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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   
 

Sedan 1800-talet har handhygienens betydelse för att minska smittspridningen mellan 

patienter i sjukvården varit känd. Idag finns rutiner och föreskrifter för hur sjuksköterskan 

ska arbeta på ett vårdhygieniskt sätt, för att minska smittspridningen mellan patienterna 

som sker via sjuksköterskans händer. Vid bristande följsamhet gällande handhygienrutiner 

ökar risken för vårdrelaterade infektioner, som i sin tur leder till ökat lidande för patienten 

och ökade kostnader för sjukvården. En tredjedel av vårdrelaterade infektioner går att 

förebygga. Trots det insjuknar tio procent av patienterna i akutsjukvården i en 

vårdrelaterad infektion i Sverige. 

 

Syfte  
 

Syftet var att beskriva följsamheten samt attityder till rutiner kring handhygien hos hälso- 

och sjukvårdspersonal i slutenvården. 

 

Metod  
 

Arbetet är utformat som en litteraturöversikt med strävan efter systematik. I arbetet har 15 

granskade artiklar inkluderats från databaserna Cinahl och PubMed. Artiklar var peer 

reviewed och godkända av en etisk kommitté. 

 

Resultat 
 

Följsamheten till hygienrutinerna var genomgående låg. Subjektiva åsikter och attityder 

hos sjuksköterskan och flertalet faktorer påverkade följsamheten. De mest betydande 

faktorerna var hög arbetsbelastning och tidsbrist. Hygienprogram var en betydande faktor 

som förbättrade följsamheten till hygienrutinerna. 

 

Slutsats 
 

Förbättrad kunskap, kontinuerligt arbete med attityder och tydliga förebilder behövs för en 

ökad följsamhet. Ett kontinuerligt arbete med hygienrutiner förbättrar följsamheten, 

exempelvis genom ett hygienprogram. Därför bör ett hygienprogram ständigt vara aktivt på 

vårdavdelningar. 

 

 

Nyckelord: Följsamhet, attityder, handhygien, vårdrelaterade infektioner, smittspridning. 
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BEGREPP 

Attityder 

Definieras som inställning, mentalitet, förhållningssätt, handlingssätt, ställningstagande 

och handlingsberedskap. Attityder till hygienrutiner innebär vilken inställning och vilket 

förhållningssätt sjukvårdspersonalen har till hygienrutinerna.  

 

Följsamhet 

Ett begrepp på hur väl en grupp människor rättar sig efter en bestämmelse.  

 

Gastroenterit 

Är infektion som sker i mag- och tarmkanalen och yttrar sig i diarré och/eller kräkningar. 

Vanligaste orsaken är bakterier eller virus. 

 

Mikroorganism  

En- eller flercellig organism som inte är synlig med blotta ögat och vars uppbyggnad gör 

det möjligt för självständigt liv. 

 

Multiresistenta bakterier 

Multiresistenta bakterier är bakterier som utvecklar resistens mot flera olika sorters 

antibiotika. 

 

Vårdhygien 

Vårdhygien innebär sätt att arbeta för att kunna förebygga vårdrelaterade infektioner samt 

smittspridning mellan patienter och personal. 

 

Vårdrelaterade infektioner  

Vårdrelaterade infektioner är infektioner som förvärvas på sjukhus eller annan 

vårdinrättning såsom tandläkarmottagning, annan vårdmottagning eller boende. 
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INLEDNING 

I dagens hälso- och sjukvård ställs personalen inför allt högre krav på effektivare vård, 

både kostnadsmässigt och tidsmässigt, samtidigt som kraven på kvalitet ökar. Idag möter 

sjuksköterskor en hög arbetsbelastning med ökande arbetsuppgifter och ansvar för ett stort 

antal patienter. Dessutom vårdas patienterna ofta trångt och överbeläggningar är mer regel 

än undantag, vilket ökar risken för vårdrelaterade infektioner som är en av de största 

utmaningarna (Melhus, 2010). Samtidigt möter samhället en framtid med konsekvenser av 

en överkonsumtion av antibiotika, vilket leder till ökad förekomst av multiresistenta 

bakterier, både globalt och lokalt (Andreassen, Fjellet, Haegeland, Wilhelmsen & 

Stubberud, 2011).  

 

I sjukvården har handhygien ett preventivt syfte att minska smittspridning vilket leder till 

minskad sjuklighet och färre dödsfall. Bristande följsamhet av handhygien är ett hot mot 

folkhälsan och leder till fler fall av vårdrelaterade infektioner. Trots goda kunskaper och 

flera år av utvecklade riktlinjer gällande god handhygien är bristande följsamhet till 

riktlinjer ett globalt problem. Handhygien är en primär prevention för undvikande av 

sjukvårdsrelaterade infektioner, där låg följsamhet kan leda till försvårade 

sjukdomstillstånd och död (Erasmus et al., 2011). Vidare påpekar Pittet (2001) att en 

tredjedel av alla vårdrelaterade infektioner kan förebyggas.  

 

Betydelsen av rena händer i samband med minskad smittspridning uppdagades i mitten av 

1800-talet när Ignaz Semmelweis kunde påvisa att läkarna tog med sig patogena 

mikroorganismer från lik till patienter vilket i många fall ledde till dödsfall (World Health 

Organization [WHO], 2009). WHO har startat ett projekt, Clean care is safer care som 

syftar till att uppmärksamma hur rena våra händer bör vara och dess betydelse för 

sjukvården. I projektet har den 5 maj utsetts till handhygienens dag, för att 

medvetandegöra handhygienens betydelse över världen (a.a).  

 

Under vår utbildning har vi observerat bristande följsamhet till handhygienrutiner hos 

hälso- och sjukvårdspersonal. Somliga tror att de gör på rätt sätt, en del förnekar 

hygienrutinernas betydelse för smittspridningen, och några följer dem inte av andra 

anledningar, exempelvis vid stress och upplevelse av tidsbrist. 

 

BAKGRUND 

Handhygien i historien 

Ignaz Semmelweis (1818-1865) var läkare med specialistkunskap inom obstetrik som 

innebär läran om förlossningskonst och arbetade på en förlossningsklinik i Wien. På 

sjukhuset fanns två förlossningskliniker varav den ena hade högre mödradödlighet i 

barnsängsfeber (Boyce & Pittet, 2002; Ataman, Vatanoğlu- Lutz & Yıldırım, 2013). Detta 

ledde till att de flesta kvinnorna ville föda på kliniken med lägst mödradödlighet. Om det 

var fullt valde de hellre att föda hemma. Färre kvinnor blev sjuka när de födde i hemmet, 

vilket förvånade Semmelweis som ansåg att siffrorna borde vara likvärdiga och påbörjade 

sin studie (Ataman et al., 2013). 

 

Semmelweis jämförde de båda klinikerna, och den största skillnaden han identifierade var 

att den ena kliniken bemannades av läkare och den andra av barnmorskor. Läkarna 

arbetade både med obduktioner och förlossningar, medan barnmorskorna enbart arbetade 
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med förlossningar. Semmelweis kunde då påvisa att läkarna överförde patogena 

mikroorganismer från liken till de födande mammorna via sina händer. Dessa 

mikroorganismer gjorde att mammorna insjuknade och dog i barnsängsfeber (Ataman et 

al., 2013). Boyce och Pittet (2002) skriver att Semmelweis upptäckte att dödligheten skulle 

minska om läkarna tvättade händerna samt rengjorde dem med klorlösning mellan 

patientkontakterna. Ataman et al. (2013) belyser att hans upptäckt kunde bevisas men han 

blev aldrig erkänd av sina kollegor. 

 

Florence Nightingale (1820-1910) är också en central person i utvecklandet av vårdhygien. 

Hon uppmärksammade vikten av renlighet i patientsalar samt vid patientkontakt, som 

ifrågasattes av hennes kollegor (Melhus, 2010). Under Krimkriget var Nightingales insats 

för sjukvården av stor betydelse. Nightingale såg till att patienternas sängar inte stod för 

nära varandra, att överbeläggningarna minskade, och belyste vikten av den personliga 

hygienen. Hennes metoder visade snabbt resultat, genom sjunkande dödssiffror och 

minskad smittspridning (Melhus, 2010; Larson, 1989). Vid hemkomsten från kriget tog 

hon med sig sina kunskaper och förde dem vidare till sina studenter samt fortsatte att 

studera ämnet. Trots bristen på kunskap om mikroorganismer och smittvägar såg 

Nightingale behovet av renlighet i sjukvården redan på sin tid (Melhus, 2010). 

 

Smittvägar och smittspridning 

Överföring av smittsamma sjukdomar mellan människor kan ske på olika sätt och vid olika 

tillfällen i vardagen. Den som bär på smittsamma organismer kan överföra ämnen genom 

direkt kroppslig kontakt, så kallad direkt kontaktsmitta. Överföring av mikroorganismer 

mellan individer via en typ av mellanhand, exempelvis ett dörrhandtag, kallas indirekt 

kontaktsmitta. Nysningar är en typ av droppsmitta, vilket genererar stora droppar i luften 

som kan träffa mottagare. Dropparna kan även förorena föremål vilket kan smitta nästa 

individ som vidrör föremålet, det vill säga en indirekt droppkontaktsmitta. Även luftburen 

smitta innebär att smittöverföringen sker via luften, till exempel vid hostningar, där saliv 

hostas upp som sedan kan inandas av andra. Smitta som sker via blod mellan två personer 

kallas blodsmitta även stickskador innebär en risk för blodburen smittöverföring. 

Insektsburen smitta smittar människor via insekter, exempelvis malaria som smittar genom 

insektsstick (Melhus, 2010).  

 

En människa med försvagat immunförsvar löper en ökad risk att smittas och drabbas av 

vårdrelaterade infektioner. Berörda riskgrupper är äldre människor och för tidigt födda 

barn samt individer med bakomliggande sjukdomar, exempelvis diabetes. Även vissa 

behandlingar påverkar infektionsförsvaret, exempelvis antibiotikabehandling och 

cytostatikabehandling, genom att immunförsvaret försvagas och bryts ner (Socialstyrelsen, 

2006; Melhus, 2010). 

