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ABSTRAKT 

 
Bakgrund: Utövande av handhygienrutiner är en av de viktigaste åtgärderna inom 

vården för att förhindra vårdrelaterade infektioner. Årligen orsakar vårdrelaterade 

infektioner stort lidande för patienter och kan leda till bestående skador och döden. 

All personal inom hälso- och sjukvården är enligt lag ålagda att följa de regler kring 

basala hygienrutiner som fastställts av Socialstyrelsen. 

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa vad som främjar eller hindrar 

vårdpersonalens följsamhet till handhygienrutiner inom hälso- och sjukvården, samt 

äldrevården.   

Metod: Inklusionskriterierna för litteraturstudien var all vårdpersonal och studenter 

på sjukhus och äldreboenden. Nio artiklar valdes för att belysa vårdpersonalens 

upplevelser, perspektiv och erfarenheter. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska 

och peer reviewed samt etiskt granskade. I litteraturstudien har de nio kvalitativa 

artiklarna kvalitetsbedömts efter SBU:s modell. Artikelsökningarna har gjorts på 

databaserna: Cinahl, Scopus och PubMed. Exklusionkriterierna var all personal inom 

tandvården. Analysmetoden innebar att texten kondenserades ned utan att innehållet 

förlorades. Tio underkategorier framkom i analysen som sedan delades in i två 

huvudkategorier.       

Resultat: Resultatet visar att organisatoriska och individuella faktorer har betydelse 

för utövandet av god handhygien. Information och utbildning höjde följsamheten 

tillfälligt. Att ha bra förebilder inom yrkesområdet sågs som viktigt och höjde 

vårdpersonalens benägenhet till att utföra hygienrutiner.  

Slutsats: Denna litteraturstudie visar att utförande av handhygien är beroende både 

av organisatoriska- och individuella faktorer. Det finns många metoder för att öka 

följsamheten, men författarna har inte funnit någon metod som gör att bra rutiner 

bibehålls. Orsaker som nämnts är bland annat tidsbrist och attityd till att utföra 

handhygienrutiner.    

Nyckelord: Följsamhet, handhygien, kunskap, attityder 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Background: Compliance of basic routines as relates to hand hygiene are one of the 

most important actions to prevent nosocomial infections. Annually, nosocomial 

infections cause patients great suffering and can lead to permanent injuries and 

death. All personnel within healthcare are obligated to follow the routines 

surrounding basic hygiene as mandated by the National Board of Health and Welfare. 

Purpose: The purpose of this literary study was to identity areas that aids or 

prevents the compliance of hand hygiene for personnel within healthcare. 

Method: Inclusion criteria was all personnel and students in hospitals and nursing 

homes. Nine articles were selected to illustrate the nursing staff experiences. Articles 

should be written in English and peer reviewed and ethically audited. The study 

analyzed nine qualitative articles after SBU:s model. The articles were located in 

databases Cinahl, Scopus, and PubMed. Exklusion criteria was all personal in dental 

care. The authors used a method of analysis and was to narrow down the text, but 

without the contents getting lost. Ten sub categories emerged during the analysis, 

which then were divided in to two main categories. 

Results: The result shows that organizational and individual factors are important 

for the practice of good hand hygiene. Information and education increased 

adherence temporarily. To have good role models in the profession was seen as 

important, and raised health professionals to perform hygiene procedures. 

Conclusion: This study shows that the performance of hand hygiene depends on 

both organizational- and individual factors. There are many methods to increase 

compliance, but the authors have not found a method that allows good practices 

maintained. Reasons cited include lack of time and attitude to perform hand hygiene. 

Keywords: Compliance, hand hygiene, knowledge, attitudes 
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INTRODUKTION 
 

Vårdrelaterade infektioner (VRI) räknas till ett av de största hoten mot 

patientsäkerheten. Dessa infektioner kan leda till ökat lidande för patienter och kan 

resultera till längre sjukhusvistelse, vilket även medför ökade samhällskostnader 

(SKL, 2014b). WHO har gjort en omfattande litteraturgenomgång som visat att 

handhygienen är en av de mest betydelsefulla faktorerna för att minska 

smittspridningen i vården (WHO, 2009). I en studie av Lam, Lee & Lau (2004) 

framkom att handhygien är den allra bästa handlingen för att undvika infektioner 

(Lam, Lee & Lau, 2004). Detta arbete handlar om vad som främjar eller hindrar 

vårdpersonalens följsamhet till handhygienrutiner inom hälso- och sjukvården samt 

vid äldreboenden.  

 

Basala hygienrutiner ska tillämpas av all vårdpersonal vid all patientkontakt. Det 

innebär att det ska vara oberoende av vårdgivare och vårdform och om det finns känd 

smitta eller inte (SOSFS 2015:10). Händerna är den största utgörande faktorn för 

spridning av VRI. De kan bära på transienta mikroorganismer, det vill säga sådana 

som av en tillfällenhet har hamnat där via en förorening av exempelvis urin, avföring 

eller sekret från näsan. Till de vanligaste transienta mikroorganismerna räknas 

stafylokocker, enterokocker, E. coli och Klebsiella. Därför är god handhygien av 

yttersta vikt med tvål och vatten samt alkoholbaserat desinfektionsmedel. Men det 

finns vissa virus som desinfektionsmedel inte biter på, till exempel på calici och 

clostridium. Då är det viktigast att tvätta med tvål och vatten och avsluta med 

desinfektionsmedel (Ericson & Ericson, 2009b, 361-362). 

 

Sedan 2011 finns en överenskommelse mellan staten och SKL att minska skador i 

vården med ett förstärkt patientsäkerhetsarbete i landstingen. En viktig del av detta 

är mätningarna av förekomsten av VRI. Med vårdrelaterad infektion menas en 

infektion som uppkommer under slutenvård eller till följd av åtgärd som diagnostik, 

behandling eller omvårdnad inom övrig vård och omsorg. I Sverige beräknas att VRI 

varje år uppgår till en kostnad av närmare 7 miljarder kronor, samt genererar 

ytterligare ca 750 000 extra vårddygn (SKL, 2015). Årligen dör 1500 personer i VRI, 

vilket är fler än de som dödats i trafiken. Om man sänker VRI med 30 %, så sparas ca 

2 miljarder kronor och 600 vårdplatser frigörs (SKL, 2014a).  
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Studier visar att så många som 15 % av sjuksköterskor som jobbar på en 

isoleringsavdelning har stafylokocker på sina händer.  78 % av de som arbetar på 

avdelning med hud skadade patienter, uppvisade också samma bakterie (Boyce & 

Pittet, 2002). 

 

Studier i USA visar att VRI är den största anledningen till sjukdomsfall och död hos 

nästan två miljoner vårdade. Av dessa räknar man med att nästan 390 000 dödsfall 

har orsakas av VRI (Richards, 2002). VRI orsakar fler dödsfall årligen än AIDS, 

bröstcancer och fordonsolyckor tillsammans. Dessa VRI påverkar 5 % av alla 

patienter på sjukhus (Patientsafetyfocus,  2015). Kostnaderna för dessa infektioner 

har en signifikant påverkan på hela vårdapparaten och uppskattas hela tiden öka 

(Barker et al. 1994). I en färsk studie av Ghotbi et al (2016) där 255 personer inom 

sjukhusvården deltog, framkom det att nästan 90% var medvetna om att händerna är 

den största källan till smittspridning. Nästan 95% var också medvetna om att den 

främsta åtgärden för att förhindra smittspridning är handtvätt (Ghotbi et al. 2016). 

Andra studier visar också att utförande av handhygien är överskattad med endast 

cirka 40 % som hade följsamhet till hygienrutiner (Erasmus et al. 2010).  

 

Följsamhet till handhygien har oftast koncentrerats till sjuksköterskor, eftersom de 

utgör den största majoriteten av sjukvårdspersonal (Pittet, Mourouga & Perneger 

1999). Det är också väl dokumenterat i studier att läkare inte har samma följsamhet. 

