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SAMMANFATTNING 

 

I Sverige har Socialstyrelsen utarbetat hygienföreskrifter som all vårdpersonal, inklusive 

ambulanspersonal, ska följa. Detta för att minska risken för vårdrelaterade infektioner. I 

flera olika undersökningar har det påvisats att ambulanser varit kontaminerade med olika 

sorters bakterier. Mot denna bakgrund väcktes frågan om hur ambulanspersonalens 

följsamhet till de basala hygienrutinerna såg ut och utifrån detta har denna undersökning 

inriktats på att belysa rengöringsrutiner och hur personalen vid ambulansstationerna följt 

dessa rutiner för rengöring av sjukvårdsutrymmet i ambulansen.  

 

Syftet med denna studie var att belysa följsamheten till basala hygienrutiner samt att belysa 

rengöringsrutiner i sjukvårdsutrymmet i ambulansen. 

 

Denna studie har en kvantitativ ansats med kvalitativa inslag. Metoden för datainsamling 

har varit en enkätundersökning i form av en webbenkät. Webbenkäterna skickades ut via e-

post till totalt 21 ambulansstationer i Sverige. I studien har 21 chefer och 105 

ambulanspersonal ingått. Ambulanspersonalen valdes ut med hjälp av ett systematiskt 

urval. Materialet har bearbetats med deskriptiv statistik.  

 

Resultatet visade att respondenterna inte följer vissa delar av de basala hygienrutinerna, 

bland annat arbetsklädernas ärmlängd. En majoritet av de svarande uppgav att långärmad 

klädsel används under vintertid. Desinficering av händerna uppgavs sällan förekomma 

innan handskar togs på. Hälften av respondenterna uppgav att de sällan använder 

engångsförkläde. Avseende den dagliga rengöringen av ambulanserna uppgav en tredjedel 

att detta dokumenterades. Knappt hälften av de svarande uppgav att de inte kände till om 

uppföljning skedde. En majoritet angav att det genomfördes storrengöring av ambulansen. 

Av de svarande angav 80 procent att storrengöring skedde en gång per månad eller oftare. 

Ungefär 66 procent uppgav att de kände till att denna rengöring dokumenterades. En 

majoritet av de svarande angav att det finns tillgång till rengöringsutrustning och tid till 

rengöring. När det gällde byte av filt mellan transporter svarade 97 procent att detta alltid 

eller oftast utfördes. 

 

Studien belyste att ambulanspersonalen till stor del följde basala hygienrutiner. Dock har 

det framkommit att det fans en del brister, framförallt när det gällde desinficering av 

händerna i vissa situationer och runt personalens arbetskläder. När det gällde 

rengöringsrutinerna framkom i studien att det fans brister i hur ofta patientbåren rengjordes 

och närmare hälften av personalen svarade att de inte känner till om den dagliga 

rengöringen dokumenterades. Studien åskådliggör även att storrengöring genomfördes i 

rekommenderad omfattning eller oftare.  

 

Nyckelord: Hygien, följsamhet, rengöringsrutiner, basal hygien. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
ABSTRACT 

 

The Swedish National Board of Health and Welfare has issued regulations on hygiene 

which all health care personnel are required to follow. The purpose of this is to limit the 

risk of health-care associated infections. A number of studies show that ambulances have 

been contaminated with different types of bacteria. This raised the question about how 

ambulance personnel are complying with the basal hygiene routines. We also want to 

illuminate the ambulance stations' routines for cleaning the treatment areas in the 

ambulances.  

 

The aim of this study was to illustrate the compliance of basal hygiene routines and the 

cleaning routines in the ambulance's treatment area. 

 

This study has a quantitative approach with qualitative elements. 

The method for data collection was a survey in the form of a web survey. Web surveys 

were sent by e-mail to a total of 21 ambulance stations in Sweden. 21 managers and 105 

ambulance crew took part of the study. The personnel were chosen using systematic 

sampling. The material was processed with descriptive statistics.  

 

The results show that the respondents are not complying with certain parts of the basal 

hygiene routines, e.g. the sleeve length of the working-clothes. A majority of the 

respondents stated that clothes with long sleeves were used during winter. Desinfection of 

hands were rarely stated to occur before gloves were put on. Half of the respondents stated 

that they rarely used a disposable apron. Regarding the daily cleaning of ambulances one 

third of the surveyed stated that this was documented. Almost half of the respondents 

answered that they did not know whether a follow-up was made. A majority stated that a 

major cleaning of the ambulance was carried out. Of the respondents, 80 percent answered 

that a major cleaning was carried out at least once per month. About 66 percent stated that 

they were aware that this cleaning was documented. A majority of the respondent stated 

that there was access to cleaning equipment and enough time for cleaning. Regarding 

changing of blankets between transports 97 percent answered that this was always or most 

often carried out. 

 

The study illustrated that ambulance personnel to a large extent comply with basal hygiene 

routines. However, there were a number of shortcomings, mainly regarding disinfection of 

hands in certain situations and regarding the personnel's working-clothes. Regarding the 

cleaning routines there were problems in how often the patient stretcher was cleaned and in 

that almost half of the personnel do not know whether the daily cleaning is documented. 

The study shows that major cleanings are carried out often enough. 

 

 

Keywords: Hygiene, compliance, cleaning procedures, basic hygiene. 
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INLEDNING 

  

Det har återkommande riktats uppmärksamhet mot de stora hälsoproblem som de 

vårdrelaterade infektionerna inom hälso- och sjukvård har fört med sig. Vårdrelaterade 

infektioner skapar inte bara ett stort lidande för den enskilde patienten, utan medför också 

stora samhällsekonomiska kostnader. Ett av många problem som dessa ”onödiga” 

infektioner leder till är problemet med multiresistenta bakterier. Basala hygienrutiner utgör 

en viktig del i kampen mot infektionssjukdomar (Socialstyrelsen, 2006). Socialstyrelsen 

beskriver att basala hygienrutiner ska vara ett generellt förhållningssätt hos personal och 

definierar basala hygienrutiner som ”skydds- och försiktighetsåtgärder som är oberoende 

av eventuella kunskaper om vem som i varje ögonblick hyser mikroorganismer, som kan 

utgöra en risk för honom/henne själv eller andra” (Socialstyrelsen, 2006 s.15). Av denna 

orsak måste dessa hygieniska grundregler tillämpas vid allt vårdarbete för att minska risken 

för smittspridning. Basala hygienrutiner omfattar föreskrifter vilka berör handhygien, 

användandet av skyddshandskar och skyddskläder (Socialstyrelsen, 2006). 

 

Väl fungerande rengöringsrutiner med kvalitetssäkring och en god följsamhet hos 

personalen kring rutiner och riktlinjer ger bättre förutsättningar för att minska 

vårdrelaterade infektioner (Goodman & Cone, 2001). Detta bör gälla såväl för 

ambulanssjukvård som i övrig sjukvård. Av denna anledning är det av intresse att belysa 

ambulanspersonalens följsamhet till basala hygienrutiner och belysa rengöringsrutiner av 

sjukvårdsutrymmet i ambulansen. 

 

 

BAKGRUND 
 

Infektionssjukdomar 

 

Historik 

Infektionssjukdomar har under historien angripit många människor och åtskilliga har 

avlidit till följd av dessa (Ericson, E. & Ericson, T. 2009). Redan år 1546 lade italienaren 

Girolamo Fracastoro fram teorin om att förekomsten av små osynliga djur eller frön kunde 

orsaka smitta mellan personer. Denna smittspridning ansågs ske via kläder, utsöndringar 

ifrån kroppen eller via luft (Ekdahl & Giesecke, 2003). År 1847 iakttog 

förlossningsläkaren Ignaz Semmelweiss i Wien, Österrike, att kvinnor som blivit förlösta 

av läkare och medicinstudenter hade en högre dödlighet i barnsängsfeber än de kvinnor 

som blivit förlösta av barnmorskor. Orsaken till detta antogs vara att bakterier hade spridits 

via händerna från läkarna och medicinstudenterna till de friska kvinnorna. Bakterierna kom 

från de obduktioner läkarna och studenterna hade genomfört innan de utförde 

gynekologiska undersökningar. Efter detta infördes handtvätt i klorvatten vilket medförde 

att dödligheten hos kvinnorna sjönk från tio procent till en procent (Mathai, Allegranzi, 

Kilpatrick & Pitter, 2010; Ericson, E. & Ericson, T. 2009). Florence Nightingale införde 

under Krimkriget på 1850-talet förbättrade sanitära förhållanden på Scutarisjukhuset 

utanför Istanbul. Dit fördes de sjuka och skadade brittiska soldaterna som hade skeppats 

över från Krimkriget. På sjukhuset var det sanitära tillståndet i ett beklagligt skick. Löss, 

kolera och diarré var vanligt förekommande och det förekom även maskar i de skadade 

soldaternas sår. De sårade soldaterna trängdes och bristen på kuddar och filtar var stor. 

Florence och hennes kollegor förbättrade hygienen på sjukhuset genom bland annat 

ombyggnad av avlopp, kläder tvättades och rummen städades. Lokaler rustades och de 
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sjuka och skadade omhändertogs på ett bättre sätt än tidigare. Detta resulterade i att 

dödligheten minskades från 42 procent till två procent hos soldaterna som vårdades 

(Ericson, E, & Ericson, T. 2009; Hamrin, 1997). Florence grundade 1860 den första 

sjuksköterskeskolan The Nightingale Trainingschool i London (Nightingale, 1892; 

Hamrin, 1997). 

I slutet av 1920-talet upptäcktes penicillinet av Alexander Flemming. Penicillinet kom 

efter rening att användas i kommersiellt bruk 1941. Under 1930-talet togs även sulfan 

fram. Dessa upptäckter innebar förbättrade möjligheter att behandla patienter som drabbats 

av infektioner (Ericson, E, & Ericson, T, 2009).  

 

Vårdrelaterade infektioner 

 

Vårdrelaterade infektioner (VRI) benämndes tidigare sjukhusinfektioner (Socialstyrelsen, 

2006). Myndigheten beskriver VRI som 

varje infektionstillstånd som drabbar patienter till följd av sjukhusvistelse eller 

behandling i öppen vård, oavsett om det sjukdomsframkallande ämnet tillförts i 

samband med vården eller härrör från patienten själv, samt oavsett om 

infektionstillståndet yppas under eller efter vården. Med VRI avses även 

infektionstillstånd som personal ådragit sig till följd av arbetet (Socialstyrelsen 

2006, s. 19). 

 

Myndigheten beskriver dessutom att en av de vanligaste komplikationerna i sjukvården är 

vårdrelaterade infektioner. Några vårdrelaterade infektioner som förekommer bland 

patienterna är urinvägsinfektion, gastroenterit, pneumoni, hudinfektioner, postoperativa 

infektioner, infartsrelaterade infektioner samt även infektioner hos personal i vårdarbete 

förekommer. Vårdkostnaden för dessa infektioner inom sjukhusvården år 2002 uppskattas 

genom en enkel överslagsberäkning till ca 3,7 miljarder kronor. Det kan även påpekas att 

kostnaden för den kommunala vården blir högre. Infektionerna orsakar även förtidig död, 

lidande och förlängd vårdtid hos dem som drabbas (Socialstyrelsen, 2006).  

 

Ödegård (2006) beskriver att rapporteringen av VRI, vilket hon vidare uppger vara 

rapporteringspliktigt i enlighet med Lex Maria, sker i ringa omfattning i förhållande till 

deras förekomst. Detta baseras på att under en studerad tioårsperiod rapporterades ett 15-

tal händelser, vilket Ödegård uppger kan ställas i relation till studier vilka visat att ca 10 

procent av patienterna på svenska sjukhus antibiotikabehandlas för infektioner som de 

ådragit sig under sjukhusvistelse. Ödegård hänvisar till Socialstyrelsen (2003) som 

beräknat att det enbart för den slutna vården skulle innebära att ca 60 000 patienter årligen 

drabbas av VRI. 

 

Multiresistenta bakterier 

Med multiresistenta bakterier (MRB) åsyftas bakterier som är resistenta mot flera olika 

sorters antibiotika. Utveckling av resistens finns beskrivet mot alla sorters antibiotika. 

Bakterier kan antingen vara mottagliga för antibiotika, ha ett inneboende motstånd eller ha 

förvärvad resistens. Med inneboende resistens menas att alla bakterier av en art är naturligt 

resistenta mot en sorts antibiotikum. Till exempel är enterokocker naturligt resistenta mot 

cephalosporin på grund av nedsatt affinitet till penicillinbindande proteiner. Förvärvad 

resistens beror antingen på mutation av regleringsgener eller strukturella gener, eller på 

förvärv av resistensgener. Det kan också vara en kombination av dessa två mekanismer 

(Harbottle, Thakur, Zhao & White, 2006).  
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Multiresistenta bakterier hittades redan på 1980-talet i en del europeiska länder. Nu, 30 år 

senare, har det utvecklats många olika typer av multiresistenta bakterier (Werner et al., 

2008). Orsaken till ökningen beror på smittspridning ute i samhället och inom 

vårdinrättningar (Söderblom et al., 2010). Att bakterier blir resistenta mot antibiotika hör 

samman med att det sker överanvändning och felaktigt bruk av antibiotika runt om i 

världen (Davies, J. & Davies, D. 2010). Utbrott med multiresistenta bakterier på olika 

sjukhus har blivit inrapporterade i flera europeiska länder samt i Asien och Amerika. 

(Alsterlund, Carlsson, Gezelius, Haeggman & Olsson-Liljequist, 2009). Ett flertal studier 

visar att om det finns strikta rutiner för antibiotikabehandling så minskar 

antibiotikaresistensen (Socialstyrelsen, 2006).  
 