 

Smittspridning av mikroorganismer leder till ökad sjuklighet samt fler dödsfall vilket 

bidrar till en ökad belastning för både sjukhusen och samhället. Korsöverföring innebär att 

patogena mikroorganismer överförs från patient till patient via hälso- och 

sjukvårdspersonal som en direkt konsekvens av låg följsamhet till hygienrutiner (Traore, 

Hugonnet, Lübbe, Griffiths, & Pittet, 2007). Vidare beskriver Boyce och Pittet (2002) att 

en överföring av mikroorganismer först sker från patient till personal genom direkt eller 

indirekt kontakt. Därefter utförs ingen eller inkorrekt hygienprocedur av 

sjukvårdspersonal. När de kontaminerade händerna sedan kommer i direkt eller indirekt 

kontakt med en annan patient blir patienten smittad då har det skett en korsöverföring. 
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Det finns lagar och föreskrifter som reglerar hur sjuksköterskan kan minska smittspridning 

i sjukvården. I Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) stadgas i § 2 a att vården 

ska vara av god kvalitet och bedrivas med en god hygienisk standard. Socialstyrelsen har 

tagit fram föreskrifter för hur sjuksköterskan ska förhålla sig för att minska smittspridning 

vid kontakt med smittsamma ämnen (SOSFS, 2007:19). Basala hygienrutiner ska tillämpas 

för att undvika smittspridning. Sjuksköterskan ska dessutom vara extra vaksam gällande 

smittämnen om patienten har symtom som hosta, blödningar eller har infekterade sår, 

diarré eller har vårdats på sjukhus utomlands de senaste sex månaderna, då de kan vara 

bärare av multiresistenta bakterier. Om patienten har en smittsam sjukdom med ökad 

spridningsrisk ska patienten vårdas på ett enkelrum med eget badrum och får endast vistas 

på sitt rum. Rummen bör vara utrustade med ett förrum eller en luftsluss beroende på 

smittämne. Skyddskläder och andningsskydd kan behöva användas av sjuksköterskan 

beroende på vilken smittsam sjukdom patienten bär på (Melhus, 2010).  

 

Vårdrelaterade infektioner 

Vårdrelaterade infektioner, även kallat nosokomiala- och sjukhusinfektioner, är infektioner 

som patienten smittas av under sin sjukhusvistelse. De vanligaste vårdrelaterade 

infektioner är urinvägsinfektioner, övre luftvägsinfektioner, sårinfektioner (både ytliga 

sårinfektioner där ytligare vävnader är involverade och djupa där infektionen även 

involverar djupare vävnader) samt blodförgiftning (främst på grund av kärlkatetrar) 

(Andreassen et al., 2011). Dessa infektioner ger ett ökat lidande för patienterna och en 

ökad kostnad i helhet för sjukvården på grund av exempelvis längre vårdtider (Stone, 

Hasan, Quiros & Larson, 2007). Vidare beräknas en ökning av vårdtiden uppnå i snitt fyra 

dagar vilket kan skilja sig mellan sjukhus (Socialstyrelsen, 2006). Vårdrelaterade 

infektioner är den tionde vanligaste orsaken till dödsfall på sjukhus världen över (Squires 

et al., 2013) och enligt en uppskattning av Socialstyrelsen (2006) kommer cirka tio procent 

av patienter inom akutsjukvård att drabbas av minst en vårdrelaterad infektion. 

 

Beggs, Shepherd och Kerr (2009) konstaterar att god handhygien hos sjukvårdspersonal är 

den bästa åtgärden för att förebygga smittöverföring via sjukvårdspersonal. Bortsett från en 

bristande handhygien är faktorer som otillräcklig information och undervisning, 

kunskapsbrist, högt arbetstempo och stort antal människor i omlopp runt patienten några av 

de faktorer som bidrar till smittspridning av vårdrelaterade infektioner (Andreassen et al., 

2011).  

 

En annan utmaning i dagens sjukvård är bakterier som utvecklat resistens mot flera olika 

antibiotika, det vill säga multiresistenta bakterier. Det beror på en lång tids 

överkonsumtion av antibiotika (Andreassen, et al., 2011). I Sverige finns det tre 

mulitresistenta bakterier som går under smittskyddslagen, dessa är meticillin resistenta 

Staphylococcus aureus [MRSA], vancomysinresistenta Enterokocker [VRE] och extended 

spectrum betalactamase-producerande Entero-bakterier [ESBL] (Melhus, 2010). MRSA 

och VRE kan överleva i upp till 5 månader på torra ytor vid bristande städning vilket gör 

att de kan förorena sjukvårdspersonalens händer långt efter patientens utskrivning (Otter, 

Yezli & French, 2011). När bakterierna blir svårare att behandla med antibiotika krävs det 

andra metoder för att behandla infektionerna, samt att minska smittspridningen. God 

handhygien blir därmed en avgörande åtgärd i det dagliga vårdarbetet (Beggs et al., 2009; 

Rosenthal et al., 2013). Zoabi, Keness, Titler och Bisharat (2011) rapporterar vidare att 
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MRSA är en av de största orsakerna till vårdrelaterade infektioner i flertalet länder världen 

över. 

 

Kostnadseffektivitet 

Enligt Erasmus et al. (2011) är hög följsamhet till hygienrutinerna mer kostnadseffektivt, 

trots att det kan ta längre tid. Fortsättningsvis menar de att bristande handhygien leder till 

vårdrelaterade infektioner som resulterar i förlängd vårdtid som följd. Längre vårdtider 

leder dessutom till ökade vårdkostnader (a.a.). Socialstyrelsen (2006) framför att den 

genomsnittliga vårddygnskostnaden uppskattas till 7373 kronor. De vårdrelaterade 

infektionerna leder till en extra vårdkostnad på 3,7 miljarder kronor i Sverige (a.a). Längre 

vårdtider och ökade vårdkostnader blir även en konsekvens av de mer komplexa 

sjukdomstillstånd som ger ett förlängt behov av behandling och vård (Erasmus et al., 

2011). 

 

Vårdhygien i dagens sjukvård 

I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS, 2007:19, 2 §) finns rutiner och riktlinjer för 

hur sjuksköterskan ska bedriva en säker vård ur en patientsäker vård och att minska 

smittspridning, så kallade basala hygienrutiner. Begreppet basala hygienrutiner är ett 

välanvänt begrepp både inom sjuksköterskeutbildningen liksom i sjukvården. Dessa rutiner 

ska minska antalet vårdrelaterade infektioner. Föreskrifterna för hur hygienrutinerna ska 

tillämpas lyder enligt följande:  

 

 Arbetskläderna ska ha korta ärmar.  

 Arbetskläderna ska bytas dagligen, eller vid behov oftare. 

 Händerna och underarmarna ska vara fria från armbandsur och smycken. 

 Händerna ska desinfekteras med ett alkoholbaserat handdesinfektionsmedel, eller 

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

direktkontakt med en patient. 

 Händerna ska desinfekteras både före och efter användning av handskar.  

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

de desinfekteras. 

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

flytande tvål före desinfektion. 

 Händer som har tvättats ska vara torra innan de desinfekteras. 

 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. 

 Skyddshandskar för engångsbruk ska användas vid kontakt med eller risk för 

kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material. 

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

olika arbetsmoment.  

 

Pittet (2001) fann att knappt hälften av all sjukvårdspersonal följer hygienrutinerna korrekt. 

En åtgärd för att minska smittspridning är användande av desinfektionsmedel som i regel 

innehåller 70 procent etanol tillsammans med återfettande medel. Desinfektionsmedel ska 

användas vid kontakt med patienter och hantering av mat och läkemedel. Bär 

sjukvårdspersonalen smycken på händerna blir de aldrig fria från mikroorganismer, trots 

användning av desinfektionsmedel, på grund av att bakterier ansamlas kring smycken 
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(Melhus, 2010). Det finns speciella tekniker för utförande av handhygienen vilket har 

skapats för att förbättra utförandets resultat, då det är lätt att missa vissa ställen. En till fyra 

milliliter desinfektionsmedel ska gnuggas i handflatorna, på handryggen, mellan fingrarna 

utan att missa tummen, fingertopparna samt handlederna och ska lufttorka tills händerna 

känns torra (Melhus, 2010) som Gould och Drey (2008) beskriver som Ayliffes 

sexstegsteknik.  

 

Händer som är synligt förorenade eller om ett moment som kräver handtvättning är utfört 

ska handtvättningen utföras med tvål och vatten för att därefter desinficeras. Desinficering 

av händer ska även ske innan handskar tas på och efter de tas av. Handskar ska användas 

vid risk för kontakt med kroppsvätskor, såsom blod, sekret, urin och ryggmärgsvätska, på 

grund av att det kan innehålla rikligt med mikroorganismer. Det är viktigt att handskarna 

kasseras efter ett utfört moment, då handskarna blir kontaminerade i arbetet (Melhus, 

2010). Pittet, Dharan Touveneau, Sauvan och Perneger (1999) menar att användandet av 

handskar kan bringa en falsk känsla av trygghet hos sjukvårdspersonalen vilket kan leda 

till bristande följsamhet till hygienrutiner. Det vill säga, att handskarna inte byts mellan 

olika moment och kontakt med olika patienter, samt att händerna inte desinficeras innan 

och efter användande av handskar.  

 

Sjuksköterskans roll och hygienrutiners betydelse för omvårdnad 

Omvårdnad är både ett akademiskt ämne och ett yrkesområde. Rent praktiskt innebär 

omvårdnad på vilket sätt sjuksköterskan tar hand om patienten, samt vilka etiska 

värderingar, livsvärldsperspektiv och synsätt som ligger till grund för vårdandet. Som 

akademiskt ämne bygger omvårdnaden på vetenskapliga, evidensbaserade kunskaper, som 

sjuksköterskor intresserat sig för och studerat genom historien. Det har identifierats fyra 

utmärkande drag som genomsyrar begreppet omvårdnad: humanvetenskapligt fokus, 

omsorgstradition, praktisk inriktning och hälsoorientering. Omvårdnaden skiljer sig från 

det medicinska synsättet genom synen på människan. Där människans helhet bildar något 

större än delarna, synsätt kallas holistiskt. Sjuksköterskan arbetar med att guida patienterna 

till en positiv upplevelse av hälsa, samt ge dem kunskap och metoder att kunna hantera sin 

sjukdom i vardagen. Omvårdnad kan även innebära att stödja patienten i det dagliga livet, 

vilket kan innebära att patienten får hjälp med dagliga göromål samt stöd med att bibehålla 

god hygien och tillfredsställande måltidsintag (Jakobsson & Lützén, 2009).  