Detta kan bero på att sjuksköterskor har fler tillfällen till handtvätt. Tyvärr kan det 

vara så att läkare påverkar sjuksköterskor negativt som förebilder och att 

sjuksköterskorna i sin tur påverkar sina medarbetare på samma sätt (Pittet et al. 

2000, 1307-1312; Pittet, Mourouga & Perneger 1999). För att komma till rätta med 

problemen och för att det ska ske en förändring till det positiva, föreslås bland annat 

utbildning i handhygien, motivation i form av positiv press från medarbetare och 

affischering (Pittet 2004; Whitby, McLaws & Ross 2006; Whitby et al. 2007). 

 

D Pittet (2004) menar att det finns många delar som måste samverka innan beslutet 

för att utföra handhygienrutiner tas. Först måste man ta i beaktande hur stor 

sannolikheten är att få eller sprida en smitta. Sedan måste man förstå vilken 

påverkan det gör på hälsan och hur stor sannolikheten är att det till och med leda till 

döden. Det handlar om att bli medveten om riskerna och som indikerar agerande. 
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Sedan kommer det sociala trycket som i slutändan leder till utförandet (Pittet 2004). 

Inom socialpsykologin försöker man förstå och tolka olika beteendemönster som 

leder fram till varför man har goda handhygienrutiner eller varför det brister i 

hygienrutinerna. Man tror att både individuell- och gruppbeteende spelar roll för 

handhygienen. Studier om handhygien där man har använt sig av beteendeteori har 

till största delen fokuserat på individen, men har visat sig vara ineffektiv för en 

hållbar förändring. Den rituella tvätten har utförts i huvudsak för att skydda sig själv 

från smitta. Det har också framgått att ändring i handhygienrutiner är en komplex 

uppgift som påverkas av omgivningen, utbildning och kultur (Pittet 2004; Pittet, 

Mourouga & Perneger 1999).  

 

Många vårdinrättningar har lagt till egna föreskrifter som innefattar hår och långt 

skägg och att dessa ska vara uppsatta så att de inte kommer i kontakt med sår eller 

arbetsyta. Däremot framgår det inte hur långt håret eller skägget får vara. I takt med 

att fler med invandrarbakgrund arbetar inom vården så kan det finnas föreskrifter 

vid bärande av huvudduk samt tvättråd av dessa. Det finns dock ingen evidens för att 

hår och huvudduk sprider smitta. Socialstyrelsens regler angående basala 

hygienrutiner håller på att uppdateras. Där kommer det även att framgå att naglar av 

hygienskäl ska vara korta och omålade. Konstgjorda naglar kommer heller inte att 

accepteras på grund av att de är svårare att hålla rena och bakterierna får en bra 

grogrund under dem (Bergqvist Månsson 2015).   

 

Ignaz Semmelweis var pionjär gällande hygienarbete. Han var verksam under mitten 

av 1800-talet och arbetade som förlossningsläkare i Wien. En av hans medarbetare 

dog oväntat i liknande symtom som barnaföderskorna. Efter den händelsen drog han 

paralleller mellan likstoft som smitta som han trodde fördes mellan obduktion och 

förlossningen. Han införde att man skulle tvätta händerna med klorkalk, en utspädd 

lösning av desinfektionsmedel, innan man fick vidröra en födande kvinna. Efter bara 

några veckor gick antalet döda i barnsängsfeber ner till mindre än en procent. Hans 

upptäckt fann inget gehör hos de övriga läkarna och blev inte accepterat förrän efter 

hans död (Lagercrantz 2007). 

 

Studier som innefattar utbildningar visar att under tiden de pågår, så ökar 

följsamheten till handhygienrutiner. En tid efter avslutad utbildning har man sett en 
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klar nedgång. Men ändå en viss förbättring än innan utbildningen. Dock såg man en 

ökad medvetenhet till de nya kunskaperna som utbildningen medförde. Användandet 

av exempelvis klockor och privata kläder upphörde (Sjöberg & Eriksson 2010). 

 

Basala hygienrutiner 
 

I hälso- och sjukvårdslagen beskrivs vården och hur den ska bedrivas när det gäller 

kraven på god kvalitet och med hög hygienisk standard (SFS 1982:763). I 

smittskyddslagen finns beskrivet de sjukdomar som kan vara ett hot mot den 

mänskliga hälsan, det vill säga att de kan överföras mellan människor. Åtgärderna för 

förhindrande av detta ska vara baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Ansvaret för att följa dessa föreskrifter ligger hos all vårdpersonal för att inte sprida 

infektioner vidare (SFS 2004:168). Om det ändå skulle inträffa, så ska det upprättas 

en anmälan enligt Lex Maria (SOSFS 2013:3). Basala hygienrutiner innebär enligt 

Socialstyrelsen att arbetskläder ska vara kortärmade och ska bytas varje dag eller 

oftare om nedsmutsning skett. Händer och armar ska vara fria från ringar, armband 

och armbandsklockor. Före och efter patientkontakt ska händer desinfekteras med 

handdesinfektionsmedel. De ska även desinfekteras före och efter användandet av 

handskar. Vid synlig smuts ska vatten och tvål användas innan desinfektionsmedel. 

Händerna ska vara torra innan desinfektionsmedel appliceras. Plastförkläde ska 

användas vid arbete där det finns risk att arbetskläderna kan komma i kontakt med 

kroppsvätskor. Samma regler gäller även vid användandet av skyddshandskar. Och 

att man ska byta handskar efter varje arbetsmoment (SOSFS 2007:19) 

 

Fem moment av handhygien 
 

En kampanj som heter ”Fem moment av handhygien” startade 2009 och som innebär 

att sjukhus och vårdhem över hela världen fick anmäla sitt intresse och stöd för detta 

nya initiativ för att främja en ökad medvetenhet om vikten av handhygien inom 

vården. I april 2015 var 17.522 vårdinrättningar i 171 länder registrerade som 

deltagare i denna kampanj. De fem momenten består av att man ska utföra 

handhygien före patientkontakt, före rent eller aseptiskt arbete, efter orent arbete, 

efter patientkontakt och efter kontakt med patientens närmiljö (WHO, 2015b).  
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Fem moment av handhygien är en fortsättning på ”Ren vård är säkrare vård”, som 

lanserades 2005. Även den var riktad mot större medvetenhet om hygienrutiner för 

att minska vård relaterade infektioner. Kärnan i den kampanjen var att vårdpersonal 

skulle rengöra sina händer på rätt sätt och vid rätt tidpunkt (WHO, 2015a). 

 

Problemformulering 
 

I över 150 år har man varit medveten om kopplingen mellan handhygien och VRI. I 

dag är god handhygien ett vedertaget begrepp för att förhindra dessa infektioner. 

Tanken med den här studien var att få personalens egna reflektioner, åsikter och 

rutiner om handhygien. Detta kan skapa en djupare förståelse för oss som 

sjuksköterskor på våra framtida arbetsplatser, vad som hindrar eller främjar till en 

god handhygien som ska skydda både oss och de patienter vi möter.      

 

Studiens betydelse för omvårdnaden 
 

Patienter och boenden har rätt till trygg och säker vård. Det innebär bland annat att 

tillgodose behovet av kontinuitet där ett av sätten är att hålla en god hygienisk 

standard (SFS 1982:763). Kvalitetssäkringen i vårdverksamheten ska hela tiden 

utvecklas. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den 

enskilda människan. VRI innebär ett ökat lidande, förlängd vårdtid och ökad 

medicinering (Aragon, Sole & Brown 2005). De fyra vanligaste VRI som kan kopplas 

till handhygien är urinvägsinfektion, lunginflammation, infartsrelaterad 

blodinfektion och postoperativa sårinfektioner. Dessa kan undvikas med förbättrade 

rutiner. Alla personalkategorier i vårdkedjan bör ha kännedom om detta och kunna 

utöva den praktiskt korrekt. Målet är att alla ska arbeta förebyggande genom att 

påminna varandra i arbetssituationer. Att följa hygienrutiner blir då ett ansvar som 

vilar på alla (SKL, 2015). 