 

Smittspridning 

 

Det finns två typer av kontaktsmitta, den direkta och den indirekta kontaktsmittan. Den 

direkta kontaktsmittan, t.ex. från ett bensår, utgör den största smittorisken. Däremot är den 

indirekta kontaktsmittan från temporärt kontaminerade händer den smittväg som har störst 

betydelse inom vården (Socialstyrelsen, 2006). Mikroorganismernas överlevnad på ytor 

som bland annat dörrhandtag, bord och golv varierar beroende på vilket smittämne som 

finns på ytan. Hepatit och rotavirus kan överleva i flera månader medan stafylokocker kan 

överleva i någon vecka och tarmbakterier i några timmar. För att kunna smitta en person 

behövs en tillräcklig mängd smittämne. Vid diarréinfektioner eller kräkning behövs en 

mycket liten mängd bakterier, t.ex. den mängd som kan finnas i en liten intorkad fläck, för 

att sprida en infektion. När kroppsvätskor utsöndras och hamnar i en patients närhet kan de 

indirekt föras vidare, t.ex. via händer, och därefter orsaka smittspridning. Av denna 

anledning är det viktigt att sjukvårdspersonalen rengör och desinfekterar nedsmutsade ytor 

(Socialstyrelsen, 2006). I övrigt anser Socialstyrelsen att bara de ytor som rutinmässigt 

antas bli utsatta för ständig nedsmutsning av smittämnen bör desinfekteras. Beggs, 

Shepherd och Kerr (2009) visar i sin studie att det är en relativt liten risk att 

Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) smittas från en patient till en annan 

genom vårdpersonalen. Även om personalen tar hand om en patient som bär på MRSA och 

sedan går till en annan patient och däremellan har obefintlig handhygien så är risken bara 

1,3 procent att patienten ska bli smittad. Med ökad handhygien så minskas risken påtagligt. 

 
 

Lagar och författningar 

 

I hälso- och sjukvårdslagens [HSL] (SFS 1982:763) andra paragraf anges uttryckligen att 

ansvaret för att bedriva en vård så att kraven på en god vård uppfylls ligger på sjukvården.  

I den första punkten poängteras att vården framför allt ska vara av god hygienisk standard 

och inneha en god kvalitet. Likaså ska den ge trygghet i vård och behandling av patienten. 

I Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:28) anges en skyldighet att i enlighet med Lex 

Maria anmäla till Socialstyrelsen när en patient inom sjukvården drabbats av allvarlig 

skada eller sjukdom. En av de omständigheter som kan vara anmälningspliktig är 

vårdrelaterad infektion (Socialstyrelsen, 2006).  

 

Patientsäkerhetslagen 

Patientsäkerhetslagens syfte är att främja hög patientsäkerhet inom verksamheten för 

hälso- och sjukvård. Lagen innehåller bland annat allmänna bestämmelser om mål och 
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krav inom hälso- och sjukvården. Lagen tar även upp att vårdgivaren, sjukvården, ska vidta 

sådana åtgärder som är nödvändiga för att förebygga vårdskador på patienter. Med 

vårdskador anses lidande eller sjukdom som hade kunnat undvikas om det hade vidtagits 

adekvata åtgärder vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården. Lagen tar även upp att 

det åligger vårdgivaren att utreda händelser i dess verksamhet som har kunnat medföra 

eller medfört en vårdskada på en patient. Dessa händelser ska även, om de är allvarliga, 

rapporteras in till Socialstyrelsen (SFS 2010:659). 

 

 

Basala hygienrutiner 

 

Socialstyrelsen har gett ut en föreskrift (SOSF 2007:19) om basal hygien inom hälso- och 

sjukvården. I föreskriften ger Socialstyrelsen anvisningar om hälso- och 

sjukvårdpersonalens ansvar. I föreskrifternas andra paragraf åsyftas följande:  

 

Hälso- och sjukvårdspersonalen ska vid undersökning, vård och behandling eller 

annan direktkontakt med patienter iaktta följande för att begränsa risken för 

vårdrelaterade infektioner: 

1. Arbetskläderna ska ha korta ärmar. 

2. Arbetskläderna ska bytas dagligen, eller vid behov oftare. 

3. Händerna och underarmarna ska vara fria från armbandsur och smycken. 

4. Händerna ska desinficeras med ett alkoholbaserat handdesinfektionsmedel, 

eller något annat medel med motsvarande effekt, omedelbart före och efter 

varje direktkontakt med en patient. 

5. Händerna ska desinfekteras både före och efter användning av handskar. 

6. Händerna ska, om de är synligt smutsiga, tvättas med vatten och flytande tvål 

innan de desinfekteras. 

7. Vid vård av en patient med gastroenterit ska händerna alltid tvättas med vatten 

och flytande tvål före desinfektion. 

8. Händer som har tvättats ska vara torra innan de desinfekteras. 

9. Ett engångsförkläde av plast eller en skyddsrock ska användas, om det finns en 

risk för att arbetskläderna kommer i kontakt med kroppsvätskor eller annat 

biologiskt material. 

10. Skyddshandskar för engångsbruk ska användas vid kontakt med eller risk för 

kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material. 

11. Skyddshandskarna ska tas av direkt efter ett arbetsmoment och bytas ut mellan 

olika arbetsmoment (SOSF, 2007:19, ss. 3–4).  

 

Socialstyrelsen anger i föreskrifternas tredje paragraf att verksamhetschefen har ansvar för 

att kontinuerligt följa upp verksamheten och säkerställa att föreskrifterna i andra 

paragrafen tillämpas (SOSF, 2007:19). I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för 

sjuksköterskor anges att hon eller han i kompetensområdet undersökningar och behandling 

ska arbeta utifrån hygieniska principer och rutiner (SOSF, 2005). 

 

Socialstyrelsens översyn och tillsyn av de basala hygienrutinerna 

Socialstyrelsen (2007) genomförde en verksamhetsöversyn av de basala hygienrutinerna. I 

denna nationella översyn poängteras att en korrekt arbetsklädsel och efterlevnad av de 

basala hygienrutinerna, för all vårdpersonal i samtliga vårdformer, är de enskilt viktigaste 

faktorerna i arbetet för att förebygga spridning och uppkomst av vårdrelaterade infektioner. 

Basala hygienrutiner är rutiner för handhygien samt användning av skyddshandskar och 
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skyddsförkläde/skyddsrock. Myndigheten påpekar i översynen att användning av 

kortärmade arbetskläder och att händerna är helt fria från smycken är en förutsättning för 

att hygienrutinerna ska kunna följas. Undersökningen visade på tre områden med särskilt 

behov av utveckling och förbättring. Det första av dessa områden berörde tillämpning av 

basala hygienrutiner, det andra egenkontroll och uppföljning, och det tredje utbildning och 

kompetensutveckling av basala hygienrutiner. I denna granskning ingick inte 

ambulanssjukvården. Översynen har lagts till grund för skapandet av de basala 

hygienföreskrifterna (SOSF 2007:19). 

 

Socialstyrelsen gjorde 2010 åter en nationell tillsyn om vårdgivarnas arbete med 

vårdhygien. Tillsynen, som genomfördes med hjälp av enkäter och inspektioner, visade 

bland annat att det skett framsteg sedan föregående tillsyn. I tillsynen identifierades ett 

fåtal brister i de basala hygienrutinerna. Dessa brister fanns trots medvetenheten om 

tillsynsmyndighetens närvaro. Det har även skett vissa förbättringar av egenkontroll och 

uppföljning av dessa rutiner. Beträffande utbildning vid anställning och 

kompetensutveckling i hygienrutiner påträffades, även vid denna tillsyn, brister framför allt 

vid vårdcentraler. I tillsynen framkom bland annat att flera verksamheter inte följde upp de 

vårdrelaterade infektioner de rapporterat in (Socialstyrelsen, 2011). Vid telefonkontakt 

(den 14 januari 2011) mellan författarna till föreliggande arbete och medicinalråd Göran 

Mellbring bekräftade han att ambulanssjukvården inte ingick i 2010 års tillsyn om 

vårdhygien. Han berättade att fokus har varit att följa upp de verksamheter som i tidigare 

översyn haft brister. 

 

 

Ambulanssjukvården 

 

Sveriges sjukvårdshuvudmän är de 18 landstingen, Gotlands kommun samt två regioner 

med landstingets hälso- och sjukvårdsansvar (Sveriges kommuner och landsting, 2009). 

Socialstyrelsen skriver att ovan nämnda sjukvårdshuvudmän har ansvar för att upprätta en 

plan för ambulanssjukvården i länet (SOSF:2009:10). Enligt samma föreskrift beskrivs 

ambulanssjukvård som hälso- och sjukvård som utförs av hälso- och sjukvårdspersonal i 

närhet av eller i ambulansen. Ambulansen är ett fordon utrustat för ambulanssjukvård som 

transporterar sjuka och skadade. Ambulanssjukvården har utvecklats från att tidigare i stort 

sett enbart ha varit en transport av sjuka människor till sjukhuset. I dag bedrivs en mer 

avancerad prehospital sjukvård, där ambulanssjukvården är en viktig del av vårdkedjan för 

de sjuka eller skadade patienterna (Hjälte, Suserud, Herlitz & Karlberg, 2007).  

 

Rengöring av ambulans 

Nigam och Cutter (2003) visade på att det finns svårigheter med att städa en ambulans. De 

kunde peka ut åtskilliga ställen i ambulansen som var förorenade med flera olika sorters 

bakterier. Efter att en normal rengöring blivit genomförd och utförts av ambulanspersonal 

på olika ambulansstationer med varierande rengöringsmedel kunde det påvisas att många 

ställen fortfarande var kontaminerade. Vissa områden, framförallt ratten på bilen, hade 

blivit kontaminerad under själva rengöringen.  

 

Wahlström och Rådestad (2009) rapporterar att alla ytor som vidrörts av personal eller 

patient under en patienttransport ska desinficeras. Utöver detta menar författarna att det 

räcker med en regelbunden rengöring av utrustning och apparatur. Denna rengöring bör 

ske med vatten och rengöringsmedel då upp till 80 procent av alla mikroorganismer 

försvinner med denna städmetod. Det bör också ske en storrengöring av ambulansen 
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regelbundet. Storrengöring innebär att inredningen tas bort så att det går att komma åt 

överallt. Det är inte tillräckligt att spreja desinfektionsmedel på ytor och låta dem 

självtorka. I stället ska det hällas desinfektionsmedel på en duk och ytan ska därefter 

bearbetas mekaniskt. Det har i äldre litteratur av Isaksson och Ljungquist (1997) redogjorts 

för att vid rengöringen mellan varje patienttransport tvättas ambulansens bäddmadrass av 

och desinfekteras eller byts. Använd utrustning rengörs och desinfekteras. Engångsmaterial 

samt soppåsar kastas. Förorenade ytor rengörs i ambulansen med en engångsduk indränkt i 

desinfektionsvätska. Vid rengöring av ytor som blivit förorenade med blod sker först en 

mekanisk städning och därefter en avtorkning med avsedd desinfekteringsvätska. 

Smittförande och/eller biologiskt avfall läggs i en speciellt uppmärkt riskavfallskartong. 

Nedblodad tvätt läggs i en plastsäck och därefter i en gul tvättsäck av plast. Författarna 

redovisar vidare att lokala rutiner får avgöra när storstädning av ambulansen ska göras. 

 

Redan vid planeringen av nya ambulanser är en av de punkter som bör beaktas möjligheten 

att upprätthålla en god hygien påpekar Hignett, Crumpton och Colman (2009). De 

beskriver i sin artikel att när en ny ambulans designas är en av utmaningarna att skapa 

förutsättningar för ambulanspersonalen att tillämpa en god hygien. Författarna beskriver 

vikten av att det bör finnas en lättillgänglighet till handskar och förkläden samt en 

inredning som möjliggör att ambulansen kan städas på ett snabbt och enkelt sätt. De 

poängterar också att det är viktigt att inredningen ska vara av material som tål antiseptiska 

rengöringsmedel. 

 

Förekomst av bakterier i ambulans 

I en amerikansk studie gjordes en oanmäld kontroll med avsikt att undersöka 

bakterieförekomst i ambulanser. Prover togs från fem platser i fyra av de tjänstgörande 

ambulanserna vid den aktuella tidpunkten. Resultaten vid kontrollen visade att fyra av sju 

bakteriearter uppvisade ett mönster för att de skulle kunna ge en kraftig vårdrelaterad 

infektion och tre av dessa fyra visade även upp betydande mönster för antibiotikaresistens 

(Alves & Bissell, 2008). Även i en annan studie utförd av Roline, Crumpecker och Dunn 

(2007) har MRSA påvisats i ambulanser i USA. Resultatet visar att i de 21 ambulanser där 

odlingsprover togs hade 47,6 procent positiv förekomst av MRSA.  

 

Även i Maine, USA, har det påvisats förekomst av MRSA i ambulanser. Detta visade 

Brown, Minnon, Schneider och Vaughn (2010) i deras undersökning med provtagning från 

51 ambulanser. Prover togs från 16 olika platser i varje ambulans. I denna undersökning 

påvisades att 49 procent hade ett område i ambulansen där det uppvisades ett positivt 

testresultat för MRSA. I undersökningen kunde forskarna också särskilja att hos den 

personal som arbetade 24-timmarspass var det en mindre förekomst av MRSA i 

ambulansen än de med kortare arbetspass. De områden i ambulanserna som uppvisade 

mest MRSA-förorening var datorer: cirka 13 procent (2/15), området runt patienterna: 

cirka 12 procent (6/51), pulsoxymeter: cirka 12 procent (6/51), bårhandtag: cirka 12 

procent (6/51). De undersökta stetoskopen visade ingen förekomst av MRSA. I Maine hade 

inte alla ambulanser datorer. Några av ambulanserna genomgick en datoruppgradering och 

därmed hade dessa ambulanser inte datorer vid undersökningstillfället. Brown et al. (2010) 

drar slutsatsen att på grund av den stigande förekomsten av MRSA och de ökade 

komplikationer dessa medför måste hälso- och sjukvården vidta åtgärder över allt där så är 

möjligt. Deras rekommendationer är därför att ambulansverksamheterna måste bli mer 

vaksamma i genomförandet av rengöring och sanering med målsättningen att reducera 

risken för potentiella vårdrelaterade infektioner. Noh et al. (2011) har i sin studie 

hemmahörande i Seoul, Korea funnit Acinetobacter och Pseudomonas i ambulanserna. De 
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påpekar att dessa bakterier vanligen växer i smuts eller vatten och normalt försvinner med 

ett minimum av rengöring. Förekomst av dessa bakterier innebär en otillräcklig rengöring 

och desinfektion av ambulansens utrymmen. I den koreanska studien föreslås en mer strikt 

vårdhygien och genomförandet av uppföljningsprotokoll för att förhindra att ambulansen 

ska vara en föroreningskälla. 

