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Abstrakt 

Bakgrund: Vårdrelaterade infektioner är den vanligaste vårdskadan som 

uppkommer i sluten somatisk vård i Sverige. Vårdrelaterade infektioner är 

infektioner patienter får i samband med medicinsk eller kirurgisk behandling eller 

omvårdnad inom sluten somatisk vård. Problemet skapar ett stort lidande för 

patienter och samhället globalt. Tillämpning av handhygien är den viktigaste 

förebyggande åtgärden för att motverka vårdrelaterade infektioner.  

Syfte: Belysa faktorer som påverkar sjuksköterskors tillämpning av 

handhygienrutiner inom sluten somatisk vård. 

Metod: En systematisk litteraturstudie gjordes där elva artiklar analyserades. 

Artiklarna hade både kvantitativa, kvalitativa och mixade ansatser. 

Resultat: Resultatet av studien visade ett flertal faktorer som delas in i två 

huvudrubriker där flera underkategorier passade in. Kategorin organisatoriska 

faktorer innebar hög arbetsbelastning, begränsat material, interventioner samt 

ledarskap och feedback. Den andra kategorin vid namn individuella faktorer 

innefattade underkategorierna kunskap samt attityd och ansvar.  

Slutsats: Trots att riktlinjer om handhygien har funnits under längre tid kvarstår 

brister vid tillämpning av handhygienrutiner, vilket innebär att ytterligare förbättring 

krävs. Genom att öka medvetenheten hos sjuksköterskor beträffande dessa faktorer 

skapas förutsättningar till att förbättra det förebyggande arbetet mot vårdrelaterade 

infektioner. 

 

Nyckelord 

Handhygien, sjuksköterska, vårdrelaterade infektioner.   

Tack 

Tack till handledare Lise-Lotte Gunnarsson för handledning och stöttning 

under uppsatsens/arbetes gång.  
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1 Inledning 

Vårdrelaterade infektioner är den vanligaste vårdskadan i sluten somatisk vård. 

Tanken om ämnet väcktes när författarna gjorde sin verksamhetsförlagda utbildning 

inom somatisk vård. Författarna noterade att det förekom infektioner som hade 

kunnat undvikas hos inlagda patienter i samband med vårdtiden, det vill säga 

vårdrelaterade infektioner. Vid inskrivning på sjukhus har sjukvården ett ansvar att 

förbättra patienternas sjukdomstillstånd eller symtomlindra, inte bidra till att 

sjukdomstillstånden förvärras. Vårdrelaterade infektioner är infektioner som kan 

drabba patientgrupper i alla åldrar. Vi vet vad som behöver göras för att förebygga 

infektionerna men ändå fortsätter problemet att uppstå världen över. Trots 

noggranna riktlinjer och lagar kring vårdrelaterade infektioner som basala 

hygienrutiner och adekvata åtgärder rapporteras ändå ungefär 65 000 fall i Sverige 

av vårdrelaterade infektioner varje år, varför? Denna studie kommer därför att 

belysa faktorer som påverkar tillämpning av handhygien hos sjuksköterskor inom 

sluten somatisk vård. 

2 Bakgrund  

2.1 Vårdrelaterade infektioner 

En vårdskada definieras av Socialstyrelsen (2017) som en skada som hade kunnat 

undvikas men ändå uppstått vid kontakt med hälso-sjukvården. Av alla vårdskador 

som uppstår på svenska sjukhus består vårdrelaterade infektioner (VRI) av drygt en 

tredjedel (Socialstyrelsen, 2018). VRI är infektioner som patienter drabbas av efter 

inskrivning i slutenvården eller infektioner de får i samband med medicinsk eller 

kirurgisk behandling eller omvårdnad inom övrig vård. Infektioner som klassades 

som de vanligaste VRI enligt Sveriges kommuner och landsting (2013) var 

urinvägsinfektioner, postoperativa sårinfektioner och lunginflammationer. Det 

framgår tydligt att bördan av VRI över hela världen är mycket hög när det gäller 

sjuklighet, dödlighet och extra kostnader (World Health Organisation, WHO, 2011). 

Förekomsten hos patienter som drabbas av VRI medan de vårdas på sjukhus i 

industrialiserade länder är 7 %. I utvecklingsländer är den 10 %. I Europa drabbar 

VRI cirka 4,1 miljoner patienter varje år och cirka 37 000 av dessa dör. En av 25 
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patienter på en akutmottagning i USA hade drabbats av en VRI (Mitchell, Gardner, 

Stone, Hall & Pogorzelska-Maziarz, 2018). I Sverige drabbas årligen 65 000 

patienter av VRI. 58 000 vårdtillfällen över drygt 60 sjukhus i Sverige granskades år 

2013-2016 och ungefär 5 % av dessa patienter drabbades av en VRI. Av den 

orsaken utsätts patienterna för onödigt lidande, kroppslig eller psykisk skada, 

sjukdom eller till och med dödsfall. Dessutom kostar den extra vårtiden svensk 

sjukvård ungefär tre miljarder kronor varje år. En tredjedel till hälften av dessa 

skador hade kunnat undvikas genom systematiska förebyggande åtgärder och dessa 

åtgärder kostar mycket mindre än de förlängda vårdtiderna (Sveriges kommuner & 

Landsting, 2017). För att arbeta förebyggande mot VRI är det viktigt att tillämpa 

adekvat vårdhygien. Att utöva de basala hygienrutiner och använda extra skydd vid 

behov. Vid olyckor där kroppsvätskor spillts, se till att torka upp direkt. Det är 

betydelsefullt att påminna både patienten och dennes anhöriga om vikten av 

handhygien. En annan central aspekt som lyfts fram är att ha patientbundna artiklar 

såsom hygienartiklar och sjukvårdsmaterial. Överblivet material vid exempelvis en 

såromläggning ska slängas och får inte läggas tillbaka i skåp. Det ultimata är att 

endast ta med de material som behövs och hämta mer vid behov för att slippa att 

slösa på resurser (Melhus, 2013). 

2.2 Smittspridning 

Det framgår att VRI orsakar stort lidande för många patienter. Av den anledningen 

är det avgörande att förstå hur smittan sprids och hur förebyggande arbete går till. 

Sjuksköterskor har huvudansvaret vad gäller omvårdnadsarbetet men för att 

minimera smittrisken är all vårdpersonal automatisk inblandad (Mitchell et al., 

2018). De vanligaste bakterierna som drabbar patienter vid VRI är Staphylococcus 

aureus, koagulas negativa stafylokocker och enterokocker, samt bakterier som 

angriper tarmen vid namn Escherichia coli och Pseudomonas aeruginosa. Händerna 

är ett redskap som används till de flesta moment inom sjukvården och är därmed 

den absolut största och vanligaste källan till smittspridning. Därför är handhygienen 

a och o för att förhindra att sprida en smitta vidare. Bakterier kan fastna på händer 

och naglar och sedan vidareföras. Olika bakterier har olika förmågor att förorsaka 

infektioner. En bakterie med hög virulens har lättare för att frambringa en infektion 

(Melhus, 2013). Vid infektioner som orsakas av bakterier kan behandling med 
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antibiotika användas. Antibiotika är ett läkemedel som skadar eller dödar de 

bakterier som orsakar infektionen. Samtidigt kan läkemedlet slå ut bakterier som 

normalt finns i exempelvis tarmfloran. Vid överdriven användning av antibiotikum 

kan antibiotikaresistens utvecklas vilket innebär att bakterier inte har samma 

känslighet för antibiotika längre. De kan ske genom en mutation där bakteriens 

DNA förändras och dess egenskaper innebär att de har en högre tolerans mot ett 

visst antibiotikum. Antibiotikaresistens kan också uppstå när bakterier samlar upp 

genetiskt material från andra bakterier som redan är resistenta mot ett visst 

antibiotikum. Antibiotikaresistenta bakterier trivs i sjukhusmiljön där antibiotikum 

används flitigt. Bakterier som utvecklat resistens mot antibiotika kan därför 

överleva och tillväxa trots antibiotikabehandling. Således är det fördelaktigt att byta 

antibiotika vid återkommande infektioner för att inte riskera att bakterier utvecklar 

antibiotikaresistens. För att minska risken för antibiotikaresistens ska preventiv 

användning av dessa läkemedel undvikas (Ericson & Ericson, 2009). Det finns olika 

smittvägar för bakterier: 

 Direkt kontaktsmitta - smittan sprids från individ till individ utan mellanled.  

 Indirekt kontaktsmitta - smittan sprids via mellanled så som händer, kläder 

eller andra föremål som är förorenade med smittämnen från kroppsvätskor. 

Tarmresistenta bakterier orsakas ofta från patient-toaletter eller 

vårdpersonalens händer på detta sätt.  

 Droppsmitta - smittan sprids direkt eller indirekt genom hosta, kräkningar 

eller diarré via en dusch från den sjuka individen vidare till föremål eller 

direkt på en annan individ (Melhus, 2013).  

 

2.3 Basala hygienrutiner: 

I Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg (2015) framgår att 

personer som arbetar eller har praktik där de kommer i kontakt med patienter ska 

följa dessa riktlinjer för att förhindra smittspridning:  

 Arbetskläder med kort ärm som slutar ovanför armbågen ska bäras.  