 

Det har visat sig att handhygien är en låg kostnad för att förhindra ökat lidande för 

patienterna. Detta arbete kommer att ta upp vad som är till hinder eller vad som 

främjar handhygien som man kan direkt överföra till en bättre vård.    
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SYFTE 
 

Syftet med litteraturstudien var att belysa vad som främjar eller hindrar 

vårdpersonalens följsamhet till handhygienrutiner inom hälso- och sjukvården samt 

äldrevården.  

METOD 

Metoden som vi valde att använda för studien var en litteraturstudie med 

kvalitativ ansats. Kvalitativ metod syftar till att skapa en djupare förståelse för att 

kunna sätta samman vårdpersonal och deras agerande utifrån livserfarenheter. Detta 

omvandlas slutligen till en praktisk vägledning i vårdsituationer. Kunskaperna ökar 

när de relateras till ett visst vårdsammanhang. Litteraturöversikt kartlägger 

kunskapsläget inom ett visst område. Vid breda sökningar efter vetenskapliga artiklar 

med en lika bred analys och sammanställning kan forskningen inom ämnet fastställas 

(Segesten 2012). Denna metod kändes relevant för oss för att den på ett konkret sätt 

fick fram vad som främjar och hindrar följsamheten till basala hygienrutiner gällande 

handtvätt. Kvalitativ metod är individbaserad och vi är intresserade av att få reda på 

vad som leder fram till beslutet att genomföra handtvätt eller inte. Genom att endast 

ha studier med intervjuer och diskussioner så minimeras möjligheten till bias. 

Eftersom medvetenheten om att vara övervakad i handhygienrutiner kan resultatet 

peka i den riktning som eftersträvas (Srigley et al. 2014).    

 

Sökmetoder 
 

Vi använde oss av UB:s databaser Cinahl, Scopus samt PubMed för att hitta relevanta 

vetenskapliga artiklar som överensstämmer med vår studie. Från Karolinska 

Institutet fick vi MeSH-termer som använts vid sökningarna. De var infection 

control, handhygiene, nursing och qualitative study. Avgränsningarna vi valde var 

peer-reviewed och inga artiklar äldre än 2005 och att de skulle vara skrivna på 

engelska. Vi gjorde även sekundärsökningar på olika författare, samt personsökning 

för att få ett bra slutresultat. Sekundärsökning innebär att referenslistor studeras för 

att finna andra relevanta referenser. Med personsökning menas att man tar reda på 
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uppgifter om författaren eller eventuella med författare och om de skrivit något 

ytterligare av intresse (Östlundh 2014). En artikel hittades på det viset. (Se bilaga 1) 

Urval  
 

Nio artiklar hittades som behandlade vårt ämne om följsamhet eller hinder till 

handhygienrutiner. Av dessa var åtta intervjubaserade och en med 

gruppdiskussioner. (Se bilaga 2.) Inklusionskriterier: Artiklarna skulle vara av 

kvalitativ utformning och beröra det valda ämnet för studien, på grund av att 

författarna ville ha en personlig vinkel på handhygien. Engelska språket var ett måste 

eftersom författarna endast behärskar detta språk samt svenska. Artiklarna som 

valdes innefattade vårdpersonal som hade daglig fysisk kontakt med patienter. Det 

gällde läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter samt vårdstudenter.  

Författarna av studien valde att inkludera vårdstudenter av den anledningen att de 

var i den miljö som senare ska bli deras ordinarie arbetsplats. Vårdstudenterna 

ansågs vara relevanta, eftersom de var där för att lära och få erfarenhet.  

Exklusionskriterier: Vi uteslöt vårdpersonal inom dentalvården när det saknar 

relevans inom vårt område som sjuksköterskor.  

Kvalitetsbedömning  
 

Kvalitetsbedömningen gjordes enligt SBU:s mall för granskning av kvalitativ 

forskningsmetodik. Samtliga artiklar granskades med samma mall. Vi graderade 

artiklarna efter ett poängsystem indelat i hög, medelhög eller låg kvalitet. 

Svarsalternativet "ja" gav ett poäng, svarsalternativet "oklart" gav ett halvt poäng och 

svarsalternativet "nej" gav noll poäng. Maxpoäng var 21 poäng som gjordes om till 

100%. Indelningen hög var mellan 75-100%, medelhög var 50-74% och låg var under 

50%. Med dessa siffror kom vi fram till att vi hade alla nio artiklar av hög kvalitet 

(SBU, 2015).  

Analys 
 

Kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera materialet till litteraturstudiens 

resultat. Författarna läste igenom artiklarna flera gånger för att få en helhetsbild. 

Därefter plockades det ut meningsbärande enheter som kondenserades, men 

innehållet kvarstod. De kondenserade meningsenheterna hade kodats och grupperats 

i underkategorier som beskriver det primära i artiklarna. Enligt Graneheim & 

Lundman (2004) fokuserar kvalitativ innehållsanalys på att skildra variationer i 
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innehållet av texten, genom att definiera likheter och skillnader (Graneheim & 

Lundman 2004). Artiklarna analyserades efter induktiv ansats genom att författarna 

utgått från innehållet i texten, som motsvarade syftet. Kategorierna utgör det tydliga 

innehållet i texterna. Utifrån underkategorierna, så framkom det två huvudkategorier 

som innefattade organisatoriska faktorer och individuella faktorer. 

Underkategorierna blev tio till antalet.  

Forskningsetik   
 

All publicering av artiklar i medicinvetenskapliga tidskrifter ska föregås av 

granskning från etiska nämnder. Examensarbeten av studenter på grundnivå ses 

generellt inte som forskning och behöver därför inte granskas av regional nämnd. Det 

finns sex stycken etikprövningsnämnder i Sverige. Arbeten som berörs och som 

betraktas som forskning innefattar bland annat metoder som eventuellt riskerar att 

skada, psykiskt eller fysiskt och kan involvera användning av biologiska material och 

fysiska ingrepp på avlidna. Denna forskningsetik regleras i två lagar, vilka är lagen 

om etikprövning av forskning som avser människor SFS, 2003; 2008 samt 

personuppgiftslagen 1998; 204 (Kjellström 2012). Författarna valde att inte titta på 

kön, ålder eller etnicitet. De ansåg att alla oavsett dessa kriterier hade lika stor 

betydelse för arbetet. Artiklarna valdes enbart genom att de skulle ha genomgått 

granskning av etikprövningsnämnder. Författarna har inte utgått från egen 

förförståelse vid val av artiklar, utan har låtit resultaten tala för sig själva.      
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RESULTAT 
 

Syftet med denna litteratur studie var att belysa faktorer som främjar eller hindrar 

vårdpersonalens följsamhet till handhygienrutiner inom hälso- och sjukvården samt 

äldrevården. Resultatet har efter analys av ingående studier sammanställts i två 

huvudkategorier med tillhörande underkategorier.  

 

Tabell 1 Översikt av huvudkategorier och underkategorier. 

Huvudkategori Underkategori 

 

Organisatoriska faktorer 

Tid 
Undervisningsformer 
Ansvar 
Förebilder 
Gruppattityd 

 

Individuella faktorer 

Beteende och påverkan 
Kunskap 
Rutiner  
Attityd och inställningar 
Glömska eller medvetet välja bort 

 

Organisatoriska faktorer 
 

Litteraturstudien visar att tid, undervisningsformer, ansvar, förebilder och 

gruppattityd hamnar under denna kategori. 

Tid  
 

Studier visar att vårdpersonalen uttryckte oro över tiden det tog att genomföra 

handhygien före och efter patientkontakt. Beroende på hög arbetsbelastning, till 

exempel ansvar för många patienter, så hade vårdpersonalen inte tid till handtvätt 

mellan patientkontakterna, eller om det skulle uppstå akuta situationer. Tolkningen 

gjordes att om det funnits mer tid, så hade de kunnat utföra ordentliga 

handhygienrutiner (Barrett & Randle 2008; Lusardi 2007; McLaws et al. 2015).  