 

Smittspridning i ambulansen 

I Sverige är det Socialstyrelsen som granskar om den svenska vården och omsorgen följer 

de regler och lagar som styr deras verksamhet. Socialstyrelsens tillsynsverksamhet är 

uppdelad i sex olika tillsynsregioner. Vid telefon- och e-postkontakt under perioden den 22 

december 2010 till den 26 januari 2011 med representanter för dessa sex regioner (Emma 

Lindberg registrator Region Nord, Eva Ohlin inspektör Region Sydöst, Eva Hansson 

inspektör Region Syd, Kristina Rosbro registrator Region Mitt, Azra Osmanovic 

registrator/administratör Region Sydväst och Lena Lejnell administratör Region Öst) 

ställdes frågan om de hade registrerat något fall under den senaste tioårsperioden där en 

patient förvärvat en vårdrelaterad infektion i samband med ambulanstransport. Ingen av de 

sex tillsynsverksamheterna fann några inrapporterade fall av smittspridning inom sin 

ambulansverksamhet. Även svarstjänsten på Arbetsmiljöverket tillfrågades den 21 januari 

2011 via e-brev om de fått in något ärende med registrerad smittspridning i 

ambulansverksamheten. Inte heller de kunde finna något fall om inrapporterad 

smittspridning inom sin verksamhet. 

 

I England finns ett fall beskrivet där en i ambulansbesättningen blev smittad av en 

meningokockinfektion (Petsas, Sharma, Aghadiuno, Abid & Paranthaman, 2008). Under 

den 40 minuter långa ambulanstransporten hanterades och sköttes bland annat patientens 

andningsväg av den i ambulansbesättningen som sedan blev smittad. Forskarna drog 

slutsatsen att vid transporter av patienter med misstänkt meningokockinfektion bör 

ambulansbesättningen använda sig av munskydd. Fusco och Puro (2008) föreslog efter 

denna händelse, att vid syrgasadministrering till patienter med misstanke om meningit bör 

låga flöden av syrgas distribueras och att en syrgasmask med antibakteriellt och antiviralt 

filter bör användas. 

 

Följsamhet av rengöringsrutiner inom ambulanssjukvård 

En undersökning av Goodman och Cone (2001) riktade sig till ansvariga ambulansläkare 

för de 125 mest folkrika städerna i USA. I denna studie var syftet att avgöra om 

ambulanssjukvård följer de allmänna hygienriktlinjer som råder inom verksamheten. 

Enkäter skickades med frågor rörande hygienrutiner. En av frågeställningarna i denna 

granskning berörde om det fanns en nedskriven policy för vilket tillvägagångssätt som 

skulle användas då kontaminerad ambulansutrustning skulle rengöras. I den följande 

frågeställningen söktes svar på om rengöringen dokumenteras när den blivit utförd. 

Resultatet visade att 86 procent av de tillfrågade svarade att det fanns en nedskriven policy 

för rengöringsrutiner av ambulansen och dess utrustning. Av dessa svarade 44 procent att 

de har medföljande dokumentation för att rengöringen blivit utförd.  
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Problemformulering  

 

I ambulansen undersöks, behandlas och transporteras en stor mängd patienter med olika 

sjukdomar (Caroline, 1995). Bland annat transporteras patienter med infektionssjukdomar 

av olika slag, men även patienter med ett nedsatt immunförsvar. Tidigare forskning av 

bland andra (Alves & Bissell, 2008; Eibicht & Vogel, 2011; Noh et al. 2011; Roline, 

Crumpecker & Dunn, 2007) visar på en förekomst av sjukdomsframkallande bakterier i 

ambulanser. För att minska risken för smittspridning mellan de olika patientkategorier som 

transporteras med ambulans är det viktigt att ambulanspersonalen följer de basala 

hygienrutinerna uppger Wahlström och Rådestad (2009). De framför även betydelsen av 

underhållsrengöring, en större regelbunden rengöring utav ambulansens utrymmen samt en 

rengöring utav de ytor som patienten varit nära efter patienttransporter. Noh et al. (2011) 

påpekade i deras studie behovet av en mer strikt vårdhygien med uppföljningsprotokoll för 

minska risken att bli kontaminerad under ambulanstransport. En god efterlevnad av de 

basala hygienrutinerna och goda rengöringsrutiner är betydelsefulla åtgärder för att minska 

den ökade förekomsten av MRB. 

 

 

SYFTET 

 

Syftet med studien var att belysa följsamheten till basala hygienrutiner samt att belysa 

rengöringsrutiner i sjukvårdsutrymmet i ambulansen. 

 

 

Frågeställningar 

 

- I vilken utsträckning uppger ambulanspersonalen att de basala hygienrutinerna följs 

inom ambulansverksamheten? 

 

- Hur ser rengöringsrutinerna ut inom ambulansverksamheten? 

 
 

METOD 

 

Design 

 

Denna studie har en kvantitativ ansats med kvalitativa inslag. För att få svar på syfte och 

frågeställningarna till denna deskriptiva tvärsnittsstudie har författarna valt att använda sig 

av enkät som datainsamlingsmetod (se bilaga I). En enkätundersökning är en granskning 

där frågorna besvaras skriftligt. Enkätformuläret används för att mäta människors åsikter, 

känslor och beteenden (Trost, 2007). 

 

Eftersom detta arbete hade som syfte att belysa följsamheten till basala hygienrutiner och 

rengöringsrutinerna i ambulansen anser författarna till föreliggande arbete att enkäter 

passade bra som datainsamlingsmetod. Vid stora undersökningsgrupper är enkät som 

metod att föredra då bland annat kostnaden per enkät blir låg i jämförelse med 

intervjuundersökning. En förväntad nackdel med en enkätundersökning är något lägre 

svarsfrekvens samt den tidskrävande processen insamlandet av data medför. Olsen och 

Sörensen (2007) påpekar även att det finns personer som aldrig deltar i enkätstudier. Dessa 
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personer har erfarenhetsmässigt visat sig ha en annan åsikt än det som kommer fram i 

undersökningen vilket kan leda till ett snedvridet resultat och behov av bortfallsanalyser.  

 

 

Enkäten 

Den färdiga enkäten bestod av två delar. En av delarna riktade sig till stationschefen eller 

annan chef med ansvar för hygienfrågor och den andra delen riktade sig till 

ambulanspersonalen. Frågeformuläret innehöll dels frågor med en sluten karaktär i vilka 

respondenten fick ge sitt svar i bestämda svarsalternativ och slutna frågor med möjlighet 

att därefter lägga till synpunkter eller kommentarer i löpande text. Webbenkäten innehöll 

även öppna frågor. I de öppna frågorna kunde den svarande själv redogöra genom att 

beskriva en företeelse i löpande text. Flera av frågorna i enkäten hade en femgradig skala. 

Denna skala var av ordinalskalekaraktär där det högsta värdet var ”alltid” och det lägsta 

”aldrig”. Skaltypen används i regel för frågor som mäter attityder eller åsikter (Eljertsson, 

2005). 

 

Enkäten utgick från Socialstyrelsens författning (SOSF2007:19) rörande basala 

hygienrutiner som personal inom hälso- och sjukvården är ålagd att följa och ett projekt 

rörande god hygienisk standard i kommunal vård och omsorg (Socialstyrelsen, 2008). I 

enkäten hade två frågor om kvalitetssäkring utgångspunkter från en tidigare undersökning 

av Goodman och Cone (2001). Enkäten hade också frågor skapade av författarna till 

föreliggande studie utifrån litteratur och erfarenhet. Enkäten tog cirka 10–15 minuter att 

fylla i. När enkäten skickades ut till e-postadresserna fanns inledningsvis en presentation 

av studien och en ruta med möjlighet att göra en markering i för de som inte ville delta. 

Till de som fyllt i denna ruta skickades därefter inga påminnelser. Den tekniska delen med 

utveckling av webbenkäten och utskick till e-postadresser har Statisticon bidragit med. 

 

Innan webbenkäten mejlades ut genomfördes två pilotstudier med syfte att se om de frågor 

som ställdes i enkäten gav svar på syftet samt om de var tydligt formulerade. Därmed 

kunde ändringar göras för att minska risken för att frågorna skulle ha missuppfattas, detta i 

enlighet med Polit och Beck (2008). Pilotstudiens enkät delades ut i två omgångar. 

Enkäten som var avsedd till chefer skickades till personer som tidigare innehaft 

chefsbefattning inom ambulansen. Enkäten avsedd till personal delades ut till personal som 

arbetande på ambulansen i Uppsala. Ingen av de deltagande i pilotstudierna inkluderades i 

den färdiga undersökningen. Det genomfördes några mindre korrigeringar av enkäten efter 

första och andra pilotstudien. De två pilotstudierna innefattade totalt tio personer. 

 

 

Urval 

 

För att uppnå en spridning bland ambulansstationer i Sverige valde författarna till 

föreliggande arbete att lotta fram en ambulansstation från varje sjukvårdshuvudman. Detta 

gav 21 ambulansstationer. Dessa lottades fram genom att ambulansstationerna numrerades 

från ett och uppåt i varje landsting (sjukvårdsområde) och därefter drogs det lott om vilka 

ambulansstationer som skulle ingå. Några av ambulansstationerna var lokaliserade i 

storstäder medan andra var belägna på landsbygd. Enkäterna skickades därefter till de 21 

cheferna och 105 av ambulanspersonalen på de olika ambulansstationerna. Från dessa 

stationer har de fem av ambulanspersonalen på respektive station, vilka har födelsedag 

tidigast på året, valts ut för att få möjligheten att svara på enkäten. På detta sätt användes 
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ett systematiskt urval för att få fram dessa personer. Med ett systematiskt urval väljs 

deltagarna i studien med en periodicitet (Borg & Westerlund, 2007).  

 
 

Genomförande och datainsamling 

 

I varje sjukvårdsområde kontaktades ambulansens verksamhetschef för att godkänna 

studiens genomförande (se bilaga II). Därefter kontaktades stationschefen på den utlottade 

stationen via telefon, informerades om studien och tillfrågades om deltagande. Till 

stationschefen skickades även en forskningspersonsinformation (bilaga II). 

Stationscheferna underrättade den personal vilka har födelsedag tidigast på året och 

skickade via e-brev över sin och aktuella respondenters e-postadresser. Därefter skickades 

en webbenkät via e-post. 

Respondenterna fick en forskningspersonsinformation (se bilaga III) och enkäten via mejl. 

I forskningspersonsinformationen informerades om att deltagandet i denna studie var helt 

frivilligt och att de medverkande när som helst kunde, utan särskild förklaring, avbryta sin 

delaktighet i studien. De uppgifter som lämnats till studien kunde efter kontakt med någon 

av de ansvariga avlägsnas om så önskades.  

 

Under perioden 2011-04-11 till 2011-05-18 fanns enkäten tillgänglig för respondenterna att 

besvara. Två påminnelser skickades ut via e-post, den 25/4 och 2/5. Efter dessa 

påminnelser ökade svarsfrekvensen. Därefter gjordes ytterligare telefonpåminnelser till 

stationscheferna på ambulansen under perioden 8/5 till 14/5. I denna påminnelse ombads 

stationschefen att utföra en generell påminnelse till de utlottade respondenterna. Vid 

enkätperiodens slut hade svar från 19 chefer och 75 svar av personal erhållits. 

Svarsfrekvensen under perioden kan följas i figur 1. 

 

 
Figur 1. Svarsfrekvens under enkätperioden redovisat i procent 

 

 

 

Bortfall och svarsfördelning 

Bland de 19 chefer som svarade arbetar 15 för landstinget och fyra arbetar under privat 

entreprenad. Av de 75 personal som svarande arbetade 62 för landstinget och 13 för privata 

entreprenörer. Det är en jämn fördelning i svarsfrekvensen bland de deltagande 
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ambulansstationerna. Alla ambulansstationer är representerade av minst tre deltagare, se 

figur 2.  

 

 

 

Figur 2. Fördelning i antal av de svarande och externt bortfall. 

Det interna bortfallet var generellt mycket lågt. De frågor som har något sådant bortfall 

redovisas i tabell 1. 