 Arbetskläder ska bytas dagligen och bytas under arbetspasset om det blir 

smutsiga. 
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 Skyddsförkläde eller liknande ska användas när arbetskläder riskerar att få 

kroppsvätskor på sig. Skyddsförkläde ska kasseras och bytas vid kontakt 

hos varje patient.   

 Händer ska ha kortklippta naglar utan konstgjort material. Händer och 

underarmar ska även vara fria från smycken, ringar, plåster etc.  

 Innan och efter varje omvårdnadsarbete ska torra händer desinficeras med 

alkoholiserat desinfektionsmedel. Om händerna är synligt smutsiga ska de 

tvättas med flytande tvål och vatten och därefter desinficeras. Efter arbete 

hos en patient som haft diarré eller kräkningar ska händerna alltid tvättas 

med tvål och vatten, därefter desinficeras.  

 Engångshandskar ska användas för att skydda händerna mot kroppsvätskor.  

World Health organisation (WH0, 2009) har skapat internationella riktlinjer 

beträffande vilka moment som handhygien ska följas och varför de ska följas:  

 Innan patientkontakt för att skydda patienten från patogena 

mikroorganismer.  

 Innan antiseptiska moment för att skydda patienten från infektion med 

skadliga bakterier, inklusive patientens egna bakterier som kan komma in i 

vederbörandes egen kropp.  

 Efter kontakt med kroppsvätskor för att skydda sig själv mot kolonisering 

eller infektion mot patientens smittsamma bakterier och skydda vårdmiljön 

från spridning av bakterier. 

 Efter patientkontakt för att skydda sig mot kolonisering eller infektion mot 

patientens smittsamma bakterier och skydda vårdmiljön från spridning av 

bakterier. 

 Efter att ha varit i kontakt med patientens ägodelar för att skydda sig mot 

kolonisering mot patientens bakterier som kan finnas på ytor i patientens 

omgivning och för att skydda vårdmiljön mot spridning av bakterier. 

2.4 Att drabbas av en vårdrelaterade infektion  

Patienter som har störst risk för att drabbas av en VRI är patienter med nedsatt 

immunförsvar, äldre samt för tidigt födda barn (Ericson & Ericson, 2009). Att 
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drabbas av en VRI har en stor negativ inverkan på patientens dagliga liv, både 

fysiskt och psykiskt. Patienter berättade att de fick förlängda vårdtider, nedsatt 

rörlighet, försämrad sömn och onödiga smärtor. Patienterna besvärades av lukten 

och utsöndringen av sina infekterade sår samtidigt som de hade svårare att utföra sin 

personliga hygien. Patienter som blev infekterade av Extended Spectrum Beta-

Lactamase (ESBL) fick återkommande urinvägsinfektioner och oroade sig över vad 

som var fel. Patienter som blev infekterade av bakterien Clostridium difficile kände 

sig extremt utmattade med okontrollerade diarrér. Behov av snabb åtkomst till en 

toalett gjorde att de kände sig begränsade och känslor av ångest och depression 

uppstod. En patient som fick Meticillinresistenta Staphylococcus Aureus (MRSA) 

på sjukhuset beskrev att hen kände sig smutsig. Rädslan att smitta andra gjorde att 

dessa patienter isolerade sig själva från sina omgivningar. Av den anledningen 

drabbades patienterna av negativa konsekvenser för deras arbete och ekonomi 

(Currie et al, 2018). I en annan studie undersöktes upplevelser hos patienter som 

hade drabbats av MRSA på sjukhus och blev isolerade från omgivningen. Dessa 

patienter upplevde frustration över att få MRSA på sjukhus och isoleringen beskrevs 

som mycket traumatisk. De kände sig avskärmade från omgivningen och kränkta 

när de hölls borta från andra patienter. Alla måltider serverades i patientrummen och 

de fick inga spontana besök från personalen utan endast vid utdelning av läkemedel 

eller när en vårduppgift skulle utföras. Patienterna märkte att personalen varit 

slarviga med handhygienen och drog slutsatsen att det var därför de blev infekterade 

av MRSA på sjukhuset. De påpekade även att de inte fick tillgång till vården på 

samma sätt och inte heller samma möjligheter till rehabilitering som icke-

infekterade patienter. De kände sig sårbara på grund av negativa reaktioner från 

vårdpersonal, anhöriga och övriga patienter (Skyman, Sjöström & Hellström, 2010). 

Samtliga patienter upplevde att personalen hade bristande kunskap vad beträffar 

VRI och kunskap om förebyggande arbete mot dessa. Patienterna upplevde misstro 

till vården och känslor av chock, frustration och att inte tas på allvar uppstod (Currie 

et al, 2018; Skyman, Sjöström & Hellström, 2010) 

2.5 Sjuksköterskans kärnkompetenser: 

I ICN:s etiska kod för sjuksköterskor beskrivs att sjuksköterskan har fyra 

ansvarsområden: att främja och återställa hälsa, lindra lidande samt förebygga 



9(34) 

 

sjukdom (International Council of Nurses, 2014). Vidare står det att enligt Svensk 

Sjuksköterskeförening (2017) har sjuksköterskor omvårdnad som sin specifika 

kompetens. Sex kärnkompetensområden anges av Svensk Sjuksköterskeförenings 

strategi: patientcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, 

förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik. Detta 

innebär att sjuksköterskor ska utarbeta riktlinjer, ha evidensbaserad kunskap och 

beprövade erfarenheter. Dessutom bör sjuksköterskor ha en bra kommunikation med 

sina medarbetare och patienter för att skapa förutsättningar till en god arbetsmiljö 

och en patientsäker vård. 

3 Teoretisk referensram 

Erikssons omvårdnadsteori grundar sig på lidande, hälsa och att lindra lidande 

genom en god vård. Lidandet utgör en del av allt mänskligt liv och att lida är en del 

av livet. Lidandet i sig har ingen mening men varje individ kan få det till en mening 

för sig när hen går igenom lidandet. Utan liv och död, lidande och lust vore livet 

betydelselöst. Att lida gör att en nödvändig strid mellan ont och gott uppstår. 

Fortsättningsvis beskrivs att en vårdrelation utgörs av ömsesidighet mellan patient 

och vårdgivare. Hälsa är något som inte kan ges till någon annan människa, istället 

kan sjuksköterska stödja en människa i sin hälsa. För att vara professionell och 

kunna stötta patienter i sin hälsoprocess krävs kunskap och ett etiskt förhållningssätt 

(Eriksson, 2014). Begreppet patient definieras som den lidande som tåligt uthärdar 

något. Människor är många gånger ansvariga för varandras lidande men ofta 

undermedvetet. När man är ansvarig för en annan människa innebär det att inte 

orsaka vederbörande lidande. Att orsaka någon annan lidande kränker personens 

värdighet. Det finns tre olika typer av lidande i vården, vilka är följande: 

Sjukdomslidande, Vårdlidande och Livslidande. Sjukdomslidande förklaras som det 

lidande patienten erfar på grund av sjukdomen och behandlingen. Centralt i 

sjukdomslidandet är den kroppsliga smärtan och lidandet som ger uttryck i skam 

och skuld. Vårdlidande delas in i fyra kategorier. Inledningsvis beskrivs ett lidande 

där patienten utsätts för kränkning av sin värdighet som också är det vanligaste 

inom vårdlidande. Att kränka en patient kan vara att inte ha ett etiskt 
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förhållningssätt och inte lyssna på patienten. Fördömelse och straff beskrivs som att 

vårdgivaren tro sig veta bäst vad patienten vill eller behöver. Straff kan vara att 

ignorera patienten och hennes vilja. Maktutövning är ytterligare ett slags 

vårdlidande där vårdgivare tvingar patienten till något hen inte vill. Slutligen 

redogörs för utebliven vård eller icke-vård. Utebliven vård eller icke-vård kan 

uppstå när vårdgivare inte ser vad en patient behöver eller vanvård. Livslidande är 

ett lidande som handlar om lidandet i livet, hur det är att leva och att vara människa. 

För att lindra lidande behöver sjuksköterskan finnas där för patienten och visa att 

hen vill gott. Patienter som inte blir respekterade eller erfar utebliven vård anser inte 

att deras lidande har lindrats. Genom att skapa en vårdkultur där patienten känner 

sig välkommen, respekterad och väl omhändertagen kan vårdlidande upphöra eller 

minskas (Eriksson, 2015). VRI är en vårdskada som hade kunnat undvikas men 

ändå uppstått vid kontakt med hälso-sjukvården och klassas därmed som ett 

vårdlidande. En av sjuksköterskans huvuduppgifter är att lindra lidande och 

förebygga sjukdom. Sjuksköterskors tillämpning av handhygienrutiner spelar en 

central roll för att VRI ska kunna undvikas 

4 Problemformulering 

Att drabbas av VRI är vanligt förekommande inom sluten somatisk vård, trots väl 

utarbetade hygienrutiner. VRI påverkar patientsäkerheten och kan ge upphov till 

förödande konsekvenser och stort onödigt lidande för patienten. Längre 

sjukhusvistelser, långsiktiga funktionshinder, ökad antibiotikaresistens, stora 

ekonomiska utgifter för samhället, höga kostnader för patienter och deras familjer 

som i värsta fall kan det leda till döden. Vårdpersonalens händer är den i särklass 

största smittkällan till VRI och kan ge upphov till smittspridning om basala 

hygienrutiner inte följs. För sjuksköterskor är patientnära arbete en vanlig uppgift 

och handhygienen är den viktigaste åtgärden för att motverka VRI. För att kunna 

bidra till en god och patientsäker vårdmiljö vill författarna belysa hur sjuksköterskor 

tillämpar handhygien inom sluten somatisk vård. 
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5 Syfte 

Belysa faktorer som påverkar sjuksköterskors tillämpning av handhygienrutiner 

inom sluten somatisk vård. 

