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SAMMANFATTNING 

  

Bakgrund  

Vårdrelaterade infektioner är den vanligast förekommande vårdskadan i Sverige och 

skapar stora problem både på individ- och samhällsnivå. Undersökningar visar att 

majoriteten av alla vårdrelaterade infektioner kan undvikas, ändå visar framtagen statistik 

inga tecken på förbättring. Säker vård är en av sjuksköterskans sex kärnkompetenser och 

ett centralt begrepp gällande förebyggning av vårdrelaterade infektioner. Vikten av basala 

hygienrutiner påvisades redan för drygt 200 år sedan, tydliga lagar och förordningar finns 

att tillgå och sjuksköterskans kompetens- och ansvarsområde finns klart beskrivet.  

 

Syfte 

Syftet var att beskriva orsaker som kan påverka sjuksköterskans förebyggande arbete mot 

vårdrelaterade infektioner. 

  

Metod 

Metoden som användes var en litteraturöversikt som baserades på 17 vetenskapliga 

artiklar. Artiklarna söktes via databaserna PubMed och CINAHL och etiska överväganden 

har gjorts i studierna. Artiklarna analyserades genom en integrerad analys och bedömdes 

utifrån Sophiahemmets bedömningsunderlag.  

  

Resultat 

Ett flertal orsaker identifierades i resultatet, såsom individuella, organisatoriska och 

kollektiva orsaker. Dessa påverkade i olika grad det förebyggande arbetet mot 

vårdrelaterade infektioner. Brister i sjuksköterskans ansvar, kunskapsluckor, 

sjuksköterskans behov av att skydda sig själv, brister i organisationen samt en negativ 

vårdkultur präglade resultatet.  

  

Slutsats 

Flera olika orsaker leder till att risken för vårdrelaterade infektioner ökar. Sjuksköterskorna 

verkade inte förstå vikten av förebyggande åtgärder och anledningen till att de finns, utan 

de var främst ute efter att skydda sig själva. Orsakerna är påverkningsbara och behovet av 

åtgärder är stort. Genom att medvetandegöra orsakerna som kan påverka det förebyggande 

arbetet ges möjlighet att sätta in preventiva åtgärder och minska onödiga risker som 

patienter i dag utsätts för. 

 

Nyckelord: Ansvar, Orsaker, Sjuksköterska, Säker vård, Vårdrelaterade infektioner. 
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INLEDNING 

Intresset att utföra en studie inom detta område väcktes under författarnas 

verksamhetsförlagda utbildning samt vid arbete på akutmottagningar i Stockholm, då 

brister i bland annat basala hygienrutiner och negativa attityder hos vårdpersonal 

upptäcktes. Efter att författarna läst på mer om just vårdrelaterade infektioner blev det 

oklart varför läget ser ut som det gör trots de riktlinjer, lagar och den 

kompetensbeskrivning som finns för sjuksköterskor. I denna studie används begreppet 

attityd som sjuksköterskans förhållningssätt och inställning till det förebyggande arbetet 

mot vårdrelaterade infektioner. 

 

BAKGRUND 

Vårdrelaterade infektioner 

Definition 

Vårdrelaterade infektioner definieras som varje infektionstillstånd patienter drabbas av i 

samband med vård på sjukhus eller behandling inom övrig vård och omsorg. Detta 

oberoende av om det patogena ämnet härstammar från patienten själv eller tillförts i 

förbindelse med vården, samt oberoende av huruvida infektionstillståndet uppstår under 

eller efter vårdtillfället (Horan, Andrus & Dudeck, 2008; Rahmqvist, Samuelsson, Bastami 

& Rutberg, 2016; Socialstyrelsen, 2006). För att en infektion ska kunna räknas som en 

vårdrelaterad infektion är ett praktiskt villkor att symtomen vanligen ger symtom tidigast 

48 timmar efter inskrivning eller behandling. Vissa sjukdomar kan emellertid ha kortare 

inkubationstid (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Vårdrelaterade infektioner räknas 

som en vårdskada och enligt § 5, kap. 1 i Patientsäkerhetslagen (2010:659) definieras 

vårdskada som lidande, kroppslig eller psykisk skada, sjukdom samt dödsfall som hade 

kunnat avvärjas om lämpliga insatser hade utförts vid patientens kontakt med hälso- och 

sjukvården.  

 

Förekomst av vårdrelaterade infektioner  

Vårdrelaterade infektioner är den vanligast förekommande vårdskadan inom sjukvården. 

Av de patienter som vårdas på svenska sjukhus uppskattas ca 4,7 procent varje år drabbas 

av en vårdrelaterad infektion, vilket innebär ca 65000 patienter per år (Sveriges Kommuner 

och Landsting, 2017). En punktprevalensmätning som nyligen utfördes av Sveriges 

Kommuner och Landsting (2018) visar att 8,9 procent av de vid tillfället 14565 

observerade patienterna hade en vårdrelaterad infektion. De vanligaste vårdrelaterade 

infektionerna är urinvägsinfektioner, postoperativa sårinfektioner, lunginflammationer, 

infektioner relaterade till antibiotikabehandling och infektioner relaterade till infarter i 

blodbanan (Behnke et al. 2013).  

 

En riskfaktor som kan leda till att patienter drabbas av en vårdrelaterad infektion är att de 

har ett nedsatt immunförsvar. Det kan exempelvis vara patienter av hög ålder och 

prematura barn. Även medicinska behandlingar, kirurgiska ingrepp och olika sjukdomar, 

exempelvis hematologiska sjukdomar i samband med nedsatt immunförsvar, ökar risken 

att drabbas av vårdrelaterade infektioner (Socialstyrelsen, 2006). 

 

Smittspridning 

Den vanligaste smittvägen gällande vårdrelaterade infektioner är kontaktsmitta via 

händerna, genom direkt kontaktsmitta och indirekt kontaktsmitta (Socialstyrelsen, 2006). 
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Direkt kontaktsmitta, innebär att en smitta överförs direkt från en sjuk person till en frisk 

person. Indirekt kontaktsmitta innebär att smittan överförs från en person till en annan 

person via kläder, händer eller föremål som kontaminerats med smittämnet. Andra 

smittvägar inom vården är droppsmitta, luftburen smitta, blodburen smitta och 

livsmedelsburen smitta (Socialstyrelsen, 2006). 

 

Pittet et al. (2006) presenterade en sekventiell process på fem steg för att kunna överföra 

smitta från en patient till en annan. Det första steget innebär förekomst av patogena 

mikroorganismer på patientens hud eller föremål i patientens direkta omgivning. Det andra 

steget är att mikroorganismerna måste överföras till vårdpersonalens händer. Vidare vid det 

tredje steget måste mikroorganismerna kunna överleva på vårdpersonalens händer i flera 

minuter. Det fjärde steget är att handtvätt eller desinfektering av händerna måste vara 

otillräcklig, utesluten eller att desinfektionsmedlet är olämpligt. Slutligen det femte steget; 

vårdpersonalens kontaminerade händer måste komma i kontakt med en annan patient eller 

ett föremål som kommer komma i kontakt med patienten (Pittet et al., 2006). 

 

Konsekvenser av vårdrelaterade infektioner 

För samhället 

Vårdrelaterade infektioner medför längre vårdtider och stora kostnader (Socialstyrelsen, 

2006). Vårdtiden förlängs med ca 10 dagar vid en vårdrelaterad infektion, vilket innefattar 

ungefär 650 000 vårddygn. Om ett vårddygn uppskattas kosta 10 000 kronor, beräknas 

vårdrelaterade infektioner årligen kosta sjukvården ca 6,5 miljarder kronor enligt en 

rapport gjord av Sveriges Kommuner och Landsting (2017). Det uppskattas att ungefär 30-

50 procent av de 65000 vårdrelaterade infektioner som varje år drabbar patienter på 

svenska sjukhus kan förhindras. Detta kan alltså innebära en besparing på 2,2–3,3 

miljarder kronor per år (Sveriges Kommuner och Landsting, 2017).  

 

För patienter 

Enligt Socialstyrelsen (2006) leder vårdrelaterade infektioner till ett och onödigt lidande 

för de patienter som drabbas. En studie gjord av Currie et al. (2018) visade att patienter 

som drabbats av vårdrelaterade infektioner i större grad upplevde ett ökat psykiskt och 

fysiskt lidande. Patienter som drabbats av vårdrelaterade infektioner lider även i högre grad 

av depression och ångest jämfört med de patienter som inte drabbats. Vidare påverkas 

förtroendet för hälso- och sjukvården och det uppstår även en rädsla att tvingas komma i 

kontakt med samma sjukhus (Burnett et al., 2010). Enligt en studie av Andersson et al. 

(2011) ansåg patienter att vårdpersonalen tycktes sakna kunskap om basala hygienrutiner 

och personalen anklagades för att använda ineffektiva och inkonsekventa hygienrutiner. 

Skyman, Thunberg Sjöström och Hellström (2010) intervjuade patienter som drabbats av 

Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) och som i samband med detta kände 

sig kränkta och besvikna. Patienterna beskrev även sårbarhet på grund av en förändrad 

attityd hos vårdpersonal såväl hos familj som hos andra patienter. Studien visar också att 

behandlingen som patienterna primärt genomgick avbröts eller sattes ut på grund av 

infektionen (Skyman, Thunberg Sjöström & Hellström, 2010). Rahmqvist, Samuelsson, 

Bastami och Rutberg (2016) gjorde en studie om bland annat konsekvenser till följd av 

vårdrelaterade infektioner och fann att 6,4 procent av patienter som skrevs in dog av detta 

jämfört med mortaliteten för andra orsaker som låg på 4,4 procent.  
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Antibiotikaanvändning kopplat till vårdrelaterade infektioner 

Bakterier med en hög grad av resistens mot dagens antibiotika ökar kraftigt inom vården 

(Socialstyrelsen, 2006). Vårdrelaterade infektioner påverkas av den omfattande 

användningen av antibiotika, då antalet vårddagar ökar i samband med användning av 

antibiotika och risken att drabbas av en vårdrelaterad infektion ökar ju längre tid 

patienterna befinner sig på sjukhus (Kadkhodaei, Sharif, Saba & Mousavi, 2018). I en 

rapport av Folkhälsomyndigheten (2014) om svenskt arbete mot antibiotikaresistens 

framkommer det även att vårdrelaterade infektioner ses som en orsak till behandling med 

antibiotika. Detta kräver att sjukvården försöker förhindra smittspridning samt dra ner på 

både över- och felanvändningen av antibiotika för att förhindra en ökning av 

multiresistenta bakterier (Socialstyrelsen, 2006). 

 

Förebyggande åtgärder mot vårdrelaterade infektioner 

Sveriges Kommuner och Landsting (2014) har tagit fram åtta framgångsfaktorer i det 

förebyggande arbetet mot vårdrelaterade infektioner; 

1. Vårdrelaterade infektioner uppfattas som icke-acceptabla 

2. Riktlinjer kring hygien anses som uppenbara 

3. Att göra riskbedömningar leder till en förebyggande arbetsform 

4. Att goda villkor skapas på lokal nivå 

5. Ett principfast budskap och återkommande respons 

6. Att se vikten av städning 

7. Att personer som arbetar med vårdhygien arbetar tätt tillsammans med 

verksamheter 

8. Att ledningen är målinriktad och verkar genom lämpliga kanaler.  

 

Socialstyrelsen (2006) tar upp en vårdhygienisk organisation som betydande för det 

förebyggande arbetet mot infektioner. Arbetet kring vårdhygien består av olika insatser 

som att arbetslaget för vårdhygien har rätt att skaffa information som behövs för arbetet. 

Arbetet ska även vara centralt sammankopplat med vårdgivaren och dess ledning. 

Problemområden där det krävs vårdhygieniskt satsningar ska även vara identifierade då 

arbetslagets främsta uppgift är att arbeta förebyggande. De nämner även vikten av 

introduktionsutbildning och återkommande utbildning i vårdhygien.  

 

Basala hygienrutiner 

Två personer som anses vara banbrytare och föregångare till dagens hygienrutiner är den 

ungerske läkaren Ignaz P. Semmelweis (1818-1865) och den engelska sjuksköterskan 

Florence Nightingale (1820-1910) (Marjoua & Bozic, 2012). Semmelweis jämförde två 

förlossningskliniker; “The First Clinic”, som utbildade medicinstudenter, och “The Second 

Clinic”, som utbildade barnmorskor. Mortaliteten var över 10 procent på den första och 

under 4 procent på den andra. Semmelweis upptäckte att “likpartiklar” orsakade högre 

mortalitet då studenterna inte aktivt tvättade händerna mellan obduktioner och 

förlossningar. Efter att Semmelweis krävde att studenterna tvättade händerna med 

klorkalklösning när de gick mellan klinikerna sjönk mödradödligheten avsevärt (Lane, 

Blum & Fee, 2010). Florence Nightingale insåg under Krimkriget vikten av god hygien. 

Även om Nightingale är mest känd som grundare av den moderna omvårdnaden är det 

hennes banbrytande arbete för hälsoreformer som troligen blivit hennes mest bestående 

arv. Det som framgår i Nightingales arbete är relevansen av direkt patientvård och framför 

allt renlighet, adekvat ventilation och sanitet (Lee, Clark & Thompson, 2013). 
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Den viktigaste åtgärden för att förebygga vårdrelaterade infektioner är tillämpning av 

basala hygienrutiner. Dessa rutiner omfattar bland annat handhygien, användning av 

arbetskläder, handskar och skyddsrock eller plastförkläde (Socialstyrelsen, 2006). Målet 

med en god handhygien är att undvika överföringen av mikroorganismer mellan människor 

och på så sätt minska smittspridningen inom vården. Därmed krävs att vårdpersonal 

desinfekterar händerna med alkoholbaserat desinfektionsmedel både före och efter varje 

vårdmoment, vid undersökning samt vid hantering av livsmedel, läkemedel och höggradigt 

rent gods. Mekanisk handtvätt med tvål och vatten ska utföras när det finns synlig smuts på 

händerna, sedan ska händerna desinfekteras. Smycken på armar och händer ska inte 

användas under vårdarbete (Socialstyrelsen, 2006). Socialstyrelsens (2006) 

rekommenderar att handskar endast ska användas för att skydda händerna från kraftig 

förorening, såsom kontakt med kroppsvätskor. Detta för att kroppsvätskor ofta innehåller 

stora mängder mikroorganismer, vilket överskrider handdesinfektions kapacitet och alla 

eventuella smittämnen avlägsnas inte. Smitta via kläder är efter kontaktsmitta via händerna 

den mest markanta smittvägen. Plastförkläde minskar enligt Socialstyrelsen (2006) 

nedsmutsningen av arbetskläder 30 gånger jämfört med utan. Plastförkläde minskar även 

risken för klädburen smitta då mängden bakterier på arbetskläderna minskar.  