 

 

Tabell 1. Internbortfallsfrekvens på de frågor där bortfall förekom 

Frågor 

personal 
4a 6 8 10 12b 16a 16b  

Antal 75 75 75 75 75 75 75 

Bortfall 1 1 4 1 4 4 1 

Summa  

svar 

74 74 71 74 71 71 74 

 

 

Databearbetning 

 

I denna kvantitativa studie med kvalitativa inslag bearbetades och sammanställdes data 

med deskriptiv statistik. Detta innebär att data statistiskt beskrivs och summeras med t.ex. 

procentsatser och reella tal i form av figurer och tabeller (Eljertsson, 2005). Delar av den 

data som samlades in fördes in och kategoriserades i tabeller från det högsta värdet ”alltid” 

till det lägsta värdet ”aldrig”. I denna studie valdes Microsoft Excel ™ som program. För 

att det ska bli mer översiktligt så har i vissa fall "alltid" och "oftast" likaså "sällan" och 

"aldrig" förts samman. Tabeller kan ibland bli svåröverskådliga då bara de absoluta 

frekvenserna anges (Eljertsson, 2005). Därför tas också de relativa frekvenserna med i 

tabellerna. Många av frågorna som respondenterna har svarat på redovisas med hjälp av 

diagram. Diagram kan ibland vara ett lämpligare redovisningssätt än tabeller då 

diagrammen kan göras på flera olika sätt (Eljertsson, 2005). En del frågor fick 

respondenterna skriva egna kommentarer till. De beskrivningar respondenterna lämnat 

sammanställdes och redovisades genom att i största möjliga mån återge dessa uppgifter i 

oförändrad form och då som citat. Ibland fick omarbetning av texten ske med avsikt att 

göra texten tydligare. 
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Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Med validitet i en enkätundersökning avses om frågorna i enkäten mäter det som frågorna 

är avsedda att mäta. Det är av stor betydelse att studien håller hög validitet (Eljertsson, 

2005; Olsen & Sörensen 2007). Med reliabilitet avses om frågorna ger samma svar vid 

upprepade mätningar (Eljertsson, 2005). Generaliserbarhet handlar om och hur stor del av 

resultatet i en studie som är överförbart till andra grupper av människor. För att kunna göra 

en bedömning över en studies generaliserbarhet är det viktigt att en noggrann beskrivning 

av studiens urvalsgrupp, datainsamling och analys görs (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Forskningsetiska överväganden 

 

I uppsatsen har inga enskilda personer eller ambulansstationer lyfts fram utan det görs en 

gemensam redovisning av det sammanlagda resultatet från alla ambulansstationer. Detta 

innebär att det inte är möjligt att känna igen den enskilda ambulansorganisationen eller 

respondenten. Den enskilde deltagaren är anonym och har avidentifierats (enligt 

Medicinska forskningsrådet, 2003). I överensstämmelse med samma forskningsråd (2003) 

har studiens respondenter fått information om studiens syfte, metod och att data kommer 

att sammanställas till denna uppsats. De har även fått namn och telefonnummer till 

projektledare samt att de deltar på frivilligbasis. Respondenterna har även underrättats om 

att de när som helst under studiens gång kan välja att utgå ur studien. Vid enkätutskick har 

möjligheten funnits att göra en kryssmarkering i enkätens forskningspersonsinformation 

om att man inte önskar att delta i studien. Till dem vilka markerat i denna ruta har inga 

påminnelser utgått. Därmed har alla respondenter kunnat lämna sitt samtycke till att delta i 

studien. I enlighet med medicinska forskningsrådet (2003) har all insamlad data behandlats 

konfidentiellt och inga obehöriga har fått tillgång till insamlad data. Någon negativ effekt 

har inte kunnat ses för respondenterna eller patienter. Ett godkännande från etiska 

kommittén behövs inte då arbete utförs inom ramen för högskoleutbildning på avancerad 

nivå. Medicinska forskningsrådet (2003) påpekar att ett godkännande av 

verksamhetschefen behövs och ett sådant godkännande hämtades in av författarna innan 

studien startades.  

 

 

RESULTAT 

 

Först presenteras resultaten ifrån chefernas svar och därefter resultaten från personalens 

svar. En del av resultaten redovisas i tabellform som anger antal och procent. I den löpande 

texten har ibland vissa svar som "alltid" och oftast" likaså ”sällan" och "aldrig" redovisats 

tillsammans. Delar av resultatet presenteras även figurer. I några frågor gavs 

respondenterna möjlighet att utveckla och beskriva svaren i löpande text. Beskrivningarna 

från detta har kategoriserats i grupper med likartade beskrivningar. Antalet svarande med 

likartade beskrivningar anges och redovisas med ett representativt citat. 

 

Chefernas resultat 

 

Dokumenterade rutiner och uppföljning av daglig regelbunden rengöring 

Majoriteten, 15 respondenter (79 %), svarade att det finns dokumenterade rutiner för hur 

ambulanspersonalen ska gå tillväga vid den dagliga regelbundna rengöringen av förar-, 

vårdarhytt och ambulansutrustningen. De resterande fyra (21 %) respondenterna svarade 

att de inte har dokumenterade rengöringsrutiner. 
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Uppföljningen av genomförd daglig rengöring sker på åtta ambulansstationer genom 

dokumentation (42 %). Muntlig rapportering används inom fem stationer (26 %). Fyra 

chefer (20 %) förklarar att de inte vet hur uppföljningen bedrivs på stationen. Ett par (10 

%) av respondenterna uppger att uppföljningen sker på annat sätt. En förklaring som gavs 

var att ”detta tas upp på morgonmöten och gås igenom på personalträffar”. En annan 

respondent beskrev ”en ny rutin om daglig rengöring av ambulansen är på väg att införas”. 

 

Tid och utrustning till rengöring av ambulansen 

Alla respondenterna uppgav att det alltid eller oftast finns tid till den regelbundna 

rengöringen i ambulansen. Även på frågan om utrustning finns att tillgå vid rengöring efter 

patienttransport uppgav alla cheferna att det alltid eller oftast finns tillgång till denna 

rengöringsutrustning.  

 

När det gäller tillgång till utrustning för invändig rengöring beskrev sex (32 %) av 

respondenterna att sådan funnits i ambulansen. Arton (95 %) svarade att det fanns 

rengöringsutrustning på ambulansstationen. På akutmottagning eller liknande uppgav 16 

(84 %) att det fanns rengöringsutrustning, se tabell 2. 

 

 

Storrengöring 

Storrengöring uppgavs förekomma på alla de tillfrågade stationerna. Hur ofta detta 

genomfördes varierade mellan stationerna. På 14 stationer (74 %) genomfördes denna en 

gång per månad eller oftare och på en station (fem %) förekom det cirka varannan månad 

och på fyra stationer (21 %) förekom det mer sällan än varannan månad.  

 

Hur uppföljningen av genomförd storrengöringen skett redovisades på 12 

ambulansstationer (63 %) ha skett med hjälp av dokumentation, i tre (16 %) av fallen 

skedde detta muntligt och i fyra (21 %) skedde ingen uppföljning. 

 

  

Tabell 2. Resultatet i frekvens och procent av chefernas svar gällande tid och utrustning vid 

rengöring av ambulansen 

 
Alltid 

n (%) 

Oftast 

n (%) 

Ibland 

n (%) 

Sällan 

n %) 

Aldrig 

n (%) 
Vet ej 

n (%) 

Totalt 

n (%) 

Anser du att det under ett ”normalt” 

arbetspass finns tillräckligt med tid för 

personalen så att de kan genomföra 

regelbunden rengöring i ambulansen? 

 

 

5 

(26) 

 

14 

(74) 

 

0 

(0) 

 

0 

(0) 

 

 

0 

(0) 

 

 

0 

(0) 

 

19 

(100) 

Finns utrustning att tillgå för att 

rengöra bår och övrig kontaminerad 

utrustning efter de att en patient har 

transporterats? 

 

11 

(58) 

 

8 

(42) 

 

0 

(0) 

 

0 

(0) 

 

0 

(0) 

 

0 

(0) 

 

19 

(100) 
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Personalens resultat 

Basalhygien 

Majoriteten av respondenterna (71 %) uppgav att de under arbetet aldrig eller sällan bär 

klocka eller smycken på handleden. Liknande siffror (74 %) ses även på frågeställningen 

om de bär ring under arbetspasset. På frågan om respondenterna använder 

handdesinfektionsmedel före patientkontakt svarade ca två tredjedelar ibland eller sällan. 

Alla respondenter uppgav att de efter patientkontakt alltid eller oftast desinficerar 

händerna. Större delen av respondenterna svarade att de desinficerar händerna efter 

användning av handskar. Ett fåtal desinficerar händerna före användandet av handskar och 

cirka 2/3 uppgav sällan eller aldrig som svar. Så gott som samtliga uppgav att de använder 

handskar vid patientkontakt där kroppsvätskor förekommer. Ungefär 70 procent uppgav att 

det alltid finns engångsförkläde av plast eller liknande i ambulansen, medan 15 procent 

svarade att detta sällan eller aldrig finns. De som uppgav att de inte har tillgång till 

förkläde (nio %) besvarade inte frågan om användning av förklädet. Av de som svarade 

uppgav drygt hälften att de alltid, oftast eller ibland använder förklädena. Av de tillfrågade 

uppgav ungefär en fjärdedel att arbetskläderna byts varje arbetspass, medan 40 procent 

uppgav oftast och cirka 40 procent uppgav ibland eller sällan, se tabell 3.  

 

Tabell 3. Resultatet i frekvens och procent av personalens följsamhet kring rutiner gällande 

de basala hygienrutiner.  

 
Alltid 

n (%) 

Oftast 

n (%) 

Ibland 

n (%) 

Sällan 

n (%) 

Aldrig 

n (%) 

Ej 

svarat 

n (%) 

Totalt 

n (%) 

Använder du klocka och/eller 

smycken på handled vid 

patientkontakt 
 

6 

(8) 

11 

(15) 

4 

(5) 

5 

(7) 

49 

(65) 

0 

(0) 

75 

(100) 

Använder du ring vid patientkontakt  
 

8 

(11) 

5 

(7) 

5 

(7) 

5 

(7) 

52 

(69) 

0 

(0) 

75 

(100) 

Använder du 

handdesinfektionsmedel före 

patientkontakt? 
 

4 

(5) 

22 

(29) 

24 

(32) 

21 

(28) 

3 

(4) 

1 

(1) 

75 

(100) 

Använder du 

handdesinfektionsmedel efter 

patientkontakt? 
 

55 

(73) 

20 

(27) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

75 

(100) 

Desinfekterar du händerna före 

användning av handskar? 
 

1 

(1) 

6 

(8) 

18 

(24) 

24 

(32) 

26 

(35) 

0 

(0) 

75 

(100) 

Desinfekterar du händerna efter 

användning av handskar? 
 

33 

(44) 

31 

(41) 

10 

(13) 

1 

(1) 

0 

(0) 

0 

(0) 

75 

(100) 

Jag använder handskar vid  

patientkontakt där avföring, urin,  

uppkastning, blod eller annan  

kroppsvätska upptäckts. 
 

70 

(93) 

4 

(5) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

1 

(1) 

75 

(100) 

Finns det engångsförkläde av plast 

eller liknande i ambulansen? 
 

53 

(71) 

8 

(11) 

2 

(3) 

5 

(7) 

7  

(9) 

0 

(0) 

75 

(100) 

Använder du engångsförkläde av 

plast eller liknande när det finns risk 

att dina arbetskläder kan komma i 

3 

(4) 

12 

(16) 

24 

(32) 

24 

(32) 

8 

(11) 

 

4 

(5) 

 

75 

(100) 
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kontakt med patientens 

kroppsvätskor? 
 

Byter du arbetskläder efter varje 

arbetspass? 

17 

(23) 

29 

(39) 

19 

(25) 

9 

(12) 

0 

(0) 

1 

(1) 

75 

(100) 

 

 

Ärmlängd på arbetskläder 

Majoriteten, cirka 73 procent, uppgav att de oftast använder sig av kortärmade arbetskläder 

på sommaren och långärmade under vintertid. Ungefär åtta procent uppgav att de använder 

sig av kortärmade arbetskläder året om och ytterligare åtta procent uppgav att de använder 

sig av långärmade arbetskläder hela året. Till sist svarade 11 procent att de använder sig av 

kortärmat ibland och långärmat ibland oberoende av årstid, se figur 3. 
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Tid och utrustning till rengöring, bårrengöring och byte av patientfilt efter transport 

En övervägande del (85 %) av respondenterna svarade att de anser att de oftast eller alltid 

har tid till den regelbundna rengöringen under ett ”normalt” arbetspass. De övriga (15 %) 

uppgav att de anser att det ibland eller sällan har tid till rengöringen. Nästan alla (96 %) 

uppgav att det alltid eller oftast finns utrustning för att rengöra bår eller kontaminerad 

utrustning efter en patienttransport. Några (tre %) av respondenterna svarade att det aldrig 

finns tillgång till utrustning för att rengöra bår och övrig kontaminerad utrustning. 

Majoriteten (65 %) av respondenterna uppgav att de alltid eller oftast rengör patientbåren 

efter ett uppdrag. Ungefär en tredjedel (34 %) av de tillfrågade svarade att de rengör båren 

ibland eller sällan efter en genomförd patienttransport. Så gott som alla (97 %) av de 

tillfrågade uppgav att de byter patientfilt efter patienttransport, se tabell 4.  

 

Tabell 4. Resultatet i frekvens och procent beträffande tillgång till tid, 

rengöringsutrustning, rengöring av bår samt byte av patientfilt i den regelbundna 

rengöringen.  

 Alltid 

n (%) 

Oftast 

n (%) 

Ibland 

n (%) 

Sällan 

n (%) 

Aldrig 

n (%) 

Ej 

Svarat 

n (%) 

Totalt 

n (%) 

Under ett ”normalt” arbetspass, anser 

ni er ha tid med den regelbundna 

städningen och rengöringen av 

ambulansen? 
 

19 

(25) 

45 

(60) 

6 

(8) 

5 

(7) 

0 

(0) 

0 

(0) 

75 

(100) 

När ni transporterat en patient finns 

det utrustning för att rengöra bår och 

övrig kontaminerad utrustning. 
 

48 

(64) 

24 

(32) 

1 

(1) 

0 

(0) 

2 

(3) 

0 

(0) 

75 

(100) 

När ni transporterat en patient rengörs 

båren efter uppdraget? 
 

13 

(17) 

36 

(48) 

22 

(29) 

4 

(5) 

0 

(0) 

0 

(0) 

75 

(100) 

Byts patientfilten efter 

patienttransporten? 

55 

(73) 

18 

(24) 

2 

(3) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

75 

(100) 
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Skiftande placering av rengöringsutrustning 

Rengöringsutrustning för rengöring av bår och övrig kontaminerad utrustning efter en 

patienttransport uppgavs finnas tillgänglig på flera platser. En tredjedel (32 %) av 

respondenterna uppgav att de har rengöringsutrustning i ambulansen. Mer än hälften (59 

%) har denna utrustning på ambulansstationen. En övervägande del (88 %) av 

respondenterna har rengöringsutrustningen på akutmottagning eller liknande. Det var cirka 

(25 %) av respondenterna som uppgav att de har rengöringsutrustningen både i ambulans, 

på ambulansstation och på akutmottagning eller liknande mottagning.  

 

 

Förekomst av dokumenterade rutiner kring daglig rengöring av ambulansutrustning 

En majoritet (76 %) av respondenterna uppgav att det finns nedskrivna rutiner för hur 

rengöringen av kontaminerad ambulansutrustning ska ske vid den dagliga regelbundna 

rengöringen. Fem procent svarade att det inte finns några sådana nedskrivna rutiner och 19 

procent angav att de inte har någon kännedom om detta. Se figur 4. 