6 Metod 

Metoden som valts till uppsatsen är en systematisk litteraturstudie. Både kvalitativa 

och kvantitativa artiklar samt artiklar med mixad metod analyserades. Kristensson 

(2014) beskriver att en litteraturstudie är en studie av vetenskaplig litteratur för att 

besvara en specifik fråga. Den specifika frågan utgör syftet i studien. Utifrån syftet 

eftersöks relevant litteratur som kan besvara syftet. När litteraturen funnits behöver 

den kritiskt granskas och sammanställas. 

 

6.1  Datainsamling 

Kristensson (2014) menar att litteratursökningen bör följa ett systematiskt mönster i 

databaser. Syftet bestämmer vilka relevanta sökord som används till 

litteratursökningen. Det är viktigt att söka strukturerat utifrån vissa nyckelbegrepp 

eller söktermer som finns i syftet. Sökaren kan först skriva ner alla nyckelbegrepp 

för att sedan även identifiera vilka synonymer nyckelbegreppen har. Vidare 

förtydligas att det finns olika typer av nyckelbegrepp eller söktermer som indexord 

eller fritextsökning. Indexord används i de stora databaser som Cinahl och Pubmed. 

Vid indexord inriktas sökningen på en term som sökaren intresserar sig av, inte på 

ett överordnat begrepp. Exempelvis benämns indexord i Cinahl som “Cinahl 

Heading”s och i Pubmed som “MeSH-termer”. En fritextsökning är en frisökning 

som inte är bunden till indexord. Det är vanligt med en sökstrategi som innehåller 

en kombination av indexord och fritextsökning där enbart indexord inte innefattar 

alla de begrepp som ingår i undersökningsfrågan (Kristesson, 2014). Eftersom 

vetenskapliga artiklar från Cinahl och Pubmed har inriktning mot omvårdnad och 

medicin sökte studien därför material i dessa databaser.  

 Författarna till studien började med att söka artiklar i Cinahl. Inledningsvis gjordes 

en sökning på “cross infection” som indexord. Därefter gjordes en fritextsökning på 
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orden “cross infection”, “health care associated infections”, “hospital acquired 

infections” och “nosocomial infections”. En sökning av föregående fyra ord 

kombinerat med indexordet genomfördes med “OR”-operatorn för att finna ett 

bredare resultat av artiklar. “Compliance”, “Adherence” och “Adhesion” 

kombinerades till en sökning där “OR”-operatorn användes. Vidare användes 

sökorden “nurs*” samt “hand hygiene”. Alla blocken kombinerades till en sökning 

där “AND”-operatorn användes. Avslutningsvis lades begränsningarna till som 

beskrivs under rubriken ”Urval”. Sökningen gav 242 artiklar och presenteras i 

bilaga A. Sökningen i Pubmed startade med ordet “nurs” som indexord (MESH). 

Vidare gjordes fritextsökningar på orden “adherence”, “compliance” och 

“adhesion”. För att få fram artiklar med synonyma sökord gjordes en sökning på 

föregående tre ord med “OR”-operatorn. Fortsättningsvis gjordes en sökning på 

orden ”nosocomial infections”, “hospital acquired infections”, “health care 

associated infections” och “cross infection” med “OR”-operatorn. En sökning på 

indexord (MESH) “hand hygien” gjordes. Därefter genomfördes en 

kombinationssökning på samtliga sökord. Med begränsningarna gav sökningen 154 

träffar som presenteras i bilaga B. Även en fritextsökning gjordes där en relevant 

artikel från Cinahl hittades som togs med i resultatet. Artikeln är numrerad nummer 

åtta i artikelmatrisen (se bilaga C) 

6.2 Urval 

Urvalet bestod av vetenskapliga artiklar utifrån en systematisk litteratursökning. 

Inklusionskriterier var att de vetenskapliga artiklarna var publicerade mellan åren 

2009-2019, var på engelska och var peer-reviewed. Artiklarna skulle ha etiskt 

godkännande. Sökningen gjordes utifrån det valda syftet och berör endast 

sjuksköterskors tillämpning till handhygien inom sluten somatisk vård. 

Exklusionskriterier berörde vårdpersonal som inte innefattade sjuksköterskor och 

studier som utfördes inom öppenvården. Samtliga titlar lästes igenom och de som 

ansågs att kunna besvara syftet fortsatte författarna med att läsa igenom abstrakt. 

Nyckelorden lästes också. Kristensson (2014) beskriver att genom att läsa 

artiklarnas abstrakt görs en sållning utifrån vilka artiklar som är relevanta eller inte. 

(Kristensson, 2014). Vidare läste författarna till studien igenom de artiklarna som 

valts ut igenom i fulltext. Först lades fokus på om studierna uppfyllde 



13(34) 

 

inklusionskriterierna. När sökningen gjordes i två olika databaser (Pubmed och 

Cinahl) upptäcktes dubbletter av artiklar. 21 artiklar respektive sex artiklar som var 

av intresse hittades från Cinahl och Pubmed gick vidare till kvalitetsgranskning. 

6.3 Kvalitetsgranskning 

De utvalda artiklarna lästes i fulltext och kvalitetsgranskningen baserades på 

granskningsprotokoll från Malmö Högskola för kvalitativa och kvantitativa studier 

(Carlsson & Eiman, 2003). Artiklar med mixad metod granskades med det 

kvalitativa protokollet. För att undvika felaktig bedömning uteslöts eller 

modifierades några frågor i protokollen då de inte ansågs vara lämpliga till studien. 

Till exempel uteslöts en fråga som handlade om patienter med lungcancerdiagnos. 

Granskningsprotokollen innehöll ett antal frågor som gav noll till maximalt tre 

poäng för respektive fråga. Poängen räknades samman och maxpoäng för kvalitativa 

studier var 45 poäng respektive 44 poäng för kvantitativa studier. Kvaliteten av 

samtliga studier bedömdes utifrån hur stor andel poäng de fick. Studier med låg 

kvalitet uppfyllde 60 till 69 procent av frågorna. Medelkvalitet uppfyllde 70 till 79 

procent och hög kvalitet uppfyllde över 80 procent (Carlsson & Eiman, 2003). 

Artiklar som klassades som medel kvalitet eller högre användes till resultatet. 

Exempel på kvalitetsgranskningsprotokoll presenteras i bilaga D. Endast nio av de 

21 artiklarna från Cinahl uppfyllde kriterierna. I resterande artiklar var åtta ej etiskt 

godkända och fyra hade låg kvalitetsgrad. Endast en av sex artiklar från Pubmed 

uppfyllde kriterierna. De andra fem artiklarna var ej etiskt godkända. 

 

6.4  Analysprocess:  

Tillvägagångssättet författarna har använt till studien har inspirerats av Kristenssons 

integrerade analysmetod. En integrerad analys redovisar litteraturstudiens resultat på 

ett överskådligt sätt genom olika steg. Inledningsvis bör artiklarna genomläsas för 

att finna skillnader och likheter i artiklarnas resultat. Därefter bildas kategorier 

utifrån relevanta fynd som framgått i respektive resultat, liknande fynd hamnar i 

samma kategori. Avslutningsvis sammanställs fynden under de olika kategorierna 

(Kristensson, 2014). När artiklarna genomgått läsning i fulltext analyserades 

resultatet för att hitta likheter och skillnader mellan artiklarna. För att bryta ner och 
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tolka resultaten klistrades samtliga fynd in i ett och samma dokument efter varandra. 

Materialet i dokumentet sorterades i olika färger. Färgkodning gjordes på samtliga 

fynd i dokumentet för att underlätta sorteringsarbetet. Fynd som hade kommit fram 

till samma eller liknande slutsatser färgades med samma färg, exempelvis grön. När 

färgkodningen var klar bildades underkategorier för varje färgkod. Till exempel 

grön “Arbetsbelastning”, gul “Attityd” och så vidare. Under varje kategori 

sammanställdes de resultat som hörde dit. Vi delade in de sex underkategorierna 

under två övergripande kategorier som benämns “Organisatoriska faktorer” och 

“Individuella faktorer”.  

Exempel ur analysprocess: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meningsbärande 

enhet 

       Kod Underkategori Kategori 
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All FGDs 

highlighted heavy 

workloads and 

competing work 

priorities as reasons 

for forgetting HH, 

although they were 

aware of the need to 

perform HH. They 

were more focused 

on resolving 

immediate issues in 

patient care and 

safety than the 

remote possibility of 

contracting HAIs 

from HH 

noncompliance 

(Ibrahim, Chow, Poh, 

Ang & Chow, 2018). 

