendationer för framtida undervisning.  

Studien visade att de faktorer som påverkade följsamheten var bristen på tid, 

arbetsbelastning, kliniska procedurer, hud, bristande kunskap, användning av 

handskar, samt influenser från sjukvårdspersonal. 

Efstathiou el al. (2011) 

Cypern 

Att studera faktorer som påverkar sjuksköterskors 

följsamhet av riktlinjer för att undvika exponering av 

patogener 

Studien visade att faktorer som påverkar sjuksköterskors följsamhet var fördelar, 

barriärer, svårighetsgrad, mottaglighet, motivering och självtillit.  

Erasmus el al. (2009) 

Nederländerna 

Att undersöka anledningen för bristande följsamhet till 

handhygien bland sjuksköterskor, läkarstudenter och 

läkare i sjukhusmiljö i Nederländerna. 

Studien visade att alla deltagare i studien medgav att riktlinjerna i hand hygien 

ofta missköttes. De faktorer som framkom var attityder, normer oh 

självbehärskning.  

Fuller et al (2014) 

Storbritannien 

Att undersöka orsaker till varför handhygienen brister 

hos sjukvårdspersonal.  

Studien visade tå domäner, den ena var minne/uppmärksamhet/beslutsfattning, 

samt kunskap.  

Jackson et al. (2014) 

Storbritanien 

Att beskriva sjuksköterskors och annan vårdpersonals 

preventiva handlande för att minimera spridning av 

smitta.  

Studien visade att deltagarna ville ge ett gott intryck gällande följsamheten av 

handhygien och undvika kritik. Vid egna avvikanden ifrån handhygien gavs det 

en logisk förklaring, men när kollegor avvek uttrycks det som ologiskt 

Jang el al. (2010) 

Kanada 

Att förstå sjukvårdspersonalens beslutsfattande gällande 

handhygien.  

Studien visade att handhygienen utfördes mest för att skydda sig själva, att 

begränsad tillgång till utrustning samt att  förebilder och laganda stärkte 

handlandet gällande handhygien.  

Jessee, et al. (2013) 

USA 

Att undersöka kunskap och attityder gällande riktlinjer, 

försiktighetsåtgärder i arbetet samt beteenden hos 

medicinsk kirurgisk personal vid 2 akutavdelningar 

sjukvård  

Studien visade att personalen vid länssjukhuset hade lägre kunskap än personalen 

vid universitetssjukhuset. 

Personalen vid universitetssjukhuset var mer benägna att använda korrekta 

hygienrutiner. Färre personal vid länssjukhuset ansåg att försiktighetsåtgärderna 

tog för lång tid. Ingen skillnad mellan grupperna fanns gällande beteende. Stora 

delar av personalen från båda sjukhuset var medveten om riskerna som detta 

medför.  

Kelcíkova et al. (2012)  

Ryssland 

Att undersöka förhållandet mellan 

sjuksköterskeutbildningens verkan och följsamhet till 

handhygienrutiner. Syftet var också att undersöka 

kunskap och attityder gällande handhygienrutiner.   

Studien visade en bristande följsamhet till handhygienrutiner bland 

sjuksköterskestudenter ledde till låg följsamhet bland sjukvårdspersonal i det 

kliniska arbetet.  

Lindh et al. (2012)  

Sverige 

Att undersöka de faktorer som påverkar följsamheten 

gällande hygienrutiner i kommunalvård i Sverige 

Studien visade att fyra faktorer framkom; resurser, ledning, personal och yttre 

faktorer.    
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Son et al. (2011) 

USA 

Att beskriva en ny metod för att mäta och övervaka 

handhygienens följsamhet, för att i slutänden öka 

följsamheten.   

Studien visade att efter införandet av nya metoden så har följsamheten av 

handhygien ökat, samt kvarstått med ett hållbart resultat. 

Wiles, L. L. (2015) 

USA 

Att mäta förändringen gällande sjukvårdspersonalen vid 

en akutmottagning kunskap om vårdrelaterade 

infektioner och riktlinjer om handhygien 

Studien visade att utbildningsinsatsen medförde att kunskapen har ökat.  

Yanke et al. (2015) 

USA  

Att se över hälso- och sjukvårdens hinder gällande 

rutiner i kontakt med patienter med misstänkt eller 

bekräftad clostridium difficile 

Studien visade att försiktighetsåtgärder i samband med isolering var låg på båda 

sjukhusen. Följsamheten var lägre när isoleringsutrustningen var bristfällig.  

 