 

Figur 4. Resultatet i procent gällande förekomsten av nedskrivna rengöringsrutiner av 

ambulansutrustning 
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Uppföljning av genomförd daglig rengöring 

Genomförd regelbunden dagligrengöringen av kontaminerad ambulansutrustning 

dokumenteras av cirka 1/3 av respondenterna (32 %). Nästan sju procent uppgav att en 

muntlig rapportering sker och cirka hälften (48 %) av respondenterna uppgav att de inte 

känner till att det sker någon uppföljning. Åtta procent av de svarande uppgav på annat sätt 

och fem procent uppgav att de inte vet. Respondenterna gavs möjlighet till egna 

kommentarer. I dessa kommentarer har fyra respondenter poängterat egenansvaret, en av 

dessa beskriver "Det ligger på var och ens ansvar att ha en rigorös städning och 

desinficeringspolicy. Man måste lita på att all kontaminerad utrustning blir rengjord vilken 

tid på dygnet som helst. Hinner man inte, innan man går av sitt pass, framför man det 

muntligt". En svarande uppgav osäkerhet om vad som ingår i deras checklista ”Finns 

protokoll för daglig koll, men vet inte om städningen ingår i detta”. Respondenten var 

osäker om städning hörde dit, se figur 5. 

Figur 5. Resultatet i procent rörande de olika sätt hur den dagliga rengöringen av 

ambulansen angavs följas upp. 

 

Storrengöring 

En klar majoritet, 79 procent av respondenter uppgav att storrengöring av ambulansen sker 

en gång per månad eller oftare. Åtta procent uppgav att det förekommer varannan månad. 

Ett fåtal av respondenterna (3 %) beskrev att rengöringen sker mer sällan än varannan 

månad. Ingen av de svarande uppgav att detta inte sker medan tre procent uppgav svaret 

”På annat sätt”. Tre procent uppgav att de inte vet. Fem procent besvarade inte frågan, se 

figur 6.  

 

Det var 36 respondenter som valde att i löpande text dessutom beskriva hur ofta 

storrengöringen sker. Av dessa beskrev 32 stycken att storrengöring förekommer veckovis. 

En av dessa respondenter uttrycker ”Vi har en daglig kontroll av utrustningen. Städar då 

efter behov. En gång i veckan har vi s.k. storkoll av all utrustning och då sker även 

rengöring från golv till tak ”. Två svarade att det sker månadsvis och två var osäkra på om 

rengöringen kunde tolkas som storrengöring. En av dessa beskriver ”Invändig tvätt sker 

minst en gång i veckan. Vet inte om man kan rubricera det som storrengöring”. 
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Figur 6. Resultatet i procent rörande hur ofta personalen uppgav sig göra en storrengöring 

av ambulansen. 

 

I undersökningen ses en variation mellan de olika stationerna när det gäller uppföljningen 

av storrengöring. Av de 75 respondenterna erhölls 74 svar. Av dessa svarade 63 procent att 

dokumentation sker. Nio procent uppgav att det sker genom muntlig rapportering till 

ansvarig, medan 20 procent uppgav att det inte sker någon uppföljning alls. Nio procent 

uppgav sig inte veta hur uppföljningen sker och 11 procent angav på annat sätt, se figur 7.  

Ett fåtal av respondenterna (sju stycken) valde att skriva kommentarer varav några berörde 

detta. I dessa kommentarer framkommer att två respondenter rapporterar endast till 

efterkommande besättning om de inte har genomfört någon storrengöring ”1 gång per 

vecka rengörs våra ambulanser (ons) om det inte hinns rapporteras detta till nästa 

besättning” Två gav beskrivningen ”På tavla för fordon så ändras datumet för månadsstäd 

till nästföljande månad” och ”Vaxschemat bockas av vilket innebär att också rengöring ska 

vara gjord”. Resterande uttalanden från respondenterna gällde själva rengöringen och inte 

uppföljningen. 
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Figur 7. Resultatet visad i procent rörande de olika sätt hur genomförd storrengöring av 

ambulansen angavs följas upp. 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

Enkätundersökning valdes som datainsamlingsmetod till föreliggande studie på grund av 

att enkätstudier lätt kan nå ett stort antal respondenter på ett tids- och kostnadseffektivt sätt 

i enlighet med Ejlertsson (2005). Han påpekar även att enkätstudier har en klar fördel med 

anledning av de standardiserade frågorna. Detta medför att frågorna presenteras likadant 

för alla respondenter och att respondenten inte påverkas av någon intervjuareffekt 

(Ejlertsson, 2005). Denna fördel skulle inte ha funnits om det hade skett intervjuer. Om 

möjlighet hade funnits skulle en observationsstudie ha kunnat genomföras. Detta på grund 

av att respondenter kan överskatta sin förmåga att följa basalhygienrutiner, vilket leder till 

att de då fyller i felaktiga svar i enkäten (Harris et al., 2000). När enkäten skickades ut till 

respondenternas e-postadresser fanns inledningsvis en presentation av studien och en ruta 

med möjlighet att göra en markering i för dem som inte ville delta. Till dem som fyllt i 

denna ruta skickades därefter inga påminnelser, i detta steg var de inte anonyma. Till de 

övriga vilka inte svarat utgick en generell påminnelse till aktuell e-postadress (se tabell 1) 

och därefter en muntlig påminnelse till stationschefen som efter detta kunde ge samtliga 

deltagande från stationen en påminnelse. Detta gjorde den enskilde deltagaren anonym, 

dock fick författarna till föreliggande studie information om hur många från respektive 

station som hade svarat på enkäten och därigenom erhölls möjligheten att påminna dessa 

stationschefer om att stöta på alla respondenter från den aktuella stationen. I uppsatsen är 

det inte möjligt att spåra vilka svar som har kommit från vilken respondent eller 

ambulansstation. Frågor i enkäten var riktade till samtliga av de yrkesgrupper som jobbar i 

ambulansen. I dessa yrkesgrupper ingår ambulanssjukvårdare, sjuksköterska och 

sjuksköterska med vidareutbildning vanligen inom ambulans, narkos eller intensivvård. Vi 

har här valt att inte särskilja dessa grupper och jämföra de mot varandra utan att ge en 

beskrivning av hur det uppges se ut i landet som helhet. 
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Den tekniska delen med utvecklandet av webbenkäten från enkätformulär och distribution 

till respondenternas insamlade e-postadresser bidrog Statisticon med. De överförde 

insamlad data i form av Excelfiler till författarna. 

 

Internt och externt bortfall 

I figur 2 ses svarsfördelningen bland de 21 ambulansstationerna. Det totala antalet svar 

som erhölls från ambulanspersonalen var 75, vilket medför ett externt bortfall på 30 

svarande (28.5 %). Författarna till föreliggande studie anser att detta var ett acceptabelt 

externt bortfall. Bortfallet förklarades av stationschefer på några ställen bero på att den 

utlottade deltagaren arbetar på två ställen och var under denna period på den andra 

arbetsplatsen. En annan förklaring uppgavs vara föräldraledighet. Naturligtvis kan 

ointresse och glömska bidra till visst bortfall. Bland de 21 cheferna hade 19 (90 %) bestämt 

sig för att delta i studien. Detta innebär ett externt bortfall på två stycken vilket måste anses 

som lågt. Det interna bortfallet är generellt lågt, detta redovisas mer detaljerat i tabell 1. 

 

Validitet och reliabilitet 

Då denna studies resultat går i linje med tidigare forskning kan detta tyda på att studien har 

en hög validitet. Författarna till denna studie har varit tydliga i att redovisa hur studien har 

genomförts vilket bidrar till hög validitet. Det är värt att notera att svar har erhållits från 

alla stationer, (se figur 2) vilket bidrar till en god spridning bland de svarande. Denna goda 

spridning torde bidra till att höja reliabiliteten. Ejlertsson (2005) beskriver att 

frågeställningarna i enkätformuläret ska vara genomtänkta så att de mäter det som är avsett 

att mätas. Polit och Beck (2008) samt Hartman (1998) skriver att det med fördel kan 

hämtas frågor från redan existerande enkäter då detta leder till en högre reliabilitet. I 

föreliggande studie utgår frågorna till största delen från Socialstyrelsens föreskrifter och 

Goodman och Cones (2001) enkätstudie. Några av dessa frågor har anpassats för att kunna 

tillämpas på den prehospitala vården. Det huvudsakliga resultatet grundar sig på fasta 

svarsalternativ, något som kan bidra till en högre reliabilitet. Dock har vissa resultat, som 

borde ha varit liknande för alla respondenter från samma arbetsplats, varit motstridiga. 

Detta kan ha flera förklaringar. En förklaring skulle kunna vara att dessa respondenter 

innehar olika information om hur det egentligen är. En annan förklaring skulle kunna vara 

att de missuppfattat frågan och då skulle det kunna visa på en lägre reliabilitet. Det är 

viktigt att uppmärksamma att de svar som givits bygger på vad respondenten uppger inte 

vad som objektivt observerats. 

Generaliserbarhet 

Föreliggande studie är av deskriptiv design. Respondenter från Sveriges alla 

sjukvårdshuvudmän har deltagit i studien och av denna anledning torde studien kunna ge 

en bred bild hur följsamheten till basala hygienrutiner och rengöringsrutiner ser ut i landet. 

Det är möjligt att ett större antal respondenter skulle ge en mer rättvis bild av de olika 

sjukvårdsregionerna. Målet med föreliggande studie har inte varit att jämföra olika 

stationer gentemot varandra utan endast belysa följsamheten kring dessa frågor. 

 

Klinisk tillämplighet  

Författarna till denna studie har för avsikt att ge en bred bild av följsamheten till basala 

hygienrutiner och belysa rengöringsrutiner inom ambulansverksamheterna i landet. Efter 

studiens genomförande avses undersökningen mejlas ut till verksamhetscheferna. De kan 

därigenom ges en möjlighet att delge och aktualisera hygienproblematiken inom deras 

verksamhet och ta till sig andra ambulansstationers rutiner kring rengöring. 
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Styrkor och svagheter 

En styrka med enkäten är att den har tagits fram från redan existerande enkäter Goodman 

och Cone (2001) och från Socialstyrelsens författning (SOSF 1997:19). Även egna frågor 

ställdes med utgångspunkt från litteratur och egen erfarenhet. För att minimera risken för 

missuppfattningar av frågorna genomfördes först en pilotstudie.  

 

I flera frågor har respondenterna getts möjlighet att fördjupa sitt svar genom att ge 

kommentarer och synpunkter i löpande text på det föregående fasta svarsalternativet. I de 

frågor, där kommentaren/fördjupningen legat i linje med syfte och frågeställningar, har 

detta redovisats med citat och antal av de svarande med likartade svar. Vissa respondenter 

svarade på frågor som inte hade ställts. Författarna till denna studie har reflekterat över om 

det kan vara en otydlighet i enkäten eller om det möjligtvis har varit så att respondenterna 

velat få skriva saker de anser vara viktiga. Enligt Ejertsson (2005) ska en enkät inte ta mer 

än 30 minuter att besvara. Denna enkät tog cirka 10–15 minuter att besvara. Detta kan ha 

bidragit till den höga svarsfrekvensen. En annan bidragande orsak till den höga 

svarsfrekvensen kan ha varit att enkäten mejlades ut så att respondenterna lätt kunde 

besvara enkäten via e-post.  

 

I resultatet redovisas inte enkätens samtliga frågor. Det är framförallt frågor med beröring 

på utvecklig inom hygienområdet och kvalitetssäkring som inte ingår. Skälet till att svaren 

på dessa frågor inte finns redovisade i denna magisteruppsats är att uppsatsen då skulle ha 

blivit alltför stor och omfattande. De ambulansverksamheter som har medverkat i studien 

kommer dock att delges en sammanställning av samtliga svar i form av sammanfattande 

figurer och tabeller. Författarna till denna studie vill på detta sätt bidra till att stödja ett 

fortsatt utvecklingsarbete kring att säkra goda hygienrutiner inom 

ambulansverksamheterna.  

 

Resultatdiskussion 

 

Förekomst av klockor, smycken och ringar under arbetstid 

Drygt 20 procent av ambulanspersonalen uppgav att de alltid eller oftast använder klocka 

eller smycken på handleden vid patientkontakt. På frågan om personalen använder ring vid 

patientkontakt svarade ca 20 procent att de bär ring under arbetet. Detta trots att det står 

uttryckligen i Socialstyrelsens föreskrift SOSF 2007:19 att ”vid undersökning, vård och 

behandling eller annan direktkontakt med patienter” ska ”händerna och underarmarna vara 

fria från armbandsur och smycken” Varför följer då inte drygt 20 procent av de svarande 

detta? En möjlighet är att detta inte hör till de frågor som prioriteras inom 

ambulanssjukvården. Det kan också vara så att kulturen inom ambulansverksamheten 

”tillåter” personalen att inte följa basala hygienrutiner. Trick et al. (2003) visade att 

sjuksköterskor som bar ring och de som inte bar ring tvättade händerna lika ofta. 

 

Desinficering av händerna samt användandet av handskar 

På frågan om personalen desinficerar händerna innan patient kontakt svarade en tredjedel 

oftast, en tredjedel angav svarsalternativet ibland, och en tredjedel angav svarsalternativet 

sällan. På frågan om personalen desinficerar händerna efter patient kontakt svarade 

däremot alla antingen "alltid" eller "oftast". Socialstyrelsen har klara bestämmelser om att 

händerna ska desinficeras omedelbart före och efter varje direktkontakt med en patient 

(SOSF 2007:19). Beggs et al. (2009) menar att vårdpersonal tenderar att ha en bättre 

handhygien om de vet om att patienten bär på MRSA-bakterier. Då ambulanspersonal bara 

i undantagsfall kan ha kännedom om en patient är bärare av dessa bakterier så kan denna 
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ovetskap kanske leda till en sämre handhygien. Asare, Enweronu-Laryea och Newman 

(2009) visar precis som i föreliggande studie på en bättre handhygien efter patientkontakt 

än före. I motsatts till detta visar Polat, Parlak Gürol och Cevik (2011) att cirka 75 procent 

av sjuksköterskorna tvättar händerna före patientkontakt och endast hälften efter. Detta 

gäller dock sjuksköterskor som är i tjänst inne på sjukhuset. En förklaring till resultatet i 

föreliggande arbete kan vara att personalen inte anser att de har tid att desinficera händerna 

när de har kommit fram till en patient. 