 

Användning av plastförkläde vid kroppskontakt med patient eller dennes säng, samt 

handskar vid kontakt med kroppsvätskor ger ett effektivt skydd mot smittöverföring 

gällande både bakterier och virus (Socialstyrelsen, 2006) 

 

Sjuksköterskans profession; kompetens och ansvar 

Enligt Ghasemi, Ahmadi och Kazemnejad (2018) definieras ansvar som det systematiska 

försöket att uppnå bestämda mål och den strikta efterlevnaden av accepterade principer. En 

ansvarsfull sjuksköterska är förknippad med plikt, kompetens och förmåga, har en tendens 

att vara disciplinär och utföra uppdrag helt och hållet. 

  

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor bygger synnerligen på ansvar. Koden redogör att 

sjuksköterskan i grunden har fyra ansvarsområden i sin roll: att främja hälsa, att förebygga 

sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra lidande. I koden specificeras att sjuksköterskans 

främsta ansvar är att ge god och säker vård. Vidare står det i den etiska koden att 

sjuksköterskan ska framställa och tillämpa riktlinjer om bland annat omvårdnad och 

utbildning, arbeta för en god miljö som främjar hälsa, bidrar till en etisk vårdkultur och 

motsätter sig oetiska metoder och förhållningssätt (International Council of Nurses, 2014). 

Sjuksköterskan tillskrivs också ett personligt ansvar att utföra sina arbetsuppgifter och att 

fortlöpande utveckla sin kompetens genom ny forskning och evidensbaserad vård. När 

sjuksköterskan tar ansvar för olika uppgifter måste hen evaluera sin egen och andras 

kompetens. Detta är speciellt viktigt vid delegering av ansvar till andra (Sandman & 

Kjellström, 2013). 

  

Vårdkultur 

Vårdkultur kan definieras som att det inom sjukvården finns olika värderingar och 

riktlinjer. Vårdpersonal för vidare traditioner på arbetsplatsen och för att detta ska anses 

som en positiv vårdkultur gäller det att traditionerna ständigt förnyas i takt med 

utvecklingen av hälso- och sjukvården. Kultur i sig handlar om värderingar och normer 

delade av en grupp människor medan vårdkultur handlar om hur vårdpersonal utför 

omvårdnaden enligt accepterade normer och värderingar. Vårdkultur kan antingen 
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upplevas som utvecklande eller som ett hinder för god omvårdnad (Rytterström, Unosson 

& Arman 2013). På olika vårdavdelningar finns olika arbetsmetoder. Rytterström, Unosson 

och Arman (2011) fann att anpassning först och främst handlar om att anpassa sig till vad 

sjuksköterskor beskriver som vårdavdelningens oskrivna regler och arbetsmetoder. Studien 

visar på att det är av största vikt att följa vårdavdelnings kulturella mönster för att känna 

tillhörighet.  

 

Säker vård 

Säker vård är en av sjuksköterskans sex kärnkompetenser. Säker vård innebär kunskap om 

de risker som finns inom vården samt att arbeta så att dessa risker minimeras (Svensk 

Sjuksköterskeförening et al., 2016). Ansvaret för säker vård omfattar alla professioner, 

trots detta är inte kunskapen utifrån den egna professionen tillräcklig. Säker vård yrkar på 

samarbete mellan professioner, patienter och närstående, på så sätt alstras den allra bästa 

vården för patienterna. Genom interprofessionellt arbete baserat på respekt för och kunskap 

om egen samt andra professioners kompetenser, ett etiskt förhållningssätt och god 

yrkeskunskap undviks vårdskador (Svensk sjuksköterskeförening et al., 2016). Säker vård 

definieras bland annat i patientsäkerhetslagen. 

 

Patientsäkerhetslagen 

Svensk sjukvård regleras av en mängd olika lagar och förordningar, detta för att säkerställa 

en god och säker vård och att stärka patientens ställning (Vårdförbundet, 2017). Den mest 

centrala och adekvata lagen gällande säker vård är Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659). 

 

I Patientsäkerhetslagen regleras hälso- och sjukvårdspersonalens skyldigheter, 

behörigheter, tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) samt Hälso- och 

sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) (SFS 2010:659). Ändamålet med 

patientsäkerhetslagen är att främja en hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården och 

likvärdiga verksamheter (SFS 2010:659, kap. 1, § 1). Patientsäkerhet avses i 

patientsäkerhetslagen som skydd mot vårdskada. Vårdgivaren ska enligt lagen bedriva 

kontinuerligt patientsäkerhetsarbete; planera, utvärdera samt kontrollera att verksamheten 

uppfyller kravet för god vård. Lagen redogör bland annat att vårdgivaren har skyldighet att 

ge information till patienter som drabbats av en vårdskada. Informationen bör innefatta 

orsaken till händelsen, vilka åtgärder vårdgivaren planerar genomföra för att liknande 

händelser inte skall repeteras samt ta emot och hantera eventuella klagomål och/eller 

synpunkter från patienten. Kapitel 6 i patientsäkerhetslagen berör skyldigheter som 

omfattar all hälso- och sjukvårdspersonal. Vårdpersonal är skyldig att bidra till att en hög 

patientsäkerhet upprätthålls samt utföra sitt arbete utifrån vetenskap och beprövad 

erfarenhet. Sjukvårdspersonal bär själv ansvaret för hur de utför arbetsuppgifter och är 

skyldiga att rapportera händelser som har/hade kunnat medföra vårdskada samt risker för 

vårdskador till vårdgivaren (SFS 2010:659, kap. 6). 

 

Teoretisk referensram 

Utifrån studiens syfte valdes Katie Erikssons omvårdnadsteori som teoretisk referensram. 

Erikssons teori grundar sig i lidande, hälsa och att lindra lidande genom vårdande 

(Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Eriksson har beskrivit vårdprocessen som en 

sammansättning av olika delar. Sjuksköterskan ska först insamla data, analysera denna, 

sätta upp mål för vården, utse vårdhandling och vårdaktivitet, utföra den vård som 

planerats och till sist göra en utvärdering av vården i samarbete med patienten. Hon lyfter 
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fram att vårdprocessen grundar sig i en relation som är ömsesidig (Wiklund Gustin & 

Lindwall, 2012). I vårdprocessen kan sjuksköterskan arbeta evidensbaserat då både teori 

och praktik integreras. Eriksson har ett humanvetenskapligt synsätt gällande evidens. 

Enligt henne finns det en yttre och en inre evidens. Den yttre handlar om att de 

vårdhandlingar och vårdaktiviteter som sjuksköterskan utför kan värderas som etiskt, 

grundade i kunskap och att utförandet är konstnärligt. Den inre handlar om att patienten 

ska uppleva mottagen vård som evident, alltså att patienten tar emot vård som hen upplever 

sig behöva och så att patientens värdighet bevaras (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). 

 

Eriksson (2018) tar upp begreppet vårdlidande som enligt henne består av fyra kategorier. 

Den första är kränkning av patientens värdighet vilket innebär att patienten fråntas sin 

möjlighet att fullständigt vara människa. Detta minskar i sin tur patientens möjlighet att 

använda sina egna hälsoresurser. Den andra kategorin är fördömelse och straff. Fördömelse 

handlar om att sjuksköterskan kan göra en bedömning av vad som är bäst för patienten, 

däremot ska patienten alltid ha möjligheten att välja själv. Ett sätt som sjuksköterskan kan 

straffa patienten är att inte ge barmhärtig vård eller genom att försumma patienten. Den 

tredje kategorin är maktutövande vilket är ett sätt att skapa lidande för någon annan. Vid 

maktutövande berövas patientens frihet då patienten tvingas göra något som hen själv inte 

hade valt. Utebliven vård eller icke-vård är den sista kategorin. Det kan innebära att 

sjuksköterskan har en otillräcklig förmåga att se vad patientens behov är. Icke-vård handlar 

om att vård uteblir eller så saknas den vårdande dimensionen (Eriksson, 2018). 

 

Eriksson (2018) nämner även människans handlande. Hon beskriver att vissa primära 

behov som en människa har totalt kan styra människans handlande, utan att det baseras på 

en tanke eller den egna viljan. Människan fattar ett handlingsbeslut utifrån en 

sammanvägning av de egna behoven och resurser. Detta handlingsbeslut genererar i en 

prestation eller handling. Av olika anledningar kan det hända att människan inte klarar av 

att prioritera olika behov med hänsyn till resurserna, vilket kan resultera i att 

prestationsnivån sänks. 

 

Problemformulering 

Idag är vårdrelaterade infektioner den vanligaste vårdskadan som uppstår inom den 

svenska sjukvården. Trots att vikten av goda hygienrutiner påvisades redan för 200 år 

sedan, och att just följsamheten till dessa rutiner är en av de viktigaste åtgärderna i arbetet 

för att förebygga vårdrelaterade infektioner, drabbas ändå 65000 patienter årligen. Det 

framgår även tydligt i lagar och kompetensbeskrivningen vilket ansvar och vilka 

skyldigheter legitimerade sjuksköterskor har kring förebyggandet av vårdrelaterade 

infektioner. Det är därför viktigt att synliggöra de orsaker som kan påverka 

sjuksköterskans förebyggande arbete mot vårdrelaterade infektioner.  

 

SYFTE  

Syftet var att beskriva orsaker som kan påverka sjuksköterskans förebyggande arbete mot 

vårdrelaterade infektioner. 
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METOD  

Val av metod 

För att besvara syftet gjordes en litteraturöversikt baserad på vetenskaplig litteratur. Denna 

metod valdes för att ta reda på och beskriva vilka orsaker som kan påverka sjuksköterskans 

förebyggande arbete mot vårdrelaterade infektioner. En litteraturöversikt kan innebära 

kartläggning av kunskapsläget inom ett visst fält, vilket innefattar att både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar användas som underlag. Litteraturöversikt utgår från ett systematiskt 

arbete där alla steg redovisas noggrant (Segersten, 2017). Enligt Forsberg och Wengström 

(2015) kan intentionen med en litteraturöversikt vara att sammanställa en beskrivande 

bakgrund som ger skäl och motiverar för att empiriska studier eller undersökning av 

kunskapsläget inom ämnet görs. 

 

Syftet med att använda både kvalitativa och kvantitativa studier var att erhålla det optimala 

svaret på syftet (Borglin, 2017). Enligt Borglin (2017) kännetecknas kvantitativa studier av 

mätbara och observerbara bevis. Kunskapen bygger på empiri och värden som kan mätas 

strukturerat och objektivt. Kvantitativ forskning förvärvar validitet och reliabilitet till 

studien. Kvalitativa studier kännetecknas av att varje enskild individ skapar sin egen 

subjektiva verklighet. Kunskapen bygger på hur den enskilda individen erfar, upplever och 

förstår sin värld, med andra ord subjektiva värden. Kvalitativ forskning förvärvar 

trovärdighet och giltighet till studien (Borglin, 2017).  

 

Urval 

Då vetenskap anses vara en färskvara tillämpades en begränsning i tid och endast artiklar 

publicerade mellan 2008 och 2018 användes. Detta för att resultatet då blev så uppdaterat 

som möjligt. Sökningen begränsades gällande språk, till enbart engelska, både för att 

mycket litteratur är skriven på engelska och även för att avgränsa till ett språk som 

författarna av studien behärskar. Endast originalartiklar som var peer reviewed användes i 

denna studie då den bygger på en vetenskaplig bas (Östlundh, 2017).  

 

Ett inklusionskriterie i denna studie var artiklar som berör orsaker som påverkar 

sjuksköterskans förebyggande arbete mot vårdrelaterade infektioner. Med det menas vad 

som gör att främst sjuksköterskor men även annan vårdpersonal följer och, framförallt, inte 

följer de lagar och riktlinjer som finns. I studien inkluderades artiklar som berörde både 

positiva och negativa aspekter som påverkar det förebyggande arbetet av vårdrelaterade 

infektioner. Ett inklusionskriterie var även att artiklarna var etiskt godkända eller som hade 

ett väl motiverat etiskt övervägande. Artiklar som berör andra typer av vårdskada än 

vårdrelaterade infektioner exkluderades. Artiklar som handlade om hur patienter och 

vårdpersonal kan förhindra uppkomst av vårdrelaterade infektioner eller huruvida basala 

hygienrutiner genomfördes eller inte exkluderades då detta inte svarade på syfte. 

Litteraturöversikter exkluderades i resultatet då de inte är vetenskapliga originalartiklar, 

vilket vald metoden kräver (Polit & Beck, 2017).  

 

Datainsamling 

Datainsamlingen till studien pågick under november 2018. Databaserna PubMed och 

CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) användes för att 

samla in relevant data kring omvårdnadsforskning. PubMed och CINAHL är omfattande 
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sökmotorer med material inom bland annat omvårdnadsvetenskap, majoriteten av 

materialet som finns i databaserna är på engelska (Karlsson, 2017). Databaserna har egna 

system med ämnesord. Ämnesordsregistret beskriver valt ord samt ger förslag på andra 

användbara ord som kan vara relevant för sökningen (Karlsson, 2017). Ämnesordssystemet 

i PubMed respektive CINAHL som använts i sökningarna för denna studie är MeSH 

(Medical Subject Headings) och CINAHL Headings. I alla sökningar användes 

sökoperatorerna OR och AND för att kombinera termer och få ett mer adekvat sökresultat 

 

För att effektivisera datainsamling utförde författarna av arbetet sökningar i var sin 

databas. Innan den huvudsakliga litteratursökningen utfördes, gjordes en inledande 

litteratursökning. Enligt Mårtensson och Fridlund (2017) ökar den inledande 

litteratursökningen kunskapen om den forskning som finns inom valt ämne. Den inledande 

sökningen hjälper också för att hitta relevanta sökord som är representativa gentemot syftet 

samt att få en djupare relation till ämnet (Mårtensson & Fridlund, 2017). 

