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SAMMANFATTNING  
 
Den vanligaste smittvägen för vårdrelaterade infektioner är genom direkt eller indirekt 
kontaktsmitta via personalens händer, kläder och tekniska utrustning. Röntgensjuksköterskor 
möter dagligen ett stort antal patienter och blir därför en potentiell smittväg för 
mikroorganismer, som skulle kunna spridas vidare på kort tid till patienter om den basala 
hygienen inte efterföljs. Syftet med detta arbete är att undersöka i vilken omfattning 
röntgensjuksköterskor utför den basala hygienen vid patientkontakt enligt Socialstyrelsens 
föreskrifter. Kvantitativ metod med enkät valdes där urvalet bestod av röntgensjuksköterskor 
som arbetade vid två röntgenavdelningar från två sjukhus i södra Sverige. Resultatet visade att 
majoriteten av röntgensjuksköterskorna följer Socialstyrelsens föreskrifter inom basal hygien 
och att röntgensjuksköterskorna upplever att det fanns fler faktorer på arbetsplatserna som 
främjade men även faktorer som hindrade utförandet av den basala hygienen. 
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INLEDNING    
 
Enkla medel som till exempel handtvätt före och efter kontakt med patienter är viktigt för att 
stoppa mikroorganismer från att orsaka vårdrelaterade infektioner. När Socialstyrelsens 
föreskrifter angående den basala hygienen följs korrekt minskar risken för spridning av 
mikroorganismer (Ericsson & Ericsson, 2002). Hygien är ett välforskat område inom 
sjukvården, men inom den radiologiska verksamheten är forskningen fortfarande 
knapphändig. Röntgensjuksköterskor möter dagligen ett stort antal patienter och blir därför en 
potentiell smittväg för mikroorganismer, som skulle kunna spridas vidare på kort tid till 
patienter om den basala hygienen inte efterföljs. För en ung och frisk patient orsakar dessa 
mikroorganismer oftast inga problem, men för en gammal eller sjuk patient kan dessa 
innebära ett hot mot hälsan (Dalheim, Herud, Jørs, Koch & Skaug, 2006).  
 
 
BAKGRUND 
 
Begreppet hygien 
Hygien betyder att smuts och bakterier avlägsnas så att något blir rent. ”Hygien” härstammar 
ursprungligen från franskans ”hygies” och betyder översatt till svenska ”friskt” (Köhler & 
Messelius, 2006). En annan definition på ordet hygien är hälsa. Hygien förknippas ofta med 
renlighet men begreppet innebär även hälsofrämjande och förebyggande åtgärder. 
Förebyggande åtgärder innebär fokus på faktorer som skyddar men även på faktorer som 
hotar vår hälsa (Dalheim et al. 2006).   
 
Personer som har haft betydelse för hygienen och dess utveckling 
Det har funnits personer i vår historia som har haft stor betydelse för hygien och 
smittskyddets utveckling. En av dem är den italienska läkaren Frascatoro som levde under 
1600-talet. Han var den första personen som delade smittsamma och icke smittsamma 
sjukdomar åt och ansåg att sjukdomar kunde förflytta sig med hjälp av små partiklar från en 
människa till en annan. Denna överföring av sjukdomar kunde ske antingen genom direkt 
kontakt eller indirekt kontakt (Dalheim et al. 2006).    
 
Ignaz Phillip Semmelweiss (1818-1865) var anställd i Wien som förlossningsläkare och 
ansvarade för att följande instruktioner var uppsatt på det allmänna barnbördshuset ”Numera 
får undersökning av patienter utföras endast av personer som tvättat händerna i klorvatten” 
(Ericsson & Ericsson, 2002 s. 10) Anledningen till detta anslag var hans kamp mot 
barnsängsfeber (betahemolytisk streptokock-sepsis) som drabbade nyförlösta kvinnor. 
Barnsängsfeber orsakade hög dödlighet hos gravida kvinnor vid förlossningen. Dödligheten 
var mycket högre på den avdelning där läkare och medicinstuderande ansvarade för 
förlossningen än på den avdelning där förlossningen utfördes av barnmorskor. Obligatorisk 
handtvätt infördes och dödligheten sjönk från 10 % till 1 %. Semmelweiss påstående att 
läkarens händer skulle vara orena gjorde honom mycket impopulär bland kollegor. Han fick 
aldrig uppleva det erkännande han fått angående handhygienen och den basala hygienen 
(Ericsson & Ericsson, 2002). 
 