 

Sjuksköterskan använder sina händer som verktyg i det dagliga arbetet för att delta i 

omvårdnaden, exempelvis vid blodtrycksmätning och blodprovstagning. Sjuksköterskans 

händer kommer dagligen i kontakt med flera olika patienter samt föremål som tillhör 

patienterna och smittspridning kan enkelt ske om sjuksköterskan inte är noggrann med 

handhygienen (Melhus, 2010). 

 

Vissa riskfaktorer har identifierats bidra till minskad följsamhet av handhygien, bland 

annat symtom som torra och spruckna händer. Hudirritationer, torr hy och hudskador är 

vanligt förekommande hos sjukvårdspersonal på grund av medel som används för att 

avlägsna mikroorganismer, det vill säga tvål, vatten och desinfektionsmedel. Produkterna 

kan även förstöra händernas naturliga bakterieflora, vilket medför en ökad förekomst av 

mikroorganismer (WHO, 2009) som enligt Boyce och Pittet (2002) förklarar ger en ökad 

förekomst av stafylokocker och gramnegativa bakterier på händerna. Även handskar kan 

leda till liknande hudproblem (Melhus, 2010). 
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Socialstyrelsen (2005) anger i kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska att 

sjuksköterskan ska arbeta utifrån ett etiskt förhållningssätt som har utvecklats med 

utgångspunkt i International Council of nurses [ICN] (2005) etiska kod. Koden handlar om 

sjuksköterskans ansvarsområden som innefattar att sjuksköterskan ska främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande. Socialstyrelsen (2005) beskriver 

vidare att det etiska förhållningssättet bör utgå från en humanistisk värdegrund samt 

ombesörja patientens autonomi, integritet och värdighet och kräver en helhetssyn av 

patienten. Sjuksköterskan ska kunna tillämpa sina kunskaper i omvårdnad och medicinsk 

vetenskap samt leda omvårdnadsarbetet och ha förmåga att kommunicera och undervisa 

patienten på ett adekvat sätt. Forskning, utveckling och utbildning hör också till 

sjuksköterskans arbetsområde där ett kritiskt förhållningssätt är centralt för att kunna 

utveckla verksamheten och alltid bedriva en säker omvårdnad enligt den senaste 

forskningen. För att bedriva ett utvecklingsarbete i vårdhygien har många avdelningar ett 

eller flera hygienombud som arbetar med att upprätthålla en god vårdhygien på 

avdelningen samt att uppmärksamma personalen om vad hygienrutinerna innebär och hur 

de efterföljs (a.a). 

 

Problemformulering 

I hälso- sjukvården krävs noggrann följsamhet av basala hygienrutiner, för att minska 

smittspridning. En hög följsamhet till hygienrutiner kan vara en livsavgörande åtgärd i 

sjukvården för att kunna bedriva en säker vård, samt för att minska kostnaderna för vården. 

Bristande följsamhet till hygienrutiner riskerar att äventyra patientsäkerheten genom en 

ökad risk att smitta sprids mellan patienter. En del tror att de gör på rätt sätt samtidigt som 

vissa åsidosätter handhygienrutinerna betydelse. Även andra orsaker påverkar att 

handhygienrutinerna inte följs, som stress och upplevelsen av tidsbrist (Erasmus et al., 

2011). En tredjedel av alla vårdrelaterade infektioner går att förebygga menar Pittet (2001). 

Ändå drabbas cirka tio procent av patienterna av en vårdrelaterad infektion i 

akutsjukvården (Socialstyrelsen, 2006). Vidare konstaterar Squires et al. (2013) att 

vårdrelaterade infektioner är den tionde vanligaste orsaken till dödsfall på sjukhus. Detta 

tyder på en bristande följsamhet till handhygienrutiner inom hälso- och sjukvården, vilket 

författarna har uppmärksammat ute i verksamheten. 
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SYFTE 

Syftet var att beskriva följsamheten samt attityder till rutiner kring handhygien hos hälso- 

och sjukvårdspersonal i slutenvården. 

 

Frågeställningar 

Hur ser följsamheten ut till handhygienrutiner i slutenvården? 

Vad har sjuksköterskor för attityder till rutiner kring handhygien? 

Vilka faktorer påverkar följsamheten? 

Hur ser följsamheten ut hos sjuksköterskestudenter? 

 

METOD  

Val av Metod 

Arbetet utformades som en litteraturöversikt som bäst ansågs besvara arbetets syfte och 

frågeställningar med stävan efter systematik. I en litteraturöversikt granskas vetenskapliga 

artiklar, därför valdes metoden för att ta reda på det aktuella forskningsläget. Rosén (2012) 

uppger att all relevant litteratur i ämnet granskas i en systematisk litteraturöversikt. På 

grund av tidsbrist har 15 artiklar granskats i detta arbete med strävan efter systematik.  

 

Urval  

Granskade artiklar berörde attityder och följsamhet till hygienrutiner. Både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar granskades för att kunna besvara arbetets syfte och frågeställningar. 

Kvalitativa studier svarade i högre grad på frågeställningen kring attityder och kvantitativa 

studier svarade på frågeställningen om följsamhet. Enligt Rosén (2012) är det viktigt med 

tydliga urvalskriterier. Utifrån arbetets urvalskriterier skulle artiklarna vara högst 10 år 

gamla, för att kunna presentera de senaste forskningsresultaten. De skulle även vara 

genomförda inom slutenvården eftersom det besvarade studiens syfte. Endast artiklar som 

var utförda i Europa, USA, Kanada samt Australien inkluderades, för att begränsa studiens 

omfattning till att endast beröra västerländsk sjukvård. Artiklarna var skrivna på engelska 

och skulle vara etiskt granskade, för att säkerställa att ingen kommit till skada under 

forskningsprocessen. Karlsson (2012) förklarar att urvalskriterier enkelt kan göras redan i 

sökningen med hjälp av olika begränsningsfunktioner i databaserna, exempelvis gällande 

språk, utgivningsår och om artikeln är peer reviewed. En artikel som är peer reviewed 

innebär att den är granskad av andra forskare före publicering i en vetenskaplig tidskrift för 

att kunna säkerställa en hög kvalitet (a.a). I PubMed begränsades sökningen till att endast 

omfatta artiklar i omvårdnadstidsskrifter på grund av det stora antalet träffar. 

 

Studiens exklusionskriterier var artiklar som berörde attityder till att vårda patienter med 

resistenta bakterier eller handhygienens specifika betydelse inom anestesi och 

operationssjukvård, då arbetets omfattning skulle begränsas, samt för att syftet skulle 

besvaras korrekt. 

 

Genomförande  

Databaserna PubMed och Cinahl användes vid sökning av artiklar. De valdes eftersom 

omvårdnad är sjuksköterskans forskningsområde och enligt Karlsson (2012) och Forsberg 
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och Wengström (2013) publiceras omvårdnadsartiklar i PubMed och Cinahl. I Pubmed 

gjordes sökningen med hjälp av MeSH-termer som Karlsson (2012) skriver är 

specialiserade sökord i PubMed. Sökningen gjordes med följande MeSH-termer: Guideline 

adherence or Attitude of health personnel utsågs som ”major topic” och kombinerades med 

termen Hand disinfection (tabell 1). Sökorden identifierades genom att använda svensk-

MeSH. I Cinahl användes deras system av ämnesord Cinahl headings, som Karlsson 

(2012) förklarar fungerar på liknande sätt som MeSH-termer. Termerna identifierades med 

hjälp av Cinahls funktion som ger förslag på sökord. Sökningarna i Cinahl gjordes med 

sökorden Professional compliance or Nurse attitudes som ”major concept” kombinerat med 

handwashing (tabell 1).  

 

Valet av sökord baserades på syftet och frågeställningarna, vilket Forsberg och Wengström 

(2013) anger är en bra sökstrategi för att skapa gynnsammare förutsättningar för väsentliga 

artiklar. Vidare skriver de att vägledning av högskolans bibliotekarie kan underlätta 

examensarbetets databassökning då de är kunniga i området. Högskolans bibliotekarier gav 

vägledning i hur databassökningen kunde effektiviseras med hjälp av specifika 

kombinationer av sökorden. 
Tabell 1. Resultat av databassökning. 

Sökord Databas och 

datum 

Begränsningar  Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

Guideline Adherence 

[Majr] OR Attitude of 

Health Personnel [Majr] 

AND Hand Disinfection 

[Mesh] 

PubMed 

2014-09-09 

Nursing Journals  

English 

10 years 

112 16 13 9 

(MM) Professional 

compliance OR (MM) 

Nurse attitudes AND (MH) 

Handwashing 

Cinahl 

2014-09-09 

Peer reviewed 

English 

10 years 

 

62 11 6 5 

(MM) Professional 

compliance OR (MM) 

Nurse attitudes AND (MH) 

Handwashing 

Cinahl  

2014-09-15 

Peer reviewed 

English 

10 years 

62 5 4 1 

       

Gudieline Adherence 

[Majr] OR Attitude of 

Health Personnel [Majr] 

AND Hand Disinfection 

[Mesh] 

PubMed  

2014-09-23 

Nursing Journals  

English 

10 years 

112 6 2 0 

Totalt   348 38 25 15 

 

 

Databearbetning  

Författarna sökte artiklar i varsin databas. I ett första skede lästes artiklarnas titlar och om 

titeln var intressant relaterat till syftet lästes artikelns abstrakt. Svarade abstraktet på 

arbetets syfte sparades artikeln och sedan lästes hela artikeln. De artiklar som inte fanns 

tillgängliga i full text online, beställdes hem via biblioteket. Om artikelns resultat 

fortfarande upplevdes besvara arbetets syfte lästes artikeln av båda författarna, där 

granskades artikeln gällande kvalitet och trovärdighet för att sedan inkluderas i arbetet. I en 

andra fas gjordes en ny databassökning för att hitta fler artiklar. Då gjordes ytterligare en 

sökning i Cinahl av ena författaren och i PubMed av den andra författaren. Bearbetningen 

skedde på samma sätt som i första fasen. Om studiens titel var intressant studerades 
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abstraktet och ansågs abstraktet svara på arbetets syfte lästes artikeln i sin helhet av båda 

författarna.  

 

Enligt Rosén (2012) är det viktigt att värdera studiernas kvalitet. För att värdera studiernas 

kvalitet har Sophiahemmet högskolas bedömningsunderlag för kvalitetsgranskning av 

vetenskapliga artiklar (se bilaga A) använts. Bedömningsunderlaget är utformat utifrån 

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

Karlsson (2012) anser att artiklarnas förmåga att svara på arbetets problemformulering och 

syfte bör övervägas genom hela bearbetningsprocessen. Fortsättningsvis bör 

informationens tillförlitlighet granskas och analyseras. 