 

Sökning i PubMed 

Sökning i PubMed inleddes med de bärande begreppen i syftet som MeSH termer; “cross 

infection”, ”nurses” och “causality”, vilket resulterade i ett stort antal träffar. Efter en 

snabb genomgång av artiklarna blev det tydligt att en mer ingående sökning behövde 

utföras för att få fram artiklar som verkligen svarade på syftet. Vidare användes lämpliga 

sökord som erhållits under den inledande litteratursökningen. Synonymer till MeSH 

termen “cross infections” som användes var “healthcare associated infections”, “hospital-

acquired infections”, “nosocomial infections” samt “hospital infections”. Sökord som 

användes för att få med sjuksköterskan och sjuksköterskans arbete var som nämnt tidigare 

“nurses” samt “nursing staff” och “nursing”. Ord som “compliance”, “non compliance”, 

“behaviour” och “reasons” var ord som inkluderades för att få fram orsakssamband (se 

Tabell 1). 

 

Sökning i CINAHL 

Sökningarna utförda i CINAHL baserades främst på CINAHL Headings men även 

fritextsökningar för att få ett bredare sökresultat. I varje sökning ingick termen “cross 

infection”, vilket är en CINAHL Heading, då det är ett bärande begrepp i syftet. 

Synonymer till cross infection användes i fritext, vilka var “healthcare associated 

infections”, “hospital-acquired infections” och “nosocomial infections”. Subheading 

“prevention and control” användes i vissa sökningar. “Infection control” var också en 

CINAHL Heading som användes i vissa sökningar. Ett annat bärande begrepp som ingick i 

syftet var ”nurses”, även denna en CINAHL Heading som användes tillsammans med 

fritextsökningen “nursing”. För att få ett smalare träffresultat användes fritextsökningen 

“cause” i en sökning och “compliance” i en sökning. Anledningen till att dessa termer 

söktes i fritext var för att de inte fanns som CINAHL Headings. Författarna utförde 

blocksökningar där CINAHL Headings och synonymer i fritext kombinerades med OR, 

sedan slogs blocksökningarna ihop med AND. I en av sökningarna lades funktionen 

explode (+) till, vid sökning via CINAHL Heading, detta för att liknande begrepp skulle 

sökas vilket gav en bredare sökträff. Se Tabell 1 för samtliga kombinationer av sökord. 
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Tabell 1. Presentation av databassökning i PubMed och CINAHL 

Databas 

Datum 

Sökord Begränsn

ingar 

Antal 

träffa

r 

Antal 

lästa 

abstrak

t 

Antal 

lästa 

artikl

ar 

Antal 

inklude

rade 

artikla

r 

PubMed 
2018-11-

15 
  

(((Nursing Staff[MeSH 

Terms]) AND (((health care 

associated infections) OR 

hospital infections) OR 

hospital acquired infections) 

OR cross infections[MeSH 

Terms]))))) AND non 

compliance) AND reasons 

10 years 

AND 

English 

AND 

Best 

Match 
  

9 3 2 2  

PubMed 
2018-11-

15 
  

(((((non compliance) AND 

hygiene[MeSH Terms]) AND 

(((health care associated 

infections) OR hospital 

infections) OR hospital 

acquired infections) OR cross 

infections[MeSH Terms]))) 

AND nursing staff 

10 years 

AND 

English 

AND 

Best 

Match 
  

394 
  

11 4 2  

PubMed 
2018-11-

16 
  

(((healthcare-associated 

infections) OR cross 

infection[MeSH Terms]) OR 

hospital infection) OR hospital 

acquired infections) OR 

nosocomial infections) AND 

nurses[MeSH Terms]))) AND 

non compliance 

10 years 

AND 

English 

AND 

Best 

Match 
  

18 2 2 1 

PubMed 
2018-11-

20 
  

(((( "Behavior/ethics"[Mesh] 

OR "Behavior/nursing"[Mesh] 

OR 

"Behavior/standards"[Mesh] )) 

OR "Behavior"[Mesh]) AND 

"Cross Infection"[Mesh]) 

AND "Nurses"[Mesh] 

10 years 

AND 

English 

AND 

Best 

Match 
  

8 6 1 1 
  

PubMed 
2018-11-

20 
  

(nursing qualitative studies) 

AND (((((healthcare associated 

infections) OR hospital 

infections) OR hospital-

acquired infections) OR cross 

infection[MeSH Terms]) AND 

"last 10 years"[PDat] AND 

English[lang]) 

10 years 

AND 

English 

AND 

Best 

Match 
  

195 7 1 1 

PubMed 
2018-11-

22 

(((((((cross infection[MeSH 

Terms]) OR hospital acquired 

infections) OR healthcare 

associated infections) OR 

nosocomial infections) OR 

hospital infections) AND 

nursing qualitative studies)) 

AND non compliance  

10 years 

AND 

English 

AND 

Best 

Match 

9 2 1 1 

CINAHL ( "nursing" OR MH nurses ) 

AND ( (MH 

Published 

Date: 

990 
  

14 5 1 
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2018-11-

15 
  

  "Cross Infection/PC") OR 

"healthcare associated 

  infections" OR "hospital-

acquired infections" OR 

  "nosocomial infections" OR 

(MH "Infection Control") ) 

2008-

2018; 

Peer 

Reviewed

; 

Research 

Article; 

English 

Language 

CINAHL 
2018-11-

15 
  

( "nursing" OR MH nurses ) 

AND ( ( (MH 

  "Cross Infection") OR 

"healthcare associated 

infections" 

  OR "hospital-acquired 

infections" OR "nosocomial 

  infections") ) AND "cause" ) 

Published 

Date: 

2008-

2018; 

Peer 

Reviewed

; 

Research 

Article; 

English 

Language 

47 9 3 1 

CINAHL 
2018-11-

20 

( (MH "Nurses+") OR 

"nursing" ) AND ( ( (MH 

"Cross Infection+/PC") OR 

"healthcare associated 

infections" OR "hospital-

acquired infections" OR 

"nosocomial infections" OR 

(MH "Infection Control+") ) 

AND "compliance" ) 

Published 

Date: 

2008-

2018; 

Peer 

Reviewed

; 

Research 

Article; 

English 

Language 

512 10 6 4 
  

TOTALT   2175 67 27  14 

 

Manuell sökning 

Enligt Östlundh (2017) kan man utföra manuell sökning för att hitta inspiration om man 

fastnat i sökningsprocessen. En manuell sökning handlar om att på egen hand söka genom 

material för att hitta relevant information (Östlundh, 2017). I enlighet med Forsberg och 

Wengström (2015) studerades referenslistan till aktuella artiklar vilket resulterade i en 

ytterligare artikel. En artikel hittades i PubMed av Jang et al. (2010) med relevant innehåll 

för studien. För att hitta liknande artiklar användes “similar articles”, en länk placerad 

under sammanfattningen för alla identifierade resultat. Med hjälp av denna metod hittades 

ytterligare två artiklar samt sökordet “nursing qualitative studies”. Genom den manuella 

sökningen inkluderades totalt tre artiklar i resultatet.  

 

Databearbetning 

Utifrån intressanta titlar studerades artiklarnas abstrakt individuellt. Artiklarnas abstrakt 

lästes för att kontrollera relevans utifrån denna studies syfte. Vidare lästes artiklarna i 

fulltext för att bedömas utifrån inklusions- och exklusionskriterierna. Detta resulterade i 32 

granskade artiklar. Av dessa 32 artiklar exkluderades 8 artiklar som inte ansågs kunna 

svara på studiens syfte. En kvalitetsgranskning gjordes av varje artikel, enligt 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag (Berg, Dencker & Skärsäter, 1999; och 

Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011), för att kvaliteten skulle säkerställas och för att göra 
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en vetenskaplig klassificering (Se Bilaga A). Utifrån kvalitetsgranskningen exkluderades 

ytterligare två artiklar som bedömdes uppnå önskad kvalitetsnivå. Baserat på 

databearbetningen valdes slutligen 17 vetenskapliga artiklar som inkluderades i studiens 

resultat. Kravet för att artiklarna skulle inkluderas i studien var att de höll hög- eller 

medelkvalitet. Majoriteten av artiklarna uppnådde hög kvalitet i kvalitetsgranskningen, 

men även några med medelkvalitet inkluderades. Dessa redovisas i en matris, där syfte, 

resultat och sammanfattning ingår (Se Bilaga B). 

 

Dataanalys 

I detta arbete användes en integrerad analys i tre steg i enlighet med Kristensson (2014) för 

att på ett enkelt sätt sammanställa resultatet vid denna litteraturstudie. Steg ett går ut på att 

läsa igenom resultatet i samtliga artiklar för att urskilja generella likheter och skillnader. I 

steg två sammanfattas artiklarnas resultat i olika kategorier, där innehållet liknar varandra. 

Slutligen, i steg tre, sammanställs resultatet under varje kategori vilket ligger till grund för 

studiens resultatdel (Kristensson, 2014). När författarna av denna studie läst alla artiklar 

och identifierat likheter och skillnader, markerades relevant resultat med markeringspenna 

och passande stödord skrevs ner. Utifrån stödorden bildades 3 huvudkategorier samt 7 

underkategorier (se Tabell 2). Inläsningen av samtliga artiklars resultat gjordes enskilt av 

författarna till denna studie. Därefter sammanfattades och sammanställdes resultatet 

gemensamt av författarna.  

 

Dataanalysen utgick från en induktiv ansats. Ett induktivt analyssätt är objektivt. Detta 

betyder att teman och kategorier framkommer utifrån en analys av data i de vetenskapliga 

artiklarna, utan att författarna innan har antagit att vissa omständigheter föreligger 

(Fridlund & Mårtensson, 2017). 

 

Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetik är viktigt för att värna om grundläggande värde samt rättigheter som 

omfattar alla människor. Ett annat viktigt skäl till att forskningsetik skall tas på allvar är att 

skydda förtroendet för forskning och högskoleutbildning samt forskningens anseende 

(Kjellström, 2017). Den mest betydande och välkända av olika riktlinjer som finns inom 

forskningsetik är Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 2018). Den 

väsentliga idén är att avväga behovet av ny kunskap gentemot deltagarnas hälsa och 

intresse. Vidare behandlas rättviseaspekter, informerat samtycke, risker gentemot fördelar 

för individen och samhället, definition av klinisk forskning och slutligen även hur 

forskningen kan kombineras med vård (Kjellström, 2018). 

 

Vid en litteraturöversikt är det viktigt att tänka på hur material och metoder hanteras. 

Materialet som samlas in ska användas och refereras till på ett korrekt sätt. Inga ändringar 

får göras av informationen som tas fram, forskarna får inte heller fabricera data för att 

resultatet ska bli mer överensstämmande, utan det ska alltid finnas en vetenskaplig grund 

(Sandman & Kjellström, 2013). Plagiat är en annan aspekt som är mycket viktigt att tänka 

på vid forskning. Det är viktigt att inte använda andra forskares idéer eller ord som om de 

vore ens egna. Författaren som tagit fram informationen ska alltid ges till känna. Vid behov 

kan citatteknik användas och källan till citatet anges (Sandman & Kjellström, 2013). 

Forsberg och Wengström (2015) skriver om vikten av att använda artiklar som är 

godkända av en etisk kommitté eller där noggranna etiska överväganden gjorts. Samtliga 

artiklar i denna studie är kontrollerade för att uppnå dessa krav. Då alla artiklar som 
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inkluderades i resultatet var skrivna på engelska gjordes ett etiskt övervägande kring detta. 

Detta då det kan uppstå svårigheter att förstå innehållet och utifrån det göra en korrekt 

bedömning vid inläsning av texter som läsaren har begränsade kunskaper inom, vilket kan 

leda till feltolkningar (Kjellström, 2017).  

 

RESULTAT 

Resultatet baserades på 17 vetenskapliga artiklar. Då syftet med denna studie var att 

beskriva orsaker som kan påverka sjuksköterskans förebyggande arbete mot vårdrelaterade 

infektioner svarade samtliga artiklar på detta. Elva av artiklarna som inkluderades i 

resultatet hade kvalitativt design, i form av intervju- och observationsstudier, även fem 

artiklar med kvantitativt design inkluderades samt en artikel med mixad metod. De 

huvudkategorier som togs fram i dataanalysen var individuella orsaker, organisatoriska 

orsaker samt kollektiva orsaker. Underkategorierna som valdes var kunskap, attityd, 

utbildning, ledarskap, arbetsbelastning, miljö och vårdkultur (se Tabell 2).  

 

Tabell 2. 

Huvudkategorier Underkategorier 

Individuella orsaker • Attityd  

• Kunskap 

Organisatoriska orsaker  • Arbetsbelastning 

• Ledarskap 

• Utbildning 

• Miljö 

Kollektiva orsaker • Vårdkultur  

 

Individuella orsaker 

Attityd 

Attityd förekommer mest frekvent i resultatet som en orsak som påverkar sjuksköterskans 

förebyggande arbete mot vårdrelaterade. Sjuksköterskor nämner främst nödvändigheten av 

att skydda sig själv (Erasmus et al., 2010; Jackson & Griffiths, 2014; Jackson, Lowton & 

Griffiths, 2014; Jang et al., 2010; Ng, Shaban & Mortel, 2016; White et al., 2015a; White 

et al., 2015b). Resultatet visade även att sjuksköterskor utvecklade egna procedurer för 

utförandet av hygienrutiner och var bekymmerslösa när det gällde uppkomst av 

vårdrelaterade infektioner, då deras rutiner ansågs som säkra. När en infektion eller risk väl 

identifierades, förbättrades utförandet av basala hygienrutiner ytterligare (Jackson, Lowton 

& Griffiths, 2014; Jang et al., 2010). Det framkom en antydning om att “vanliga 

hygienrutiner” inte gäller om något uppfattas som “mer infekterat”. Sjuksköterskor beskrev 

en skillnad mellan “infekterad” och “mer infekterad”, där den senare utgör en större risk 

varpå vårdpersonalen utför mer noggrann handhygien än den egna rutinen eller vad 

riktlinjerna kräver (Jackson, Lowton & Griffiths, 2014). Liknande resultat framkom i en 

annan studie där personalens hygienrutiner skilde sig mellan hög- och lågriskförhållanden 

gällande patienter, miljöer och typer av patientkontakt. Detta utifrån deras egen bedömning 

av risk snarare än utifrån riktlinjerna (Jang et al., 2010). Sjuksköterskor som ansåg att 

deras rutiner var bristfälliga, betraktade detta som risk enbart gentemot dem själva och inte 

patienterna (Jackson, Lowton & Griffiths, 2014). Uppfattningen var att riktlinjerna kring 
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handhygien var för att skydda sjuksköterskan, inte patienten; hygienproceduren var inte en 

“tjänst” som utfördes för patientens skull (Jackson & Griffiths, 2014). Smuts och särskilt 

avföring orsakade avsky, motvilja och utgjorde ett hot mot sjuksköterskorna (Jackson & 

Griffiths, 2014). 