En annan person som har haft betydelse för att ha utvecklat sjukhushygienen är Florence 
Nightingale (1820-1910). Hon ställde krav på renligheten och den hygiensiska standarden i 
samband med sjuksköterskornas arbete och införde handtvätt mellan varje patientkontakt 
(Kristoffersen et al. 2006). Nightingale insatser under Krimkriget har uppmärksammats främst 
på grund av hennes insatser av att förbättra hygienen. När Nightingale och hennes 
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sjuksköterskor anlände till Scutarisjukhuset utanför Istanbul för att vårda de brittiska 
soldaterna från Krimkriget var sjukvården i ett eländigt skick. Exempel på detta är att 
soldaterna trängdes på golvet, maskar kröp i såren, och operationer som till exempel 
amputationer genomfördes i salarna där patienterna oftast låg på golvet. Det Nightingale och 
hennes kollegor gjorde var att sanera sjukhuset genom att städa lokalerna och tvätta 
patienterna med varmt vatten. Även patienternas kläder byttes och tvättades, och den 
stinkande lukten vädrades ut. På en månad lyckades Nightingale få ner dödligheten från 42 % 
till 2 % (Ericsson & Ericsson, 2002).  
 
Den franske kemisten och bakteriologen Louise Pasteur (1822-1895) påvisade att bakterier 
var orsaken till sjukdomar hos både människor och djur (Dalheim et al. 2006). Han gjorde sig 
känd för studier av jäsningsprocesser där han bland annat kunnat identifiera och beskriva 
streptokockbakterien. Hans upptäckt stödde Semmelweiss teorier om mikroorganismernas 
spridning genom direktkontakt (Ericsson & Ericsson, 2002).  
 
Vårdrelaterade infektioner 
Vårdrelaterade infektioner (VRI) uppstår när patienter till följd av vård, undersökningar eller 
behandlingar inom hälso- och sjukvården drabbas av infektioner, oavsett om infektionerna 
tillkommer under eller efter vårdtillfället (Ericsson & Ericsson, 2002). Den vanligaste 
smittvägen för VRI är genom indirekt kontaktsmitta via personalens händer, kläder och 
tekniska utrustning, som kan vara svåra att rengöra (Ericsson & Ericsson, 2002). Den största 
orsaken till VRI är främst dålig personlig hygien och dålig allmän hygien på sjukhusen 
(Stordalen, 1999). De vanligaste typerna av VRI är urinvägsinfektion, postoperativa 
sårinfektioner och infektioner i de nedre luftvägarna (Stordalen, 1999). VRI drabbar i första 
hand patienter med allmänt och lokalt nedsatt immunförsvar, för tidigt födda barn och äldre 
patienter (Lundholm, 2006). 
 
VRI orsakar inte bara stort lidande för patienten utan även omfattande kostnader för samhället 
varje år (Ericsson & Ericsson, 2002). VRI är idag svårbehandlade på grund av det överdrivna 
bruket av antibiotika har lett till resistensutveckling hos vissa farliga bakterier (Stordalen, 
1999). Det är konstaterat att VRI minskar med förbättrad handhygien (Larson, Quiros & Lin, 
2007).  
 
Antibiotikaresistenta bakterier 
Antibiotikaresistenta mikroorganismer, som till exempel bakterier, har blivit ett allt 
allvarligare problem i dagens samhälle (Stordalen, 1999). Överdriven och felaktig användning 
av antibiotika har resulterat i ökade antal resistenta bakterier. Med resistens menas här 
förmågan att stå emot antibiotika (Dalheim et al., 2006).  
 