 

Utifrån de artiklar som presenterade följsamheten hos sjuksköterskor och annan 

sjukvårdspersonal, räknades en median fram. Vid uträknandet av följsamheten 

exkluderades studier som endast berörde sjuksköterskestudenter. 

 

Dataanalys 

Reliabilitet beskriver en mätmetods förmåga att ge samma resultat vid upprepade 

mätningar av ett konstant fenomen (Forsberg & Wengström, 2013). Reliabiliteten i arbetet 

minskade på grund av att fenomenet som undersöktes inte var konstant. Tillförlitlighet 

betyder att det inte finns slumpmässiga fel (Forsberg & Wengström, 2013). Arbetets 

tillförlitlighet upprättades genom att läsa artiklarna flera gånger samt ta ut huvudresultaten 

och jämföra dem med varandra. Utifrån begreppen reliabilitet, validitet och trovärdighet 

bedöms resultatets potential till generalisering. Ett resultats generaliserbarhet innebär att 

det kan överföras till andra situationer (Henricson, 2012). I samband med att resultatet 

sammanställdes, övervägdes resultatets eventuella generaliserbarhet. Validitet innebär ett 

instruments förmåga att mäta det som ska mätas (Forsberg & Wengström, 2013) Genom att 

endast besvara syftet och frågeställningarna uppnåddes en hög validitet, vilket gjorde att 

arbetets trovärdighet ökade (Henricson, 2012). Genom att under hela arbetsprocessen 

resonerat kring arbetets syfte och frågeställningar ökades trovärdigheten för arbetet.  

 

Forskningsetiska överväganden  

I arbetet har artiklar som är etiskt granskade valts ut för att försäkra att de är etiskt 

försvarbara. Enligt Forsberg och Wengström (2013) innebär etiskt granskade artiklar att de 

har blivit godkända av en etisk kommitté och att författarna gjort etiska överväganden. 

Därmed bör endast studier som blivit etiskt godkända ingå i en systematisk 

litteraturöversikt. Arbetets författare ville försäkra sig om att etiska överväganden har 

gjorts i artiklar som granskats för att i möjligaste mån försäkra att ingen har kommit till 

någon form av skada under forskningsprocessen. Därför inkluderades endast artiklar som 

blivit godkända av en etisk kommitté. 

 

Uppsatsen innehåller material inhämtat från redan skrivna artiklar. I enlighet med 

Helgesson (2006) har noggrannhet med referenser till den ursprungliga författaren vid citat 

och användande av andras artiklar tagits i beaktan för att minimera risken för plagiering. 

Även resultatet i uppsatsen granskades och dess sanningsenlighet och tillförlitlighet sågs 

över.
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RESULTAT  

I resultatet presenteras den procentuella följsamheten till handhygienrutiner och vilka 

attityder sjuksköterskor hade kring handhygien. Faktorer som påverkade följsamheten 

identifierades och olika hygienprogram jämfördes och dess inverkan på följsamheten. 

Slutligen granskades sjuksköterskestudenternas följsamhet och vad som påverkade deras 

följsamhet. De granskade studierna presenterade följsamhet hos sjuksköterskor. Vissa 

studier visade även följsamheten hos andra yrkeskategorier i sjukvården, såsom läkare, 

läkarstudenter, sjuksköterskestudenter och undersköterskor. 
Tabell 2. Följsamhet i procent. 

Författare Studiens namn Följsamhet i 

procent  

Följsamhet i 

procent innan 

hygienprogram 

Följsamhet i procent 

efter hygienprogram 

Creedon, S. A. 

2005 

Healthcare workers hand 

decontamination practices: 

compliance with recommended 

guidelines 

 51  83 

Creedon, S. S.  

2008 

Hand hygiene compliance: 

Exploring variations in practice 

between hospitals. 

70   

DiDiodatato, G 

2013 

Just clean your hands: 

Measuring the effect of a 

patient safety initiative on 

driving 

transformational change in a 

health care system 

80 före 

patientkontakt 

90 efter 

patientkontakt 

64,5 före 

patientkontakt 

80,2 efter 

patientkontakt 

83,3 före 

patientkontakt 

90,2 efter 

patientkontakt 

Huis, A., Schoonhoven, 

L., Grol, R., Donders, 

R., Hulscher, M., & 

Achterberg, T. 

2013 

Impact of a team and leaders-

directed strategy to improve 

nurses’ adherence to hand 

hygiene guidelines: A cluster 

randomised trial. 

 State of art 23 

Team and leaders 

20 

State of art 46 

Team and leaders 53 

Kelcíkova, S., Skodova, 

Z., & Straka, S. 

2012 

Effectiveness of hand hygiene 

education in a basic nursing 

school curricula. 

20 (studenter)   

Knoll, M., 

Lautenschlaeger, C., & 

Borneff-Lipp, M. 

2010 

The impact of workload on 

hygiene compliance in nursing 

51,9   

Korniewicz, D. M., & 

El- Masri, M. 

2010 

Exploring the factors 

associated with hand hygiene 

compliance of nurses during 

routine clinical practice. 

34,3 (i snitt) 

41,7 före 

patientkontakt 

72,1 efter 

patientkontakt 

  

Lausten, S., Lund, E., 

Bibby, B. M., 

Kristensen, B., 

Thulstrup, A. M., & 

Møller, K. 

2009 

Cohort study of adherence to 

correct hand antisepsis before 

and after preformance of 

clinical procedures 

63,2 före 

patientkontakt 

69,3 efter 

patientkontakt 

  

Mertz, D., Dafoe, N., 

Walter, S. D., & Loeb, 

M.  

2010 

Effect of a multifaceted 

intervention on adherence to 

hand hygiene among healthcare 

workers: A cluster randomized 

trial. 

 15,8 48,2 

Stone, S., Fuller, C., 

Michie, S., McAteer, J., 

& Charlett, A. 

2012 

What is the optimal period for 

measuring hand hygiene 

compliance: are longer periods 

better than 20-minute periods? 

75   
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Följsamhet av handhygienrutiner hos hälso- och sjukvårdspersonal 

Följsamheten till hygienrutinerna var generellt låg. Utifrån tabell 2 sträcker sig 

följsamheten från 15,8 procent till 90,2 procent, en stor variation. Studierna som visade en 

konstant följsamhet av hygienrutiner, det vill säga studier som inte berörde hygienprogram, 

hade en median på 69,7 procent. Stone et al. (2012) framförde i sin studie att 75 procent av 

hälso- och sjukvårdspersonalen hade god följsamhet till hygienrutinerna, samtidigt som 

Korniewicz och El-Masri (2008) konstaterade att följsamheten var lägre, 34,4 procent 

följde hygienrutinerna, vilket innebär drygt en tredjedel.  

 

Creedon (2008; 2005) fann att läkare och läkarstudenter hade lägst följsamhet till 

handhygienrutiner, i likhet med Lausten et al. (2009) som visade att läkare hade sämre 

följsamhet än sjuksköterskor. Fortsättningsvis konstaterade de att män hade lägre 

följsamhet gällande handhygien jämfört med kvinnor. Däremot höll Korniewicz och El-

Masri (2008) inte med, utan hävdar att kvinnor hade lägre följsamhet. Följsamheten 

rapporterades vara högre efter patientkontakt jämfört med före patientkontakt (Lausten et 

al., 2009; Creedon 2008). Resultatet i Lausten et al. (2009) studie visade på 63,2 procent 

följsamhet före patientkontakt och 69,3 procent efter patientkontakt. Enligt Creedon (2008) 

var följsamheten 51 procent respektive 81 procent. 

 

Attityder till handhygienrutiner hos sjuksköterskor 

Samtliga studier beskrev att sjuksköterskornas subjektiva åsikter och attityder påverkade 

följsamheten (Jackson et al., 2013; Whitby et al., 2006; Korniewicz & El-Masri, 2008; Sax 

et al., 2007; Knoll et al., 2010). Det framkom både skillnader och likheter mellan studierna. 

 

Jackson et al. (2013) intervjuade sjuksköterskor om deras attityder och följsamhet till 

hygienrutiner. Sjuksköterskorna beskrev sin egen följsamhet som god. Däremot beskrevs 

kollegor ha bristande följsamhet. Det fanns en tendens att rättfärdiga det egna felaktiga 

beteendet. Whitby et al. (2006) skrev att sjuksköterskor trodde att de tvättade händerna 

utan att tänka på det. Vidare beskrev sjuksköterskorna att följsamheten till hygienrutiner 

styrdes av sjuksköterskornas upplevelse av patientens renlighet och om ett rent respektive 

orent moment skulle utföras. Jackson et al. (2013) förklarade att sjuksköterskor avstod från 

att använda handskar eftersom de antog att patienten kunde uppleva en känsla av 

orenlighet om sjuksköterskan använde handskar vid omvårdnad, exempelvis duschning.  

 

Enligt Jackson et al. (2013) ökade följsamheten om patienten hade en diagnostiserad 

infektion. Whitby et al. (2006) överensstämde och vidareutvecklade att patientens diagnos 

hade en inverkan på följsamheten, även ålder, patientens kondition och synliga 

kroppsvätskor påverkade. Även Korniewicz och El-Masri (2008) fann att kroppsvätskor 

påverkade följsamheten. Sjuksköterskorna förklarade den ökade följsamheten med viljan 

att skydda sig själva mot eventuell smitta (Whitby et al., 2006; Jackson et al., 2013; 

Korniewicz & El-Masri, 2008). Trots det uttrycktes att patienten alltid var i fokus (Jackson 

et al., 2013).  

 

Följsamheten var högre vid högriskmoment jämfört med vid lågriskmoment (Korniewicz 

& El Masri, 2008; Whitby et al., 2006). Till högriskmoment räknades exempelvis kontakt 

med kroppsvätskor. Till moment med låg risk räknades exempelvis utdelning av läkemedel 

som intas per os, genom munnen (Korniewicz & El-Masri, 2008). Whitby et al. (2006) 

förklarade att sjuksköterskorna upplevde det som onödigt att använda desinfektionsmedel 
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vid lågriskmoment. Ytterligare förklarades att vissa sjuksköterskor skapade en subjektiv 

bedömning av momenten, om handhygien bör utföras eller inte. Bedömningen byggde på 

subjektiva kriterier och sjuksköterskornas egen uppfattning om den potentiella 

infektionsrisken (a.a).  