 

På frågan om personalen spritar händerna före användning av handskar så uppgav cirka 90 

procent av de svarande ibland, sällan eller aldrig medan cirka 85 procent svarade att de 

alltid eller oftast spritar händerna efter användning av handskar. Detta resultat kan säkert 

ha flera förklaringar, en av förklaringarna kan enligt författarna till denna studie vara att 

det är svårt att ta på sig handskar med blöta händer. Dock ska personalen vänta på att 

spriten självtorkar på händerna (WHO, 2009). En annan förklaring skulle kunna vara att 

personalen tänker att handskarna skyddar mot smuts och kroppsvätskor och då inte 

reflekterar över att handskarna blir kontaminerade den stunden då personalen tar på sig 

handskarna med sina ”smutsiga” händer. Socialstyrelsen har klara och tydliga 

bestämmelser hur detta ska gå till de uppger att ”Händerna ska desinficeras både före och 

efter användning av handskar” (SOSF 2007:19).  

 

Alla respondenter svarade att de antingen alltid eller oftast använder handskar vid 

patientkontakt där avföring, urin, uppkastning, blod eller annan kroppsvätska upptäckts. 

 

Plastförkläden 

Socialstyrelsen skriver i sina föreskrifter (SOSF 2007:19) att ”Ett engångsförkläde av plast 

eller en skyddsrock ska användas, om det finns en risk för att arbetskläderna kommer i 

kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material”. På frågan om 

ambulanspersonalen använder förkläde i dessa situationer svarade 20 procent att de alltid 

eller oftast använder förkläde medan 80 procent svarade ibland, sällan eller aldrig. Det är 

svårt att finna forskning som kan förklara detta fenomen. Författarna till föreliggande 

studie tror att en möjlig förklaring skulle kunna vara att patienten plötsligt kan bli 

illamående och att personalen inte hinner få på sig något skyddsförkläde. En annan 

förklaring skulle kunna vara att personalen inte har med sig något förkläde in till patienten 

och väl inne hos patienten inser han/hon att det skulle behövas, men då finns inte tiden att 

hämta något. Ytterligare en förklaring skulle kunna vara att inte alla bilar är utrustade med 

något förkläde. I föreliggande studie visade det sig att den klara majoriteten har 

plastförkläde med sig i bilarna. Det är dock intressant att reflektera över varför vissa av 

bilarna inte har utrustning som gör det möjligt att följa basala hygienrutiner. Vidare 

forskning i detta ämne är nödvändigt. Ferguson, Waitzkin, Beekman och Doebbling (2004) 

har visat att sjukvårdspersonal bryter mot basala hygienrutiner när de anser att patienten 

skulle utsättas för en risk om de skulle ha stanna upp för att lägga tid på att följa basala 

hygienrutiner. Vidare uppgav några av deras respondenter att bristande följsamhet är en 

följd av stress och tidsbrist. 

 

Arbetsklädsel 

Respondenterna tillfrågades om de bytte kläder efter varje arbetspass och då svarade 62 

procent att de alltid eller oftast gör det medan 37 procent svarade ibland eller sällan. Detta 

resultat överensstämmer med Groß, Hübner, Assadian, Jibson och Kramer  

(enligt Groß, 2010).  Socialstyrelsen är mycket klar i sin skrivning om att arbetskläderna 

ska bytas varje dag eller oftare (SOSF 2007:19). Varför byter då inte personalen sina 
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kläder? Kan detta bero på att ambulanspersonal på många ambulansstationer tvättar sina 

egna kläder? Det skulle också kunna bero på att arbetskläderna är personliga och 

personalen inte har så stora lager av kläder. Att klä sig rätt är enligt Socialstyrelsen att ha 

kortärmat på sig. Detta är enkelt att följa när man jobbar inomhus. För ambulanspersonal 

som behöver vara ute och ta hand om patienter även när det är kallt och regnar kan 

kortärmat vara något som är omöjligt att tillämpa i praktiken. Föreliggande studie visar att 

en majoritet (73 %) använder mestadels kortärmat på sommaren och mestadels långärmat 

på vintern. 

 

Dokumenterade rengöringsrutiner och uppföljning vid daglig rengöring 

Av de erhållna svaren från chefer och personal är det fyra chefer och fyra bland personalen 

på de olika ambulansstationerna som uppgav att det inte finns dokumenterade 

rengöringsrutiner. Majoriteten gav uttryck för att de flesta stationer har nedskrivna 

rengöringsrutiner. Goodman och Cone (2001) skriver i sin undersökning att “rengöring” är 

den första försvarslinjen för att förebygga överföring av sjukdomsframkallande 

organismer. Även de kunde visa att en klar majoritet av ambulansstationerna hade en 

policy för hur de skulle rengöra ambulanser.  

 

En övervägande del bland cheferna, och cirka en tredjedel bland personalen uppger att de 

dokumenterar att daglig rengöring blivit utförd. Fyra chefer, vilket i denna undersökning 

utgör 20 procent, förklarar att de inte vet hur uppföljningen bedrivs på stationen. Med 

chefernas resultat i åtanke är det likväl cirka hälften (48 %) bland personalen som uppger 

att de inte känner till om det sker någon uppföljning av att den dagliga städningen har 

genomförts. Muntlig rapportering uppgavs förekomma. Respondenterna gavs möjlighet att 

ge kommentarer i löpande text. Här uppgav en av de tillfrågade bland personalen att ”Det 

ligger på var och ens ansvar att ha en rigorös städning och desinficeringspolicy. Man måste 

lita på att all kontaminerad utrustning blir rengjord vilken tid på dygnet som helst. Hinner 

man inte, innan man går av sitt pass, framför man detta muntligt". Med hjälp av checklista 

glöms inte rapporteringen av genomförd rengöring lika lätt. Det är också lättare att få en 

överblick över hur ofta rengöringen genomförts. Därmed finns möjligheten att vidta 

åtgärder om det t.ex. inte finns tillräckligt med tid till städning.  

 
Tid till rengöring av ambulans 

Av de 19 responderande cheferna uppgav alla att det alltid (n=fem) eller oftast (n=14) 

fanns tid till den regelbundna rengöringen i ambulansen. Samma fråga ställdes till personal 

och 85 procent uppgav att de alltid (n=45) eller oftast (n=19) har tid till den regelbundna 

rengöringen under ett ”normalt” arbetspass. De övriga deltagarna angav att de ibland 

(n=sex) eller sällan (n=fem) har denna tid till rengöringen. En övervägande del av cheferna 

och personalen anser att det finns tid till regelbunden rengöring. En möjlig förklaring till 

att vissa i personalgruppen inte anser sig har tid till den denna rengöring kan vara att 

personalen kommer ihåg de få tillfällen de inte hunnit med att städa. Resultatet tyder på att 

en majoritet bland personalen anser sig ha tid för att hinna städa sina ambulanser. 

 

Tillgång till rengöringsutrustning 

Beträffande frågan om utrustning fanns att tillgå vid rengöring av ambulansen efter 

patienttransport uppgav alla cheferna och nästan all personal att det alltid eller oftast finns. 

Rengöringsutrustning för rengöring av bår och övrig kontaminerad utrustning efter en 

patienttransport uppgavs finnas tillgänglig på flera platser. Efter en patienttransport görs 

ambulansen redo för nya uppdrag. Det kan vara långt mellan ambulansstation, hem eller 

mottagning dit patienten transporterats. Lättillgänglig rengöringsutrustning förenklar 
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rengöringen innan nästa eventuellt akuta ambulansuppdrag kan påbörjas. Nigam och Cutter 

(2003) påpekar i sin studie att tillräcklig och lättillgänglig rengöringsutrustning bör vara 

lätt åtkomlig för städning av ambulansen. De skriver även att städutrustning uteslutande 

bör användas till rengöring av ambulanser och inte nyttjas för att rengöra andra områden 

som t.ex. toaletter, eftersom det kan resultera i korskontaminering. Då respondenterna till 

föreliggande uppsats svarat att det inte förekommer någon brist på städutrustning så 

innebär det att personalen kan ha bra förutsättningar till att städa ambulanserna. 

 

Rengöring av bår 

Med tanke på risken för smittspridning är det av vikt att en rengöring av båren sker innan 

nästa transport påbörjas. Att fyra av respondenterna bland personalen uppgav att de sällan 

rengör båren efter en transport är svårförklarligt och hela 29 procent (n=22) svarade att de 

rengör båren ibland. Resterande 65 procent av respondenterna uppgav att det alltid eller 

oftast sker. I en studie Noh et al. (2011) ses båren vara ett icke kritiskt område vilket 

innebär att sannolikheten är mindre för att bli nedsmittad från den. Författarna till 

föreliggande studie tycker ändå att det är viktigt att båren rengörs mellan alla patienter då 

det säkert inte finns någon som vill ligga på en bår som inte har rengjorts. I undantagsfall, 

som vid onormala förhållanden som vid masskadesituationer eller liknande förhållanden, 

kan en förståelse för undermålig eller avsaknad av bårrengöring förstås. Majoriteten, 65 

procent, gjorde oftast eller alltid ren båren efter en patienttransport. I mätningar från USA 

och Korea av Brown et al. (2010) och Noh et al. (2011) ses båren vara kontaminerad med 

olika slags mikroorganismer som inte borde finnas där. Även i en studie av Eibicht och 

Vogel (2011) ses båren i nio procent av fallen vara förorenad med MRSA efter en kort tids 

transport med MRSA-infekterade patienter. 

 

Byte av patientfilt mellan ambulansuppdragen 

Av de svarande uppgav 73 procent att det alltid byts patientfilt efter en patienttransport, 24 

procent (n=18) svarade oftast och tre procent (n= två) ibland. Att det inte alltid byts 

patientfilt kan kanske förklaras av att de någon gång haft ont om filtar på 

ambulansstationen. Det kan också vara så att patienten transporterats till sitt hem och att 

det sedan inte funnits några rena filtar kvar i ambulansen. Författarna har inte funnit någon 

forskning kring detta.  

 

Angiven frekvens och uppföljning av storrengöring 

Storrengöringen av ambulanser är viktig för att komma åt alla de utrymmen där patogena 

mikroorganismer kan gömma sig. Wahlström och Rådestad (2009) påtalar behovet av en 

regelbunden storrengöring. Alves och Bissell (2008) påpekade att det i ambulanser i USA 

förekom bakterier vilka skulle kunna ge en kraftig vårdrelaterad infektion. Bland dessa 

bakterier hittades tre sorter vilka uppvisade betydande mönster för antibiotikaresistens. 

Författarna till föreliggande studie vill tro att en regelbunden storrengöring minskar 

förekomsten av bakterier och risken för den indirekta kontaktsmittan. I föreliggande 

undersökning uppgav en majoritet att storrengöring förekommer en gång per månad eller 

oftare. Flera av respondenterna kommenterade att det sker en storrengöring varje vecka. En 

av dessa respondenter skrev ”Vi har en daglig kontroll av utrustningen. Städar då efter 

behov. En gång i veckan har vi s.k. storkoll av all utrustning och då sker även rengöring 

från golv till tak…” Fyra chefer (21 %) och två bland personalen (3 %) uppgav att 

ambulansen inte storrengörs mer än varannan månad. Detta tycker vi låter sällan och kan 

ses som svårförklarligt. Det faktum att det är fyra bland cheferna och endast två bland 

personalen som har svarat att storrengöringen endast förekommer varannan månad visar att 

respondenterna från samma station har svarat olika på denna fråga. Detta gör att det blir ett 
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svårtolkat resultat. Kan det kanske vara så att chefen inte vet om hur ofta denna rutin 

genomförs?  

 

För att förebygga att ambulansen blir en smittkälla föreslås i en studie av Noh et al. (2011) 

en mer strikt vårdhygien med dokumenterad uppföljning. Författarna till denna studie anser 

att användandet av dokumentation bör minska risken för att rengöringen av ambulansen 

glöms bort eller inte genomförs. I enkätstudien angav en majoritet av personal och chefer 

att denna uppföljning skedde via dokumentation. Det var cirka 20 procent bland personalen 

och cheferna som angav att ingen kontroll skedde. Med tanke på alla olika mer eller 

mindre farliga sorters mikroorganismer, den ökade förekomsten av MRB, återkommande 

gastroenteriter samt den livliga debatten kring hygien är det viktigt med dokumentation av 

genomförd rengöring. Detta för att kunna påvisa att rengöringen är gjord och minska risken 

för att denna städning åsidosätts. 

SLUTSATS  

Resultatet av denna studie visade att ambulanspersonalen till stor del följde de basala 

hygienrutinerna. Det fans dock brister framför allt när det gällde desinficering av händerna 

innan de träffade patienten och i samband med att personalen tog på sig handskar. Vidare 

framkom att arbetskläderna byttes för sällan. Respondenterna ansåg till största delen att det 

fans tid och utrustning för rengöring. Det visade sig att det endast var 65 procent av 

respondenterna som uppgav att de oftast eller alltid rengjorde patientbåren efter en 

patienttransport. Studien visade också att det till övervägande del fans det nedskrivna 

rengöringsrutiner. Beträffande den dagliga rengöringen uppgav nästan hälften av 

personalen att de inte kände till om detta dokumenterades. Storrengöringen genomförs 

varje månad eller oftare och dokumenterades i de flesta fall.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

 

En förbättrad följsamhet och en minskad smittspridning är till nytta för både patienter, 

personal och arbetsgivare. Föreliggande studie visar att det finns brister i hygienrutinerna 

inom ambulanssjukvården. En viktig följdfråga som kan ställas är hur stor betydelse dessa 

brister har för spridning av vårdrelaterade infektioner? Ytterligare frågor som kan ställas är 

vilka bakterier som kan påträffas i Sveriges ambulanser, om det förekommer 

antibiotikaresistenta bakterier och i så fall i vilken omfattning de kan påträffas? Författarna 

till denna studie har kunnat konstatera att det är svårt att finna studier med beröring till 

rengöringsrutiner och basal hygien inom ambulansverksamheten i Norden. Detta har 

medfört att det funnits svårigheter när det kommer till att kunna jämföra denna studie med 

tidigare studier och mot denna bakgrund efterlyses forskning med fokus på dessa frågor 

inom ambulansverksamheten. Ytterligare frågor som skulle kunna vara intressanta att 

studera är orsakerna till varför personal inom ambulansverksamhet inte följer 

hygienrutinerna. Resultaten av sådana studier skulle kunna vara till hjälp i kampen mot 

spridning av infektioner och sjukdomar. I undersökningen framkom att det fanns personal 

vilka var ovetande om vissa rutiner och om dokumentationen kring dessa.  
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Bilaga I   Enkät till chefer och personal 

 

Enkät till chefer 

 
 

Webbenkät med beröring om den Prehospitala hygienen  

 
Forskningspersonsinformation 

Bakgrund och syfte: Vi heter Roland Forsberg och Isak Thaning och studerar 

omvårdnadsvetenskap/magisterutbildningen vid Sophiahemmet Högskola. I 

examensarbetet, omfattande 15 högskolepoäng, har vi valt att studera prehospitala 

hygienrutiner. Det har återkommande riktats uppmärksamhet mot de problem som finns 

med vårdrelaterade infektioner inom hälso- och sjukvård. Ett av de problem som bidrar till 

att aktualisera hygienfrågan rör det ökade hotet med multiresistenta bakterier. Bra 

hygienrutiner utgör en viktig del inom såväl en väl fungerande ambulanssjukvård som 

övrig sjukvård. Syftet är att belysa följsamhet till basala hygienrutiner samt 

ambulansstationernas rengöringsrutiner av sjukvårdsutrymmet i ambulansen.  