 

”Infectious patients are dirty… I always feel dirty after  

handling them… that’s the reason I don’t like to go to them.” 

(Ng, Shaban & Mortel, 2016, s. 139) 

 

Benämningen “smutsig” användes i en studie för att beskriva patienterna men handlade 

inte nödvändigtvis om infektion (Jackson & Griffiths, 2014). Uppfattningen av smuts 

påverkade förhållningssättet starkt, exempelvis användningen av skydd även om 

sjuksköterskorna visste att detta var obefogad. Identifierade infektioner förenklade 

användningen för deltagarna då reglerna var tydliga och kända vilket gjorde att skydd var 

nödvändigt. Sjuksköterskor berättade att de gjorde informella bedömningar av patienternas 

renhetsgrad vid första mötet och behandlade varje möte med ny patient som potentiell 

kontakt med smuts. Trots den övergripande uppfattningen att alla patienter var smutsiga 

kunde vissa, efter en informell bedömning, tillskrivas individuella hygienrutiner. Detta 

innebar att det inte ansågs lika noggrant gällande användningen av personlig 

skyddsutrustning. Bedömningen av risken baserades primärt på hur lång tid 

sjuksköterskorna hade “känt” varje patient och patientens egna hygienrutiner (Jackson & 

Griffiths, 2014). 

 

I en studie av Jackson, Lowton och Griffiths (2014) framkom det att sjuksköterskor ofta 

rationaliserar sitt eget beteende. Sjuksköterskor erkänner att deras praxis inte stämmer 

överens med angivna riktlinjer men ansåg trots detta att deras utförande var korrekta. När 

beteende undersöktes närmare, upptäcktes skillnader mellan "det jag säger att jag gör" och 

"det jag verkligen gör". Sjuksköterskorna försvarade alla förhållningssätt som avvek från 

riktlinjer med önskan att undvika smuts, bakterier och allt som var okänt. I situationer där 

ingen infektionsrisk existerade rationaliserade sjuksköterskorna olämpligt bruk av 

skyddsutrustning, i detta fall överanvändningen av handskar och plastförkläde, genom att 

förklara att de skyddade sig mot smuts och det orena som ansågs vara obehagligt och 

okänt. I de situationer sjuksköterskorna valde att ignorera eller avvika från formell hygien, 

snarare än att erkänna att detta var irrationellt, hittade de sätt att rättfärdiga det genom att 

identifiera risker som låg utanför riktlinjerna. Efter att tydligt ha identifierat sin egen praxis 

och rationaliserat alla aspekter, kritiserade deltagarna olämpligt beteende som de 

observerat hos andra kollegor skäl (Jackson, Lowton & Griffiths, 2014). Vidare i studien 

framkommer det att i situationer där det inte fanns någon risk, beskrevs kollegors beteende 

som irrationellt. Sjuksköterskorna tycktes inte se några likheter mellan sin egen praxis, när 

de själva avvek från riktlinjerna, och andras praxis som framkom likvärdig; deltagarna 

kunde inte kännas vid att kollegorna kunde ha liknande skäl för sitt beteende. Andra 

kollegors liknande praxis beskrevs som obetänksam, ytlig och löjlig som gick emot sunt 

förnuft och kunde även rationaliseras i en negativ benämning som en fasad för att skydda 

sig själv; 

 

”I think that’s what it is; they’re seeing it as a  

protection for themselves. Yes, which is ridiculous” 

(Jackson, Lowton & Griffiths, 2014, s. 404) 
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Dessutom beskrev deltagarna att kollegornas olämpliga beteende vid användning av 

handskar, i ett försök att skydda sig själva, ökade risken för att misslyckades med att byta 

handskar mellan patienterna skäl (Jackson, Lowton & Griffiths, 2014). Andra kollegors 

olämpliga beteende uppfattades som en önskan att följa sina egna regler och att agera 

utanför rekommenderade riktlinjer, trots att de kände till den vetenskapliga grunden bakom 

dessa. Det betraktades inte som en brist på utbildning hos kvalificerade sjuksköterskor, mer 

som en attityd eller tankegång där viljan att skydda sig själv prioriterades högre än 

vetenskapligt bevisade skäl (Jackson, Lowton & Griffiths, 2014). Andra attitydmässiga 

aspekter som framkom i resultatet var att handhygien tar för lång tid, att handhygien glöms 

bort (Erasmus et al., 2009; Ng, Shaban & Mortel, 2016), att adekvat handhygien ansågs 

som slöseri med tid och att hygienrutiner inte utförs på grund av lathet (Jackson & 

Griffiths, 2014). I flera studier framkommer det att följsamheten till riktlinjer styrs av 

personliga beslut och uppfattningar (Erasmus et al., 2009; McLaws, Farahangiz, Palenik & 

Askarian, 2015) samt övermod hos äldre/mer erfarna kollegor (Erasmus et al., 2009).  

 

Kunskap  

I flera artiklar framkom kunskapsaspekter gällande det infektionsförebyggande arbetet 

(Chassin, Mayer & Nether, 2015; Jang et al., 2010; White et al., 2015a). En studie av 

McLaws, Farahangiz, Palenik och Askarian (2015) fann att bristande handhygien förekom 

som följd av bristande kunskap, men även att bristande följsamhet förekom trots att rätt 

kunskap fanns. Vissa sjuksköterskor ansåg att handtvätt med tvål och vatten var mer 

effektivt jämfört med handdesinfektion (Jang et al., 2010), andra gav intryck av att de inte 

har förståelse för vikten av rutinerna: 

 

”Is it necessary to wash my hands for each contact to patients? I don’t think so.” 

(McLaws, Farahangiz, Palenik & Askarian, 2015, s. 74). 

 

Enligt White et al. (2015a) uppger sjuksköterskor att handhygien är viktigare före och efter 

omvårdnadsmoment, inte lika viktigt när man kommer in i rummet eller rör vid patientens 

säng. Det framkom att sjuksköterskor inte alltid var införstådda med att flera episoder av 

handhygien kan behövas under en interaktion med samma patient (Jang et al., 2010). 

 

Kunskapsluckor rörande användning av personlig skyddsutrustning framkom i resultatet, 

antingen att den används felaktigt (alltså inte enligt rekommendationerna) eller inte alls 

(Ramos Batista et al., 2017). Det framkom att sjuksköterskor förstod att handskar gav en 

falsk känsla av skydd, ändå erkände de att samma par handskar användes i längre perioder 

och vid flera olika moment eftersom de själva kände sig skyddade (Jang et al., 2010). 

Sjuksköterskor använde handskar som ett alternativ till handhygien för att spara tid 

(Jackson, Lowton & Griffiths, 2014). För McLaws, Farahangiz, Palenik och Askarian 

(2015) förklarade deltagarna sina bristande hygienrutiner med att inte vilja uppröra eller 

framstå som respektlösa mot patienten. Enligt Jackson, Lowton och Griffiths (2014) 

uppgav sjuksköterskor att den uppenbara användningen av skyddsutrustning och intrycket 

detta gav kunde få patienterna att känna sig förolämpade; 

 

”I mean, I won’t go to every patient with gloves and apron  

because it makes them feel like they are dirty when they are not” 

(Jackson, Lowton & Griffiths, 2014, s.405) 

 

En studie visade att handhygien främst skedde efter patientkontakt (39 procent), följt av 

handhygien före patientkontakt (23 procent), efter kontakt med kroppsvätska (19 procent), 
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efter kontakt med patientens omgivning (12 procent) och före aseptiska/rena rutiner (7 

procent). Samma studie fann också att det var större sannolikhet för utförande av 

handhygien efter kontakt med patientens omgivning om handskar användes, jämfört med 

om handskar inte användes (Carter et al., 2015). 

 

Organisatoriska orsaker  

Arbetsbelastning 

Arbetsbelastning ansågs vara en orsak som kunde påverka följsamheten till handhygien 

(Jang et al., 2010; Kwok, Harris & McLaws, 2016). Enligt Carter et al. (2015) påverkades 

följsamheten till handhygien negativt vid hög belastning. Tidsbrist framkommer frekvent 

som en orsak till att handhygien inte utfördes (Erasmus et al., 2009; Jansson, Ala-Kokko, 

Ylipalosaari, Syrjälä & Kyngäs, 2013; McLaws, Farahangiz, Pelenik & Askarian 2015; 

Welsh, Flanagan, Hoke, Doebbeling & Herwaldt, 2012; White et al., 2015b). 

Sjuksköterskor uppger att riktlinjerna kring infektionsprevention var tydliga, men att för 

många uppgifter samt personalbrist gjorde att vissa procedurer inte utfördes då prioritering 

av andra arbetsuppgifter krävdes (Shah, Castro-Sánchez, Charani, Drumright och Holmes, 

2015; Welsh, Flanagan, Hoke, Doebbeling & Herwaldt, 2012). För McLaws, Farahangiz, 

Pelenik och Askarian (2015) beskrev sjuksköterskorna de inte alltid hade tid att tvätta 

händerna innan varje patientkontakt då de ansvarade över för många patienter samtidigt. 

Svårigheterna med adekvat handhygien uttrycktes även i en studie av Ng, Shaban och van 

de Mortel (2017) då sjuksköterskorna ansvarade för tre intuberade patienter samtidigt.  

 

I en artikel av White et al. (2015a) beskrivs det att distraktion var en anledning till att 

handhygien inte utförs. Om personalen var mitt i något och blev avbruten eller efterfrågad 

tänkte de inte på att tvätta händerna om de inte varit i direktkontakt med patienten. När en 

akutsituation uppstod bortprioriterades hygienrutinerna (Erasmus et al., 2009; Jang et al., 

2009; McLaws, Farahangiz, Pelenik & Askarian 2015; Ng, Shaban & van de Mortel, 2017; 

White et al., 2015a) då personalen ansåg sig tvungna att prioritera vård av den akut sjuka 

patienten framför adekvat handhygien (McLaws, Farahangiz, Pelenik & Askarian 2015; 

Ng, Shaban & van de Mortel, 2017).  

 

Ledarskap 

Personalen upplevde att ledningen påverkade deras utförande av handhygien (Ng, Shaban 

& van de Mortel, 2017; McLaws, Farahangiz, Pelenik & Askarian, 2015). De ansåg att 

cheferna på avdelningen och sjukhusets administration var ansvariga för följsamheten till 

handhygien och även att den förbättrades hos vårdpersonalen (McLaws, Farahangiz, 

Pelenik & Askarian, 2015).  

 

Följsamheten till handhygienen ökade i vissa fall om feedback gavs i form av statistik 

gällande handhygien och vårdrelaterade infektioner. Att jämföra denna statistik med andra 

enheter hade också en positiv inverkan (Ng, Shaban & van de Mortel, 2017). Även Welsh, 

Flanagan, Hoke, Doebbeling och Herwaldt (2012) konstaterar vikten av feedback till 

personalen gällande följsamhet och infektionsvärden. Det var viktigt att 

omvårdnadspersonalen och ledningen tillsammans kom fram till hur uppsatta mål skulle 

nås på deras avdelning. Att involvera omvårdnadspersonalen garanterade att projekt skulle 

lyckas, då de hade en inblick i hur vården kunde förbättras (Welsh, Flanagan, Hoke, 

Doebbeling & Herwaldt, 2012). 
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Utbildning 

Welsh, Flanagan, Hoke, Doebbeling och Herwaldt (2012) påpekade betydelsen av 

utbildning för personalen vid implementering av nya riktlinjer. Flera studier beskriver 

vikten av både utbildning (Ramos Batista et al., 2017; White et al., 2015a) och träning (Alp 

et al., 2011; White et al., 2015a) för att stötta personalen i de essentiella åtgärderna och på 

så sätt motverka vårdrelaterade infektioner (Ramos Batista et al., 2017). Regelbunden 

utbildning var nödvändig då vårdpersonal glömmer viktig information, erfaren personal 

lämnar och ny oerfaren personal tillkommer teamet (Welsh, Flanagan, Hoke, Doebbeling 

& Herwaldt, 2012).  

 

”I noticed whenever they have us doing like a corporate day, it kind of motivates you for 

the next couple of days and you’re all gung ho about washing and doing things and then it 

kind of fades” 

(Jang et al., 2010, s 146) 

 

Att delge teamet med ny forskning var betydande för att de skulle förstå evidensen som 

styrker rekommenderade riktlinjer och vetenskapen bakom infektionsprevention (Welsh, 

Flanagan, Hoke, Doebbeling & Herwaldt, 2012). Enligt Jang et al. (2010) uttryckte 

majoriteten av personalen en önskan om mer information rörande handhygien. Den 

önskade informationens art berodde däremot på vilken profession efterfrågan kom ifrån, 

legitimerad personal önskade inspektionsstatistik kring, och bevis på effektiviteten av, 

handhygien. Icke-legitimerad personal önskade logiskt baserade instruktioner om 

utförandet av handhygien. I studien framkom även att deltagarna tog inspektion av 

handhygien seriöst, då detta påminde dem om handhygienen. De såg också inspektionen 

som ett sätt att hållas ansvarig och tyckte att personlig feedback kring detta var effektivt. 

Att få visuella påminnelser om handhygien i form av skyltar var enligt personalen något 

som ökade följsamheten till handhygien (White et al., 2015a; Ng, Shaban & van de Mortel, 

2017).  