 

Sax et al. (2007) beskriver att sjuksköterskor i högre grad än andra professioner hade ökad 

insikt om att vårdrelaterade infektioner var en allvarlig komplikation för patienterna som 

ledde till förlängd vårdtid. Sjuksköterskorna menade fortsättningsvis att de vårdrelaterade 

infektionerna skulle minska vid hög följsamhet till hygienrutiner. Knoll et al. (2010) fann i 

stället att en del sjuksköterskor tyckte utförandet av handhygien inte hade någon inverkan 

på antalet vårdrelaterade infektioner, och detta förklarades som en brist på kunskap om 

betydelsen av handhygien samt svagheter i arbetsföreskrifter.  

 

Faktorer som påverkar följsamheten 

Följsamheten kan beskrivas av olika faktorer. Nedan presenteras de vanligaste faktorerna 

som hittats i de granskade artiklarna. De faktorer som var mest framträdande var hög 

arbetsbelastning och tidsbrist, framförallt en kombination av dessa vilket resulterade i låg 

följsamhet (Knoll et al., 2010; Barrett & Randle, 2008; Whitby et al., 2006; Sax et al., 

2007; Jackson et al., 2013). 

 

Kunskapsbrister om utförandet av handhygien var en faktor som påverkade följsamheten. 

Sjuksköterskorna glömde att använda desinfektionsmedel på grund av att de hade 

otillräckliga kunskaper om dess tillämpningsområde och betydelse (Knoll et al., 2010). 

Barrett och Randle (2008) i likhet med Knoll et al. (2010) och Whitby et al. (2006) fastslog 

att hög arbetsbelastning och tidsbrist påverkade följsamheten negativt.  

 

Sjuksköterskorna uttryckte att det tog för lång tid att följa hygienrutiner vid 

omhändertagandet av en akut sjuk patient. En subjektiv upplevelse av stress orsakat av 

yttre faktorer såsom bristfällig organisering av personal minskade följsamheten, trots 

personalens goda kunskaper om handhygienens betydelse. Personalbrist förklarades som 

en bidragande orsak till bristande följsamhet (Knoll et al., 2010). Sax et al. (2007) fastslår 

emellertid att 66 procent av sjuksköterskorna tyckte att handhygien var tämligen enkelt att 

utföra, dessa hade också skattat sin följsamhet till hygienrutiner som god.  

 

Knoll et al. (2010) konstaterade att det fanns faktorer som påverkade följsamheten positivt, 

exempelvis konstruktiv återkoppling, utbildning i handhygien och individuell stöttning. 

Sax et al. (2007) betonade att förväntningar från patienterna var det som ökade 

följsamheten mest, dessutom påverkade förväntningar från kollegor och sjukhushusledning 

positivt. Whitby et al. (2006) samtyckte och utvecklar att grupptryck från läkare och 

sjukhusledning i högre grad påverkade följsamheten än grupptryck från sjuksköterskor. 

Dessutom menar de att handhygien utfördes i större utsträckning om sjuksköterskan 

upplevde en känsla av orenlighet. Även Jackson et al. (2013) hävdade att sjuksköterskor 

var mer benägna att följa hygienrutiner vid omvårdnad av en patient som misskötte sin 

personliga hygien. 
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Hygienprogram med syfte att förbättra följamheten till hygienrutiner 

Användandet av ett hygienprogram var en betydande faktor som förbättrade följsamheten 

till hygienrutinerna i de granskade studierna (Huis et al., 2013a; DiDiodatato, 2013; 

Creedon, 2005; Mertz et al., 2010). 
Tabell 2.1. Följsamhet i procent vid hygienprogram. 

Hygienprogram Följsamhet i procent innan 

hygienprogram 

Följsamhet i procent efter 

hygienprogram 

Förbättring i 

procentenheter 

State of art (Huis et al., 

2013). 

 

23 46 23 

Team and leaders (Huis et 

al., 2013). 

 

20 53 33 

JCYH PSI (DiDiodatato, 

2013). 

64,5 före patientkontakt 

80,2 efter patientkontakt 

83,3 före patientkontakt 

90,2 efter patientkontakt 

19 före 

patientkontakt 

10 efter 

patientkontakt 

Program Irland (Creedon, 

2005). 

51 83 32 

Program Kanada (Mertz, 

et al., 2010). 

15,8 48,2 32 

 

 

Huis et al. (2013a) jämförde två olika hygienprogram State of art och Team and leaders. 

Programmen resulterade i ökad följsamhet, däremot ökade Team and leaders programmet 

följsamheten med 33 procentenheter jämfört med State of art programmets 23 

procentenheter. Team and leaders programmet kan ses som en utveckling av State of art 

programmet då det innehåller alla delar ifrån State of art med ett tillägg av sociala delar. 

Med sociala delar menades positiva förebilder, tydligt ledarskap och gruppsamarbete med 

ett gemensamt mål. Team and leaders programmets högre följsamhet förklarades av de 

sociala delarna som ingick. I en tillhörande studie konstaterades att Team and leaders 

programmet också var mer kostnadseffektivt i längden än State of art programmet trots att 

det initialt krävde mer resurser (Huis, et al., 2013b). 

 

Utbildnings- och träningsprogrammet Just clean your hands: patient safety initative [JCYH 

PSI] innebar en eftersträvan av den högsta möjliga följsamheten kring handhygien enligt 

gällande lokala riktlinjer. Programmet visade förbättrade resultat (tabell 2.1), både i 

följsamheten före och efter patientkontakt. Däremot var följsamheten under hela projektet 

bättre efter patientkontakt jämfört med före patientkontakt precis som Lausten et al. (2009) 

och Creedon (2008) konstaterade. JCYH PSI ökade kunskapen om handhygienens 

betydelse hos sjukvårdspersonalen och varför rutinerna bör följas (DiDiodatato, 2013). 

Däremot visade JCYH PSI inte lika stor förbättring som de andra programmen som 

granskats utan förbättringen var endast 19 procentenheter före patientkontakt respektive 10 

procentenheter efter patientkontakt. 

 

På Irland användes ett mångfacetterat program för att öka följsamheten, genom att arbeta 

med kunskap, attityder och betydelsen av hög följsamhet. Programmet gjorde att 

följsamheten ökade från 51 procent till 83 procent. Sjuksköterskor upplevde att huden 

förbättrades vid korrekt utförande av handhygien (Creedon, 2005). I Kanada 

implementerades också ett mångfacetterat program som höjde följsamheten från 15,8 till 

48,2 procent (Mertz et al., 2010). Resultaten av programmen visar en förbättring av 

följsamheten med 32 procentenheter. 
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Sjuksköterskestudenters följsamhet och attityder till handhygienrutiner 

Kelcíkova et al. (2012) rapporterade att bland studenter i årskurs ett hade 4,5 procent 

otillräckliga kunskaper om handhygienrutiner och i årskurs tre var resultatet 18,5 procent. 

Mellan årskurs ett och årskurs tre försämrades kunskaperna med 14 procentenheter. Totalt 

hade 19,1 procent av alla studenter i samtliga årskurser otillräckliga kunskaper om 

hygienrutiner (a.a). Studenterna beskrev den låga följsamheten som en konsekvens av hög 

arbetsbelastning där tiden inte räckte till, framförallt på morgonen (Barrett & Randle, 

2008). Studenterna beskrev att handledarens följsamhet till handhygienrutiner var 

grundläggande för studentens egen följsamhet. Studenterna förklarade att de inte ville 

ifrågasätta sin handledare på grund av en rädsla av att skapa en dålig relation till 

handledaren (Barrett & Randle, 2008). 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion  

Resultatet i detta arbete visade att följsamheten till handhygienrutiner är otillräcklig. Det 

har varit genomgående i alla studier som har granskats. Syftet med arbetet har uppfyllts 

och arbetets frågeställningar har besvarats. De huvudsakliga frågeställningarna, som kan 

besvara syftet, visade på bristande följsamhet av handhygienrutiner och individuella 

attityder som påverkade följsamheten negativt. Faktorer som påverkade följsamheten har 

även identifierats. Tidsbrist, stress och hög arbetsbelastning var huvudfaktorer som sänkte 

följsamheten samtidigt som hygienprogram med tydliga förebilder och kontinuerlig 

återkoppling samt utbildning höjde följsamheten. Sjuksköterskestudenters följsamhet och 

kunskaper visade sig inte vara tillräckliga och större fokus låg på hur handledaren agerade 

istället för att följa gällande riktlinjer. 

 

Ignaz Semmelweis och Florence Nightingale upptäckte hygienens betydelse i sjukvården 

för 200 år sedan, det vill säga betydelsen av hög renlighet för att motverka vårdrelaterade 

infektioner. Under Krimkriget var Nightingale aktiv som sjuksköterska och med hennes 

metoder minskade dödssiffrorna från 42 procent till två procent på ett år. Semmelweis och 

hans kolleger använde sig av kloridlösning, vilket minskade dödssiffrorna avsevärt och 

kunde därför fastställa sin hypotes (Larson, 1989). Semmelwies och Nightingale har 

förbättrat framtiden för både sjukvårdspersonal och patienter och än idag arbetar 

sjukvårdspersonal utifrån deras upptäckter. Trots detta framgår det i arbetets resultat att det 

finns en bristande följsamhet till hygienrutiner inom slutenvård. Siffran bör vara 100 

procent inom all typ av vårdrelaterad verksamhet.  

 

Upptäckten av vårdrelaterade infektioner och betydelsen av att minska spridningen av dem 

med hjälp av aktuella forskningsresultat bör alla sjuksköterskor ta till sig, för att arbeta 

enligt omvårdnadens principer. Enligt Socialstyrelsen (2005) tillhör forskning, utveckling 

och utbildning till sjuksköterskans arbetsområde, vilket innebär att sjuksköterskan ständigt 

ska upprätthålla ett kritiskt förhållningssätt och inneha en förmåga att kritiskt granska sin 

egen följsamhet. Föreliggande studie visar att sjuksköterskor har en tendens att inte se sitt 

eget felaktiga beteende men gärna framhåller sina kollegers felaktiga handlande i enlighet 

med Jackson et al. (2013) vilket innebär att det kritiska förhållningssättet kan brista. 