Samtliga i gruppen 

poängterade hög 

arbetsbelastning och 

konkurrerande arbete 

som största anledning 

till att glömma att 

följa 

handhygienrutiner.  

Hög 

arbetsbelastning. 

Organisatorisk 

faktor. 

Twenty-four nurses 

chose high workload 

and understaffing 

(item # 14) as the 

main reason for 

scoring low-ranking 

in hand hygiene 

compliance, which 

was the highest 

percentage of 

answers (51%) 

24 sjuksköterskor 

valde hög 

arbetsbelastning och 

underbemanning som 

den största 

anledningen till att 

följsamheten till 

handhygien är låg. 

Hög 

arbetsbelastning. 

Organisatorisk 

faktor. 

https://www-sciencedirect-com.proxy.lnu.se/topics/nursing-and-health-professions/patient-care
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Sadule-Rios, N., & 

Aguilera, G. (2017). 

The higher the 

workload, the lower 

the compliance with 

HH (Scheithauer, 

Batzer, Dangel, 

Passw & Widmer, 

2017). 

Ju högre 

arbetsbelastning 

desto lägre 

följsamhet till 

handhygien. 

Hög 

arbetsbelastning 

Organisatorisk 

faktor. 

Time was identified 

as the single most 

important barrier to 

ABHR usage among 

9.5% and 10.9% of 

respondents in 2007 

and 2015, 

respectively 

(Kingston). 

Tid var en av de mest 

viktigaste 

anledningarna till 

handdesinfektion inte 

utfördes.  

Tidsbrist på 

grund av hög 

arbetsbelastning.  

Organisatorisk 

faktor.  

 

 

6.5  Forskningsetiska aspekter 

Forskning rörande medicin förutsätter att människor deltar i studier för att skaffa ny 

kunskap om sjukdom, hälsa, ohälsa och behandlingsmetoder. Forskning måste 

således bedrivas på ett etiskt sätt där deltagarna behandlas väl. Enligt svensk lag ska 

forskning genomgå etikprövning och få ett etiskt godkännande för att få genomföras 

Insamlad data bör hanteras på ett respektfullt och korrekt sätt (Kristensson, 2014). 

Samtliga artiklar som valts ut till studien är etiskt granskade. Denna studie ville 

endast ha med artiklar som var etiskt försvarbara. Av stor vikt var att deltagarna i 
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studien blivit respekterade och att studierna är bedrivna på ett rättvist sätt. Ett 

objektivt förhållningsätt eftersträvades under datainsamlingen och analysprocessen.  

7 Resultat 

Resultatet beskriver de faktorer som kan påverka sjuksköterskors tillämpning till 

handhygien i sluten somatisk vård. Det framkom en rad olika faktorer som delades 

in i två huvudrubriker: Organisationsfaktorer och Individuella faktorer. 

Organisationsfaktorer handlar om arbetsbelastning, tillgång och tillgänglighet till 

material, utbildning och ledarskap. Individuella faktorer handlar om kunskap, den 

egna attityden och ansvar till handhygien samt den egna säkerheten.  

7.1 Organisatoriska faktorer 

7.1.1 Arbetsbelastning 

Det framkom att arbetsbelastning, tidsbrist eller underbemanning hade stor påverkan 

på sjuksköterskors tillämpning av handhygien. Ju högre arbetsbelastning desto lägre 

tillämpning av handhygien. Sjuksköterskor upplevde svårigheter med att tillämpa 

handhygien vid akuta situationer. De var därmed tvungna att prioritera att hjälpa 

patienterna snabbt framför att utföra handhygien (Sadule-Rios & Aguilera, 2017; 

Scheithauer, Batzer, Dangel, Passw & Widmer, 2017; Ibrahim, Chow, Poh, Ang & 

Chow, 2018; Kingston, Slevin, O’Connell, & Dunne, 2017; De Wandel, Maes, 

Labeau, Vereecken, & Blot, 2017). En av anledningarna till att sjuksköterskor inte 

tillämpade handhygien var att det tog längre tid medan agiterade och oroliga 

patienter ville ha omedelbar hjälp. I akuta situationer fanns inte tid till att tvätta 

händerna, då kan sjuksköterskor gå från en patient direkt till en annan, men då 

användes handskar på grund av patientsäkerhet (Duong & McLaws, 2017). Trots att 

de var medvetna om vikten av handhygien måste de prioritera att rädda sina 

patienter i första hand, till exempel om en patient höll på att ramla (Ibrahim et al., 

2018). 
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7.1.2 Begränsat material 

En faktor som bidrog till att handhygien inte följdes var brist på nödvändiga 

produkter som handskar och handdesinfektion (Duong & McLaws, 2017; Sadule-

Rios & Aguilera, 2017). Det visade sig att användningen av handskar var 

kontrollerat på grund av att hålla sjukhuskostnaderna nere. Endast tre par handskar 

fick användas till vardera patient. Detta ledde till att sjuksköterskor valde att 

använda handskar till tillfällen då de löpte störst risk att få blodsspill på sig. Den 

strikta policyn för användandet av handskar gjorde att handskar återanvändas flera 

gånger för att spara på sjukhusets resurser. Det framkom också att de inte tvättade 

sina händer när de använde handskar. Om de inte använde handskar tvättade de sina 

händer mellan patienter ifall de ansåg att patienten var “smutsig” eller om de varit i 

kontakt med en patients kroppsvätskor. Påpekas bör att de fanns begränsat med 

desinfektionsmedel. De hade inte heller tillräckligt med tvättfat där de kunde tvätta 

sina händer, brist på handdukar att torka sig på var också en anledning till låg 

tillämpning av handhygien. Det fanns inga eller brist på handfat utanför eller inne i 

patientrummen, flera tvättfat fungerade inte vilket innebar att de behövde gå till en 

annan avdelning för att tvätta sig. Det var för tidskrävande (Duong & McLaws, 

2017; Sadule-Rios & Aguilera, 2017). Plastförkläden och plasthandskar var 

placerade på olämpliga ställen vilket bidrog till att utförandet av handhygien var 

ogenomförbart eller försvårades. Sjuksköterskor önskade att handdesinfektion och 

plasthandskar var placerade bredvid varandra för att på så sätt vara mer 

lättillgängligt. Samt att de skulle vara nära till patientrummen och att materialet var 

placerat på samma plats i varje rum (Sadule-Rios & Aguilera, 2017). 

7.1.3 Interventioner 

Interventioner i form av utbildning eller påminnelser bidrog till en stark positiv 

effekt genom att öka medvetenheten till att tillämpa handhygien hos sjuksköterskor 

(Ibrahim et al. 2018; Fakhry, Hanna, Anderson, Holmes, & Nathwani, 2012). På ett 

sjukhus i London installerades en elektronisk rörelsesensor i högtalarna utanför 

olika vårdavdelningar som påminde all personal och besökare om handhygienen. 

Följsamheten till handhygienen hos sjuksköterskor mättes innan och efter. Efter åtta 

månader visade det sig en ökning från 5,4 % till 43,4 % hos sjuksköterskor (Fakhry 

et al., 2012). Det framkom också att muntliga påminnelser som kommer från 
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kollegor, patienter eller chefer om handhygien kan ge både positiv och negativ 

påverkan beroende på hur påminnelse blev framförd. Om den blev framförd på ett 

positivt sätt kunde vederbörande berätta vidare till sina kollegor som gjorde att alla 

påminde varandra. På så vis kan följsamheten till handhygien ökas. Däremot kunde 

motsatt effekt uppstå om påminnelse framfördes på ett negativt sätt. Personalen 

kunde då må väldigt dåligt och känna sig skuldbelagda vilket inte leder till en ökad 

följsamhet av handhygien. Följaktligen föredrog alla en påminnelse som var 

framförd på ett positivt sätt (Ibrahim et al, 2018). 

7.1.4 Ledarskap och feedback 

Sjuksköterskor ansåg att sjukhuset kunde lägga mer resurser på att motivera och öka 

följsamheten till handhygien hos sina medarbetare. Chefer och arbetsledare spelade 

en viktig roll i tillämpningen av handhygien. Sjuksköterskorna tenderade att 

efterlikna sina kollegors beteende, speciellt när beteenden kommer från mer erfarna 

kollegor eller från sin chef. Utförandet av handhygien kan påverkas negativt på 

grund av negativa förebilder hos sina chefer eller andra kollegor. Flera chefer och 

vissa läkare var dåliga på att utöva handhygienen. Samtidigt var sjuksköterskor 

osäkra på om deras utförande av handhygien hade något inflytande på patientvården 

på grund av bristande feedback (Ibrahim et al., 2018; Nofal et al., 2017). Positiv 

feedback i form av komplimanger till individer och avdelningar som praktiserade 

handhygienrutiner i hög utsträckning ökade följsamheten. Sjuksköterskorna önskade 

att de hade kunnat få mer feedback på individuell nivå vilket förtydligar om de 

behöver förbättra sin handhygien (Ibrahim et al, 2018). 