Undervisningsformer  
 

Om vårdpersonalen fick undervisning i form av visuella demonstrationer, hur korrekt 

handhygien skulle utföras, så kom de ihåg den metoden bäst. Vårdpersonalen var 

övertygade att om effektiviteten om handhygien beskrevs, skulle det påverka deras 

motivation positivt (Nicol et al. 2009). En annan studie pekade på att WHO's Fem 
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moment av handhygien hade nått sin kulmen och att budskapet var mättat. De hade 

tappat intresset och för att bryta detta, föreslogs att skyltar och affischer skulle bytas 

ut med jämna mellanrum för att hålla motivationen till handhygien uppe (McInnes et 

al. 2014). 

Ansvar 
 

I en studie från Australien ansåg cheferna själva att det var deras ansvar att komma 

med konkreta riktlinjer om hur man skulle utföra handhygien. De föreslog att 

bestraffning skulle få förekomma om man inte följde hygienrutinerna på 

arbetsplatsen. En förändring börjar med cheferna. En strategi skulle utformas från 

toppen till botten, ett arbete som var viktig på alla nivåer i organisationen. För att 

inbädda handhygienen som något naturligt, så måste det lyftas bland chefer och 

deras underordnande. Ett avsteg från detta skulle vara professionellt oacceptabelt. 

Brist från chefsnivå om hur handhygien skulle utföras, gjorde att det sågs som ett 

hinder till att utföra hygienrutiner (McInnes et al. 2014).   

Förebilder 
 

Förebilder beskrevs som en viktig del av utövande av handhygienrutiner. Om man 

såg någon som inte tvättade händerna, om man ansåg att det var olämpligt, så var 

man tvungen att säga till. Om den första att gå in till en patient tvättade händerna, så 

upprepade de andra samma rutin. Men det fanns också situationer när 

vårdpersonalen inte visade sig vara så bra förebilder. Det hände att de hade bråttom 

och inte tog sig tid till att utföra handhygienrutiner. Med sig kunde de ha 

vårdpersonal som skulle skolas in och som var betydligt mer noggrann med 

följsamheten med handhygienen. Detta kunde innebära att den nya vårdpersonalen 

missade viktig information som utgick till patienterna och som den ordinarie 

vårdpersonalen redan hunnit talat om för dem, medan de nya medarbetarna 

prioriterade handhygienen (Dixit et al. 2012). Vårdpersonalen trodde på den positiva 

effekten av att ha förebilder. De med högre utbildning sågs hellre som förebilder, än 

de med lägre. Det troddes ha en betydande inverkan och de med högre utbildning tog 

självmant på sig rollen som ledare för handhygien gentemot övriga anställda. De ville 

dessutom kunna utfärda varningar till de som inte utförde handhygienrutiner 

(McLaws et al. 2015). 
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Gruppattityd  
 

Kollegors inställning påverkar handhygienen.  Det visade sig att det var viktigt att bli 

accepterade och komma in i arbetslaget. Därför ville inte vårdpersonal påpeka slarv 

med risken att skapa dålig stämning. Om det däremot fanns en uppenbar fara för 

patienters hälsa, så skulle de säga till. De var rädda för att bli betraktade som att de 

visste bäst och på så sätt underminera den ordinarie vårdpersonalens ställning. Ett 

annat exempel var hur vårdpersonalen såg på handhygienrutiner på olika 

avdelningar. Inom intensivvården följdes hygienrutiner väldigt strikt och den 

allmänna uppfattningen där var att det var ett måste för att patienterna var så sjuka. 

Det samma gällde vårdpersonal på brännskadeavdelningen. Däremot antog 

vårdpersonalen på dessa båda avdelningar att hygienrutiner inte följdes lika noggrant 

på till exempel medicinavdelningarna (Barrett & Randle 2008; McLaws et al. 2015). 

  

Individuella faktorer 
 

Litteraturstudien visar att Beteende och påverkan, kunskap, rutiner, attityd och 

inställningar och glömska eller medvetet välj bort hamnar under denna kategori. 

Beteende och påverkan 
 
Vårdpersonalens åsikter om smuts påverkade beteendet starkt. Alla patienter 

betraktades som smutsiga, men det kopplades inte alltid till infektion. Därför rådde 

delade meningar om när handhygien skulle utövas eller inte. Även om forskning 

visade på hög riskfaktor för smittspridning, så vidtogs inte handhygieniska åtgärder. 

Beteendet påverkades också av hur smutsigt ett arbete bedömdes vara, eller hur 

renlig en patient upplevdes (Jackson & Griffiths 2014). Att tolka eller följa 

handhygienrutiner är ofta ett personligt beslut som ligger starkt förankrat i 

beteendemässiga faktorer. Lathet angavs också som en orsak till att inte följa 

rutinerna.  Hudåkommor och allergier betraktades som skäl till att inte utföra 

handhygienrutiner. Om det vid vissa tillfällen var bråttom och vårdpersonalen inte 

tvättade händerna, så gjorde inte studenten det heller av rädsla för att missa 

inlärningstillfälle (Dixit et al. 2012; McLaws et al. 2015). 
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 Att ha djupt inrotade vanor kunde kopplas samman med upplevelser från 

barndomen och därigenom påverka följsamheten till handhygienrutiner, samt vad de 

lärt sig under utbildningen (Nicol et al. 2009). 

Kunskap  
 

Övervägande delen av studierna visar att många har dåliga kunskaper om 

handhygien. Däremot var de flesta medvetna om att händerna var den största 

bidragande orsaken till överföring av infektioner på sjukhus. Vårdpersonalen uppgav 

att handhygienen var det viktigaste, samt bärande av handskar i det dagliga arbetet. 

Trots att undersökningar visade att de låg över snittet när det gällde utövande av 

handhygienrutiner, så var deras egen uppfattning att de var dåliga på det. Vad som 

däremot sågs som en hindrande faktor till korrekt handhygien var bristande kunskap 

om när och hur det skulle utövas. De trodde att övertygande bevis för handhygienens 

positiva effekter skulle öka deras motivation till utövning. Flera var också övertygade 

att vardagliga procedurer som påklädning och tvätt inte krävde handhygien. Att utöva 

handhygien är en av de kompetenser som studenter förväntas uppnå under första 

placeringen (Barrett & Randle 2008; Gould & Drey 2013; Lusardi 2007; McLaws et 

al. 2015; Nicol et al. 2009). 

Rutiner  
 

En del av vårdpersonalen uppgav att det var en så stor vana med handtvätt att de inte 

kom ihåg när de inte tvättade händerna. Dålig följsamhet till handhygien 

rapporterades bland högre utbildade och annan vårdpersonal hade inte sett dem 

tvätta händerna. Flera studier visade att många missar handtvätt mellan 

patientkontakter. Vårdpersonalen stannade ofta till för att tvätta händerna och 

påminde därför övriga medarbetare att gör detsamma. Även flera av legitimerad 

vårdpersonal sågs aldrig tvätta sina händer. Det var vanligt att vissa inte tvättade sina 

händer vid början av sina skift (Dixit et al. 2012; Gould & Drey 2013; Lusardi 2007). 

Attityd och inställning 
 

Vårdpersonalen saknade förståelse för vikten av handhygien. Handskar angavs ge 

extra skydd mot smitta från patienter (Nicol et al. 2009). De ville odla ansvarsbiten 

där någon säger "Stopp, jag vill att du tvättar händerna ". Vårdpersonalen kände att 

cheferna tillsammans med avdelningsföreståndarna skulle gå i främsta ledet och att 

visa hur handhygien skulle utföras (McInnes et al. 2014). Att tvätta händerna mellan 
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varje patientmöte sågs som en omöjlighet och vårdpersonalens inställning var att fler 

måste anställas för att handhygienrutiner skulle underlättas (McLaws et al. 2015). 