 

Förfrågan om deltagande. Vi vänder oss till dig med en fråga om du vill medverka i 

denna studie eftersom du har goda kunskaper i hur er verksamhet på ambulansstationen 

fungerar. Med din hjälp kan vi få ökad kunskap i hygienfrågor.  

 

Utförandet av studien. Studien kommer att genomföras med hjälp av denna webbenkät. 

Du kommer att få ett antal frågor att ta ställning till och vi ber dig svara genom att markera 

ett av de förutbestämda svarsalternativen eller redogöra för svaret i löpande text. Enkäten 

beräknas ta ca 10–15 minuter att fylla i. Den besvarade enkäten skickas tillbaka efter att du 

markerat dig färdig med besvarandet eller svarstiden löpt ut. Därefter kommer innehållet 

att sammanställas och analyseras inför magisteruppsatsen. 

 

Vill du inte delta i denna undersökning ber vi dig markera detta genom att fylla i rutan 

därefter kommer inga påminnelser att skickas till dig.  

Jag önskar inte delta i denna webbenkät 

 

Hantering av data och sekretess. I den färdiga uppsatsen kommer inga personuppgifter 

att användas. Ditt namn och dina svar kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta 

del av dem. Eventuellt kan citat användas, men dessa kommer inte kunna kopplas till 

någon person. Ansvaret för dina personuppgifter vilar på Sophiahemmets högskola i 

Stockholm och skyddas av personuppgiftslagen (1998:204). Tidsmässig tillgänglighet 

kommer att följa Sophiahemmets gällande rutiner.  
 

Frivillighet. Deltagandet i denna studie är helt frivilligt och de medverkande kan när som 

helst, utan särskild förklaring, avbryta sin delaktighet i studien. De uppgifter som tidigare 

lämnats till studien kan efter kontakt med någon av de ansvariga avlägsnas om så önskas. 

Det utgår ingen ersättning för deltagande i studien. Vi är därför mycket intresserade av få 

genomföra studien vid er ambulansstation. 



 
 

 

Stockholm 2011-02-16 

 

För att underlätta förståelsen av vad som avses i de olika frågorna ges inledningsvis några 

definitioner av begrepp som används i enkäten. 

 

Med regelbunden rengöring av utrustning och apparatur avses att rengöringen bör ske vid 

minst ett tillfälle varje dag. Desinfektionsmedel behöver inte användas när denna städning 

utförs om inte ytorna varit i kontakt med patients kroppsvätskor. 

 

Med underhållsrengöring avses den rengöring som utförs mellan patienttransporter. 

 

Med storrengöring avses städning där lös inredning tas bort så att det även är möjligt att 

rengöra i små och trånga skrymslen. 

 

Med hygienansvar åsyftas att en person specifikt har getts ett utökat ansvar för att bevaka 

hygienrelaterade frågor på ambulansstationen.  
 

 

Fråga 1) Vem är din arbetsgivare? 

   

 

Fråga 2a) Genomförs insatser för att följa upp att personalen följer basala hygienriktlinjer? 

  Ibland   

 

kommentera______________________________________________________________. 

 

Fråga 2b) Om insatser görs beskriv kortfattat vad det 

innebär__________________________________________________________________. 

 

 

Regelbunden rengöring 

 

Fråga 3) Anser du att det under ett "normalt" arbetspass finns tillräckligt med tid för 

personalen så att de kan genomföra regelbunden rengöring i ambulanserna? 

     

kommentera______________________________________________________________. 

 

 

Fråga 4) Finns det dokumenterade rutiner för hur ambulanspersonalen ska gå till väga vid 

den dagliga regelbundna rengöringen av förar-, vårdarhytt och ambulansutrustningen? 

 Nej  

 



 
 

 

Fråga 5a) Sker en uppföljning (t.ex. i form av en checklista) av den dagliga rengöringen 

utav förar- vårdarhytt och ambulansutrustningen? 

   an   

 

 

 

5b) Om det sker en uppföljning av den dagliga rengöringen av förar- vårdarhytt och 

ambulansutrustningen, hur sker denna uppföljning?  

 

ringen blivit utförd 

till den person som har fått ett delegerat ansvar för 

detta 

 

 

utveckla_________________________________________________________________. 

 

 

Underhållsrengöring 

 

Fråga 6a) Finns utrustning att tillgå för att rengöra bår och övrig kontaminerad utrustning 

efter det att en patient har transporterats? 

 

      

 

kommentera______________________________________________________________. 

 

 

6b) Om det finns utrustning för rengöring, var finns denna utrustning? 

 

 

 

 

 

nte, utveckla 

kommentera______________________________________________________________. 

 

Storrengöring 

 

Fråga 7a) Genomförs storrengöring av ambulanserna på er ambulansstation och om ja hur 

ofta förekommer storrengöring?  

 

gång per månad eller oftare 

 

 



 
 

 

beskriv__________________________________________________________________. 

 

kommentera_____________________________________________________________. 

 

 

7b) Hur sker uppföljning av de storrengöringar som genomförs? 

 

 

 

 

 annat sätt, beskriv_____________________________________________________. 

 

 

Utveckling av hygienarbetet på er station 

 

Fråga 8a) Har någon av ambulanspersonalen eller annan person inom er verksamhet 

tilldelats ett specifikt ansvar för att bevaka hygienhanteringen och hygienutveckling inom 

er ambulansverksamhet? 

  

 

utveckla_________________________________________________________________. 

 

 

8b) Om ja, beskriv kortfattat vad detta ansvar 

innebär__________________________________________________________________. 

 

 

Fråga 9) Vad görs för att förbättra och vidareutveckla hygienarbetet inom er 

ambulansverksamhet?______________________________________________________. 

 

 

Fråga 10a) Har personalen erbjudits utbildning i hygien inom er ambulansverksamhet? 

 

 

 utveckla 

kommentera______________________________________________________________. 

 

 

10b) När genomfördes sådana utbildningsinsatser senast? 

  –5 år sedan  

 

 

Fråga 11) Finns det någon person/personal som har hand om hygienfrågor som ni kan 

vända er till i ambulansverksamheten?  

   

________________________________________________________. 



 
 

 

, utveckla kommentar______________________________________________. 

 

 

Fråga 12) Om ni har lokala riktlinjer för invändig rengöring av ambulanserna vilka inte 

kunnat framföras i enkätfrågorna ges möjlighet att beskriva dessa nedan 

 

Rengöring efter patienttransport______________________________________________. 

Större rengöring___________________________________________________________.  

Annan rengöring___________________________________________________________. 

 

 

Enkäten är nu besvarad och skickas vidare för sammanställning genom att du gör en 

markering i nedanstående ruta. Inga förändringar utav dina svar kan genomföras efter när 

du fyllt i denna ruta.  

  

Magisteruppsatsen beräknas vara färdig under året och kommer eventuellt att publiceras i 

en nationell databas för examensarbeten. Studien kan därefter eventuellt även ligga som 

grund för fortsatt vetenskapligt arbete vilken kan publiceras i en vetenskaplig tidskrift. 

Resultatet av denna studie går även att erhållas via Sophiahemmets högskola eller genom 

förfrågan till ansvariga personer för studien.  

 

Det är vår förhoppning att de resultat som framkommer i studien även kommer att kunna 

vara intressanta och komma till användning hos er som medverkar i studien. Uppgifterna 

skulle kunna användas för att utveckla och kvalitetssäkra hygienrutiner i den prehospitala 

verksamheten. 
 

Har du frågor rörande undersökningen är du välkommen att kontakta någon av oss eller vår 

handledare.  

 

Vi vill tacka dig för din medverkan. Med vänliga hälsningar från oss som är ansvariga för 

studien:  

 

Roland Forsberg       Isak Thaning    
Tel: 018-504808  Mobiltel: 070-3082148  

E-postadress:    E-postadress: 
rforsberg@spray.se  thaning2@home.se 
 

Handledare:Anna Hansson,    

Sophiahemmets högskola i Stockholm.    

Arbetstelefon: 08-406 29 73, 0700-038 244  

Mobiltelefon: 0739-084 627   
E-postadress:  
anna.hansson@sophiahemmethogskola.se     
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Enkät till personal 

 

Webbenkät med beröring om den Prehospitala hygienen  

 
Forskningspersonsinformation 

Bakgrund och syfte: Vi heter Roland Forsberg och Isak Thaning och studerar 

omvårdnadsvetenskap/magisterutbildningen vid Sophiahemmet Högskola. I 

examensarbetet, omfattande 15 högskolepoäng, har vi valt att studera prehospitala 

hygienrutiner. Det har återkommande riktats uppmärksamhet mot de problem som finns 

med vårdrelaterade infektioner inom hälso- och sjukvård. Ett av de problem som bidrar till 

att aktualisera hygienfrågan rör det ökade hotet med multiresistenta bakterier. Bra 

hygienrutiner utgör en viktig del inom såväl en väl fungerande ambulanssjukvård som 

övrig sjukvård. Syftet är att belysa följsamhet till basala hygienrutiner samt  

ambulansstationernas rengöringsrutiner av sjukvårdsutrymmet i ambulansen.  

 

Förfrågan om deltagande. Vi vänder oss till dig med en fråga om du vill medverka i 

denna studie eftersom du har goda kunskaper i hur er verksamhet på ambulansstationen 

fungerar. Med din hjälp kan vi få ökad kunskap i hygienfrågor.  

 

Utförandet av studien. Studien kommer att genomföras med hjälp av denna webbenkät. 

Du kommer att få ett antal frågor att ta ställning till och vi ber dig svara genom att markera 

ett av de förutbestämda svarsalternativen eller redogöra för svaret i löpande text. Enkäten 

beräknas ta ca 10–15 minuter att fylla i. Den besvarade enkäten skickas tillbaka efter att du 

markerat dig färdig med besvarandet eller svarstiden löpt ut. Därefter kommer innehållet 

att sammanställas och analyseras inför magisteruppsatsen. 

 

Vill du inte delta i denna undersökning ber vi dig markera detta genom att fylla i rutan 

därefter kommer inga påminnelser att skickas till dig.  

Jag önskar inte delta i denna webbenkät 

 

Hantering av data och sekretess. I den färdiga uppsatsen kommer inga personuppgifter 

att användas. Ditt namn och dina svar kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta 

del av dem. Eventuellt kan citat användas, men dessa kommer inte kunna kopplas till 

någon person. Ansvaret för dina personuppgifter vilar på Sophiahemmets högskola i 

Stockholm och skyddas av personuppgiftslagen (1998:204). Tidsmässig tillgänglighet 

kommer att följa Sophiahemmets gällande rutiner.  
 

Frivillighet. Deltagandet i denna studie är helt frivilligt och de medverkande kan när som 

helst, utan särskild förklaring, avbryta sin delaktighet i studien. De uppgifter som tidigare 

lämnats till studien kan efter kontakt med någon av de ansvariga avlägsnas om så önskas. 

Det utgår ingen ersättning för deltagande i studien. Vi är därför mycket intresserade av få 

genomföra studien vid er ambulansstation.  

 

 
Stockholm 2011-02-16 

 



 
 

 

För att underlätta förståelsen av vad som avses i de olika frågorna ges inledningsvis några 

definitioner av begrepp som används i enkäten. 

 

Med regelbunden rengöring av utrustning och apparatur avses att rengöringen bör ske vid 

minst ett tillfälle varje dag. Desinfektionsmedel behöver inte användas när denna städning 

utförs om inte ytorna varit i kontakt med patients kroppsvätskor. 

 

Med underhållsrengöring avses den rengöring som utförs mellan patienttransporter. 

 

Med storrengöring avses städning där lös inredning tas bort så att det även är möjligt att 

rengöra i små och trånga skrymslen. 

 

Med hygienansvar åsyftas att en person specifikt har getts ett utökat ansvar för att bevaka 

hygienrelaterade frågor på ambulansstationen.  

 

Fråga 1) Vem är din arbetsgivare? 

   

 

BASALHYGIEN 
 

Handhygien 

 

1. Använder du klocka och/eller smycken på handled vid patientkontakt? 

 

     

 

 

2. Använder du ring vid patientkontakt? 

 

     

 

 

3. Använder du handdesinfektionsmedel före och/efter patientkontakt? 

OBS svara i båda kolumnerna!  

 

Före patientkontakt   Efter patientkontakt 

    

    

    

    

    

 
 

  



 
 

 

Skyddsklädsel och skyddshandskar  

 

Fråga 2) Använder du klocka och/eller smycken på handled vid patientkontakt? 

 

     

 

Fråga 3) Använder du ring vid patientkontakt? 

     

 

Fråga 4a) Använder du handdesinfektionsmedel före patientkontakt? 

 Oftast    

 

Fråga 4b) Använder du handdesinfektionsmedel efter patientkontakt? 

     

 

Fråga 5a) Desinfekterar du händerna före användning av handskar? 

    g 

 

Fråga 5b) Desinfekterar du händerna efter användning av handskar? 