7.2 Individuella faktorer 

7.2.1 Kunskap 

Bristande kunskap om vikten av handhygien och överföring av mikroorganismer 

påverkar utförandet av handhygien. Det framgår att när sjuksköterskor fick ökad 

kunskap om handhygienrutiner bidrog det till förhöjd praktisering av handhygien 

(Nofal, Subih & Al-Kalaldeh, 2017; Kingston, et al 2017). Vidare skriver Kingston 

et al. (2017) att följsamheten till handhygien ökade med 54 % från 2007 till 2015 

efter att större kunskap hos sjuksköterskorna tillkommit om WHO:s nationella 
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riktlinjer för handhygienrutiner. Irländska nationella riktlinjer om handhygien 

gjorde att följsamheten till handhygien ökade med 19 % från 2007 till 2015. Äldre 

sjuksköterskor med längre klinisk erfarenhet och bättre kunskap inom vården 

utövade handhygien i större utsträckning. De äldre sjuksköterskorna hade en bättre 

attityd till handhygienen (Nofal et al., 2017). Samtidigt menar Kingston et al. (2017) 

att nyutexaminerade sjuksköterskor hade högst följsamhet till handhygien. Det 

framkom att sjuksköterskor var bättre på att följa adekvat handhygien vid 

patientnära arbete än vid tillfällen där omgivning och material som var smutsigt är 

inblandat. 

7.2.2 Attityd och ansvar 

Det redogjordes för att en stark hierarki kunde hindra de med lägre rang att säga 

ifrån till de med högre rang. Rangordningen baserades på utbildningsnivå. Det 

framkom att sjuksköterskor som hade lägre rang än läkare var minst benägna att 

säga till sin kollega om inadekvat handhygien (Schwappach, 2018). Tillräckligt med 

kunskap om handhygien fanns hos sjuksköterskorna. Däremot påverkade deras 

attityd tillämpning av handhygien (Jackson et al., 2014). Sjuksköterskors personliga 

åsikter om patienters hygien avgjorde om de tillämpade handhygien eller inte. De 

var inte konsekventa med att följa riktlinjerna som fanns för handhygien utan utgick 

ifrån sina egna åsikter gällande när handhygien borde tillämpas (Duong & McLaws, 

2017). Vidare skriver Jackson et al. (2014) att sjuksköterskor menade att om en 

patient uppfattades som ”mer” infekterad än en annan var sjuksköterskorna mer 

noggranna med handhygienen. Vilket var en risk då sjuksköterskor inte tillämpade 

samma handhygien oberoende av patient. Vid uppenbara infektioner hos patienter 

tillämpade sjuksköterskor noggrann handhygien för att skydda sig själva mot 

infektionen. Det presenterades att tillämpningen av handhygien var högre efter 

patientkontakt än innan, med syfte att skydda sig själva och sina familjer från 

mikroorganismer snarare än skydda patienten. De ville inte ta hem bakterier som 

kunde smitta andra (Ibrahim et al., 2018). Det visade sig att sjuksköterskor tvättade 

sina händer när de var färdiga med alla patienter istället för mellan patienterna. De 

menade att de vill få arbetsuppgifterna gjorda så snabbt som möjligt och handtvätt 

förlängde tiden. Avdelningschefen påminde sjuksköterskor om handhygien när hen 

var på plats. När avdelningschefen inte var där tog ingen annan ansvar för det 



21(34) 

 

infektionsförebyggande arbetet (Duong & McLaws (2017). Sjuksköterskor påstod 

att ingen på avdelningen skulle märka om du hade missat att utföra handhygienen 

(Ibrahim et al., 2018). Förmåga att tro på sig själv visade sig vara en anledning till 

att följsamheten till handhygien var låg hos sjuksköterskor. Det innebar att inte 

kunna utföra handhygien på det sätt som förväntas av en (De Wandel et al., 2017). 

Det förelåg en negativ inställning om att 100 % följsamhet till handhygien hos 

sjuksköterskor kunde uppnås. De menade att 70-80 % var mer realistiskt att uppnå 

(Ibrahim et al., 2018). En annan aspekt som lyfts fram som en anledning till att 

handhygien inte följs var att händerna inte kändes rena efter handdesinfektionen. 

Det som motiverade sjuksköterskor mest att tillämpa adekvat handhygien var att 

förebygga VRI (Kingston et al., 2017). Sjuksköterskor rationaliserade sitt eget 

beteende när de inte tillämpade adekvata hygienrutiner. Om sjuksköterskorna 

bortgick från den rekommenderade handhygienen motiverade de varför och ansåg 

att de gjorde rätt. Däremot kunde de se att kollegorna använde sig av ett olämpligt 

beteende, men inte de själva. Sjuksköterskorna ansåg att det alltid utövade korrekt 

handhygien och att det besatt tillräckligt med kunskap om infektionsförebyggande 

arbete. Endast en sjuksköterska uppgav att hennes tillämpning av handhygien kunde 

förbättras. En sjuksköterska uppgav att hon inte var orolig för VRI då hon ansåg att 

hennes tillämpning av handhygien var tillräckligt adekvat (Jackson et al., 2014). Av 

128 sjuksköterskor som arbetade inom operation och medicin bar 64 % av dessa 

smycken på handled eller händer. Fyra hade sår som de inte hade skyddat med 

förband eller dylikt. 20 sjuksköterskor bar inte kortärmade arbetskläder och 34 

sjuksköterskor hade inte kortklippta naglar (Accardi, Castaldi, Marzullo, Ronchi, 

Laquintana & Lusignani, 2017). Torra händer, känslig hud och hudskador var en av 

flera anledningar till att handhygien inte alltid tillämpades (Kingston et al.2017; 

Ibrahim et al., 2018). Sjuksköterskor som ofta använde ren alkohol till händerna 

upplevde att händerna blev torra medan handskar lättare gick sönder och klibbade 

fast på händerna när handtvätt utfördes innan (Duong & McLaws, 2017; Sadule-

Rios & Aguilera, 2017). 
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8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion: 

Den valda metoden var en systematisk litteraturstudie. En fördel med den studien är 

att det är ett bra arbetssätt för att ställa samman relevant kunskap för att sedan kunna 

tillämpa den kunskapen i praktiken (Kristensson, 2014). I studien ville författarna 

belysa vilka faktorer som kunde påverka sjuksköterskors tillämpning av 

handhygien, med syfte att arbeta förebyggande mot VRI. Med hjälp av en 

systematisk litteraturstudie kunde vi besvara frågan och hämta kunskap inom 

området för att på så vis kunna förstå och förbättra vården i framtiden. Flera 

diskussioner har förts huruvida syftet bör utformas för att få det koncist och lätt att 

förstå. Till en början funderade vi mellan “ belysa sjuksköterskors erfarenheter vid 

tillämpning av handhygien i sluten somatisk vård” eller “belysa sjuksköterskors 

attityd vid tillämpning av handhygien i sluten somatisk vård”. Vi diskuterade 

begreppen “erfarenheter”, “attityd” och dess synonymer för att sedan bestämma oss 

för att använda begreppet ”faktorer”. Vi ansåg att “erfarenheter” och “attityd” enbart 

handlar om de individuella orsakerna medan “faktorer” är ett mycket större begrepp 

vilket möjliggör för ett bredare resultat. Genom att söka i de två databaserna Cinahl 

och Pubmed gavs ett fylligt resultat med totalt elva artiklar. Fler sökningar i andra 

databaser hade kunnat göras för att få in flera artiklar till resultatet. Vi bedömde 

dock att tillräckligt med material fanns från artiklarna som hittats i Cinahl och 

Pubmed. Vi fann dubbletter av flera artiklar i Pubmed vilket var en styrka eftersom 

det pekade på en likvärdig sökning i båda databaserna. En annan styrka i studien var 

att tidigare nämnda databaser är inriktade på medicin och omvårdnad och är därför 

högst relevanta. Ytterligare en styrka i studien var att bibliotekarie har bidragit med 

hjälp till artikelsökningar. Genom att få hjälp med sökningar blev författarna mer 

säkra på funktioner i databaserna och fick även tips på användbara sökord. En annan 

styrka i studien var att artiklar med kvalitativa, kvantitativa eller kombinerade 

ansatser användes vilket säkerställde att viktig data inte gick förlorad. Kvantitativ 

forskning bör ha hög validitet och reliabilitet, menar Kristensson (2014). Validitet 

betyder att studien mäter vad som är avsett att mätas medan reliabilitet innebär hur 

säkert mätinstrumentet är. Bias beskrivs som ett systematiskt fel som ofta kan 
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uppstå i en studie och som påverkar studiens resultat. Stora fel kan leda till att 

studiens validitet påverkas negativt. Mätfel är ett exempel på bias som kan uppstå 

när instrument, mätningar eller tester används på ett felaktigt sätt. (Kristensson, 

2014). I vår studie exkluderades många artiklar där det inte gick att urskilja mellan 

sjuksköterskor och undersköterskor eller andra yrkeskategorier, vilket ses som en 

styrka i studien. Två protokoll användes för att kvalitetsgranska de valda artiklarna: 

en till de kvalitativa artiklarna och en till de kvantitativa artiklarna. Vardera artikel 

kvalitetsgranskades enskilt vilket var en styrka då de genomgått granskningen två 

gånger. Samtliga texter lästes enskilt och syftet fanns alltid i åtanke under 

analysprocessen. Genom användandet av protokollen kunde kvaliteten bedömas av 

samtliga artiklar på ett systematiskt och konstruktivt sätt. Dock fanns det risk för 

mätfel eftersom bedömningen baserades på våra egna tolkningar. Text som inte 

ansågs svara på syftet sållades bort. Meningsbärande enheter som svarade på syftet 

plockades ut och kondenserades i olika kategorier och subkategorier. För att 

underlätta arbetet färgkodades meningsbärande enheter som hade likheter med 

varandra med samma färg. Detta gjorde att olika kategorier för resultatet lätt kunde 

identifieras. En svaghet i studien var att författarna upplevde vissa svårigheter med 

att förstå några meningsbärande enheter korrekt. Vi fick översätta och läsa igenom 

meningarna flertalet gånger för att förstå innebörden. Vidare beskriver Kristensson 

(2014) att trovärdighet är ett centralt begrepp inom kvalitativ forskning som 

används för att bedöma studiens kvalitet. Genom att begränsa artiklarna som var 

publicerade från år 2009-2019 säkerställs studiens trovärdighet. Resultatet blir mer 

aktuellt och har en god överförbarhet i dagens vård. Överförbarhet berör hur pass 

giltigt resultatet är och i vilken utsträckning resultatet kan tillämpas i andra 

situationer medan giltighet berör resultatets stabilitet över tid (Kristensson, 2014). 