 

Sjuksköterskans arbetsområde och profession är omvårdnad och ICN benämner 

omvårdnad som ett arbete med patienten och främjande av hälsa, förebyggande av 

sjukdom, återställande av hälsa samt lindra lidande (ICN, 2005). Stone et al. (2007) 

upplyser att vårdrelaterade infektioner ökar lidande hos patienterna. Det kan tolkas som att 

minskad följsamhet till hygienrutiner ger ett ökat lidande hos patienterna. Om 

sjuksköterskan med låg följsamhet till hygienrutiner verkligen arbetar efter ICNs etiska 

kod kan då ifrågasättas.  

 

En god handhygien är den mest grundläggande preventiva åtgärden vid förebyggande av 

vårdrelaterade infektioner (Beggs et al., 2009; Rosenthal et al., 2013) och det framkommer 

av Pittet (2001) att en tredjedel av alla vårdrelaterade infektioner går att förebygga. Därför 

är det av stor vikt att ta reda på vilka faktorer som gör att nästan varannan sjuksköterska 

inte följer handhygienrutinerna. Av föreliggande studie framkom att minskad följsamhet 

påverkas främst av okunskap tillsammans med arbetsbelastning och tidsbrist. Otillräckliga 

kunskaper i handhygien hos sjuksköterskan kan även ifrågasätta sjuksköterskans kunskaper 
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inom andra områden. Fullständiga kunskaper behöver å andra sidan inte betyda en 

följsamhet på 100 procent.  

 

Av resultatet framkom att en hög arbetsbelastning är ytterligare en faktor som påverkar 

patientsäkerheten då risken att smittas av vårdrelaterade infektioner ökar när 

sjuksköterskan inte följer hygienrutiner. Arbetsbelastningen bör framförallt ledningen 

arbeta mot, kanske behöver personalstyrkan utökas. Utökad personalstyrka kan minska 

tidsbristen i kombination med effektivisering av arbetsmoment. WHO (2009) och Melhus 

(2010) menar att minskad följsamhet kan bero på starka produkter som ska användas vid 

utförandet av handhygien och leder till hudåkommor som torra och spruckna händer. 

Creedon (2005) motsäger detta och menar att sjuksköterskor berättar att hudens tillstånd 

förbättrades vid korrekt utförande av handhygien. Det råder därmed inte konsensus kring 

hygienprodukternas påverkan.  

 

Whitby et al. (2006) hävdar att sjuksköterskor påverkades av grupptryck från läkare vid 

följsamhet till hygienrutiner, både positivt och negativt. Om läkaren hade stor kunskap om 

hygienrutiner och hög följsamhet till dem, ökade följsamheten hos sjuksköterskorna. 

Lausten et al. (2009) och Creedon (2005; 2008) menar att följsamheten hos läkare är lägre 

än hos sjuksköterskor. Det kan antas resultera en lägre följsamhet på grund av att läkarnas 

uppträdande gentemot hygienrutinerna påverkar sjuksköterskorna. Fenomenet leder till 

frågan om hierarkin finns kvar i sjukvården, samt om sjuksköterskan nedvärderar sin 

kunskap i jämförelse med läkarnas. Sax et al. (2007) konstaterar vidare att sjuksköterskor 

är den profession som har störst insikt om vårdrelaterade infektioners påverkan på 

patienten. Det innebär att sjuksköterskan besitter en högre kunskap än läkaren gällande 

vårdrelaterade infektioner och dess konsekvenser.  

  

Creedon, (2005; 2008), Lausten et al. (2009) och Korniewicz och El-Masri (2008) 

undersökte mäns följsamhet i jämförelse med kvinnors. Korniewicz och El Masri (2008) 

hävdade i motsats till de andra att kvinnor har lägre följsamhet än män. Däremot var 

undersökningsgrupperna ojämna, fler kvinnor än män deltog i studierna. På grund av 

ojämnt antal deltagare i undersökningsgrupperna kan inga slutsatser fastslås. Det går inte 

att utesluta andra faktorer som kan ha påverkat utfallet bortsett från genus, exempelvis 

ålder och arbetslivserfarenhet.  

 

Ingen av de studier som granskats beskriver hur handhygien bör utföras. Gould och Drey 

(2008) anser att det är en stor brist i forskningen. Det finns forskning kring hur 

följsamheten till hygienrutiner ser ut, men inte hur utförandet ska gå till. Enligt Melhus 

(2010) ska två-fyra milliliter handsprit användas, Gould och Drey (2008) menar att en-tre 

milliliter bör användas. Knoll et al. (2010) hävdar att hygienrutinerna nonchaleras på grund 

av svagheter i arbetsföreskrifter, och okunskap om hygienrutiner och dess utförande. 

Frågan är om det kan bero på att Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS, 2007:19) inte når 

verksamheten vilket leder till okunskap eller kan det bero på ett nonchalerande i 

kombination med stress.  

 

Gould och Drey (2008) beskriver handhygientekniken Ayliffes sexstegsteknik. Det finns 

många tekniker men alla har samma mål. Målet är att avlägsna mikroorganismer från 

händerna. Uppsatta affischer vid handhygienstationer som visar tekniken och kontinuerlig 

utbildning i utförandet är exempel på arbetssätt för att öka följsamheten samt att alla på 

vårdavdelningen använder samma teknik. Alla i arbetslaget ska vara engagerade, i enlighet 

med Pittet (2001) som menar på att det inte går att förändra individens beteende utan hela 
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gruppen måste ändra beteende för förändring. I hygienprogrammen används dessa metoder 

för att förbättra följsamheten. Utbildning och individuell återkoppling är viktiga delar samt 

att gruppen jobbar tillsammans var sociala delar som förbättrade följsamheten.  Författarna 

blev positivt överraskade över att hygienprogrammen visade så goda resultat. Å andra 

sidan var det inte förvånande att de program som innehöll sociala delar ökade följsamheten 

mest.  

 

Flertalet studier nämner multiresistenta bakterier, som är en konsekvens av bristfällig 

handhygien samt en överkonsumtion av antibiotika. Den multiresistenta bakterien MRSA, 

är enligt Zoabi et al. (2011) en av de vanligaste vårdrelaterade infektionerna med en 

problematik som sträcker sig över hela världen. Om följsamheten till handhygien förblir 

låg, kommer de multiresistenta bakterierna snart att bli ett större problem än vad det är 

idag. Dessutom är det redan bevisat att bakterierna har en lång livslängd, upp till flera 

månader, vilket kan innebära att många hinner smittas (Otter, Yezli & French, 2011). Om 

vidare åtgärder inte sätts in kan det bildas en pandemi. 

 

Som tidigare nämnts är okunskap en faktor som minskar följsamheten av hygienrutiner. 

Okunskap kan möjligtvis relateras till brister i utbildningen av sjuksköterskor. Utifrån 

resultatet av studierna som täckte sjuksköterskestudenternas följsamhet samt attityder 

gentemot handhygien kan ingen generell slutsats dras. Däremot presenterar de studier som 

granskats i arbetet en fortsatt problematik. Kelcíkova et al. (2012) skriver att noll procent 

av studenterna hade fullständiga kunskaper om handhygien, vilket visar en stor brist på 

förståelse hos sjuksköterskestudenter. Utbildningen, liksom studenterna, har ett stort ansvar 

att förbättra dessa siffror och förändra studenternas attityder. Barrett och Randle (2008) 

uttrycker att studenter inte följer gällande rutiner och riktlinjer på grund av att handledaren 

inte gör det. Det tyder på att studenterna inte är redo för den praktiska verksamheten, och 

leder till låg patientsäkerhet. 

 

I rollen som sjuksköterskestudenter har vi under den verksamhetsförlagda utbildningen sett 

stora brister i hygienrutinerna. Sjuksköterskor nonchalerade ofta handhygien med attityden 

"Såhär har vi alltid gjort" eller "Jag vet att man inte ska göra såhär men...". Det visar att 

sjuksköterskan struntar i hygienrutinerna trots tillräcklig kunskap, eller en okunskap om 

dess betydelse. Jackson et al. (2013) benämner det som ett rättfärdigande av det egna 

felaktiga beteendet. I föreliggande studie framkom att hög arbetsbelastning och tidsbrist 

var faktorer som gjorde att sjuksköterskor avstod från att följa hygienrutiner (Knoll et al., 

2010; Barrett & Randle 2008; Whitby et al., 2006). Under den verksamhetsförlagda 

utbildningen har sjuksköterskor med en vilja att göra rätt påträffats, men med otillräckliga 

kunskaper om hygienrutinernas utförande vilket tillslut leder till bristande följsamhet. 

Under arbetets gång har vi funnits stöd i artiklarna för våra tidigare upplevelser. Det 

bekräftar problematiken kring handhygien i verksamheten.  

 

Metoddiskussion 

Valet att använda en litteraturöversikt baserades på nyfikenhet kring forskning i ämnet i 

nuläget, med en strävan av systematik. Rosén (2012) förklarar att en systematisk 

litteraturöversikt innehåller en granskning av all relevant litteratur i ämnet. En systematisk 

litteraturöversikt har inte varit möjlig att utföra på grund av tidsbegränsning. Således har 

15 artiklar inkluderats i arbetet vilket kan bidra till en bristande systematik och en risk för 

att intressanta artiklar har förbisetts i databassökningen kvarstår.  
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Rosén (2012) skriver att ett examensarbete bör begränsas till antingen kvalitativa eller 

kvantitativa studier. Båda typerna av artiklar har emellertid granskats i arbetet för att på 

bästa sätt besvara syftet. Kvalitativa studier undersökte sjuksköterskornas attityder till 

handhygienrutiner och kvantitativa studier presenterade siffror på följsamheten hos 

sjuksköterskor. Frågeställningen Vad har sjuksköterskor för attityd till rutiner kring 

handhygien? hade möjligtvis besvarats bättre genom att använda en kvalitativ metod. Det 

skulle också ge en bättre förankring och fördjupad kunskap om hur attityder till 

hygienrutiner ser ut hos svenska sjuksköterskor. Följsamheten skulle däremot inte kunna 

presenteras på samma sätt med en kvalitativ metod. Syftet och resultatet skulle förändras 

eftersom siffror inte hade varit möjliga att redovisa. Vidare beskriver Henricson (2012) att 

studier av samma design bör väljas ut för att öka trovärdigheten, exempelvis endast 

randomiserade kontrollerade studier. I arbetet har de valda artiklarna haft olika 

studiedesigner. Det motiveras utifrån studiernas förmåga att besvara arbetets syfte och 

frågeställningar.  