     

 

Fråga 6) Jag använder handskar vid patientkontakt där avföring, urin, uppkastningar, blod 

eller annan kroppsvätska upptäckts 

 t    

 

Fråga 7) Finns det engångsförkläde av plast eller liknande i ambulansen? 

     

 

kommentera_________________________________________________________. 

 

Arbetskläder 

 

Fråga 8) Använder du engångsförkläde av plast eller liknande när det finns risk att dina 

arbetskläder riskerar att komma i kontakt med patientens kroppsvätskor? 

 

 

  

 

 

 

nedan_______________________________________________________________. 

 

 

  



 
 

 

Fråga 9a) Använder du korta eller långa ärmar på dina arbetskläder? 

 

     

 

b) Om annat, redogör för dit val av ärmlängd på 

arbetströjan___________________________________________________________. 

 

 

 

Fråga 10) Byter du arbetskläder efter varje arbetspass? Ibland blir arbetskläderna 

nedsmutsade och behöver bytas så fort möjlighet ges, bortse från dessa tillfällen när du 

besvarar denna fråga 

 

     

 

Ambulansrengöring av vårdarskåp och förarhytt 

 

Regelbunden rengöring 

 

Fråga 11) Under ett ”normalt” arbetspass, anser ni er ha tid med den regelbundna 

städningen och rengöringen av ambulansen? 

 

     

 

 

Fråga 12a) Finns det nedskrivna rutiner för hur ni rengör kontaminerad ambulansutrustning 

vid den dagliga regelbundna rengöringen?  

 

   

 

12b) Hur sker uppföljningen av att detta har genomförts?  

 

till den person som har fått ett delegerat ansvar för 

detta  

 

beskriv,_______________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

Underhållsstädning 

 

Fråga 13a) När ni transporterat en patient finns det utrustning för att rengöra bår och övrig 

kontaminerad utrustning 

 

     

 

 

13b) Om det finns utrustning, var finns denna utrustning? 

I ambulansen. 

ambulansen 

 

 

beskriv________________________________________________________. 

 

Fråga 14) När ni transporterat en patient, rengörs båren efter uppdraget? 

 

   llan  

 

Fråga 15) Byts patientfilten efter patienttransporten? 

 

     

 

Storrengöring 

 

Fråga 16a) Genomförs storrengöring av ambulanserna på er ambulansstation och om ja hur 

ofta förekommer storrengöring? 

kommer ej 

 

 

 

 

beskriv___________________________________________________________. 

 

 

16b) Hur sker uppföljning av de storrengöringar som genomförs?  

 

 

 

 

beskriv__________________________________________________________. 

 

 

  



 
 

 

Utveckling av hygienarbetet på er station 

 

Fråga 17a) Har du eller annan person inom er verksamhet tilldelats ett specifikt ansvar för 

att bevaka hanteringen av hygien inom er ambulansverksamhet? 

 

   Vet inte 

 

Om ja, beskriv kortfattat vad detta ansvar innebär 

________________________________________________________________. 

 

 

Fråga 18) Vad görs för att förbättra och vidareutveckla hygienarbetet inom er 

ambulansverksamhet? 

 

 du vet beskriv 

nedan___________________________________________________________. 

 

 

Fråga 19a) Har du erbjudits utbildning i hygien inom er ambulansverksamhet? 

   

 

b) När tog du del i sådan utbildning senast? 

 

2–5 år sedan 

 

 

 

 

Fråga 20) Om ni har lokala riktlinjer för invändig rengöring av ambulanserna vilka inte 

kunnat framföras i enkätfrågorna ges möjlighet att beskriva dessa nedan 

Rengöring efter patienttransport_____________________________________________. 

Större rengöring__________________________________________________________. 

Annan rengöring__________________________________________________________. 

 

 

  



 
 

 

Enkäten är nu besvarad och skickas vidare för sammanställning genom att du gör en 

markering i nedanstående ruta. Inga förändringar utav dina svar kan genomföras efter när 

du fyllt i denna ruta.  

 

Magisteruppsatsen beräknas vara färdig under året och kommer eventuellt att publiceras i 

en nationell databas för examensarbeten. Studien kan därefter eventuellt även ligga som 

grund för fortsatt vetenskapligt arbete vilken kan publiceras i en vetenskaplig tidskrift. 

Resultatet av denna studie går även att erhållas via Sophiahemmets högskola eller genom 

förfrågan till ansvariga personer för studien.  

 

Det är vår förhoppning att de resultat som framkommer i studien även kommer att kunna 

vara intressanta och komma till användning hos er som medverkar i studien. Uppgifterna 

skulle kunna användas för att utveckla och kvalitetssäkra hygienrutiner i den prehospitala 

verksamheten. 
 

Har du frågor rörande undersökningen är du välkommen att kontakta någon av oss eller vår 

handledare.  

 

Vi vill tacka dig för din medverkan. Med vänliga hälsningar från oss som är ansvariga för 

studien:  

 

Roland Forsberg       Isak Thaning    
Tel: 018–504808  Mobiltel: 070–3082148  

E-postadress:    E-postadress: 
rforsberg@spray.se  thaning2@home.se 
 

Handledare:Anna Hansson,    

Sophiahemmets högskola i Stockholm.    

Arbetstelefon: 08–406 29 73, 0700–038 244  

Mobiltelefon: 0739–084 627   
E-postadress:  
anna.hansson@sophiahemmethogskola.se     
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Bilaga II 

Forskningspersonsinformation 

Prehospital hygien 

 
Till verksamhetschef    Stockholm 2011-02-16 

 

 

Bakgrund och syfte: Vi heter Roland Forsberg och Isak Thaning och studerar 

omvårdnadsvetenskap/magisterutbildningen vid Sophiahemmet Högskola. I 

examensarbetet, omfattande 15 högskolepoäng, har vi valt att studera prehospitala 

hygienrutiner. Det har återkommande riktats uppmärksamhet mot de problem som finns 

med vårdrelaterade infektioner inom hälso- och sjukvård. Ett av de problem som bidrar till 

att aktualisera hygienfrågan rör det ökade hotet med multiresistenta bakterier. Bra 

hygienrutiner utgör en viktig del inom såväl en väl fungerande ambulanssjukvård som 

övrig sjukvård. Syftet är att belysa följsamhet till basala hygienrutiner samt ambulans 

stationernas rengöringsrutiner av sjukvårdsutrymmet i ambulansen.  

 

Förfrågan om deltagande. Vi vänder oss till dig med en fråga om du vill medverka i 

denna studie eftersom du har goda kunskaper i hur er verksamhet på ambulansstationen 

fungerar. Med din hjälp kan vi få ökad kunskap i hygienfrågor.  

 

Utförandet av studien. Studien kommer att genomföras med hjälp av en webbenkät. 

Webbenkäten får ett löpnummer för att det ska vara möjligt att kunna skicka en eventuell 

påminnelse. Den besvarade enkäten skickas tillbaka via en länk. Du kommer att få ett antal 

frågor att ta ställning till och vi ber dig svara genom att markera ett av de förutbestämda 

svarsalternativen eller redogöra för svaret i löpande text. Enkäten beräknas ta ca 10–15 

minuter att fylla i. När enkäterna är insamlade kommer innehållet att analyseras och 

sammanställas inför magisteruppsatsen. 

 

Magisteruppsatsen beräknas vara färdig under året och kommer eventuellt att publiceras i 

en nationell databas för examensarbeten. Studien kan därefter eventuellt även ligga som 

grund för fortsatt vetenskapligt arbete vilken kan publiceras i en vetenskaplig tidskrift. 

Resultatet av denna studie går även att erhållas via Sophiahemmets högskola eller genom 

förfrågan till ansvariga personer för studien.  

 

Det är vår förhoppning att de resultat som framkommer i studien även kommer att kunna 

vara intressanta och komma till användning hos er som medverkar i studien. Uppgifterna 

skulle kunna användas för att utveckla och kvalitetssäkra hygienrutiner i den prehospitala 

verksamheten.  

 

Hantering av data och sekretess. I den färdiga uppsatsen kommer inga personuppgifter 

att användas. Ditt namn och dina svar kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta 

del av dem. Eventuellt kan citat användas, men dessa kommer inte kunna kopplas till 

någon person. Ansvaret för dina personuppgifter vilar på Sophiahemmets högskola i 

Stockholm och skyddas av personuppgiftslagen (1998:204). Tidsmässig tillgänglighet 

kommer att följa Sophiahemmets gällande rutiner.  

 



 
 

 

Frivillighet. Deltagandet i denna studie är helt frivilligt och de medverkande kan när som 

helst, utan särskild förklaring, avbryta sin delaktighet i studien. De uppgifter som tidigare 

lämnats till studien kan efter kontakt med någon av de ansvariga avlägsnas om så önskas. 

Det utgår ingen ersättning för deltagande i studien. Vi är därför mycket intresserade av få 

genomföra studien vid er ambulansstation.  

 

Om du godkänner att studien genomförs vid ambulansstationen, är vi tacksamma för din 

underskrift av denna bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om du känner 

dig tveksam till att studien genomförs vid er ambulansstationär är vi tacksamma om du 

informerar oss om detta.  

 

Har du frågor rörande undersökningen är du välkommen att kontakta någon av oss eller vår 

handledare.  

 

Med vänliga hälsningar från oss som är ansvariga för studien:  

 

Roland Forsberg  Isak Thaning    

Tel: 018–504808  Mobiltel: 070–3082148  

E-postadress:    E-postadress: 

rforsberg@spray.se  thaning2@home.se 

 

    

   

Handledare: Anna Hansson,   Verksamhetschefs eller stationschefs 

Sophiahemmets högskola i Stockholm.   underskrift  

Arbetstelefon: 08-406 29 73, 0700-038 244  

Mobiltelefon: 0739-084 627                               __________________________ 

E-postadress:  

anna.hansson@sophiahemmethogskola.se   

  

     

 

 

 

  

mailto:rforsberg@spray.se
mailto:thaning2@home.se
mailto:anna.hansson@sophiahemmethogskola.se


 
 

 

Bilaga III 

Forskningspersonsinformation 

Prehospital hygien 
 

Till Studiedeltagaren    Stockholm 2011 

NN 

XX kliniken, XX sjukhuset 

Bakgrund och syfte: Vi heter Roland Forsberg och Isak Thaning och studerar 

omvårdnadsvetenskap/magisterutbildningen vid Sophiahemmet Högskola. I 

examensarbetet, omfattande 15 högskolepoäng, har vi valt att studera prehospitala 

hygienrutiner. 

Det har återkommande riktats uppmärksamhet mot de problem som finns med 

vårdrelaterade infektioner inom hälso- och sjukvård. Ett av de problem som bidrar till att 

aktualisera hygienfrågan rör det ökade hotet med multiresistenta bakterier. Bra 

hygienrutiner utgör en viktig del inom såväl en väl fungerande ambulanssjukvård som 

inom övrig sjukvård. Syftet är att belysa följsamhet till basala hygienrutiner samt 

ambulansstationernas rengöringsrutiner av sjukvårdsutrymmet i ambulansen.  

 

Förfrågan om deltagande. Vi vänder oss till dig med en fråga om du vill medverka i 

denna studie eftersom du arbetar med vården av patienter i ambulans och torde ha god 

kunskap om de frågor som vi avser att få belysta inom ramen för undersökningen.  

 

Utförandet av studien. Studien kommer att genomföras genom en webbenkät. Enkäten får 

ett löpnummer för att det ska vara möjligt att kunna skicka en eventuell påminnelse. Den 

besvarade enkäten skickas tillbaka via en länk. Du kommer att få ett antal frågor att ta 

ställning till och vi ber dig svara genom att markera ett av de förutbestämda 

svarsalternativen eller redogöra för svaret i löpande text. Enkäten beräknas ta ca 10-15 

minuter att fylla i. När enkäterna är insamlade kommer innehållet analyseras och 

sammanställas inför magisteruppsatsen. 

 

Magisteruppsatsen beräknas vara färdig under året och kommer eventuellt att publiceras i 

en nationell databas för examensarbeten. Studien kan därefter eventuellt även ligga som 

grund för fortsatt vetenskapligt arbete vilken kan publiceras i en vetenskaplig tidskrift. 

Resultatet av denna studie går även att erhållas via Sophiahemmets högskola eller genom 

förfrågan till ansvariga personer för studien.  

 

Det är vår förhoppning att de resultat som framkommer i studien även kommer att kunna 

vara intressanta och komma till användning hos er som medverkar i studien. Uppgifterna 

skulle kunna användas för att utveckla och kvalitetssäkra hygienrutiner i den prehospitala 

verksamheten.  



 
 

 

Hantering av data och sekretess. I den färdiga uppsatsen kommer inga personuppgifter 

att användas. Ditt namn och dina svar kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta 

del av dem. Eventuellt kan citat användas, men dessa kommer inte kunna kopplas till 

någon person. Ansvaret för dina personuppgifter vilar på Sophiahemmets högskola i 

Stockholm och skyddas av personuppgiftslagen (1998:204). Tidsmässig tillgänglighet 

kommer att följa Sophiahemmets gällande rutiner.  

 

Frivillighet. Deltagandet i denna studie är helt frivilligt och de medverkande kan när som 

helst, utan särskild förklaring, avbryta sin delaktighet i studien. De uppgifter som tidigare 

lämnats till studien kan efter kontakt med någon av de ansvariga avlägsnas om så önskas. 

Det utgår ingen ersättning för deltagande i studien. Vi är därför mycket intresserade av få 

genomföra studien vid er ambulansstation.  

 

 

Har du frågor rörande undersökningen är du välkommen att kontakta någon av oss eller vår 

handledare.  

Med vänliga hälsningar från oss som är ansvariga för studien:  

 

Roland Forsberg       Isak Thaning    

Tel: 018-504808  Mobiltel: 070-3082148  

E-postadress:    E-postadress: 

rforsberg@spray.se  thaning2@home.se 

 

    

   

Handledare: Anna Hansson,    

Sophiahemmets högskola i Stockholm.    

Arbetstelefon: 08-406 29 73, 0700-038 244  

Mobiltelefon: 0739-084 627   

E-postadress:  

anna.hansson@sophiahemmethogskola.se 
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