Vi var intresserade av att undersöka problemet globalt eftersom ett större perspektiv 

och ett verifierbart resultat som är giltigt för så många som möjligt eftersträvades. 

Samtidigt var vi medvetna om att det fanns olika sjukvårdsystem i olika länder. I 

början testades att göra ett sökschema som bestod av sökorden: faktorer, 

handhygien, tillämpning, sjuksköterska, somatisk slutenvård. Vi ansåg senare att 

sökordet “faktorer” minskade träffarna i databaserna därför valdes det bort. En 

svaghet i denna studie var att fyra artiklar gick förlorade på grund av att de inte 
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kunde laddas ned gratis. Om vi hade fått full åtkomst till artiklarna kanske de hade 

kunnat besvara vårt syfte och på så sätt förstärkt vårt befintliga resultat.  

8.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa faktorer som påverkar sjuksköterskors tillämpning 

av handhygienrutiner inom sluten somatisk vård. Resultatet av studien visade ett 

flertal faktorer som delades in i två kategorier där flera underkategorier passade in. 

Kategorin organisatoriska faktorer innebar arbetsbelastning, begränsat material, 

interventioner samt ledarskap och feedback. Den andra kategorin vid namn 

individuella faktorer innefattade underkategorierna kunskap samt attityd och ansvar. 

I resultatdiskussionen kommer fynden som vi ansåg var relevanta för sjuksköterskor 

och som beskrev patienters lidande lyftas. Eriksson beskriver lidande som en 

ofrånkomlig del av livet och livet vore betydelselöst utan lidande. Fortsättningsvis 

menar författaren att vårdlidande är ett onödig lidande och ska avlägsnas eller 

lindras om möjligt (Eriksson, 2014).  Eftersom vi insåg att underkategorin 

“kunskap” förknippas med underkategorin “utbildning” bestämdes att diskutera de 

två underkategorierna samman trots att de tillhör två olika kategorier i resultatet. 

8.2.1 Organisatoriska faktorer 

Denna studies resultat poängterar att hög arbetsbelastning och tid påverkar 

följsamheten till handhygien negativt. Vårdlidande som orsakas av utebliven vård 

eller icke-vård kan vara att ett dåligt arbete utförs på grund av slarv hos vårdgivare, 

menar Ericsson (2015). Hög arbetsbelastning eller underbemanning av personal kan 

leda till att sjuksköterskor är slarviga med handhygienrutiner. Det styrks av 

Socialstyrelsen (2018) där efterfrågan på legitimerad personal som allmänna 

sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor eller läkare är högre än tillgången. Det leder 

till brister i bemanning och kompetens, hög arbetsbelastning vilket i sin tur ökar 

risken för vårdskador. Personalen blir mer stressade och har därmed lättare att begå 

misstag. Dessutom leder överbelastningen till fördröjd behandling och otillräcklig 

övervakning av patienter. Detta resultat bekräftar tidigare forskningsresultat inom 

området. Vid fler arbetade timmar kunde en lägre följsamhet till handhygien 

identifieras. Vid sex arbetade timmar var följsamheten till handhygien bättre än vid 

7,5 arbetade timmar (Zhang, Kong, Lamb & Wu, 2019).  Kortare arbetstid för 
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sjuksköterskor gör att arbetssituation blir mer hållbar och vårdkvaliteten förbättras. 

Sjuksköterskorna blev mer fokuserade på att göra ett bra jobb eftersom de hade mer 

energi till följd av en reducerad arbetstid (Gyllensten, Andersson & Muller, 2017). 

Kelly, Kutney-Lee, Lake och Aiken (2013) studerade sambandet mellan arbetsmiljö 

på intensivvårdsavdelning och VRI. Sjuksköterskor som hade färre patienter, god 

arbetsrelation med sina kollegor, bra ledarskap, stöd från sina chefer och som gavs 

möjlighet till att vara delaktiga i beslut löpte 36-41% mindre risk för att utsätta 

patienter för VRI än sjuksköterskor som jobbade i en sämre arbetsmiljö.  

Vårt resultat visade att brist på eller begränsat material ledde till mindre följsamhet 

till handhygien. Detta överensstämmer med vad White et al (2015) fann som var 

brist på handskar, desinfektion och andra nödvändigheter försvårade handhygienens 

följsamhet. Sjuksköterskor beskrev att avsaknad av hygienmaterial och tvättfat var 

en faktor som bidrog till låg följsamhet av handhygien (White et al, 2015). 

Sjuksköterskor ansåg att hygienmaterial skulle vara placerade på lämpliga platser 

som ett krav för att handhygien skulle kunna tillämpas (Piras, Lauderdale & 

Minnick, 2017). Författarna fann stora skillnader gällande resurser i form av 

material i vissa länder jämfört med Sverige. Enligt patientsäkerhetslagen (2010) ska 

svensk sjukvård bedrivas på ett sätt där en god och patientsäker vård kan garanteras. 

I Sverige är bristen på material inte ett problem. Däremot är det viktigt att inte 

överkonsumera material vid tillfälle när det inte behövs. Exempelvis behövs inga 

handskar när blodtryck och puls tas.  

 

 I vårt resultat framkom också att bristande kunskap hos sjuksköterskor leder till 

sämre följsamhet av handhygien och med ökad kunskap förbättras handhygienens 

följsamhet. Enligt svensk lag ska vården ha en god hygienisk standard och 

vårdpersonal ska tillhandahålla utbildning gällande detta område för att kraven ska 

kunnas uppfyllas (HSL, SFS 2017:30). Eriksson (2014) menar att utbildning är en 

del av vårdprocessen och är en avgörande faktor för att sjuksköterskor ska kunna 

lösa olika problem i vårdprocessen. I en studie där totalt 24 sjuksköterskor fick 

handhygienutbildning och individuell återkoppling efter utbildningen framkom att 

MRSA-utbrotten minskade avsevärt från 11,1 procent före utbildningen till noll 

procent efter utbildningen. Dessutom minskade koloniseringen av MRSA i 

sjukhusmiljön från 39,5 % till 8,6 % (Chun, Kim & Park, 2015). Detta tyder på att 
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det var mycket effektivt att tillhandahålla individuell feedback efter 

handhygienutbildning för att öka sjuksköterskors följsamhet till handhygien. 

Dessutom förväntades VRI minska. Resultaten av studien överensstämmer med vad 

White et al. (2015) framhöll. Att utbildning, riktlinjer och erfarenhet är gynnsamt 

för en god handhygien. Påminnelser från kollegor och chefer bidrog till en positiv 

följsamhet av handhygien. Sjuksköterskor som uppmuntrar och uppmanar varandra 

att praktisera handhygien gör att följsamheten ökas (Piras, Lauderdale & Minnick, 

2017). 

8.2.2 Individuella faktorer 

Det påvisas från studiens resultat att många sjuksköterskor hade god kunskap 

angående handhygienrutiner men det fanns däremot brister i deras attityd vid 

tillämpning av handhygien. Eriksson (2015) menar att vårdlidande kan minskas 

genom att medvetet sträva efter god vård. Genom att ha en ömsesidig vårdrelation 

och vara ansvarsfull kan en god vårdetik upprätthållas. I studien framkom att många 

personliga faktorer spelar in till varför handhygien inte följs enligt 

rekommendationer och riktlinjer. Det kunde exempelvis bero på hierarki, personliga 

åsikter när handhygien bör tillämpas och nonchalans av sjuksköterskor som att bära 

smycken eller inte ha kortärmade kläder på jobbet. Hudirritation och torra händer 

presenterades också som en bidragande faktor till låg följsamhet av handhygien i 

vårt resultat. White et al. (2015) skriver att sjuksköterskor uppgav att hudskador på 

händerna är ett skäl till varför tillämpning av handhygien inte alltid följs. Handtvätt 

med tvål och vatten kan förorsaka torr och sprucken hud och vid hudskador finns 

det större infektionsrisk (Ericson & Ericson, 2009). Att den egna säkerheten 

påverkar handhygienens tillämpning kan också förstärkas i en tidigare forskning där 

sjuksköterskors tillämpning av handhygien efter patientkontakt är högre än innan 

patientkontakt (Lebovic, Siddiqui  & Muller, 2013). I en annan studie menar 

sjuksköterskor att de är oroliga att bli drabbade av cancer genom att utsätta sina 

händer för kemikaliska produkter (Piras et al, 2017). Om sjuksköterskor upplevde 

att deras hälsa riskeras på ett allvarligt sätt minskas följsamheten till hygienrutiner. 