Stafylokocker är den vanligaste orsaken till VRI och har förmågan att överleva i intorkat 
tillstånd i flera veckor (Stordalen, 1999). Stafylokocker smittar vanligen genom indirekt 
kontaktsmitta, genom något mellanled, exempelvis personalens händer eller förorenade 
instrument (Ericsson & Ericsson, 2002). MRSA (multiresistenta Stafylococcus aureus) 
infektionerna har ökat i Sverige med 79 procent från år 2000 till år 2009 
(Smittskyddsinstitutet, 2010). MRSA är en antibiotikamultiresistent bakterie som förekommer 
hos friska människor, utan att utgöra något särskilt fara för dem (Dalheim et al., 2006). Om 
bakterien sprids kan den utgöra ett stort hot mot patienter med nedsatt immunförsvar, 
underliggande kroniska sjukdomar, diabetes eller nyopererade patienter (Åhrén, Torell & 
Burman, 2006 s. 102). MRSA infektioner minskar när sjuksköterskor utför sin basala hygien 
(MacDonald, Dinah, MacKenzie & Wilson, 2003).  
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Smittvägar 
En infektionssjukdom uppstår vanligast genom att ett smittämne i form av till exempel 
bakterier eller virus sprids genom en smittväg till infektionsmottaglig vävnad, exempelvis via 
förorenade sjukhusutrustningar (Dalheim et al., 2006). 
 
Bakterier kan spridas via direkt kontaktsmitta, vilket innebär att smittämnet överförs i 
samband med direkt beröring mellan smittkällan och den infektionskänsliga vävnaden, 
exempelvis vid handslag (Stordalen, 1999). Bakterier som har en förmåga att överleva en tid 
utanför kroppen sprids genom indirekt kontaktsmitta. Smittämnet överförs då från smittkällan 
till den infektionskänsliga vävnaden via ett mellanled (Ericsson & Ericsson, 2002).  
Det vanligaste mellanledet är vårdpersonalens förorenade händer, handskar och 
personalkläder, som kan sprida bakterier från en patient till andra patienter och kollegor 
(Åhrén, Torell & Burman, 2006). Smittöverföring kan också ske via instrument som inte 
rengörs mellan varje ny patientkontakt. Smittämnen kan även överföras till infektionskänslig 
vävnad via de små dropparna som uppstår vid hosta och nysningar eller via damm och 
hudpartiklar (Dalheim et al., 2006). Vid blodsmitta överförs smittämnet till den 
infektionskänsliga människan genom små sticksår eller hudskador, via blod, blodprodukter 
och kroppsvätskor (Ericsson & Ericsson, 2002).  
 
Tidigare forskning 
En jämförelse har gjorts angående vårdpersonalens uppfattning om sin följsamhet till de 
gällande riktlinjerna med deras faktiska beteende. Resultatet visade att vårdpersonalen 
överskattade sin egen följsamhet till riktlinjerna (Jenner et al. 2006).  
 
En kontroll om hur de nya rekommenderade riktlinjerna i handhygien efterföljdes på 40 
sjukhus i USA har gjorts. Resultatet visade att endast 89,9 % av de anställda var bekanta med 
de nya hygienriktlinjerna efter utbildning där alla individerna hade medverkat. Det innebar att 
10,1% som genomgått utbildning varken kände till riktlinjerna eller att de hade genomgått 
utbildningen som sjukhusen hade anordnat (Larson, et al., 2007). 
 
Lagar och föreskrifter 
Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien inom hälso- och sjukvården (2007:19) gäller 
verksamhet som inkluderas i Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Föreskrifterna gäller för 
all hälso- och sjukvårdspersonal och gäller vid undersökning, vård, behandling eller annan 
form av direktkontakt med patienter. Föreskrifterna beskriver rutiner angående bland annat 
arbetskläder, smycken, handtvätt och skyddsmaterial vid patientkontakt. Hygienrutinerna är 
skapade för att begränsa risken för vårdrelaterade infektioner.  
 
Smittskyddslagens (SFS 2004:168) mål är att skydda befolkningen mot spridning av 
smittsamma sjukdomar. I denna lag ges föreskrifter om smittskyddsåtgärder som berör 
människor. Smittsamma sjukdomar innebär alla sjukdomar som hotar människors hälsa och 
som sprids till och mellan människor. Myndigheter som ingår i smittskyddet, andra 
myndigheter som berörs, hälso- och sjukvårdspersonal och den enskilde har skyldighet att 
samarbeta för att hindra och begränsa utbrott eller spridning av smittsamma sjukdomar.  
 