 

Miljö 

Bristande tillgång till handfat (White et al., 2015a) och hygienprodukter var ett hinder till 

utförandet av handhygien (Jang et al., 2010; White et al., 2015a). Faktorer som ökade 

följsamheten till handhygien var tillgång till material och att det fanns hudvänlig 

handdesinfektion (Erasmus et al., 2009). I en studie av McLaws, Farahangiz, Pelenik och 

Askarians (2015) beskriver en sjuksköterska att personalen ibland vill tvätta händerna men 

att detta inte är möjligt då flytande tvål inte finns tillgänglig överhuvudtaget. Ödslande av 

vatten uppgavs som en orsak till bristande följsamhet då sjuksköterskorna behövde 

återaktivera en sensor på kranen för att säkerställa tillräcklig mängd vatten för att 

genomföra adekvat handtvätt, vilket upplevdes som slöseri med vatten (White et al., 

2015a). 

 

Kollektiva orsaker 

Vårdkultur 

I resultatet framkom det att både motivation från kollegor och vårdkulturen hade förmåga 

att inspirera till positiva eller negativa attityder som i sin tur påverkade följsamheten till 

hygienrutiner (Kwok, Harris & McLaws, 2016). I studien gjord av Erasmus et al. (2009) 

uppgav alla medverkande en bristande gemensamhet gällande följsamhet till 

hygienriktlinjer och svårigheterna med att påpeka andras bristande rutiner. Det var få 

sjuksköterskor som kände sig bekväma med att påpeka och påminna andra kollegor om att 
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tvätta händerna, då flera hade negativa erfarenheter av tidigare försök (Jang et al., 2010). 

Kwok, Harris och McLaws (2016) jämförde den sociala sammanhållningen på två olika 

avdelningar. På den ena avdelningen skedde den sociala interaktionen endast genom 

rutinmässiga hälsningar. På den andra avdelningen upplevde personalen en social och 

bekväm relation mellan kollegorna. En god sammanhållning sågs som en grundläggande 

orsak till ökad följsamheten till handhygien. 

 

Mer erfarna sjuksköterskor som inte följer riktlinjerna betraktas som negativa förebilder 

och blir även ett skäl till att andra, mindre erfarna sjuksköterskor, brister i följsamhet. 

Vidare berättade sjuksköterskor att de anpassade sina rutiner så de stämde överens med de 

rutiner som observerades i praktiken (Erasmus et. al, 2009). Alla professioners ansvar 

kring infektionsprevention var tydligt. Däremot var det inte fastställt vilka professioner 

som borde påpeka bristfälligt utförande av infektionsprevention, vilket ledde till 

anspänningar. Dessa anspänningar påverkade kommunikationen mellan de olika 

yrkesgrupperna. Vissa sjuksköterskor kände att de hade ett ansvar men saknade 

auktoriteten att förbättra arbetet gällande infektionsprevention utanför sitt eget 

kompetensområde (Shah, Castro-Sánchez, Charani, Drumright & Holmes, 2015). 

 

En god arbetsmiljö ansågs som viktig för att personalen skulle känna att det var accepterat 

att påminna om en bättre handhygien (Chassin, Mayer & Nether, 2015; Erasmus et al., 

2009; Jang et al., 2010). Observation av kollegors efterlevnad till handhygien (Alp et al., 

2011) och inflytande från kollegor rankades högt (Lindh, Holmström, Perseius & Windahl, 

2016) i det förebyggande arbetet mot vårdrelaterade infektioner.  

 

DISKUSSION  

Resultatdiskussion  

Syftet med denna studie var att beskriva orsaker som kan påverka sjuksköterskans 

förebyggande arbete mot vårdrelaterade infektioner. Författarna av studien fann resultatet 

intressant då det visade på många olika orsaker som påverkade sjuksköterskans 

förebyggande arbete. Innan resultatet påbörjades hade författarna förutfattade tankar på 

vad som kunde tänkas komma fram, grundat på egna erfarenheter. Anmärkningsvärt var 

dock att sjuksköterskans behov av att skydda sig framkom i stor utsträckning och att 

skydda patienten från vårdrelaterade infektioner framkom i lägre utsträckning. Resultatet 

visade att sjuksköterskans professionella ansvar inte efterföljs och att kunskapen brister i 

flera avseenden. Attityder leder till bristande följsamhet till riktlinjer och patientsäkerheten 

äventyras, vilket ses som ett hinder i det förebyggande arbetet mot vårdrelaterade 

infektioner. 

 

Resultatet avslöjade flera olika individuella orsaker, varpå vi valde att dela upp dessa i 

kunskap och attityder. Det visade sig vara svårt att skilja på olika beteenden, då de lätt 

kunde tolkas som både attityd- och kunskapsaspekter. Dessa individuella orsaker präglade 

flertalet av de inkluderade artiklarna i denna studie, vilket stämde överens med de 

uppfattningar vi som författare hade sedan innan. Resultatet visade att sjuksköterskors 

kunskap och attityder var orsaker som påverkade sjuksköterskans förebyggande arbete mot 

vårdrelaterade infektioner. Förståelse för vikten av handhygien, när (Carter et al., 2015) 

och hur handhygien ska utföras samt fenomenet att utveckla egna rutiner framkom under 

kategorin kunskap. I resultatet framkom att sjuksköterskors rutiner gällande basala 

hygienrutiner kunde påverkas av känslor gentemot patienterna. Ett exempel var hur länge 



 

 18  

  

de hade ”känt” patienterna (Jackson & Griffiths, 2014; Jackson, Lowton & Griffiths, 

2014), detta påverkade användningen av skyddsutrustning, bland annat för att inte uppträda 

respektlöst mot patienterna. Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) tar upp att all hälso- och 

sjukvård ska utföras i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, samt med omsorg 

och respekt för patienten. Därmed anser författarna av denna studie att följsamhet till 

basala hygienrutiner hade visat en högre grad av omtanke och respekt för patienten då det 

säkerställer en säker vård.  

 

I vårt resultat framkom det en uppfattning om att hygienrutinerna var till för att skydda 

sjuksköterskan och inte patienten samt att handhygien främst skedde efter patientkontakt. I 

resultatet beskrevs patienter med infektioner som smutsiga och det framkom även att smuts 

och avföring orsakade avsky och motvilja hos sjuksköterskorna. Vid ifrågasättande av 

observerade fall som avvek från rekommenderade riktlinjer rationaliserades det 

irrationella. Detta kan kopplas till sjuksköterskans ansvarsområde “att förebygga sjukdom” 

i ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Koden tar även upp att sjuksköterskan ska presentera 

professionella värden såsom medkänsla, respektfullhet trovärdighet, integritet och 

lyhördhet. Enligt ICN har sjuksköterskorna också ett ansvar att arbeta utifrån 

evidensbaserade riktlinjer samt att ta avstånd ifrån oetiska metoder och förhållningssätt 

(International Council of Nurses, 2014). Den evidensbaserade vården bör se lika ut 

internationellt, dock kan kulturella skillnader finnas gällande synen på patienten och synen 

på sjuksköterskans arbete. Det finns även en stor sannolikhet att hur vårdpersonal tänker 

och resonerar kring hygien skiljer sig mellan olika länder.  

 

Resultatet visade på att det fanns en accepterad nivå av kunskap (McLaws, Farahangiz, 

Palenik & Askarian, 2015) men även bristfällig kunskap (Chassin, Mayer & Nether, 2015; 

Jang et al., 2010; McLaws, Farahangiz, Palenik & Askarian, 2015; White et al., 2015a). 

Resultatet styrks i en studie av Asadollahi et al. (2015) där kunskapen hos sjuksköterskorna 

var bättre i vissa avseenden såsom infektionsprevention, men lägre i vissa andra aspekter, 

såsom smitta från vårdpersonal till patient och definition av handhygien. Resultatet visade 

att sjuksköterskan hade ett stort behov av att skydda sig själv (Erasmus et al., 2009; 

Jackson & Griffiths, 2014; Jackson, Lowton & Griffiths, 2014; Jang et al., 2010; Ng, 

Shaban & Mortel, 2016; White et al., 2015a; White et al., 2015b), vilket ansågs som 

befogat av oss författare. Problemet var att detta behov blev på bekostnad av 

patientsäkerheten. Detta ansågs märkligt då den egna säkerheten uppnås vid korrekt 

följsamhet till rekommenderade riktlinjer som är framtagna för att förhindra smittspridning 

mellan alla som vistas på exempelvis sjukhus. Att sjuksköterskor sätter sin säkerhet högre 

än patienternas samt försöker skydda sig själva genom att avvika från riktlinjer skulle 

därmed kunna bero på kunskapsbrist.  

 

Trots att sjuksköterskor var införstådda i att handskar gav en falsk känsla av skydd, 

användes samma par under längre perioder och vid flera omvårdnadsmoment, vilket även 

kunde leda till att handhygien uteslöts (Jang et al., 2010). Detta går emot Socialstyrelsens 

(2006) rekommendationer om att handskar endast ska användas för att skydda händerna 

från kraftig förorening, såsom kontakt med kroppsvätskor. Handskar är alltså inte ett 

fullständigt skydd, utan är till för att minska mängden mikroorganismer för att 

handdesinfektion ska kunna avlägsna resterande smittämnen som finns kvar på händerna. 

Resultatet i denna studie stöds av en tidigare studie gjord av Loveday, Lynam, Singleton & 

Wilson (2014) där vårdpersonal indikerade att användningen av handskar påverkades av 

sociala aspekter och även känslor. De dominerande känslorna i deras studie var avsky och 

rädsla. Avsky var något som framkom i vårt resultat, dock kan det tolkas som att de 
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attityder som framkom skulle kunna bero på rädsla. I studien av Loveday, Lynam, 

Singleton & Wilson (2014) fram kom även andra viktiga faktorer som påverkade 

användningen av handskar, att patienter föredrog att handskar användes, osäkerhet kring 

när handskar skulle användas samt sociala normer. Fuller et al. (2014) fann att 

sjuksköterskor inte var införstådda i att handhygien behövdes även om de använt handskar, 

att handhygien krävs före, under och efter patientkontakt samt efter kontakt med ytor som 

kunde vara kontaminerade. Även detta stödjer resultatet om att bristande kunskap är en 

orsak som påverkar arbetet med att förebygga vårdrelaterade infektioner. 

 

Resultatet visade även att organisationen och administrationen påverkar följsamheten till 

handhygien (Ng, Shaban & van de Mortel, 2017; McLaws, Farahangiz, Pelenik & 

Askarian, 2015). Personalen uttryckte att de anser att ansvaret för följsamheten ligger hos 

organisationen (McLaws, Farahangiz, Pelenik & Askarian, 2015) vilket tolkas som ett sätt 

att frånsäga sig ansvaret som legitimerad sjuksköterska. Vi som författare anser att 

organisationen har ett stort ansvar att se till att hygienrutiner och andra förebyggande 

åtgärder följs, men att det i slutändan är sjuksköterskans ansvar att hen sköter sina egna 

hygienrutiner. Att organisationen gav feedback till personalen i form av statistik var något 

som uppskattades (Ng, Shaban & van de Mortel, 2017; Flanagan, Hoke, Doebbeling & 

Herwaldt, 2012). Detta kan antas bero på att personalen då fick bekräftelse på att 

utförandet av hygien faktiskt gav ett positivt resultat. I en artikel framkom det även att 

involverande av omvårdnadspersonal, bland annat sjuksköterskorna, kunde förbättra 

utfallet i projekt där ett mål satts upp (Welsh, Flanagan, Hoke, Doebbeling & Herwaldt, 

2012). Då det är omvårdnadspersonalen jobbar närmast patienterna anser även författarna 

av denna studie att det är viktigt att involvera dem. 

 

Utbildning och träning, från organisationen, kring hygien och nya riktlinjer togs fram i 

flera studier som något som påverkar det förebyggande arbetet mot vårdrelaterade 

infektioner (Ramos Batista et al., 2017; White et al., 2015a; Alp et al., 2011; White et al., 

2015a). En artikel i resultatet beskrev att då vårdpersonal glömmer viktig information och 

personalen på en avdelning ständigt byts ut så krävs regelbunden utbildning (Welsh, 

Flanagan, Hoke, Doebbeling & Herwaldt, 2012). Detta stöds i en tidigare studie av Sessa, 

Di Guiseppe, Albano och Angelillo (2011) som även tar upp att personerna de intervjuade 

såg regelbunden utbildning, studiegrupper och seminarium som den bästa metoden att 

motta information på. Socialstyrelsen (2006) tar i sin rapport upp att utbildning i 

vårdhygien brister i grundutbildningen till sjuksköterska. Behovet av 

introduktionsutbildning och återkommande utbildning i vårdhygien anses därför vara stort, 

även efter avslutad utbildning. Som sjuksköterskestudenter har författarna av denna studie 

noterat bristande utbildning inom just basala hygienrutiner och även vårdrelaterade 

infektioner. Detta skulle kunna åtgärdas genom att exempelvis redan under 

grundutbildningen medvetandegöra studenter kring konsekvenser som bristande följsamhet 

till basala hygienrutiner kan få. 

 

I resultatet framkom att det ansågs som viktigt att organisationen delade med sig av ny 

evidens och information till teamet (Welsh, Flanagan, Hoke, Doebbeling & Herwaldt, 

2012; Jang et al., 2010). Socialstyrelsen (2006) skriver att en vårdhygienisk enhet bland 

annat kan bistå personalen med information i frågor som rör vårdhygien. De kan även 

bevaka litteratur och utöva forskning och förbättringsarbeten inom området vårdhygien. 

Den kunskapsbrist som tidigare nämnts skulle alltså kunna förbättras om personal 

regelbundet uppdateras med ny vetenskap. Däremot visade resultatet i vår studie att det 

fanns brister i handhygienen trots att personalen hade rätt kunskap. Att sätta upp skyltar 
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med påminnelser om handhygien hade god effekt framkom i två av artiklarna (White et al., 

2015a; Ng, Shaban & van de Mortel, 2017). Detta är enligt oss och egna erfarenheter en 

relativt enkel åtgärd för att öka följsamheten till handhygien och är något organisationen 

bör fokusera mera på. Då det framkommit att personalen glömmer relevant information 

kan påminnelser vara extra viktiga. 