 

Databassökningen gjordes av författarna i varsin databas, vilket eventuellt bidragit till ökad 

risk att förbise värdefull information från artiklar. För att minska risken för att det skulle 

ske gjordes kontrollsökningar av den andra författaren. Trovärdigheten ökades genom att 

författarna, i enlighet med Henricson (2012) gjorde sökningar i flera databaser, för att få 

fram fler artiklar och ett mer tillförlitligt resultat. Vidare fann författarna nya artiklar under 

kontrollsökningen som inkluderades i resultatet som höjde sökningens systematik och det 

är således en styrka i arbetet. Sökningsmetoden var mycket effektiv med tanke på 

tidsramen. Artiklarna lästes och analyserades av båda författarna ett flertal gånger för att 

säkerställa att studiernas resultat tolkats likvärdigt. Därefter togs huvudfynden ut och 

jämfördes med varandra för att minska risken för slumpmässiga fel. Sökningen i PubMed 

gav stort antal träffar, 328 stycken, och därför begränsades sökningen till att endast omfatta 

omvårdnadstidskrifter. Beslutet motiverades utifrån arbetets syfte som var sjuksköterskans 

följsamhet. Begränsningen motiverades utifrån att omvårdnad är sjuksköterskans 

arbetsområde, och gjordes trots att intressanta artiklar som kan besvara arbetets syfte 

eventuellt förbiseddes. 

 

I arbetet har endast etiskt granskade artiklar, som varit godkända av en etisk kommitté 

inkluderats i enlighet med Forsberg och Wengström (2013). En del artiklar som i ett första 

skede besvarade arbetets syfte exkluderades då de saknade etiska överväganden och ett 

godkännande av en etisk kommitté. Emellertid kan studien ha blivit godkänd av etisk 

kommitté, utan att det redovisats i artikeln. Beslutet begränsade även urvalet artiklar, men 

det var av högsta betydelse att inte använda artiklar med risk att någon kommit till skada 

under forskningsprocessen. Att alla studier som inkluderats i resultatet var peer reviewed 

och etiskt godkända stärker arbetets trovärdighet. 

 

Bortfallet i de utvalda studierna varierar. I flera av dem redovisas inte bortfallet och frågan 

kvarstår om det eventuellt inte förekommit något bortfall. Samtidigt har två av studierna 

som använt enkäter ett stort bortfall, över 50 procent. Det innebär att studierna kan ha 

reducerad trovärdighet och kvalitet, men Forsberg och Wengström (2013) menar att 

bortfall är vanligt när enkäter används. De har trots allt inkluderats i arbetet, på grund av 

den initialt stora undersökningsgruppen, därmed anses dessa studiers resultat vara 

tillförlitligt. 

 

Reliabilitet definieras som en mätmetods förmåga att ge samma värde vid upprepad 

mätning av ett konstant fenomen (Forsberg & Wengström, 2013). Följsamhet är inget 
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konstant fenomen utan kan variera. Därför kan vårt resultat bli svårt att bekräftas om inte 

samma artiklar granskas igen. Variationen kan bero på ett flertal olika faktorer, exempelvis 

vilka personer som ingår i studien. En allmän uppfattning är att följsamheten överlag är 

låg. Då alla framtagna studier presenterar resultat från slutenvården innebär det att arbetet 

inte beskriver alla sjuksköterskor verksamma inom hälso- och sjukvård. Majoriteten av de 

granskade studierna är begränsade till ett sjukhus, eller ett antal vårdavdelningar. 

Därutöver går det inte att bortse från att urvalsgrupperna är utformade på olika sätt i 

studierna. Några studier fokuserar endast på sjuksköterskans följsamhet och attityder, 

medan andra artiklar inkluderar annan sjukvårdspersonal. Dessa faktorer innebär att 

studiernas resultat inte kan generaliseras.  

 

Artiklarna resultat både bekräftade samt motsade varandra. Meningsskiljaktigheterna kan 

förklaras av artiklarnas skillnader i metod, design, undersökningsgrupper samt 

mätinstrument. Artiklarnas resultat gällande attityder och faktorer som påverkar 

följsamheten stärker arbetets resultat om att följsamhet är ett komplext begrepp som 

kontinuerligt behöver arbetas med. Det kan också ses som en svaghet då ingen tydlig 

konsensus finns i området.   

 

Följsamheten i de granskade kvantitativa studierna sammanställdes och utifrån det 

uträknades en median. Då artiklarnas metoder och undersökningsgrupper varierar kan 

sammanställningen av resultaten ifrågasättas. Ändå har en sammanställning gjorts för att 

ge läsaren en tydligare överblick över följsamheten. I de studier som beskrev följsamheten, 

fanns ett stort avstånd mellan det högsta och lägsta värdet. Det kan förklaras av att det 

högsta och lägsta värdet kommer från hygienprogram, där följsamheten initialt var låg och 

ökade avsevärt när programmet varit igång under en längre tid. Det stora avståndet kan 

sänka arbetets trovärdighet, men det presenterar också den stora variationen av följsamhet 

till hygienrutiner i hälso- och sjukvården. I studierna som presenterade en konstant 

följsamhet bortsett från sjuksköterskestudenter var å andra sidan avståndet inte lika stort.  

 

Syftet och frågeställningarna anses vara besvarade i arbetet med hjälp av de studier som 

granskats. Syftet har inte förändrats under skrivprocessen, däremot har frågeställningarna 

omformulerats för tydligare förankring till resultatet. Dessutom har en frågeställning om 

sjuksköterskestudenter tillkommit under skrivprocessen, på grund av relevans i arbetet. Det 

har inte påverkat arbetet mer än att fler artiklar har inkluderats.  

 

Slutsats   

Föreliggande studie tyder att det finns brister i följsamheten av handhygienrutiner hos 

sjuksköterskor verksamma inom hälso- och sjukvård, och som påverkas av olika faktorer 

och attityder. För att kunna bedriva en patientsäker omvårdnad behöver sjuksköterskan ha 

goda kunskaper om vårdrelaterade infektioner, smittspridning och hygienrutiner och 

använda dem praktiskt i omvårdnaden. Resultaten tyder på att en förbättrad kunskap, 

kontinuerligt arbete med attityder och tydliga förebilder behövs för en ökad följsamhet. Ett 

kontinuerligt arbete med hygienrutiner förbättrar följsamheten, exempelvis genom ett 

hygienprogram. Ett hygienprogram bör därför ständigt vara aktivt på vårdavdelningen.  

 

Fortsatta studier 

Det finns endast ett fåtal studier om sjuksköterskans attityder till handhygienrutiner. Det är 

därför av stor vikt att bedriva vidare forskning i ämnet för att kunna förstå varför 
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följsamheten överlag är låg. Det behövs också mer forskning kring hur faktorer som sänker 

följsamheten kan motverkas. Hygienprogram har visat sig förbättra följsamheten, mer 

forskning behövs för att sprida programmen så att de kan användas internationellt och 

därmed förbättra följsamheten. En betydande brist i forskningen kring handhygien är att få 

studier fokuserar på hur utförandet ska gå till. För att lokala hygienrutiner ska vara aktuella 

bör kontinuerlig forskning bedrivas på hur handhygien utförs på bästa sätt. Det behövs mer 

forskning på sjuksköterskestudenters följsamhet och attityder till hygienrutiner för att 

tydliggöra hur det ser ut i dagsläget. Det kan innebära att aktuell forskning implementeras i 

utbildningen av studenter. 

 

Klinisk relevans  

Detta arbete kan främst användas inom slutenvården för att tydliggöra vilka attityder och 

faktorer påverkar följsamheten till handhygienrutiner hos sjuksköterskor i omvårdnaden. 

Genom en identifiering av dessa faktorer kan ett förbättringsarbete påbörjas. Arbetet kan 

även användas som ett underlag för hur följsamheten ser ut idag. Även samhället kan ha 

nytta av arbetet då det beskriver hur lätt det är att smitta och bli smittad i sjukvården. Det 

kan öka säkerheten hos patienter vad beträffar spridning av vårdrelaterade infektioner. 
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BILAGA A 

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

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

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) 
är prospektiv och innebär jämförelse mellan 

en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för 

många delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. 

Bristfälligt antal patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller 

stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial ( CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och 

en eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material 

och metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

men utan relevant och samtida 

kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt 

antal patienter/deltagre och adekvata 

statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något 

som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Väl 

planerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material 

och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en Klart beskriven kontext (sammanhang).  Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen 



 

II 

 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser och 

erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-

process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. 

Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

* 

för otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 

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

 

Referenser 
Berg, A., Dencker, K. &, Skärsäter, I. (1999). Evidensbaserad omvårdnad: Vid behandling av personer med depressionssjukdomar 

(Evidensbaserad omvårdnad,1999:3). Stockholm: SBU, SFF. 

 

Willman, A., Stoltz, P., &  Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet (3:e uppl.).  

Lund: Studentlitteratur. (Valda delar).
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BILAGA B 

 

Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Barrett, R., & 

Randle, J. 

2008 

Storbritannie

n 

Hand hygiene practices: 

nursing students’ 

perceptions. 

Syftet var att undersöka vilka 

faktorer som påverkar 

sjuksköterskestudenters 

handhygien och följsamhet 

samt att skapa 

rekommendationer till 

fortsatt utbildning. 

Intervjuer med 

sjusköterskestudent som 

sedan tolkades. 

n=10 

(0) 

Resultatet visar att sjuksköterskestudenterna gör 

som sina handledare för att passa in. Har handledaren 

god följsamhet har studenten god följsamhet. 

K 

I 

Creedon, S. 

A. 

2005 

Irland 

Healthcare workers hand 

decontamination practices: 

compliance with 

recommended guidelines. 

Syftet var att observera 

följsamheten till 

hygienrutiner hos hälso- och 

sjukvårdspersonal vid patient 

kontakt, före och efter att ha 

deltagit i ett hygienprogram. 

Observationer av 

sjukvårdspersonal för att se 

om de följer hygienrutinerna, 

samt ett frågeformulär för 

självskattning av 

följsamheten. 

n=314 

(0) 

n=62 

(0) 

Följsamheten steg från 51 procent före hygien- 

programmet till 83 procent efter programmet. 

P 

II 

Creedon, S. 

A.  

2008 

Irland  

Hand hygiene compliance: 

Exploring variations in 

practice between hospitals.  