Ansvarig för smittskyddet är Socialstyrelsen som samordna smittskyddet på nationell nivå och 
ska bevara smittskyddet på ett effektivt sätt vilket innebär att Socialstyrelsen följer och 
vidareutvecklar smittskyddet (SFS 2004:168).  
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Smittskyddsinstitutet är en expertmyndighet vars uppgift är att följa och analysera det 
epidemiologiska läget nationellt och internationellt. Smittskyddsinstitutet ska föreslå åtgärder 
för att landets smittskydd skall fungera effektivt (SFS 2004:168). 
  
I Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) finns de grundläggande reglerna för hälso- och 
sjukvård. Denna lag anger krav på god vård. Föreskriften om basal hygien inom hälso- och 
sjukvården är ett exempel på detta (HSL 1982:763).  
 
Basal hygien 
I basal hygien ingår rutiner om hur handhygienen ska utföras och när skyddsmaterial som till 
exempel handskar och skyddskläder ska användas. Syftet med basal hygien är att förhindra 
direkt- och indirekt kontaktsmitta mellan vårdare och patient (Ransjö & Edsteht, 2008).  
 
Handhygien innebär att händerna ska rengöras med handdesinfektionsmedel och vanlig 
handtvätt med tvål och vatten vid behov (Ransjö & Edsteht, 2008). Skillnaden mellan att 
desinfektera händerna och endast tvätta med tvål och vatten efter en patientkontakt, är att med 
desinfektionsmedel avlägsnas fler bakterier än vid bara handtvätt. Efter patientkontakt 
avlägsnar handdesinfektion 83 % av bakterierna medan handtvätt endast avlägsnar 50 % av 
bakterierna (Girou, Loyeau, Legrand, Oppein & Brun-Buisson, 2002) 
 
Handhygienen ska alltid utföras före hantering av material som är rent, före och efter sterila 
procedurer, vård och undersökning av patient, användning av handskar och efter procedurer 
som är orena (Stordalen, 1999). 
 
 
TEORETISK ANSATS 
 
Föreliggande arbete bygger på positivismens teorier (Patel & Davidsson, 2003) där teorin 
utgår från små delar, där dessa delar sedan tillsammans skapar en helhet, en induktiv 
slutledning (Järv, 2010). Positivism innebär att kunskap som skapas ska vara nyttig och 
förbättra för samhället och individen. Förbättringen av samhället ska ske genom iakttagelser 
som är logiskt prövbara och genom att sammansatta företeelser begränsades till enkla 
beståndsdelar (Patel & Davidsson, 2003).         
 
Kunskapen som skapades med hjälp av en enkät kommer ifrån en röntgenavdelning. 
Individerna i studien, deltagarna, som besvarade enkäten är de små delarna som tillsammans 
bygger upp en helhet. Helhetsbilden som bildas är i vilken omfattning föreskrifterna från 
Socialstyrelsen efterföljs av röntgensjuksköterskor. Studiens helhet och kunskap som skapas 
är samhällsnyttig och bidrar till en positiv utveckling, eftersom studiens resultat kan öka 
individernas medvetenhet om hur viktigt det är att utföra den basala hygienen. Detta i sin tur 
kan leda till att antalet VRI minskar och då också onödigt patientlidande.  
 
 
PROBLEMFORMULERING 
 
Enligt Smittskyddsinstitutet har antalet fall av MRSA infektioner ökat i Sverige 
(Smittskyddsinstitutet, 2010). Ökningen av samtliga vårdrelaterade infektioner (VRI) innebär 
ökat lidande för patienten, till följd av förlängda vårdtider och innebär även en större kostnad 
för samhället (Dalheim et al., 2006). 
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Enligt Stordalen (1999) beror ökningen av VRI på bristande hygien hos personalen. Dalheim 
et al. (2006) anser att inom sjukvården är sjukvårdspersonalen medveten om de stora 
smittspridningsriskerna och vikten av att utföra den basala hygienen innan mötet med 
patienterna, men ändå desinfekterar de händerna vid bara hälften av de tillfällen som 
handdesinfektion skall utföras.  
 