 

I resultatet var arbetsbelastningen en återkommande orsak till att hygienrutiner inte följdes 

(Jang et al., 2010; Kwok, Harris & McLaws, 2016). Det handlade exempelvis om tidsbrist 

Erasmus et al., 2009; Jansson, Ala-Kokko, Ylipalosaari, Syrjälä & Kyngäs, 2013; McLaws, 

Farahangiz, Pelenik & Askarian 2015; Welsh, Flanagan, Hoke, Doebbeling & Herwaldt, 

2012; White et al., 2015b), personalbrist och stort antal patienter vilket gjorde att 

sjuksköterskorna var tvungna att göra vissa prioriteringar (Shah, Castro-Sánchez, Charani, 

Drumright och Holmes, 2015; Welsh, Flanagan, Hoke, Doebbeling & Herwaldt, 2012). 

Detta bekräftades i en artikel av Daud-Gallotti et al. (2012) som uppger att längre vårdtider 

inom intensivvården och hög arbetsbelastning för sjuksköterskor är kopplade till 

vårdrelaterade infektioner. I längden leder vårdrelaterade infektioner till fler vårddagar och 

medför stora kostnader (Sveriges Kommuner och Landsting, 2017). Om hygienrutinerna 

hade prioriterats i flertalet fall, hade antalet vårddagar minskat då mängden vårdrelaterade 

infektioner blir lägre. Vården hade i och med detta även kunnat spara både pengar och 

resurser.  

 

I resultatet framkom att vårdkulturen påverkar hur personalen utför de förebyggande 

åtgärder som finns mot vårdrelaterade infektioner (Erasmus et. al, 2009; Kwok, Harris & 

McLaws, 2016). Resultatet visade att mindre erfarna sjuksköterskor som observerar 

bristande följsamhet av riktlinjerna hos mer erfarna kollegor själva brister i följsamheten 

(Erasmus et. al, 2009). Rytterström, Unosson och Arman (2013) tog upp att vårdkulturen 

både kan ses som utvecklande eller som ett hinder för god omvårdnad. En god 

sammanhållning verkade öka följsamheten till handhygien och det gjorde det även lättare 

för kollegorna att påminna varandra om att utföra handhygien (Kwok, Harris & McLaws, 

2016). Detta tolkas som att en god sammanhållning och arbetsmiljö skulle i slutändan även 

gynnar patienterna, patientsäkerheten och det förebyggande arbetet mot vårdrelaterade 

infektioner. 

 

Resultatet kunde kopplas ihop med Erikssons (2017) omvårdnadsteori om den lidande 

människan, mer specifikt vårdlidande; det lidande som uppstår då vården varit otillräcklig 

eller uteblivit. Risken för vårdrelaterade infektioner, och med det lidande, ökar i samband 

med de individuella, kollektiva och organisatoriska orsakerna som framkom i resultatet. 

Eriksson beskriver begreppet vårdlidande som ett lidande orsakat av vård eller utebliven 

vård. Enligt Eriksson kan vårdlidande sammanfattas utifrån: utebliven vård, kränkning av 

patientens värdighet, maktutövning samt fördömelse och straff. Utebliven vård eller icke-

vård som Eriksson tar upp fanns med i resultatet i form av att kunskapsbrister, förseelser 

och slarv med handhygien. Enligt Eriksson innebär utebliven vård en kränkning av 

patientens värdighet och anses även som ett utövande av makt gentemot någon som är 

maktlös, i detta fall patienten. Deras attityder mot dem tolkades som kränkning av 

patienten, såsom att sjuksköterskorna inte “såg” människan, utan benämnde patienter 

nedsättande. Enligt Eriksson hänger fördömelse och straff samman med kränkning av 

patientens värdighet. Resultatet visade på, som överensstämmer med Erikssons 

beskrivning, uppfattning om att sjuksköterskan ansvarade för att besluta vad som är rätt 

eller fel gentemot patienten. Ett straff är att nonchalera patienten eller att inte ge osjälvisk 
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och omsorgsfull vård (Eriksson, 2017). Detta tolkades som hur sjuksköterskorna omtalade 

sina patienter i resultatet.  

 

Resultatet i denna studie går även att koppla ihop med Erikssons (2018) teori om 

människans handlande. Hon beskriver att människans handlande kan styras av vissa 

primära behov, utan att de baseras på en tanke eller den egna viljan. Enligt denna teori 

skulle sjuksköterskans behov av att skydda sig själv kunna ses som ett så primärt behov att 

det inte är baserat på en tanke eller sjuksköterskans egen vilja. I resultatet framkom även 

olika kunskapsaspekter som orsaker som påverkar sjuksköterskans förebyggande arbete 

mot vårdrelaterade infektioner. Bland annat fanns brister i hygienrutinerna trots att rätt 

kunskap om dessa rutiner fanns. Även detta kan kopplas ihop med Erikssons (2018) teori 

på så sätt att de primära behoven kan tänkas styra sjuksköterskans handlande mer än vad 

kunskapen inom ett visst område gör. 

 

Metoddiskussion 

Författarna av denna studie anser att syftet besvarades i resultatet då det framkom ett flertal 

orsaker som kan påverka sjuksköterskans förebyggande arbete mot vårdrelaterade 

infektioner. För att kunna besvara syftet gjordes en litteraturöversikt som enligt Friberg 

(2017) kan göras för att skapa översikt avseende kunskapsläget om ett problem inom 

sjuksköterskans verksamhets-/kompetensområde. Om denna studie hade utförts med en 

kvalitativ metod så hade det inneburit ett så pass begränsat antal intervjuer (6-8 stycken), 

vilket enligt oss enbart hade belyst en liten del av sjukvården. Därför valde vi att utföra en 

litteraturöversikt för att få en bredare bild av sjukvården. Genom att inkludera både 

kvantitativa och kvalitativa studier i litteraturöversikten fick vi med reliabilitet och 

validitet från kvantitativ metod samt pålitlighet, överensstämmelse och noggrannhet från 

kvalitativ metod (Forsberg & Wengström, 2015). Däremot innebär den valda metoden en 

granskning av en reducerad mängd forskning och det finns en risk att urvalet av artiklar 

sker selektivt utifrån författarnas utgångspunkt (Forsberg & Wengström, 2015). För att 

undvika att urvalet skedde selektivt, utifrån vår utgångspunkt som författare, försökte vi att 

använda ett neutralt synsätt i valet av inkluderade artiklar. Vi försökte att inte välja ut 

artiklar som beskrev de tankar vi själva hade sedan innan utan vi inkluderade artiklar som 

berörde flera olika orsaker som påverkar sjuksköterskans förebyggande arbete mot 

vårdrelaterade infektioner. 

 

Inför datainsamlingen bokades ett handledningstillfälle med bibliotekarie. Under 

handledningstillfället fick författarna hjälp att ta fram relevanta sökord (MeSH + CINAHL 

Headings), fick förståelse hur databaserna fungerade samt hur en bra sökning utfördes. 

Detta var till stor hjälp ansåg vi då vi tidigare bara sökt enstaka artiklar i databaserna. Vi 

fick en större förståelse för hur en strukturerad sökning utförs där relevanta artiklar 

framkommer.  

 

De vanligaste begränsningarna som används i en studie är datum för publicering, språket i 

artiklarna och publikationstyp (Karlsson, 2017). Vi valde att använda oss av dessa 

begränsningar då vi ville att resultatet skulle vara uppdaterat, läsbart och med en 

vetenskaplig förankring. Vi hade inga svårigheter vid tillämpandet av begränsningarna i 

sökningarna utan fick ett tillräckligt antal träffar. Vi hade som inklusionskriterie att 

inkludera artiklar som berörde orsaker som påverkade sjuksköterskans förebyggande 

arbete mot vårdrelaterade infektioner. Vi använde alltså inte artiklar som enbart beskrev 

det förebyggande arbetet utan kravet var att orsakerna skulle beröras. Några av de 
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inkluderade artiklarna berörde även annan vårdpersonal och vi valde då att lägga störst 

fokus på de delar av resultatet som handlade om sjuksköterskor. Vi exkluderade andra 

typer av vårdskada än just vårdrelaterade infektioner för att det var just denna typ av 

infektioner vi som författare var intresserade av samt för att begränsa studiens omfattning.  

 

Vi valde att använda oss av databaserna PubMed och CINAHL för att söka relevanta 

artiklar kring ämnet då de båda vänder sig till forskning inom omvårdnadsvetenskap. Att 

utföra sökningar i flera databaser med fokus på omvårdnad förstärker både arbetets 

tillförlitlighet och giltighet samt ökar möjligheterna att hitta en större mängd relevanta 

artiklar (Henricson, 2017). Vi utförde sökningarna i varsin databas och sållade ut relevanta 

artiklar utifrån titlarna separat, vilket kan tänkas sänka reliabiliteten i arbetet. Däremot 

läste båda författarna alla abstrakt i de identifierade artiklarna samt läste igenom artiklarna 

i sin helhet flera gånger vilket enligt oss stärker reliabiliteten. Det gjordes inledande 

sökningar som enligt Mårtensson och Fridlund (2017) kan vara ett hjälpmedel i processen 

att hitta relevanta sökord. Initialt sökte författarna på MeSH termerna “cross infection” och 

“nurse” vilket i PubMed samt CINAHL Headings “cross infection” och “nursing”. Dessa 

sökningar gav ett stort antal träffar, vilket gjorde det svårt att urskilja artiklar som var 

relevanta för denna studie. För att få mer relevanta sökresultat kompletterades sökningarna 

i PubMed och CINAHL med bland annat ord i fritext som vi ansåg kunde relateras till de 

MeSH-termer och CINAHL Headings vi valt. Att göra en sökning på detta sätt ökar 

specificiteten i sökningarna (Henricson, 2017). Exempelvis upptäckte vi i den inledande 

sökningen att många artiklar använde “healthcare associated infections” istället för “cross 

infection”. Vi lade även till andra sökord som exempelvis “cause” eller “reasons” för att 

undersöka orsaker som kan påverka sjuksköterskans förebyggande arbete mot 

vårdrelaterade infektioner. Termen “compliance” lades till för att undersöka vad som 

påverkar följsamheten till de åtgärder som finns i det förebyggande arbetet. Även 

subheading “prevention and control” i CINAHL lades till. Vi noterade en stor skillnad i 

antalet sökträffar efter att ha kompletterat med ytterligare begrepp. Booleska termer som 

AND och OR kan användas vid artikelsökningar när mer än ett ord ska användas i 

sökningen (Karlsson, 2017). Vi utförde blocksökningar där flera termer som liknade 

varandra kopplades ihop med den booleska termen OR. Enligt Karlsson (2017) ökar 

termen OR sensitiviteten i sökningarna och expanderar sökningen, då enbart ett av de sökta 

orden måste finnas med i sökresultatet. Den booleska termen AND används för att göra en 

sökning mer specifik (Karlsson, 2017). Vi använde den när vi kombinerade de olika 

blocksökningarna för att på så sätt få med minst ett av varje ord i de olika blocken i 

sökningen. Då våra sökningar gav många träffar kan detta ha påverkat resultatet då den 

begränsade tid som fanns till att genomföra denna studie inte gjorde det möjligt att gå 

igenom allt material som våra sökningar resulterade i. 

 

Författarna av denna studie valde att utföra Kristenssons (2014) integrerade analys, i tre 

steg. Det är en strukturerad analysmetod som gjorde att författarna på ett översiktligt sätt 

kunde ställa samman resultatet. Genom analysen framkom tre övergripande 

huvudkategorier och sju underkategorier. Till att börja med gjordes analysen enskilt av 

författarna, genom att båda läste samtliga inkluderade artiklar, sedan sammanfattades och 

sammanställdes resultatet gemensamt för att öka tillförlitligheten i studien. Detta för att 

författarna tillsammans skulle kunna diskutera och sortera ut relevant data som kunde svara 

på syftet i denna studie. Dataanalysen utgick från en induktiv ansats. Detta innebär att 

analysen utgick från artiklarnas innehåll och inte utifrån en förutbestämd teori eller modell 

som en deduktiv ansats avser (Danielson, 2017). I enlighet med Forsberg & Wengström 

(2015) samlade vi, så objektivt som möjligt, in fakta från problemområdet för att sedan 



 

 23  

  

komma åt djupet i texten. Analysen möjliggjorde att vi kunde urskilja kategorier och 

mönster som inte var tydligt markerade i artiklarna. Bedömningsunderlaget (Berg, Dencker 

& Skärsäter, 1999; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011) som användes i denna studie 

(Bilaga A) var något svårt att arbeta utifrån enligt författarna, då ingen av oss tidigare 

utfört en sådan bedömning. Bedömningen av artiklarna utfördes först enskilt av författarna 

och sedan gick vi igenom alla artiklarna tillsammans för att öka reliabiliteten. I några av de 

inkluderade artiklarna fann vi en relativt låg svarsfrekvens på de enkäter som författarna 

använt sig av. Enligt Billhult (2017) är en acceptabel svarsfrekvens över 70 procent, vilket 

dessa artiklar inte uppnådde. En låg svarsfrekvens kan påverka pålitligheten i en studie 

(Henricson, 2017) och om bortfallet i en studie är stort bör inte resultatet generaliseras till 

att exempelvis gälla alla sjuksköterskor (Forsberg & Wengström, 2015). Enligt Forsberg 

och Wengström (2015) har även storleken på undersökningsgruppen betydelse. Vi ansåg 

att antalet deltagare i de berörda studierna var så pass omfattande att det var tillräckligt för 

att få ett fram ett adekvat resultat i denna studie och valde därför att inkludera dessa.  

 

Vi som författare tog del i de handledningstillfällen som gavs under arbetets gång. Vid 

dessa tillfällen läste både studiekamrater och handledare arbetet och gav förbättringsförslag 

samt kontrollerade att studiens resultat svarade på studiens syfte. Det är något som enligt 

Henricson (2017) stärker både pålitligheten och trovärdigheten i en studie.  

 

I resultatet inkluderades fyra artiklar där majoriteten av författarna i respektive studier var 

med (White et al. 2015a; White et al. 2015b; Jackson, Lowton & Griffiths, 2014; Jackson 

& Griffiths, 2014). Detta kan tänkas ha sänkt validiteten i studien då resultatet inte blev 

lika brett som det kunde ha blivit om vi istället hade hittat två andra artiklar inom området. 