Men vårdpersonal med djupt inrotade rutiner ansåg att det var sunt förnuft att 

använda sig av handhygien. Läkare tog gärna genvägar och använde hellre 

alkoholbaserade desinfektionsmedel istället för handtvätt (Lusardi 2007). Den 

allmänna uppfattningen var att hygienrutiner inte behövde användas när det var 

släktingar och vänner som behandlades, eftersom de ansågs vara mindre smittsamma 

när de var kända av vårdpersonalen (Jackson & Griffiths 2014).  

 

Flera studier visar att inställningen till handhygien påverkas av smuts som man ser, 

eller inte ser. Vårdpersonalens uppfattning om handhygien var att i första hand att 

skydda sig själva och sina anhöriga, inte patienterna. Den synliga smutsen, såsom 

avföring, blod och andra kroppsvätskor gjorde att de var mer benägna att utföra 

handhygienrutiner, speciellt vid kontakt med avföring. Avföring från vuxna sågs som 

mer äckligt och smittspridande än avföring från barn. Vid blöjbyte på barn användes 

exempelvis inte handskar, trots att de kunde bära på samma smitta eller infektion 

som de vuxna patienterna. Ny vårdpersonal ansåg att det var ett egenansvar att utöva 

korrekt handhygien, men att det också var deras mentorers skyldighet att påminna 

dem. Vissa ur vårdpersonalen påpekade att somliga tvättade händerna för ofta och att 

det inte var nödvändigt. Frekvent tvättande sågs som att det kunde förvärra 

handeksem och därmed förhindra hygienrutiner. Bland många var uppfattningen att 

den största nackdelen med desinfektionsmedel var lukten av alkohol (Barrett & 

Randle 2008; Jackson & Griffiths 2014; Joshi et al. 2012; Lusardi 2007; McInnes et 

al. 2014). 

  

Studierna visade att det fanns kulturella föreställningar mot att tvätta händerna inför 

patienterna. Det kunde uppfattas som att de var smutsiga och som i sin tur kändes 

kränkande. Vårdpersonalen trodde att patienterna fick en känsla av olust av att se 

dem tvätta händerna (McLaws et al. 2015). 
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Glömska eller medvetet välja bort 
 

Glömska var en av orsakerna till att inte tvätta händerna. Motsatsen till glömska är 

att medvetet välja bort det som i akuta situationer, exempelvis vid hjärtstopp. Då 

ansågs inte handhygien som någon hög prioritet.  Samma gällde om en patient höll 

på att dö. Då var tiden avgörande och 30 sekunder avlagt för handtvätt kunde ändra 

patientens utgång. Vid dessa tillfällen ansågs det vara accepterat att strunta i 

handtvätt (Dixit et al. 2012; McInnes et al. 2014). 

DISKUSSION 
 

Litteraturstudiens syfte var att belysa vad som främjar eller hindrar vårdpersonalens 

följsamhet till handhygienrutiner inom hälso- och sjukvård samt äldrevården.  

 Två huvudkategorier presenterades i resultatet, organisatoriska faktorer och 

individuella faktorer. Tio underkategorier fanns under de två huvudkategorierna.  

Resultatdiskussion  
 

Resultatet av litteraturstudien angav att vårdpersonalen hade brist på tid och att de 

hade en hög arbetsbelastning. Det medförde att utförande av handhygien förbisågs. 

Man uttryckte också att om det funnits mer tid, så skulle följsamheten till 

hygienrutinerna öka.  Författarna till studien är mycket benägna att hålla med om 

detta resultat eftersom vi på våra praktikplatser upplevt samma fenomen. Detta 

resultat stöds av flera studier där tidsbrist angavs som en av de största orsakerna till 

att inte utföra handtvätt (Sjöberg & Eriksson 2010; Smiddy, O' Connell & Creedon 

2015). 

  

Resultatet om undervisningsformer visade att visuella demonstrationer var den bästa 

formen för att personalen skulle öka sin följsamhet till hygienrutiner. Det framkom 

också att WHO’s ”Fem moment av handhygien” inte längre fyllde sin funktion. 

Författarna har sett att demonstrationer är lättare att komma ihåg och fastnar bättre, 

då blir det mer konkret. Detta beskrivs också av Korniewicz och El-Masri som anser 

att regelbunden utbildning behövs för att påminna och att bibehålla följsamheten 

(Korniewicz & El-Masri 2010).  
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I litteraturstudiens resultat om ansvar framkom det att cheferna själva ansåg att de 

skulle komma med direkta riktlinjer om hur handhygienen skulle utföras.  

Författarna anser att det på chefsnivå ska finnas en konkret ställningstagande om hur 

hygienen ska utföras på arbetsplatsen. Andra studier medger samma slutsats och att 

det dessutom följs upp med slumpmässiga kontroller om hur vårdpersonalen utför 

sin handtvätt korrekt (Oh et al. 2012). 

  

I resultatet förekom det att förebilder var viktiga, så att de med högre utbildning 

skulle ta på sig rollen som goda sådana. Men det kunde även vara negativt om dessa 

förebilder inte föregick med gått exempel. Vårdpersonalen tyckte också att man 

skulle kunna utfärda varningar om handhygienen inte följdes. Författarna förstår att 

förebilder är viktiga, men att systemet med att utfärda varningar är lite för strängt. Vi 

kan se att det räcker med tillsägelse och fortsatt påminnelse om utförande av 

handhygienrutiner. Studien av Dombecki (2015) stödjer författarnas uppfattning om 

förebilder och visar att det finns stöd för påståendet att förebilder är viktiga gällande 

handhygien, mycket viktigare än vad som tidigare framkommit. Studien gör gällande 

att följsamheten påverkades, både positivt och negativt, beroende på förebildens 

beteende. Som exempel kan nämnas att följsamheten sjönk om den som var förebild 

slutade sin tjänstgöring eller blev omplacerad. Denna studie innefattar inte bara 

handhygien. Ett starkt ledarskap med förebilder förbättrar även andra skydds-

åtgärder inom basala hygienrutiner och att förmågan att ta till sig nya riktlinjer som 

minskar hinder för att sprida infektion (Dombecki et al. 2015).     

 

Resultatet i litteraturstudien visar att gruppattityden på arbetsplatsen spelar en viktig 

roll när det gäller handhygienen. De vill inte påpeka för andra kolleger om de slarvar 

med handtvätt, för att inte skapa en dålig stämning. Men att det även fanns 

avdelningar som hade en gruppattityd där handhygien var viktig. Författarna till 

studien har noterat på sina olika praktikplatser att gruppattityden inom ett arbetslag 

har stor betydelse på hur man ser på hygienrutiner. Det stöds av studien av Boscart et 

al (2012) att gruppattityder har visat sig vara ett potentiellt hinder eller främjande för 

utförande av handhygienrutiner. Olika yrkesgrupper inom vården har annorlunda 

syn på handhygien. En del såg ganska krasst på det och menade att det till största 

delen berodde på social inverkan, medan andra ansåg att det behövdes förebilder för 
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att inbjuda de som inte hade följsamheten till att stärkas i dessa rutiner (Boscart et al. 

2012). 

 

Litteraturstudiens resultat visar att beteende och påverkan styrdes av om en patient 

sågs som smutsig eller renlig. Var patienten renlig så var inte vårdpersonalen noga 

med handhygien. Om man från barndomen hade djupt inrotade vanor, så påverkade 

det till bättre handhygien. Författarna ser att det fortfarande finns brister i 

uppfattningen om vad som är god handhygien. I en studie av Ogoina et al (2015) 

framkommer det att vårdpersonal har en skev bild av kopplingen mellan god 

handhygien och smittspridning. Bland annat ansåg delar av vårdpersonalen att det 

inte var nödvändigt att utföra handhygienrutiner efter kontakt med patienter eller 

deras närmiljö. De var däremot ense om att handskar alltid skulle tas på vid 

venprovtagning (Ogoina et al. 2015).  