Eftersom en säker vård inte bara innefattar patientsäker vård utan också säkerhet för 

vårdpersonal (SSF, 2014). Det är därför viktigt att sjuksköterskor inhämtar kunskap 

om de produkter som används och hur torra händer kan undvikas. Enligt Ericsson & 
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Ericsson (2009) ska handtvätt endast tillämpas vid behov i synnerhet när händerna 

är synligt smutsiga eller vid kontakt med smittämnen som är mindre känsliga eller 

helt okänsliga för desinfektionsmedel. Sjuksköterskor bör undvika direkt 

patientvård vid sår på händerna. Eventuella sår ska dessutom rapporteras till 

arbetsgivaren. 

 

9 Kliniska implikationer 

VRI drabbar miljontals människor varje år och skapar ett stort lidande. Att prioritera 

att lägga stora resurser på personal och arbetsmiljöfrågor är betydelsefullt för att 

förbättra vårdklimatet och öka tillämpningen av handhygien. Sjuksköterskor som 

profession har en ledande roll och det är därför av stor vikt att föregå med gott 

exempel och följa alla riktlinjer som föreligger.  

10 Slutsatser 

I denna studie har ett flertal faktorer som kan påverka sjuksköterskors tillämpning 

av handhygienrutiner presenterats. Ett av de mest betydelsefulla resultaten från 

studien var att organisatoriska faktorer som hög arbetsbelastning, tidsbrist och 

underbemanning var framstående. Ett annat uppenbart resultat var att individuella 

faktorer som sjuksköterskors attityd och ansvar var bristfälliga. Trots att riktlinjer 

om handhygien har funnits under längre tid kvarstår brister vid tillämpning av 

handhygienrutiner, vilket innebär att ytterligare förbättring krävs. Genom att öka 

medvetenheten hos sjuksköterskor beträffande dessa faktorer skapas förutsättningar 

till att förbättra det förebyggande arbetet mot VRI. Det i sin tur bidrar till en 

patientsäkerhet vård, reducering av patientlidande samtidigt som kostnader för 

sjukvården och samhället minskar.  
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13. Bilagor 

Bilaga A 

Redovisa litteratursökning - tabell/sökschema 

Databasens namn: Cinahl 

Datum för sökning: 3/4-19 

 

Sökni

ng 

Sökning & 

Kombination

er 

Begräns

ningar  

Antal 

träffa

r 

Lästa 

abstr

akt 

Läst

a i 

fullt

ext 

Gransk

ade 

artiklar 

Utvalda 

artiklar 

S1 

 

(MH "Cross 

Infection+") 

 
30,42

2 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

S2 

 

cross 

infection 

 
23,93

6 

    

S3 

  

health care 

associated 

infections 

 
2,745 

    

S4 

 

hospital 

acquired 

infections  

 
1,749 

    

S5 

 

nosocomial 

infections 

 
4,507 

    

S6 S1 OR S2 

OR S3 OR 

S4 OR S5  

 
33,51

1 
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S7 compliance 
 

76,1

86 

    

S8 adherence 
 

47,5

66 

    

S9 adhesion 
 

11,5

03 

    

S10 S7 or S8 or 

S9 

 
115,

937 

    

S11 hand 

hygiene  

 
3222 

    

S12 nurs* 
 

767,

322 

    

S13 S6 AND S10 

AND S11 and 

S12 

 
345 

    

S14 S6 AND S7 

AND S11 

AND S12 

AND S13 

Publice

ringsår: 

2009-

2019, 

Peer 

rewied. 

242 
    

S15 S6 AND S7 

AND S11 

AND S12 

AND S13 

Publice

ringsår: 

2009-

2019, 

Peer 

rewied. 

Engels

ka 

224 100 40 29 2,3,4,5,6,7,9

,10,11.  
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Bilaga B:  

Redovisa litteratursökning - tabell/sökschema 

Databasens namn: Pubmed 

Datum för sökning: 5/4-19 

 

Sökni

ng 

Sökord & 

kombination

er 

Begrä

nsnin

gar 

Antal 

träffar 

Läst

a 

abstr

akt 

Lästa 

i 

fulltex

t 

Gran

skad

e 

artik

lar 

Utvalda 

artiklar 

S1 “Nurs” 

[Mesh] 

  84496         

S2 Adherence   142945         

S3 Compliance   171012         

S4 Adhesion   252996         

S5 S2 OR S3 

OR S4 

  512268         

S6 nosocomial 

infections 

  116531         

S7 hospital 

accquired 

infections 

  122202         

S8 health care 

associated 

infections” 

 
123612 

    

 S9  cross 

infections 

   108333         

S1

0 

S6 OR S7 

OR S8 OR 

S9 

 
144524 
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S1

1 

“hand 

hygiene” 

[Mesh] 

 
6226 

    

S1

2 

S1 AND S5 

AND S10 

AND S11 

 
235 

    

S1

3 

S1 AND S5 

AND S10 

AND S11 

Publi

shed 

in the 

last 

10 

years  

160 
    

S1

4 

S13 Engli

sh 

154 70 20 6 1 
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Bilaga C 

Artikelmatris 

 
 

Författa

re 

År 

Land 

Tidskri

ft 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kval

itet 

1 Accardi, 

R., 

Castaldi, 

S., 

Marzullo

, A., 

Ronchi, 

S., 

Laquinta

na, D., & 

Lusignan

i, M. 

(2017).  

Italien. 

Preventi

on of 

healthca

re 

associate

d 

infection

s: a 

descripti

ve 

study. 

Syftet var att 

kontrollera om 

det finns och i 

vilken 

utsträckning 

kunskap och 

efterlevnad av 

riktlinjer för 

förebyggande 

och kontroll av 

vårdrelaterade 

infektioner av 

sjuksköterskor.  

 

Deskriptiv studie, 

kvantitativ metod. 

128 

sjuksköterskor 

fyllde i ett 

anonymt 

frågeformulär.  

 

En tillräckligt 

hög nivå av 

kunskap och 

följsamhet till 

riktlinjer 

gällande 

vårdrelaterade 

infektioner 

bland 

sjuksköterskor 

som arbetade 

inom medicin 

och operation 

framkom. 

 

Mede

l 

2 De 

Wandel 

D, Maes 

L, 

Labeau 

S, 

Vereecke

n C, & 

Blot S. 

(2010).  
Belgien. 

America

n 

Journal 

of 

Critical 

Care. 
Behavio

ral 

determin

ants of 

hand 

hygiene 

complia

nce in 

intensiv

e care 

units.  

 

 

Syftet var att 

identifiera och 

beskriva 

prediktorer och 

avgörande 

faktorer för 

bristande 

följsamhet till 

handhygien hos 

sjuksköterskor i 

intensivvårdsav

delning med 

hjälp av ett 

frågeformulär. 

Kvantitativ metod. 
Ett frågeformulär 

baserat på en 

beteendeteoretisk 

modell fylldes i av 

148 

sjuksköterskor 

som arbetade på 

en 40-sängs 

intenvisvårdsavdel

ning på ett 

universitetssjukus. 

Låg 

självförmåga 

och en negativ 

attityd till 

tisdrelaterade 

hinder är 

prediktorer för 

dålig följsamhet 

till 

rekommendation

erna som finns 

för handhygien. 

Hög 



6(12) 

 

3 Duong, 

M. C., & 

McLaws, 

M.-L. 

(2017).  
Australie

n. 

BMC 

Infectiou

s 

Diseases

. 
Dangero

us 

practices 

in a 

hemodia

lysis 

unit in 

Vietnam 

identify 

from 

mixed 

methods

.  

  

 

 

Syftet var att 

identifiera typ 

och frekvens av 

bristande 

följsamhet till 

infektionskontr

oll på en 

hemodialysenhe

t i Vietnam där 

ett stort utbrott 

av Hepatit C 

inträffat. 

Mixad metod 

användes som 

innebar 

observationer och 

diskussioner om 

bristande 

följsamhet med 

alla 12 

sjuksköterskor vid 

hemodialysenhete

n. 

Följsamheten till 

handhygien var 

låg trots att 

allvarliga 

komplikationer 

kan uppstå om 

de inte följs.  

Mede

l 

4 Fakhry, 

M., 

Hanna, 

G. B., 

Anderson

, O., 

Holmes, 

A., & 

Nathwani

, D. 

(2012). 

Storbrita

nnien. 

America

n 

Journal 

of 

Infection 

Control. 

Effectiv

eness of 

an 

audible 

reminder 

on hand 

hygiene 

adherenc

e. 