Röntgensjuksköterskor möter dagligen ett stort antal patienter där patientflödet ständigt ökar 
på grund av att det går att diagnostisera fler sjukdomar idag med hjälp av 
röntgenundersökningar. Detta innebär en stor risk att sprida mikroorganismer vidare på kort 
tid mellan röntgenpersonal och patienter. Vi anser därför att det är intressant att fokusera 
studien just på röntgensjuksköterskor för att få en uppfattning om i vilken omfattning de utför 
den basala hygienen vid patientkontakt.  
 
Frågeställningarna är följande: 
 

• Efterföljer röntgensjuksköterskor Socialstyrelsens föreskrifter inom basal hygien?  
• Finns det faktorer som främjar utförande av den basala hygienen på arbetsplatserna? 
• Finns det faktorer som hindrar utförande av den basala hygienen på arbetsplatserna? 

 
 
SYFTE 
 
Syftet med arbete var att undersöka i vilken omfattning röntgensjuksköterskor utför den 
basala hygienen vid patientkontakt enligt Socialstyrelsens föreskrifter.  

 
 

METOD 
 
Eftersom syftet med studien var att undersöka i vilken omfattning röntgensjuksköterskor utför 
den basala hygienen vid patientkontakt valdes en kvantitativ metod. Denna metod är lämplig 
när urvalet består av ett flertal individer, då syftet är att få veta hur vanligt, hur många och hur 
ofta någonting förekommer (Hansagi & Allebeck, 1994). Datainsamlingen bestod av ett 
enkätformulär, där frågorna och svarsalternativ presenterades på samma sätt för alla individer 
(Ejlertsson, 2005). Kvantitativa studier lämpar sig bäst för att få en uppfattning om hur 
utbredd olika förhållanden och attityder är inom en viss grupp (Eliasson, 2006).     
 
En variabel är den egenskap som studeras hos en individ, vilket i den här studien innebar om 
Socialstyrelsens föreskrifter om den basala hygienen efterföljs. För att kunna mäta variabeln 
valdes enkät (bilaga 3) som studiens mätinstrument (Ejlertsson, 2003). Varje enskild fråga i 
en enkät är en variabel där ett antal värden kan antas, variabelvärden (Trost, 2007). 
 
Enkätens speciella egenskaper är att den till skillnad från en personlig intervju ger 
röntgensjuksköterskan själv möjlighet att ge sina svar, utan att intervjuaren medverkade och 
kunde påverka svaren (Trost, 2007). Individen kan själv välja när enkäten ska besvaras och 
kan på så sätt tänka igenom svarsalternativen. Det blir då lättare för individen att besvara 
känsliga frågor (Ejlertsson, 2005), vilket i vårt fall gäller om föreskrifterna efterföljs. 
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Undersökningsgrupp 
Urvalet var icke- slumpmässigt då det var begränsat till två sjukhus i södra Sverige. Urvalet 
har utförts genom ett bekvämlighetsurval vilket innebar att dessa två sjukhus valdes på grund 
av den bästa geografiska tillgängligheten för undersökarna (Trost, 2007).   
 
Individerna som inkluderades i studien är legitimerade röntgensjuksköterskor som arbetar på 
de två utvalda sjukhusen (Tabell 1). De som exkluderades är övriga personalkategorier som 
inte är legitimerade röntgensjuksköterskor.  
 
Tabell 1: Sammanställning av svarande 
Arbetserfarenhet (år) Antal Procent av svarande Kvinnor Män 
0-9 6 16,7 % 4 2 
10-19 9 25 % 8 1 
20-29 9 25 % 8 1 
30-39 11 30,6 % 10 1 
40-49 1 2,8 % 0 1 
 n=36 100 % n=30 n=6 
 
I analysen av resultatet valdes att inte jämföra utförandet av den basala hygienen mellan 
kvinnor och män. Anledningen till att frågan om kön fanns med i enkäten för att kontrollera 
att både män och kvinnor ingick i studien. Vilket är ett kriterier för att studien ska kunna 
generaliseras till en hel population (Ejlertsson, 2003). 
 
Antalet röntgensjuksköterskor som fick möjlighet att delta i studien var 47. Bortfallet var 23 
%  (n=11). 
 