Ett övervägande gjordes kring detta och artiklarna inkluderades i studien då de inte var 

skrivna av exakt samma författare, hade olika syfte och metod samt var baserade på olika 

data. 

 

Artiklarna som inkluderades i studien var från Australien, Brasilien, England, Finland, 

Förenade Arabemiraten, Iran, Kanada, Nederländerna, Sverige, Turkiet samt USA. 

Litteraturöversiktens geografiska spridning sågs som en styrka då detta talade för att 

orsakerna som påverkar sjuksköterskans förebyggande arbete mot vårdrelaterade 

infektioner är ett internationellt problem. Trots att vi som författare saknar kunskap om 

vårdkulturen och sjukvårdssystemet i vissa länder, visar resultatet på många likheter med 

den svenska hälso- och sjukvården. Då definitionen av sjuksköterskans profession kan vara 

olika i de olika länderna, kan det ifrågasättas hur generaliserbart resultatet är. Eftersom 

likheter fanns i resultatet, och vårdrelaterade infektioner är ett internationellt problem, 

ansåg vi att en viss generalisering kunde göras. Kultur är en annan aspekt som kan tänkas 

skilja sig åt mellan de olika länderna. Skillnad på graden av hierarkier, attityder, syn på 

sjuksköterskans roll samt syn på patienter är andra faktorer vi tänker kan spela en roll i hur 

generaliserbart resultatet är. 

 

Vid svårigheter med att tolka texter som var på engelska har författarna tagit hjälp av 

varandra. Båda författarna har läst texterna och diskuterat dessa för att se om texterna 

uppfattats på samma sätt. Även översättning via internet användes av ord som författarna 

inte förstod. Detta gjordes för att undvika feltolkningar som enligt Kjellström (2017) kan 

uppstå vid tolkning av texter på engelska. Däremot kan feltolkningar ha uppstått då ingen 

av författarna i denna studie hade engelska som modersmål, vilket kan ha sänkt studiens 

reliabilitet. I enlighet med Kjellström (2017) har förvanskning och plagiering undvikits för 

att uppnå god forskningssed.  
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I två av artiklarna som användes i studiens resultat skrev författarna att etiskt godkännande 

inte var nödvändigt. De hade däremot gjort ett etiskt övervägande då de nämnde etik i 

artikeln, vilket denna studiens författare bedömde var tillräckligt motiverade för att 

artiklarna skulle inkluderas i resultatet. Resterande artiklar hade mottagit ett etiskt 

godkännande vilket kändes viktigt då det är i enlighet med Helsingforsdeklarationen 

(World Medical Association, 2018) eftersom många av artiklarna utgår från 

vårdpersonalens egna tankar och åsikter samt då detta var ett av våra inklusionskriterier i 

studien.  

 

Då ingen av författarna hade utfört en liknande studie tidigare, kunde detta varit en faktor 

som påverkade resultatet och valet av vetenskapliga artiklar. Erfarenhet gällande sökningar 

i databaser kan också ha påverkat resultatet då relevanta artiklar kunde ha missats. Dock 

utfördes studien med stor noggrannhet och ett kritiskt förhållningssätt eftersträvades 

genom hela processen.  

 

Slutsats 

Litteraturöversikten visade att det finns flera orsaker som kan påverka sjuksköterskans 

förebyggande arbete mot vårdrelaterade infektioner. Individuella, organisatoriska och 

kollektiva orsaker är sådant som kan påverka sjuksköterskans följsamhet till basala 

hygienrutiner, vilket ökar risken för vårdrelaterade infektioner. Sjuksköterskor och även 

annan vårdpersonal verkar inte se helheten och förstå vikten med basala hygienrutiner utan 

handlar utifrån nuet och behovet av att skydda sig själva. Brister på organisationsnivå 

såsom hög arbetsbelastning och brist på utbildning sågs också som orsaker som påverkar 

sjuksköterskans förebyggande arbete mot vårdrelaterade infektioner. Även vårdkultur 

genom social sammanhållning och vikten av goda förebilder ansågs som en påverkande 

orsak. De orsaker som framkom i denna studie är i stor grad “påverkningsbara” vilket 

betyder att med rätt åtgärder kan flera vårdrelaterade infektioner undvikas. Resultatet 

belyser att detta är ett internationellt problem, vilket borde motivera till högre prioritering 

att bekämpa problemet. 

 

Fortsatta studier 

Då studien var baserad på artiklar från flera olika länder hade det varit intressant att 

undersöka om resultatet hade blivit detsamma om endast svenska studier inkluderats. 

Kvalitativa intervjustudier med sjuksköterskor i Sverige, exempelvis med djupintervjuer, 

skulle kunna ge en större förståelse för sjuksköterskornas egna upplevelser av orsaker som 

påverkar deras förebyggande arbete mot vårdrelaterade infektioner. Detta skulle även 

kunna ge en större förståelse för hur sjuksköterskor tänker samt deras egna åsikter, vilket 

är svårt att få fram genom enbart kvantitativa studier. Med denna förståelse skulle mer 

effektiva åtgärder kunna vidtas då orsakerna medvetandegörs på nationell nivå. Forskning 

kring vilka åtgärder som fungerar bäst för att eliminera mänskliga faktorer som bidrar till 

uppkomsten av vårdrelaterade infektioner skulle anses intressant av författarna. 

 

Klinisk tillämpbarhet  

Kunskapen som framkom i denna studies resultat ansåg vi som författare kunde komma till 

nytta både för patienter, för sjuksköterskor och för samhället i stort. Patientens vårdlidande 

kan minskas om denne får rätt vård istället för att vården uteblir på grund av 

sjuksköterskans svårigheter att se till patientens behov, vilket Eriksson (2018) betonar. Vår 

förhoppning är att sjuksköterskan kan få en större förståelse för vikten av basala 
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hygienrutiner och att även små brister kan få stora konsekvenser. På en samhällsnivå kan 

kostnader och vårddagar minska, samt tillgängligheten till vårdplatser blir större då de i 

lägre utsträckning upptas av patienter med vårdrelaterade infektioner (Sveriges Kommuner 

och Landsting, 2017). Genom att tydliggöra vilka orsaker som kan påverka sjuksköterskas 

förebyggande arbete mot vårdrelaterade infektioner har vi som författare fått en större 

förståelse för vikten av ett förebyggande arbete och att alltid se till patientens bästa. Som 

sjuksköterska är det viktigt att vara påläst och ständigt ta till sig ny kunskap, att arbeta för 

en öppen kommunikation mellan kollegorna samt arbeta tillsammans med organisationen. 

Viktigt är också att tänka på vilka konsekvenser ens handlande får, både kortsiktigt och 

långsiktigt, för den enskilde patienten och vården som helhet. 
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BILAGA A 

Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) är 

prospektiv och innebär jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial (CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och en 

eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

men utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagre och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något som 

redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser och 

erfarenheter utifrån de utforskades perspektiv. 

Avvsikten kan också vara att utveckla begrepp 

och begreppsmässiga strukturer (teorier och 

modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för 

otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 



 

II 

 

BILAGA B 

Matris över inkluderade artiklar  

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

  

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Alp, E., Ozturk, A., 

Guven, M., Celik, I., 

Doganay, A. V., & 

Voss, A.  

 

2011 

 

Turkiet  

Importance of 

structured training 

programs and good 

role models in hand 

hygiene in 

developing 

countries. 

Att identifiera 

övertygelser och 

uppfattningar 

kopplade till 

utförande av 

handhygien på två 

olika inrättningar 

med begränsade 

resurser och och 

nyligen införda 

program gällande 

infektionsprevention 

senare än utvecklade 

inrättningar.  

Design: Icke kontrollerad studie. 

Urval: Alla sjuksköterskor från ett 

samhällssjukhus samt alla 

sjuksköterskor, sjuksköterskestudenter, 

läkare och medicinstudenter från ett 

universitetssjukhus. 

Datainsamling:”Chi-square tests” eller 

”Fisher exact test” användes för att 

urskilja signifikanta skillnader i 

proportioner bland kategoriska variabler. 

Analys: Statistiken analyserades med 

SPSS 13.0. 

1764 

(823) 

Sjuksköterskor från 

universitetssjukhuset trodde att 

vårdrelaterade infektioner var större 

än 20 procent och att dödligheten var 

mer än 5 procent. Sjuksköterskor från 

samhälssjukhuset trodde att 

insjuknandet i vårdrelaterade 

infektioner och dödligheten var lägre 

än vad de trodde på 

universitetssjukhuset. Dock trodde 

alla olika professioner som deltog i 

studien (98 procent) att god 

handhygien effektivt förebygger 

infektioner.  

P 

I 

Carter, E. J., Wyer, 

P., Giglio, J., Jia, H., 

Nelson, G., Kauari, 

V. E., & Larson, E. 

L. 

 

2015 

 

USA 

Environmental 

factors and their 

association with 

emergency 

department hand 

hygiene compliance: 

an observational 

study, 

Undersöka 

förhållandet mellan 

miljöfaktorer och 

följsamhet till 

handhygien, 

 

Design: Observationsstudie 

Urval: Handhygienstillfällen hos 

personal på utvald vuxenakutmottagning, 

oberoende av kvalitet. 

Datainsamling: Forskningsassistenter 

observerade personal på 

akutmottagningen, tre 

handhygientillfällen per personal, per 

observationstillfälle. 

Analys: National ED Overcrowding 

Study (NEDOCS), ”The impact of 

confounder selection criteria on effect 

estimation” samt två interaktionsvillkor. 

1672 Följsamheten till handhygien var 

signifikant lägre när 

akutmottagningen var högre belastad 

än när akutmottagningen hade mindre 

flöde av patienter. Följsamheten var 

också lägre vid patientkontakt i 

korridor än i bås.  

 

P 

I 



 

III 

 

Matris över inkluderade artiklar  

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

  

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Chassin, M. R., 

Mayer, C., & Nether, 

K. 

 

2015 

 

USA  

Improving Hand 

Hygiene at Eight 

Hospitals in the 

United States by 

Targeting Specific 

Causes of 

Noncompliance. 

Att beskriva de åtta 

deltagande 

sjukhusens 

identifiering av de 

viktigaste specifika 

orsakerna till 

bristande handhygien 

på respektive sjukhus 

samt specifika 

insatser för att rätta 

till dessa. 

Design: Icke-kontrollerad studie. 

Urval: Urvalsprocessen baserades 

främst på en ranking som genomfördes 

hösten 2008 om vilka kvalitets- och 

säkerhetsproblem som sjukhusen anser 

vara viktigast att lösa för sina egna 

institutioner. 

Datainsamling: Direkt observation av 

utvecklade träningsprogram och ett 

certifieringsprov. 

Analys: Preliminärt; linjär mixad 

metod, Bonferroni correction to control 

for multiple comparisons, Lean, Six 

Sigma, and change management tools. 

8 sjukhus Initiala data avslöjade 41 olika 

orsaker till bristande handhygien, som 

koncentrerades till 24 orsaksgrupper. 

Viktiga orsaker varierade kraftigt 

mellan sjukhusen. Varje sjukhus 

utvecklade och genomförde specifika 

insatser riktade mot de viktigaste 

orsakerna till bristande handhygien. 

P 

II 

Erasmus, V., 

Brouwer, W., van 

Beeck, E. F., 

Oenema, A., Daha, 

T. J., Richardus, J. 

H., Vos, M. C., & 

Brug, J. 

 

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. 

Att studera 

eventuella avgörande 

faktorer för 

följsamhet till 

handhygien hos 

sjukvårdspersonal. 

 

Design: Kvalitativ intervjustudie 

Urval: Sjuksköterskor inom 

intensivvård/kirurgi, läkare och 

medicinstudenter. 

Datainsamling: Strukturerade 

intervjuer i form av 

fokusgruppintervjuer och individuella 

intervjuer, inspelade och 

transkriberade. 

Analys: Systematisk innehållsanalys 

(NVivo software, version 7). 

65  Alla deltagare uppgav att personliga 

övertygelser om effekten av 

handhygien, exempel och normer från 

äldre kollegor, är av stor betydelse för 

följsamheten till handhygien. 

Sjuksköterskor och medicinstudenter 

uttryckte betydelsen av handhygien 

för att förebygga vårdrelaterade 

infektioner. Läkare uttryckte 

betydelsen av handhygien för 

självskydd, men de uppfattade att det 

saknas bevis den handtvätten är 

effektiv för att förebygga 

vårdrelaterade infektioner. 

K 

I 



 

IV 

 

Matris över inkluderade artiklar  

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Jackson, C., & 

Griffiths, P.  

 

2014 

 

England  

Dirt and disgust as 

key drivers in 

nurses’ infection 

control behaviours: 

an interpretative, 

qualitative study.  

Att ge förklaringar för 

sjuksköterskors 

infektionsförebyggande 

förhållningssätt. 

Design: Tolkande, 

halvstrukturerad intervjustudie.  

Urval: Legitimerade 

sjuksköterskor som jobbade inom 

akutsjukvård med minst 1 års 

erfarenhet. 

Datainsamling: Intervjuer och 

diskussioner, inspelade och 

ordagrant transkriberade. 

Analys: Genom en rammetod 

(”Framework method”).  

20 

 

Tydlig skillnad gjordes mellan infektion 

och smuts. Rädsla för kontakt med smuts, 

särskilt smuts som tillhör okända 

patienter, var en viktig drivkraft i 

hygienen som utfördes för att minska 

hotet. Kända patienter resulterade i en 

minskning av personlig skyddsutrustning. 

Dessa beteenden, som ursprungligen 

handlade om infektionsförebyggande 

strategier, var i första hand en form av 

självskydd från patienter som vid första 

mötet ansågs vara smutsiga. 

 

K 

I 

Jackson, C., Lowton, 

K., & Griffiths, P. 

 

2014 

 

England 

Infection prevention 

as ”a show”: a 

qualitative study of 

nurses’ infection 

prevention 

behaviours. 

Att förstå 

sjuksköterskors 

förhållningssätt i 

infektionsförebyggande 

arbete inom 

akutvården. 