 

 

Multimodala 

interventioners 

syfte var att 

förbättra 

vårdpersonalens 

följsamhet till 

riktlinjerna för 

handhygien. 

Kvantitativ metod. 
En elektronisk 

rörelsesensor som 

utlöstes i 

högtalarna 

installerades för 

att påminna om 

handhygien. 

Följsamheten till 

handhygienriktlinj

er mättes innan 

installationen och 

efter 8 månader.  

Följsamheten till 

handhygien 

förbättrades från 

7.6% to 49.9%.  

Hög 

5 Ibrahim, 

M. A. B., 

Chow, 

C., Poh, 

B. F., 

America

n 

Journal 

of 

Infection 

Syftet var att 

jämföra 

psykosociala 

och 

organisatoriska 

Mixad metod 

användes på ett 

sjukhus i 

Singapore som 

hade 1600 sängar. 

Samtliga i 

studien var 

överens om att 

handhygien var 

en viktig del av 

Mede

l 
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Ang, B., 

& Chow, 

A. 

(2018).  

Singapor

e. 

Control.  

Differen

ces in 

psychos

ocial 

determin

ants of 

hand 

hygiene 

between 

health 

care 

professi

onal 

groups: 

Insights 

from a 

mixed-

methods 

analysis.  

  

faktorer som 

hör samman 

med 

följsamheten till 

handhygien och 

uppfattad behov 

av förbättring. 

hos läkare, 

sjuksköterskor 

och övrig 

vårdpersonal. 

 

Sju fokusgrupper 

diskusterade om 

ämnet, materialet 

analyserades 

senare i teman.  

arbetet men var 

svårt att fullfölja 

med tanke på 

mycket arbete.  

6 Jackson, 

C., 

Lowton, 

K., & 

Griffiths, 

P. 

(2014). 
Storbrita

nnien. 

Internati

onal 

Journal 

of 

Nursing 

Studies. 
 

Infection 

preventi

on as “’a 

show”’: 

A 

qualitati

ve study 

of 

nurses’ 

infection 

preventi

on 

behavio

urs.  

  

Studiens syfte 

var att 

ifrågasätta "Hur 

kan 

sjuksköterskors 

beteende kring 

infektionsföreb

yggande arbete 

förklaras?"  

Kvalitativ metod. 
20 

semistrukturerade 

intervjuer 

genomfördes med 

hjälp av en 

ämnesguide och 

vinjetter. 

Intervjuer 

transkriberades 

ord för ord och 

analyserades 

därefter.  

Deltagarna ville 

ge ett gott 

intryck och 

presentera sig 

som kunniga 

utövare trots att 

det framkom att 

de inte alltid 

följer 

riktlinjerna.  

 

Mede

l. 
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7 Kingston

, L. M., 

Slevin, 

B. L., 

O’Conne

ll, N. H., 

& 

Dunne, 

C. P. 

(2017).  
Irland. 

America

n 

Journal 

of 

Infection 

Control. 

Hand 

hygiene: 

Attitude

s and 

practices 

of 

nurses, a 

compari

son 

between 

2007 

and 

2015.  

  

 

 

Syftet var att 

jämföra 

attityden till 

handhygien, 

praxis och 

användandet av 

handdesinfektio

n mellan 

sjuksköterskor 

mellan 2007 

och 2015.  

Prospektiv studie, 

kvantitativ metod. 
2007 skickades ett 

frågeformulär ut 

till ett 

slumpmässigt 

urval av 

sjuksköterskor i 

ett stort 

undervisningssjuk

hus. 2015 utfördes 

en kopia av 

studien bland alla 

sjuksköterskor 

som var anställda i 

en 

universitetssjukhu

sgrupp, inklusive 

deltagarna från 

den ursprungliga 

studien. 

 

Attityden för 

handhygien var 

positiv och över 

90 % av 

deltagarna 

rapporterade 

följsamhet till 

handhygien både 

innan och efter 

patientkontakt. 

 

Mede

l 

8 

 

 

Nofal, 

M., 

Subih, 

M., & 

Al-

Kalaldeh, 

M. 

(2017).  
Jordanien

. 

Journal 

Of 

Infection 

Preventi

on. 

Factors 

influenci

ng 

complia

nce to 

the 

infection 

control 

precauti

ons 

among 

nurses 

and 

physicia

ns in 

Jordan: 

A cross-

sectional 

Syftet var att 

fastställa 

sjuksköterskors 

och läkares 

kunskap, attityd 

och följsamhet 

till 

infektionsföreb

yggande arbete 

och faktorer 

som associeras 

med 

rapporterad 

följsamhet.  

Kvantitativ metod. 
En deskriptiv 

studie med en 

tvärsnittsdesign 

användes. Ett 

formulär 

skickades ut 

som användes för 

att bedöma 

sjuksköterskors 

och läkares 

perspektiv av 

infektionsförebyg

gande arbete i 

Jordanien. 

155 

sjuksköterskor 

och 56 läkare 

besvarade 

formuläret. Båda 

grupperna hade 

låg kunskap 

gällande 

infektionsföreby

ggande arbete 

men en hög 

positiv attityd.  

Hög 
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study. 

  

 

 

9 Sadule-

Rios, N., 

& 

Aguilera, 

G. 

(2017).  
USA. 

Intensiv

e & 

Critical 

Care 

Nursing. 

Nurses’ 

percepti

ons of 

reasons 

for 

persisten

t low 

rates in 

hand 

hygiene 

complia

nce.  

 

Syftet var att 

utforska 

sjuksköterskors 

uppfattningar 

om orsakerna 

till att 

följsamheten till 

handhygien var 

låg på 

intensivvårdsav

delningar och 

deras 

rekommendatio

ner för 

förbättring.  

Kvantitativ metod. 

En deskriptiv 

design har använts 

till studien, 

bekvämlighetsurv

al. Ett 

frågeformulär med 

18 olika teman 

användes för att 

identifiera 

intensivvårdssjuks

köterskors 

uppfattningar om 

hinder till 

följsamheten av 

handhygien på 

avdelningen och 

deras 

rekommendatione

r för förbättring. 

Hög 

arbetsbelastning 

och 

underbemanning 

kombinerat med 

svår åtkomst till 

handhygienmate

rial bidrar till 

låga nivåer av 

följsamhet till 

handhygien på 

intensivvårdsavd

elningen. 

Hög 

1

0 
Scheitha

uer, S., 

Batzer, 

B., 

Dangel, 

M., 

Passweg, 

J., & 

Widmer, 

A. 

(2017).  
Schweiz. 

Journal 

of 

Hospital 

Infection

. 
Workloa

d even 

affects 

hand 

hygiene 

in a 

highly 

trained 

and 

well-

staffed 

setting: 

a 

prospect

ive 

Syftet var att 

undersöka 

sambandet 

mellan 

följsamheten till 

handhygien och 

arbetsbelastning 

elektroniskt 

365/7/24.  

Kvantitativ metod. 
Handhygienmetod

er undersöktes 

prospektivt med 

WHO som 

underlag och 

standardiserad 

data om 

vårdpersonal och 

arbetsbelastning 

genomfördes 

genom elektronisk 

övervakning under 

ett års tid.  

Ju högre 

arbetsbelastning 

desto sämre 

följsamhet till 

handhygien.  

Hög 
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365/7/24 

observat

ional 

study. 

 

 

 

1

1 
Schwapp

ach, D. 

L. B.  
(2018) 

Schweiz. 

America

n 

Journal 

Of 

Infection 

Control. 
Speakin

g up 

about 

hand 

hygiene 

failures: 

A 

vignette 

survey 

study 

among 

healthca

re 

professi

onals. 

 
Kvantitativ metod. 
En tvärsnittsstudie 

på 5 Schweiziska 

sjukhus som 

undersökte hur 

vårdpersonal 

uppförande, 

säkerhetsklimat 

och hur troligt det 

är att vårdpersonal 

säger ifrån 

när dålig 

handhygien 

observeras.  

56 % av 

vårdpersonalen 

rapporterade att 

de vågade säga 

ifrån till en 

kollega som 

utförde 

handhygien på 

ett dåligt sätt. 

Mede

l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11(12) 

 

Bilaga D 

Exempel på bedömningsmall för studier med kvalitativ metod 

Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (Syfte, metod, resultat=3p) Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod 
    

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant 
 

Metodbeskrivning (repeterbar 

möjlig) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns 
  

Urval (antal beskrivning, 

representativitet) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Bortfall Ej angivet >20% 5-20 % <5 % 

Bortfall med betydelse för resultatet Analys 

saknas/ja 

Nej 
  

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 

Etisk aspekter Ej angivna Angivna 
  

Resultat 
    

Frågeställning besvarad Nej Ja 
  

Resultatbeskrivning (redovisning, 

kodning etc.) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultatet (citat, kod, 

teori etc.) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion 
    

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 



12(12) 

 

Diskussion av egenkritik och 

felkällor 

Saknas Låg God 
 

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser 
    

Överensstämmelse med resultat 

(resultatets huvudpunker belyses) 

Slutsats 

saknas 

Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas 
  

Total poäng (max 48p) p p p p 

    
p 

    
% 

    
Grad 

Grad I: 80% 

Grad II: 70% 

Grad III: 60% 

Titel: 

Författare: 

 