   

Resultatet i litteraturstudien visar att kunskapen hos de flesta av vårdpersonalen var 

god och att de visste att händerna spred infektioner vidare till andra patienter. Men 

de hade bristande kunskaper om när och hur handtvätt skulle utföras. 

Vårdpersonalen var övertygad om att i det vardagliga arbetet så behövdes det ingen 

handhygien. Författarna förstår resonemanget. Det är sällan man tvättar händerna 

till exempel om man hjälper en sjuk anhörig med ADL. Inom vården kan det vara lätt 

med transferering, speciellt inom äldrevården där det betraktas som boende i hemlik 

miljö. Författarna har på sina olika praktikplatser inom äldrevården noterat att 

handhygienen är under all kritik och det förklaras ofta med att de äldre inte ska 

känna sig obekväma eller smutsiga i sitt eget hem. Inom äldrevården finns det 

bristande kunskaper som kan medföra att vårdpersonalen inte vet hur basala 

hygienen ska utföras. Enligt Socialstyrelsens rapport från 2010, framkommer det att 

vårdpersonalen inom kommunal vård- och omsorg generellt har förhållande vis låg 

formell yrkesutbildning. Endast åtta av tio anställda i särskilt boende var 

vårdbiträden eller undersköterskor. Det är viktigt med god utbildning inom 

äldreomsorgen eftersom det ökar möjligheterna till utveckling av mer 

kunskapsbaserad vård och omsorg (Socialstyrelsen, 2012). I andra studier 

framkommer det att det räckte med endast ett utbildningstillfälle för att öka 

användandet av desinfektionsmedel. Kunskapen steg i fråga gällande 

handhygienrutiner. Vårdpersonalen har ibland ansett att följsamheten räcker med att 
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använda handskar. Bästa sättet att angripa okunskapen har varit att fokusera på 

korrekt utförande av handhygienrutiner kombinerat med utbildning och praktiska 

övningar (Sjöberg & Eriksson 2010; Smiddy, O' Connell & Creedon 2015). 

  

I litteraturstudien så framkom det att rutinerna var sämre hos vårdpersonal med 

högre utbildning. Men också att det ofta missas mellan patientkontakterna. Däremot 

om vårdpersonal såg någon annan tvätta sina händer, så blev de påminda om sin 

egen handtvätt. Författarna vet att detta är ett välkänt fenomen där vi ständigt 

påminns eller härmar andras beteende. I Helms et al (2010) studie beskrivs 

bestraffning som metod om följsamhet till hygienrutiner inte fungerar. Där står att 

vårdpersonalen bör bestraffas om de saknar följsamhet till handhygien, bland annat 

genom att ha föreläsningar för sina kollegor eller skriva en uppsats i ämnet. Om det 

fortfarande inte resulterar i bättre följsamhet till hygienrutiner, så tvingas den 

anställde till ett möte med sjukhusledningen för vidtagande av ytterligare disciplinära 

åtgärder. Andra studier visade att TV övervakning gjorde att följsamheten steg, 

samtidigt som personalen fick omedelbar återkoppling till handhygienen, vad som 

gjordes bra, vad som gjordes mindre bra. Som komplement fick personalen delta i 

föreläsningar (Helms et al. 2010; Walker et al. 2014). Denna metod ser ut att fungera. 

Följsamheten skjuter i höjden, samt att patienterna riskerar färre infektioner. 

Regelverket kring monitorering är mer frikostigt i andra länder än i Sverige. 

 

I Sverige är det Datainspektionen som styr över all övervakning. Det ska alltid finnas 

ett tillstånd för detta. Oftast blir det ett nej redan vid misstanke om att den personliga 

integriteten kränks, men det finns undantag. Som arbetsgivare måste man alltid 

ställa sig frågan om syftet, om det står i proportion till problemen man vill åtgärda på 

arbetsplatsen. Berörda fackföreningar har rätt att yttra sig i ärendet. I Sverige får 

kameraövervakning inte förekomma för att mäta anställdas arbetsprestationer, 

eftersom det anses vara en ingripande åtgärd (Datainspektionen, 2015). 

 

I resultatet om attityd och inställningar framkommer det att det saknades förståelse 

för handhygien, och att handskar gav vårdpersonalen extra skydd mot smitta. Man 

tog gärna genvägar genom att använda alkoholbaserad gel istället för handtvätt. När 

vårdpersonalen vårdade släktingar eller bekanta så ansågs de vara mindre 

smittsamma och därför behövdes ingen handhygien. Även vid byte av blöja på barn 
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så användes det inte handskar eftersom de inte ansågs var smittsamma på samma 

sätt som vuxna. Vårdpersonalens attityd var att skydda sig själva och sina familjer i 

första hand och inte patienterna. Författarna förstår tanken. Många i vårdpersonalen 

kanske hade familj hemma som de var rädda för skulle drabbas av smitta om det 

förvärvats i arbetet, att smitta skulle föras vidare. Detta bekräftas i studier av 

Karaaslan et al (2014) och Korniewicz et al. (2010) där det framkommer att 

vårdpersonalen skyddade sig själva när de utförde handhygien, för sin egen skull, 

utan tanke på patienterna (Karaaslan et al. 2014; Korniewicz & El-Masri 2010). I 

andra studier jämförs god handhygien med bärande av handskar. Det anses likvärdigt 

och skydda lika väl från smuts och infektioner (Akyol 2007). Att utföra basala 

hygienrutiner i vården skulle bespara samhället de stora merkostnader som följer, de 

extra vårddygn som krävs, samt det stora lidandet det orsakar patienterna som 

drabbas av VRI. Ansvaret ligger hos all personal och är baserat på vetenskap och 

beprövad erfarenhet (SFS 2004:168). 

 

Vårdpersonal ska ha medkänsla, empati, för patienterna. Vi ställde oss frågan om de 

verkligen har det om de medvetet, eller omedvetet väljer bort att tvätta händerna. 

Det är bevisat att den vanligaste indirekta kontaktsmittan inom sjukvården är 

vårdpersonalens händer. Det innebär att bakterier överförs från en infektionskälla, 

vårdpersonalen, till en mottaglig vävnad, som återfinns hos patienten. Det finns även 

direkt kontaktsmitta, till exempel om man har en hudinfektion och sköter ett rent sår. 

Då kan bakterier vandra direkt till såret (Ericson & Ericson 2009a, 130). Med denna 

vetskap, så förstår författarna att det är av yttersta vikt att vara noggrann och följa 

rutiner gällande handhygien för att inte orsaka onödigt lidande för patienterna. 

Därför behövs empati för att kunna leva sig in i det emotionella läget som en patient 

befinner sig i. Vårdpersonalen måste kunna leva sig in i patienternas situation. 

Empati och moral går hand i hand och är en förutsättning för känslighet, för att 

kunna trösta och lindra (Santamäki Fischer & Dalqvist 2009, 123). Om man som 

vårdpersonal besitter tillräckligt med empati, så förstår man att inte utsätta patienter 

för onödigt lidande, vilket kan vara i form av infektion på grund av dåliga rutiner 

beträffande handhygien. I värdegrund för omvårdnad av Svensk 

sjuksköterskeförening står att läsa att i de etiska koderna ingår att vårdpersonalen 

ska ha patientens hälsa som det främsta målet. Vidare står det att varje patient, utan 

åtskillnad, har rätt till lämplig vård och att vårdpersonalen har skyldighet att ge vård 
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oavsett patientens sociala status. Dock kan inte allt lidande lindras, men det är viktigt 

att lindra ett lidande så långt som möjligt. Lidande kan vara orsakat till exempel 

genom kränkande bemötande, vårdskada eller utebliven vård (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). 