 

Design: Kvalitativ studie. 

Urval: Sjuksköterskor i London 

med över ett års erfarenhet inom 

akutsjukvård utan kurs i 

infektionsförebyggande arbete. 

Datainsamling: Djupintervjuer 

med ljudinspelning. 

Analys: Förutbestämda 

analytiska faser från en 

rammetod (”The Framework 

method”). 

20 Andras avvikelser kritiserades som 

irrationella och förklarades som ytliga och 

del av en fasad medan deltagarna själva 

rationaliserade eget beteende och 

motiverade logiskt om eventuella 

avvikelser från riktlinjerna. 

K 

I  



 

V 

 

Matris över inkluderade artiklar  

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

  

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Jang, J-H., Wu, S., 

Kirzner, D., Moore, 

C., Youssef, G., 

Tong, A., Lourenco, 

J., Stewart, R. B., 

McCreight, L. J., 

Green, K., & 

McGeer, A. 

 

2010 

 

Kanada 

Focus Group Study 

of Hand Hygiene 

Practice among 

Healthcare Worker 

in a Teaching 

Hospital in Toronto, 

Canada. 

Att förstå de 

beteendemässiga 

faktorerna gällande 

hand hygiene på Mount 

Sinai Hospital sjukhus. 

Design: Kvalitativ studie. 

Urval: Vårdpersonal som 

representerade de största 

patientnära yrkeskategorierna på 

Mount Sinai Hospital. 

Datainsamling: 

Fokusgruppsdiskussioner som 

transkriberades ordagrant. 

Analys: Tematisk analys med 

hjälp av NVivo 

8 software (QSR) självständigt 

som senare analyserades av en 

annan i forskargruppen. 

153 Rapporter om orsaker som gör fullständig 

följsamhet till hygienrutiner omöjligt. 

Riktlinjerna beskrevs som konservativa 

och deltagarna ansåg att deras bedömning 

av behovet var tillräckligt. Flera orsaker 

till brister, både på individnivå och 

organisationsnivå upptäcktes. 

K 

I 

Jansson, M., Ala-

Kokko, T., 

Ylipalosaari, P., 

Syrjälä, H., & 

Kyngäs, H.  

 

2013 

 

Finland 

 

Critical care nurses’ 

knowledge of, 

adherence to and 

barriers toward 

evidence-based 

guidelines for the 

prevention of 

ventilator-associated 

pnemonia – A 

survey study. 

Att undersöka 

intensivvårdssköterskors 

kunskap om, efterlevand 

till och barriärer mot 

vetenskapligt baserade 

riktlinjer rörande 

prevention av pneumoni 

vid intubering.  

Design: Icke kontrollerad studie. 

Urval: Slumpmässigt. 

Inklusionskriterier var informerat 

samtycke och att deltagarna var 

omvårdnadspersonal (läkare och 

studenter exkluderades).  

Datainsamling: Två 

frågeformulär med flervalsfrågor.  

Analys: SPSS 18.0 för Windows 

användes för en statistisk analys. 

173 

(72) 

Medelvärdet på kunskapstestet var 59,9 

procent. Mer erfarna sjuksköterskor fick 

bättre resultat än de mindre erfarna. 

Överlag låg den självskattade 

efterlevnaden på 84 procent. De största 

rapporterade hindren mot att följa 

riktlinjer var bristande resurser och 

oenighet med resultaten samt brist på tid, 

kompetens, kunskap och vägledning.  

P 

I 



 

VI 

 

Matris över inkluderade artiklar  

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

  

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Kwok, Y. L. A., 

Harris, P., & 

McLaws, M-L.  

2016 

Australien  

Social cohesion: The missing 

factor required for a successful 

hand hygiene program. 

At undersöka hur social 

sammanhållning 

påverkar följsamheten 

till handhygien efter en 

introduktion av en 

beteendemässig 

intervention. 

Design: Kvalitativ studie. 

Urval: Sjuksköterskor och 

läkare på en 

medicinavdelning samt en 

kirurgavdelning på ett 

sjukhus i Australien. 

Datainsamling: 

Gruppdiskussion och 

individuella intervjuer. 

Analys: Analysen av 

följsamheten utfördes efter 

avslutad undersökning, 26 

månader efter start. 

66 

(-) 

Personalen från den avdelningen 

med förbättrad följsamhet beskrev 

en social sammanhållning och en 

omtyckt chefssjuksköterska som 

följde upp följsamheten och satte 

upp mål tillsammans med 

personalen. Detta till skillnad från 

personalen från avdelningen utan 

förbättrad följsamhet, som beskriver 

motvillighet och obehag till att 

pusha varandra till följsamhet samt 

deras misstro till autenciteten av det 

automatiska systemet.  

K 

I 

Lindh, M., 

Holmström, I. K., 

Perseius, K-I., & 

Windahl, J.  

 

2016 

Sverige 

Enhancing adherence to infection 

control in Swedish community 

care: Factors of importance. 

Utforska hur medicinskt 

ansvariga 

sjuksköterskor i svensk 

kommunalvård 

uppfattar och rankar 

olika faktorers påverkan 

relaterat till ”the Theory 

of planned behavior”. 

Design: Kvalitativ studie 

Urval: Medicinskt ansvariga 

sjuksköterskor i kommunal 

vård. 

Datainsamling: Web-baserat 

frågeformulär. 

Analys: SPSS 21, med 

beskrivande statistik som 

visade medelvärdena av 

påverkansfaktorer.  

290 

(22) 

Fyra faktorer framkom i resultatet; 

(1) kunskap och uppmuntran från 

ledningen, (2) tillgång och 

tillgänglighet till material och 

intresse hos personalen, (3) 

kollegors inflytande och (4) 

arbetsbelastning och inflytande från 

patienter och närstående.  

K 

I 



 

VII 

 

Matris över inkluderade artiklar  

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

  

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

McLaws, M-L., 

Farahangiz, S., 

Pelenik, C. J., & 

Askarian, M.  

 

2015 

 

Iran 

Iranian healthcare 

workers’ perspective 

on hand hygiene; A 

qualitative study. 

Att bedöma olika 

aspekter av 

handhygien från 

vårdpersonalens 

perspektiv.  

Design: Kvalitativ studie.  

Urval: En målmedveten 

urvalsmetod som inkluderade 

personal från intensivvård och 

operation.  

Datainsamling: Åtta 

fokusgrupper för diskussion 

och sex djupintervjuer. Båda i 

ett semistrukturerat format.  

Analys: Tematisk analys. 

80 

(0) 

Tre teman framkom från den tematiska 

analysen vilket innefattade ”relationen mellan 

personliga faktorer och följsamhet till 

handhygien”, ”relationen mellan miljöfaktorer 

och följsamheten till handhygien”, 

”vårdsystemets inverkan på efterlevnaden till 

handhygien, inkluderat rollen av ett adekvat 

vårdsystem, administrativa krav och effekten 

av övervakningssystem”.  

K 

I 

Ng, W. K., Shaban, 

R. Z., & van de 

Mortel, T.  

 

2016 

 

Förenade 

Arabemiraten 

Healthcare 

professionals’ hand 

hygiene knowledge 

and beliefs in the 

United Arab 

Emirates. 

Att undersöka 

kunskapen och 

övertygelser kring 

handhygien hos 

vårdpersonal på ett 

sjukhus i Förenade 

Arabemiraten. 

Design: Mixad-metod.  

Urval: Alla sjuksköterskor och 

övrig vårdpersonal erbjöds att 

delta i fokusgrupper.  

Datainsamling: Intervjuer via 

fokusgrupper och en anonym 

elektronisk undersökning.  

Analys: Beskrivande statistik 

beräknades via IBM Corp, 

2013. Datan importerades 

direkt till SPSS. 

800 

(691) 

Läkares kunskap om handhygien var något 

högre än sjuksköterskors. Det var ingen 

signifikant skillnad mellan gällande 

uppfattningar om handhygien mellan 

sjuksköterskor och läkare.  

P 

I 



 

VIII 

 

Matris över inkluderade artiklar  

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

  

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Ramos Batista, J., 

Souza Leite, K. N., 

Ximenes Oliveira, 

S., Campos de 

Medeiros, R., Araujo 

de Souza, T., & 

Galdino de Lima, M. 

M. 

 

2017 

 

Brasilien 

Knowledge of the 

nursing team in the 

main types of 

hospital infections. 

Att identifiera 

kunskapen hos 

omvårdnadsteamet 

gällande vårdrelaterade 

infektioner.  

Design: Icke kontrollerad 

studie. 

Urval: Sjuksköterskor och 

undersköterskor över 18 år, 

med minst ett års 

vårderfarenhet. De jobbade inte 

heller kvar på den berörda 

institutionen. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

frågeformulär. 

Analys: Statistiskt utifrån 

kvalitativa och kvantitativa 

variabler. 

40 

(-) 

100 procent av sjuksköterskorna och 96,7 

procent av undersköterskorna visste om 

vårdrelaterade infektioner; 80 procent av 

sjuksköterskorna och 70 procent av 

undersköterskorna använder personlig 

skyddsutrustning korrekt.  

P 

I 

Shah, N., Castro-

Sánchez, E., 

Charani, E., 

Drumright, L. N., & 

Holmes, A. H. 

 

2015 

 

England 

Towards changing 

healthcare workers' 

behaviour: a 

qualitative study 

exploring non-

compliance through 

appraisals of 

infection prevention 

and control 

practices. 

Att: (1) identifiera hur 

vårdpersonal 

rationaliserade sitt eget 

beteende och andras 

beteende; (2) belysa 

utmanande områden av 

följsamhet till 

infektionsförebyggande 

arbete och (3) beskriva 

arbetsmiljöns 

sammanhang som kan 

förklara 

inkonsekvenser i 

infektionsförebyggande 

arbete. 

Design: Semistrukturerad 

intervjustudie. 

Urval: Vårdpersonal från 

”National Health Service 

hospital group” i London. 

Datainsamling: Intervjuer, 

inspelade och ordagrant 

transkriberade. 

Analys: Via en tematisk ram 

(”Thematic framework”). 

39 Tre sätt vårdpersonal bedömde sitt beteende 

identifierades genom redovisning av 

infektionsförebyggande riktlinjer och praxis: 

(1) ansvarsfördelning, med tvetydighet om 

ansvaret för vissa infektionsförebyggande 

åtgärder; (2) prioritering och riskbedömning 

som visade en divergens i värderingar som 

fästs vid vissa riktlinjer och praxiser och (3) 

hierarkin av inflytande framhävde att 

traditionella kliniska roller utmanade 

arbetsförhållanden. 

K 

I 



 

IX 

 

Matris över inkluderade artiklar  

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

  

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Welsh, C. A., 

Flanagan, M. E., 

Hoke, S. C., 

Doebbeling, B. N. 

& Herwaldt, L.  

2012 

USA 

Reducing health 

care-associated 

infections (HAIs): 

Lessons learned 

from a national 

collaborative of 

regional HAI 

programs.  

 

Att identifiera allmänt 

kända lärdomar i ett 

stort antal projekt 

gällande vårdrelaterade 

infektioner och 

sjukhusmiljö. 

Design: Kvalitativ studie. 

Urval: 33 sjukhus med olika 

inriktning och lokalisation. 

Datainsamling: Intervjuer och 

strukturerade, standardiserade 

fallrapporter.  

Analys: Kvalitativ dataanalys 

utförd av två självständiga 

forskare.  

33 

sjukhus 

Sju stycken teman identifierades; att främja 

förändring genom att förstå motstånd; åta sig 

regelbunden kommunikation och gå med i ett 

samarbete; börja smått och skräddarsy 

implementeringen till lokala behov och 

kulturer; engagera omvårdnadspersonal 

genom att involvera dem i projekt och 

utmärka personal; utbilda och omskola; 

övertyga administrationen om att bidra med 

ledarskap, tillgångar och dedikerad personal 

och tilldela ansvaret; samt ge relevant, 

aktuell feedback och fira framgångar.  
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Using a theory of 

planned behaviour 

framework to 

explore hand 

hygiene beliefs at 

the ’5 critical 

moments’ among 

Australian hospital-

based nurses 

Att med hjälp av 

”Theory of a planned 

behaviour” och WHO:s 

hygienrekommendation 

utforska beteende, 

normativa 

uppfattningar och 

kontrolluppfattningar 

relaterade till 

utförandet av 

handhygien bland 

sjuksköterskor inom 

slutenvården för att 

identifiera 

framträdande 

övertygelser. 

Design: Kvalitativ studie. 

Urval: Sjuksköterskor inom 

slutenvården i Australien. 

Datainsamling: 

Fokusgruppdiskussioner. 

Analys: 

Tolkningsfenomenologisk 

analys och ”Theory of a 

planned behaviour”. 

27 Viktiga fördelar, nackdelar, påverkan från 

individer i omgivningen, hinder och resurser 

identifierades. Det fanns en viss skillnad i 

övertygelsen beträffande den relativa 

betydelsen av handtvätt efter kontakt med 

patientens omgivning. 
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Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 
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White, K. M., 

Jimmieson, N. L., 

Graves, N., Barnett, 

A. G., Cockshaw W. 

D., Gee, P., Page, K., 

Campbell, M., 

Martin, E., Brain, D., 

& Paterson, D. 

 

2015 

 

Australien  

Key beliefs of 

hospital nurses’ 

hand‐hygiene 

behaviour: 

protecting your 

peers and needing 

effective reminders. 

 

Att identifiera 

dominerande åsikter 

som ligger till grund 

för sjuksköterskornas 

befästande av strategier 

som uppmuntrar 

följsamhet till 

handhygien. 

 

Design: Icke-kontrollerad 

studie. 

Urval: Sjuksköterskor från 50 

offentliga sjukhus i Australien, 

alla stater och områden 

representerades. 

Datainsamling: Initialt enkäter, 

därefter intervju via telefon/e-

mail. 

Analys: Korrelationsmatris 

baserad på Pearson’s r., 

multipla regressionsanalyser, 

Förutbestämda riktlinjer 

identifierade kritiska 

övertygelser. 

2378 

(1581) 

Att minska risken för infektion för 

medarbetare påverkade sjuksköterskornas 

hygienbeteende, tidsbrist och glömska 

identifierades som hinder. 
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