Syftet var att undersöka 

sjukvårdspersonalens 

följsamhet gällande 

handhygien och faktorer som 

bidragit till bristande 

följsamhet. 

Observationsstudie som 

undersökte handhygienens 

följsamhet hos 

sjukvårdspersonalen och 

jämförde dessa beroende på 

(avdelningar, sjukhus, genus, 

profession) 

n= 280 

(0) 

Resultatet visade att 30 procent av sjukvårdspersonalen inte  

följde hygienrutinerna korrekt. Män hade sämre  

följsamhet än kvinnor. Skillnaden i följsamhet 

mellan sjuk husen var 1,24 procent, 2,33 procent, 

 3,29 procent respektive 4,44 procent.   

Traumaenheten hade lägst följsamhet av alla  

avdelningar. 

CCT 

I 

DiDiodatato, 

G. 

2013 

Kanada 

Just clean your hands: 

Measuring the effect of a 

patient safety initiative on 

driving transformational 

change in a health care 

system. 

Syftet var att ta reda på om 

”clean your hands” projektet 

fungerade. 

Ett frågeformulär skickades 

ut för självskattning samt 

observationer av 

följsamheten. 

n=729 

(506) 

Det skiljde sig i utfallet mellan den grupp som  

deltagit i projektet och de som inte deltagit. Den 

självskattade följsamheten var ungefär densamma, 

men de skiljde sig åt i de andra frågorna. Exempel- 

vis medvetenheten och tron om sjukhusets till- 

förlitlighet.  

CCT 

II 
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Huis, A., 

Schoonhoven

, L., Grol, R., 

Donders, R., 

Hulscher, M., 

& 

Achterberg, 

T. 

2013a 

Nederländern

a  

Impact of a team and 

leaders-directed strategy to 

improve nurses’ adherence 

to hand hygiene 

guidelines: A cluster 

randomised trial. 

Syftet var att ta reda på om 

”team and leaders” 

programmet ökade 

följsamheten till 

hygienrutiner jämfört med 

”state of art” programmet. 

Observationer av tillfällen 

där sjuksköterskorna ska 

följa hygienrutiner. 

n=67 

(10) 

”Team and leaders” programmet är en bättre strategi  

för att förbättra föjsamheten till hygienrutiner 

jämfört med ”state of art” programmet. 

RCT 

I 

Huis, A., 

Hulscher, M., 

Adang, E., 

Grol, R., 

Achterberg, 

T., & 

Schoonhoven

, L. 

2013b 

Nederländern

a 

Cost-effectiveness of a 

team and leaders-directed 

strategy to improve nurses’ 

adherence to hand hygiene  

guidelines: A cluster 

randomised trial. 

Syftet var att ta reda på om 

den ytterligare ökningen av 

följsamheten till 

hygienrutinerna motiverar de 

extra kostnaderna team and 

leaders programmet ger. 

Observationer utförda av 

sjuksköterskestudenter samt 

beräkningar av kostnaderna 

för de olika strategierna. 

n=67 

(10) 

Att använda ”team and leaders” programmet för att  

förbättra följsamheten till hygienrutinerna visade 

sig vara mer kostnadseffektivt än att använda  

”state of art” strategin. 

RCT 

I 

Jackson, C., 

Lowton, K., 

& Griffiths, 

P. 

2013 

Storbritannie

n 

Infection prevention as ”a 

show”: A qualitative  study 

of nurses’ infection 

prevention behaviours. 

Syftet var att beskriva 

sjuksköterskans eget och 

andras beteende för att 

minska smittspridning. 

Djupgående intervjuer med 

sjuksköterskor. 

n=20 

(0) 

 

Deltagarna beskrev sina och andras beteenden.  

De hade lätt att rättfärdiga sina egna  

felaktiga beteenden men kunde inte rättfärdiga  

andras felaktiga beteenden. Hur sjuksköterskan  

upplevde att patienterna upplevde situationen 

styrde också agerandet. 

K 

II 

Kelcíkova, 

S., Skodova, 

Z., & Straka, 

S. 

2012 

Slovakien 

Effectiveness of hand 

hygiene education in a 

basic nursing school 

curricula. 

Syftet var att undersöka 

sjuksköterskeutbildningens 

effektivitet vad gäller 

utbildning i handhygien samt 

vilka färdigheter och 

attityder som finns i det 

kliniska arbetet hos 

sjuksköterskor.  

Observationer av 

följsamheten och enkäter 

skickades ut. Det gjordes 

även en analys av läroplanen. 

Både med hjälp av kvalitativ 

och kvantitativ metod. 

n=188 

(0) 

n=65 

(0) 

Studien visade att information om handhygien i  

den grundläggande utbildningen för sjuk- 

sköterskor är av dålig kvalitet och kunskapen 

samt följsamheten av handhygien är otillräcklig. 

K 

II 

P 

II 



 

III 

 

Knoll, M., 

Lautenschlae

ger, C,. & 

Borneff-Lipp, 

M. 

2010 

Tyskland 

The impact of workload on 

hygiene compliance in 

nursing. 

Syftet var att ta reda på vad 

som ökade följsamheten till 

hygienrutinerna respektive 

vad som minskade 

följsamheten. 

Observationer för att se om 

sjuksköterskorna följer 

hygienrutinerna. Om 

rutinerna inte följdes korrekt, 

genomfördes en intervju. 

n=181 

(0) 

Följsamheten till hygienrutinerna ökades genom 

fortbildning och utbildning, konstruktiv 

återkoppling, individuell stöttning. Följsamheten  

minskades av stress relaterat till hög  

arbetsbelastning.  

P 

I 

Korniewicz, 

D. M., & El- 

Masri, M. 

2010 

USA 

Exploring the factors 

associated with hand 

hygiene compliance of 

nurses during routine 

clinical practice.  

Syftet var att undersöka vilka 

faktorer som är förknippade 

med sjukvårdspersonals 

följsamhet gällande 

handhygien. 

Observationer utfördes för att 

ta reda på följsamheten hos 

sjukvårdspersonal samt ett 

frågeformulär där personalen 

fick skatta sin följsamhet. 

n=67 

(0) 

Följsamheten av handhygienrutiner var endast 

34,3 procent. Följsamheten ökade vid moment  

som var av högre risk eller om  

sjukvårdspersonalen exponerades för blod. 

CCT 

I 

Lausten, S., 

Lund, E., 

Bibby, B. M., 

Kristensen, 

B., Thulstrup, 

A. M., & 

Møller, K. 

2009 

Danmark  

Cohort study of adherence 

to correct hand antisepsis 

before and after 

performance of clinical 

procedures. 

Syftet var att ta reda på hur 

olika typer av 

sjukhuspersonal följde 

hygienrutinerna över ett år. 

Observationer av 

sjukvårdspersonal för att se 

om de följde hygienrutinerna. 

n=2260 

(0) 

Övergripande var följsamheten till hygien- 

rutinerna god. Före patientkontakt låg den på 

65 procent och efter på 70 procent. Följsamheten 

Ökade under studiens gång och främst efter  

patientkontakt. 

CCT 

I 

Mertz, D., 

Dafoe, N., 

Walter, S. D., 

& Loeb, M.  

2010 

Kanada 

Effect of a multifaceted 

intervention on adherence 

to hand hygiene among 

healthcare workers: A 

cluster randomized trial.  

Syftet med studien var att 

utvärdera effekten av ett 

mångfacetterat projekt för att 

höja följsamheten av 

rutinerna kring handhygien. 

Observationer av 

sjukvårdspersonals 

följsamhet jämfört med 

antalet potentiella tillfällen.  

n=30 

(0) 

Experimentgruppens följsamhet var 48,2 procent  

7,901 tillfällen. Kontrollgruppen hade 42,6 procent  

av 7,526 tillfällen.  

RCT 

I 

Sax, H., 

Uçkay, I., 

Richet, H., 

Allegranzi, 

B., & Pittet, 

D. 

2007 

Schweiz 

Determinants of Good 

Adherence to hand hygiene 

among healthcare workers 

who have extensive 

exposure to hand hygiene 

campaigns. 

Syftet var att ta reda på vilka 

komponenter i beteendet som 

påverkar att hygienrutinerna 

följs eller inte hos 

sjukvårdspersonal på ett 

sjukhus med lång tids 

hygienkampanjer.  

Ett frågeformulär skickades 

ut till sjukvårdspersonal från 

olika professioner på ett 

sjukhus för att självskatta sin 

följsamhet till 

hygienrutinerna, samt 

identifiera attityderna till att 

följa rutinerna. 

n=2961 

(1919) 

Resultatet visade att på avdelningar där det länge 

har pågått kampanjer för att höja följsamheten till 

hygienrutiner är attityden att handhygien är viktigt  

är mer utbredd hos personalen. Om följ- 

samheten ökar eller inte beror däremot på andra  

faktorer såsom grupptryck och förväntningar från 

kollegor. 
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IV 

 

Stone, S., 

Fuller, C., 

Michie, S., 

McAteer, J., 

& Charlett, 

A. 

2012 

Storbritannie

n 

What is the optimal period 

for measuring hand 

hygiene compliance: are 

longer periods better than 

20-minute periods? 

 

Syftet var att undersöka om 

det fanns väsentlig 

resultatskillnad mellan 

observationer av följsamhet 

vid hygienrutiner under 20 

minuter och en timme eller 

mer. 

Observationer av olika längd 

för att ta reda på vilken typ 

av observationer som 

fungerade bäst.  

n=49 

(0) 

Följsamheten var som lägst de första 20 

minuterna samt första timmen, men steg nästa  

period.  

 

P 

II 

Whitby, M., 

McLaws M. 

L., & Ross, 

M. W. 

2006 

Australien 

Why healthcare workers 

don’t wash their hands: a 

behavioral explanation. 

Syftet var att belysa 

beteendet kring handhygien 

hos sjuksköterskor. 

Intervjuer i fokusgrupper: 

sjuksköterskor, mammor och 

barn 9-10 år gamla för att 

sammanställa ett 

frågeformulär om följsamhet 

till hygienrutiner för 

sjuksköterskor. 

n=48 

(0) 

n=754 

(484) 

Frågeformuläret baserades på intervjuerna av 

Mammorna, barnen och sjuksköterskorna.  

Resultatet av formuläret visade att förvärvat 

beteende spelade stor roll, även attityder hos sjuk- 

sköterskan. Grupptryck från läkare spelade  

större roll än grupptryck ifrån sjuksköterskor. 

K 

I 
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