  

Resultatet i litteraturstudien visa att glömska eller medvetet välja bort kan 

sammanfattas som att det var en av orsakerna till att handhygienen hade dålig 

följsamhet. Men att även medvetet välja bort kunde under vissa tillfällen accepteras, 

så som vid hjärtstopp. Författarna ser att det är rimligt, eftersom det vid hjärtstopp 

handlar om sekunder, sekunder som för patienten kan handla om liv och död. Då har 

man som vårdpersonal inte tid till att utföra handhygien som enligt föreskrifter ska 

pågå i minst 30 sekunder. Enligt Kaur et al. (2014) tar handhygienrutiner bort fokus 

och man blir distraherad och det är bara ytterligare ett moment att komma ihåg. 

Läkarstudenterna i den vetenskapliga artikeln menade också att det var en selektiv 

glömska för att metoderna att lära sig handhygien var ointressanta (Kaur, Razee & 

Seale 2014). 

 

Vi anser att brist på hygienrutiner är ett omvårdnadsproblem som måste 

uppmärksammas mer. Det är extra viktigt på våra äldreboenden och sjukhem 

eftersom de boende kan vara sköra och mer mottagliga för infektioner. Studien av 

Richards bekräftar att äldre är i stort behov av korrekt utförd handhygien för att 

undvika smitta och att detta bör vara en nationell angelägenhet att sträva efter 

(Richards 2002).  

 

Etikdiskussion 

Frågor som rör forskningsetiken betraktas som en mycket viktig del. Det handlar 

bland annat om hur medverkande personer eller informatörer får behandlas. I största 

mån ska de skyddas från att skada sig eller kränkas i samband med sin medverkan i 

forskningen. Det är där som forskar rollen kommer in på den etiska aspekten och 

man måste ställa sig frågor som ansvarar mot själva forskningen och 

forskarsamhället. Även ansvar i samband med publicering hör hit (Gustafsson, 

Hermeren & Pettersson 2011). Detta är något som vi författare diskuterat och försökt 

ta hänsyn till i samband med artikelsökningarna, samt att vi eftersträvat ett sådant 

rättvist resultat som möjligt.     
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Metoddiskussion  
 

Kvalitativ ansats användes till den här studien. Med kvalitativ metod menas att man 

får en djupare förståelse för personalens attityder och varför de i vissa situationer 

handlar som de gör (Segesten, 2012). Sökningen efter artiklar gav många träffar när 

man sökte på handhygien, men många av artiklarna var av kvantitativ metod och tog 

inte upp vårdpersonalens personliga tankar, åsikter och erfarenheter. Eftersom vi 

ville belysa vårdpersonalens egna perspektiv, så valde vi att endast ha kvalitativa 

studier med intervjuer eller diskussioner. I kvalitativa studier väljs deltagarna utifrån 

deras erfarenheter inom området som ska studeras. I en kvantitativ studie blir 

deltagarna bara en siffra i statistiken och det är svårt att få fram information om det 

personliga, det som avgör i valet mellan utförande av handhygien eller inte. Det kan 

innebära att vi skulle kunna få helt andra resultat. Vi märkte att det bara fanns ett 

begränsat antal kvalitativa artiklar som berörde vårt ämne. Forskning inom det ämne 

vi valde hade till stor del observationsstudier och enkätundersökningar.  

 

För att få så ny och aktuell forskning som möjligt, valde vi inledningsvis att endast ha 

artiklar mellan 2010-2015. Men efter flera sökningar på ett antal sökbaser, så insåg vi 

att vi var tvungna att öka begränsningen till 2005-2015. Det gjorde att de två äldsta 

artiklarna är från år 2007, och en från 2009 sedan är resten mellan 2012-2015, vilket 

gör att forskningen överlag är av god kvalitet. Vi försökte även begränsa oss till 

västvärlden när det gäller valet av artiklar. Vi sökte även igenom Diva efter arbeten 

som berörde vårt ämne och via deras referenslista hittade vi ett par artiklar som vi 

använde oss av. Databaserna vi sökte i var uteslutande Cinahl, Scopus, SweMed och 

PubMed. Ämnet vi valde och kravet att artiklarna skulle vara av kvalitativ metod, 

gjorde att vi fick svårt att hitta bra artiklar. Vi fick sitta och söka vid flera tillfällen nya 

artiklar, vilket medförde att analysen och granskningen tog lång tid. Även 

kondenseringen och kodningen till underkategorier och huvudkategorier tog tid.  

 

Inklusionskriteriena som valdes var bra, när de innefattade all vårdpersonal i daglig 

kontakt med patienter. Därför räknades även vårdstudenter in för att de befanns sig 

på vårdinrättningen för att lära. En studie med intervjuer av studenter så framkom 

det att studenterna observerade och studerade hur övrig vårdpersonal betedde sig.  
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När vi analyserade och granskade artiklarna satt vi tillsammans och resonerade fram 

till våra resultat. Det kändes skönt att vara två när analysen och granskningen gjordes 

för att kunna diskutera och resonera fram och tillbaka om de olika artiklarna. Det 

gjorde att analysen och granskningen utgick från två olika synsätt, och att det inte 

endast var från en och dennes synsätt. För att få fram vilken kvalitet varje artikel 

hade, så tittade vi på olika uppsatser och såg hur författarna delade in procenten 

mellan hög, medelhög och låg. Och därefter valde vi en metod som vi själva kom fram 

till.  

   

Kondenseringen och kodningen gjordes var för sig och sedan sammanställdes och 

diskuterades tillsammans. Det var en bra metod för att då fick vi fram vad var och en 

tyckte var viktigt i varje artikel och att inget missades i artiklarna. Underkategorierna 

och huvudkategorierna gjordes tillsammans där vi samtidigt diskuterade vilken kod 

som passade och i vilken huvudkategori den skulle. Under arbetets gång så har vi fått 

flytta och ändra om bland koderna och kategorierna, för vi har sett att den 

meningsbärande enheten inte passade in där vi först tänkt oss. Enligt Lundman och 

Graneheim (2012) så ska skillnader och likheter vara i focus vid en kvalitativ 

innehållsanalys. Man ska behålla det textnära innehållet och budskapet ska följa med 

hela vägen till underkategorierna och huvudkategorierna (Lundman & Graneheim 

2012).   

 

SLUTSATS  

Som helhet pekar resultatet i detta arbete mot att följsamheten till handhygienrutiner 

är beroende av många faktorer. Det har framkommit att organisatoriska och 

individuella faktorer främst har en stor betydelse. Trots att det finns många metoder 

för att öka både kunskap och följsamhet, så har vi inte kunnat finna någon som 

motiverat till bibehållen nivå på bra rutiner. Metoderna har bland annat innefattat 

utbildning, föreläsningar och monitorering. Tidsbrist, attityd och inställning var 

bland annat några av orsakerna till att hygienrutinerna inte följdes. Kunskapen om 

handhygienrutiner är god, men ändå följs de inte och vi har inte hittat några direkta 

svar på varför det är så. 
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Vidare forskning  

Författarna till studien drar slutsatsen att vidare forskning inom basala 

hygienrutiner, främst handhygien är viktig. Fler studier behövs för att bedöma de 

viktigaste faktorerna beträffande kontrollrutiner och beteenden bland olika grupper 

av vårdpersonal. Det behöver utvecklas metoder för att säkerställa bättre stöd av 

ledningsgrupper (Pittet, 2004). VRI är en stor hälsorisk på våra sjukhus och sjukhem 

och andelen som drabbas är skrämmande stor. Det är också viktigt att hitta ett sätt 

som gör att motivationen till god handhygien upprätthålls. Det har visat sig vara en 

utmaning att lära ut goda handhygienrutiner till olika vårdstuderande. För att behålla 

hållbarheten av undervisningsmetoder som är starkt beroende av förebilder, så 

kommer det att krävas en kulturförändring kring handhygienrutiner (Kaur, Razee & 

Seale, 2014).    
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nurse and 
“qualitative 
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Peer-reviewed 
År 2005-2015 
Abstrakt 
tillgängligt 

3 1 

Cinahl  

“Infection 
control” and 
nurse* and 
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study” 
 

Peer-reviewed 
År 2005-2015 
Abstrakt 
tillgängligt 

13 1 

PubMed 
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study” 
 

Peer-reviewed 
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Scopus 
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control” and 
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Peer-reviewed 
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 Författare  
År  
Land  

 
Titel  

Syfte  Metod  Deltagare  
(bortfall)  

Resultat  Kvalitet  
Typ  

Barrett, R. 
Randle, J. 
2007 
England 

Hand hygiene 
practices: 
nursing students’ 
perceptions 

Den aktuella studien 
undersöker elevernas 
uppfattningar om 
hand hygienrutiner i 
kliniska miljöer. Målen 
var att undersöka 
eventuella 
faktorer som påverkar 
elevernas uppfattning 
om sin egen och 
vårdpersonalens 
handhygien. 
 
 

Tio Föranmälda 
studenter deltog i 
semistrukturerad
e kvalitativa 
intervjuer. 
Tematisk analys. 
Med öppna 
frågor. 

Tio deltagare 
inget bortfall 

Studenterna ansåg att "passa 
in" i arbetslaget hade effekt på 
hand hygienrutier. 

Kvalitativ 
studie 
Hög  

Dixit, D. Hagtvedt, 
R. Reay, T.  
Ballermann, M.  
Forgie, S. 
2012 
Canada 
 
 
 
 

Attitudes and 
beliefs about 
hand 
hygiene among 
paediatric 
residents: 
a qualitative 
study 

För att förstå de 
gemensamma 
övertygelser och 
attityder som innehas av 
pediatriska personalen 
om Hand Hygien. 

Semi-
strukturerade 
intervjuer. Med 
öppna frågor. 
Kvalitativ 
studiedesign och 
kvalitativ 
tolkande metod 

22st 
barnläkare på 
ett 
barnsjukhus i 
Edmonton 
Canada. Inget 
bortfall 

Följsamheten i framtiden bör 
följas av goda miljöer och bra 
attityder för att gynna 
hygienrutiner. 

Kvalitativ 
studie 
Hög  

Gould, D. Drey, N 
2013 
England 

Student nurses’ 
experiences of 
infection 
prevention and 
control during 
clinical 
Placements 
 
 
 

Hitta följsamheten till 
basala hygienrutiner hos 
sjuksköterske-studenter. 

E-baserat 
frågeformulär 
med 19 ämnen 
och öppna frågor. 
Baserat på 
grounded 
therory.  

847st hade 
tillgång till 
frågeformuläre
t, men 488st 
svarade.  

Brist på utbildning i basala 
hygienrutiner hos 
sjuksköterskor avspeglar sig på 
studenter. 

Kvalitativ 
studie 
Medel hög 
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 Författare  
År  
Land  

 
Titel  

Syfte  Metod  Deltagare  
(bortfall)  

Resultat  Kvalitet  
Typ  

Jackson, C. 
Griffiths, P 
2014 
England 
 

Dirt and disgust 
as key drivers in 
nurses’ infection 
control 
behaviours: an 
interpretative, 
qualitative study 

Att ge förklaringar till 
sjuksköterskors 
infektions-förebyggande 
beteenden. 

En tolkande, 
kvalitativ ansats 
togs med hjälp av 
semistrukturerad
e intervjuer. 
Tjugo intervjuer 
med 
sjuksköterskor 
som arbetar i en 
akut sjukhusmiljö 
utfördes. Med 
öppna frågor. 
Tematisk analys. 
 

13st kvinnliga 
och 7st 
manliga som 
hade jobbat 
mellan 18mån 
och 20 år.  

Det som inte syntes fanns inte. 
Okända patienter sågs som 
smutsigare än kända patienter. 
Barn avföring var mindre 
äckligt än hos vuxna. 
Följsamheten var mer hos 
patienter som de inte kände 
väl.  
 
 

Kvalitativ 
studie 
Hög  

Joshi, S.C. Diwan, 
V. Tamhankar, A.J.  
Joshi, R. Shah, H.  
Sharma, M. 
Pathak, A. 
Macaden, R.  
Sta°lsby Lundborg, 
C. 
2012 
Indien 

Qualitative study 
on perceptions of 
hand hygiene 
among hospital 
staff in a rural 
teaching hospital 
in India 
 
 
 
 
 

Att undersöka personal 
uppfattningar om 
handhygien med hjälp 
fokusgrupps-
diskussioner på 
ett undervisnings 
sjukhus i Indien. 

Grupp 
diskutioner med 
fokus på 
smittskydd och 
hand hygien.  
Med givna 
ämnen. Tolkades 
med hjälp av 
innehållsanalys. 

75st deltagare 
bortfall oklart 

Personalen var villig att följa 
regler för hand hygien om 
sjukhuset stod för nödvändiga 
anordningar.  

Kvalitativ 
studie 
Hög  

Lusardi, G. 
2007 
England 

Hand hygiene Det övergripande syftet 
med författarens studie 
var att undersöka 
Sjuksköterske-
studenters erfarenheter 
av hand hygien  
rutiner inom kliniska 
områden. 
 
 

Intervjuer med 
öppna frågor med 
bas i grounded 
theori.  

9st 
sjuksköterske 
studenter. Inga 
bortfall 

Det är viktigt att de som 
utbildar uppmanar 
studenterna att ta ansvar för 
att säkerställa att hand 
hygienrutinerna förblir 
effektiva, evidensbaserad och 
hållbart  

Kvalitativ 
studie 
Hög  
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 Författare  
År  
Land  

 
Titel  

Syfte  Metod  Deltagare  
(bortfall)  

Resultat  Kvalitet  
Typ  

McInnes, E.  
Phillips, R. 
Middleton, S. and 
Gould, D. 
2014 
Australien 

A qualitative 
study of senior 
hospital 
managers’ 
views on current 
and innovative 
strategies to 
improve hand 
hygiene 
 

Syftet med denna studie 
var att identifiera 
ledande 
sjukhuschefernas syn på 
aktuell och nyskapande 
strategier för att 
förbättra handhygien 
följs. 

Personliga 
intervjuer på ett 
universitets 
sjukhus i Sydney. 
Med öppna 
frågor. Tematisk 
analys. 

13st för 
ändamålet 
utvalda 
personer i 
chefs position. 
Inget bortfall 

Man ville skräddarsy de fem 
momenten av hand hygien för 
att det skulle följa hela 
vårdkedjan. Från vårdpersonal 
och övrig personal till 
patienterna. 

Kvalitativ 
studie 
Hög  

McLawsa, M-L. 
Farahangizb, S.  
Palenikc, C, J.  
Askariand, M. 
2015 
Iran 

Iranian 
healthcare 
workers’ 
perspectiveon 
hand hygiene: A 
qualitative study 

I denna studie syftade vi 
att utvärdera olika 
aspekter av handhygien 
hos vårdpersonal. 

8 focusgrupper 
med diskussioner 
och 6st 
djupintervjuer, 
på två sjukhus. 
Med öppna 
frågor. Tematisk 
analys. 

80st 
vårdpersonal.  

Alla visste att det var viktigt 
med handhygien men ingen 
utförde det på ett 
tillfredsställande sätt. Bara en 
läkare var medveten om 
WHO's: "Five Moments for 
HandHygiene" för att skydda 
patienten, andra tyckte att det 
var för att skydda sig själv. 
  

Kvalitativ 
studie 
Medel hög 
 
 

Nicol, P.W.         
Watkins, R.E.      
Donovan, R.J.        
Wynaden, D.          
Cadwallader, H. 
2009 
Australien 

The power of 
vivid experience 
in hand hygiene 
compliance 

För att öka förståelsen 
för infektions 
förebyggande åtgärder.  

Semi- 
strukturerande 
intervjuer och 
observationer. 
Med öppna 
frågor. Baserad 
på grounded 
theory.  

33st 
sjuksköterskor 
och 11st läkare 

Personalen hade höga 
kunskaper om handhygien 
men de ansåg själva att de inte 
följde rutinerna optimalt. 

Kvalitativ 
studie 
Hög  

 

 

 

 

 