Datainsamling 
En förfrågan (bilaga 1) gjordes till verksamhetscheferna på respektive röntgenavdelning om 
tillåtelse att utföra enkätstudien. Förfrågan ska verksamhetschefen skriftligen signerat för att 
godkänna att studien kan utförs (Ejlertsson, 2005).    
 
Ett missivbrev (bilaga 2) skapades och utgjorde enkätens första sida. Dess innehåll var 
kortfattad information för individen om studien och dess syfte. Missivbrevets uppgift är att 
öka motivationen hos individen att medverka i studien genom att besvara enkätens samtliga 
frågor. Då missivbrevet utgör enkätens första sida blir informationen om studien mer 
lättillgänglig för individen (Trost, 2007).  
 
Enkäten (bilaga 3) bestod av 16 frågor med fasta svarsalternativ, som grundades på 
Socialstyrelsens föreskrifter angående den basala hygienen och två öppna frågor som 
behandlade faktorer som främjar och hindrar utförandet av den basala hygienen på 
arbetsplatserna. En av de fasta frågorna kompletterades med ett alternativ att utveckla svaret 
(Ejlertsson, 2005). Öppna frågor innebar att individen hade möjlighet att besvarade frågan 
med egna ord. Frågor med fasta svarsalternativ innebar att frågorna i enkäten hade fasta 
svarsalternativen som individen skulle besvara med hjälp av att kryssa i det alternativ som 
överensstämde med henne eller honom. Skalstegen i de fasta svarsalternativen är jämnt till 
antalet vilket innebär att ett mittvärde saknas och individen måste därför ta en aktiv ställning 
till sitt svarsalternativ. Ett mittvärde undveks för att reducera risken att alternativet valdes av 
individerna av bekvämlighet, det vill säga att ett ställnings tagande skulle saknas av individen 
(Kylén, 1994).  
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Enkäterna returnerades tillbaka i de medföljande vita kuverten. För att studien inte skulle 
sammankopplas med dagliga rutiner valdes vita kuvert istället för bruna standardkuvert och 
tjänstekuvert till studien (Trost, 2007).  
 
En pilotstudie utfördes på två röntgensjuksköterskor vilka inte ingår i denna studie. Efter 
genomförandet av pilotstudien kunde enkätens svagheter bedömas och justeras, därefter 
utformades den slutgiltiga enkäten. En pilotstudies syfte är att kontrollera så att individen och 
frågekonstruktören tolkar frågorna i enkäten på samma sätt. Pilotstudien ska även kontrollera 
så att frågorna inte är felkonstruerade och kan misstolkas (Ejlertsson, 2005).  
 
Dataanalys 
En deskriptiv analys användes vilket innebar en beskrivning i siffror av det insamlade 
materialet (Patel & Davidsson, 2003 s. 109). Analysen bearbetades i tre steg enligt Ejlertsson 
(2005). 
 
• För att underlätta analysen av data grupperades enkätens svarsalternativ till två kategorier 

(Kylén, 1994);  
Kategori ”Tillfredsställande”, där svarsalternativen ”ofta” och ”Ja alltid” grupperades.   

 Kategori ”Otillfredställande”, där svarsalternativen ”nej” och ”aldrig” grupperades 
 
 
• Dessa två kategorier summerades (Hansagi & Allebeck, 1994). Summan av de olika 

svarsalternativen placerades sedan i en frekvenstabell. Frekvenstabeller anger vilka 
variabelvärden som kan förekomma och hur många gånger variablerna förekommit. För att 
underlätta denna form av tabell angavs den relativa frekvensen, vilket innebar att 
frekvensen redovisades i procentform. (Ejlertsson, 2005). 

 
• De två öppna svarsalternativen bearbetades genom meningskategorisering. Det innebar att 

svaren som individerna har skrivit i de öppna svarsalternativen kom att reduceras till 
kategorier. Kategorierna som skapades tolkades och beskrevs i resultatet (Kvale, 1997).  

 
• När analysen var klar, tolkades resultatet i det tredje steget och presenterades på ett sådant 

sätt att läsaren inte själv behöver tolka resultatet. Under analysen gång kontrollerades att 
resultatet var rimligt och besvarade vårt syfte (Eggeby & Söderberg, 1999). 

 
Då författarna själva är röntgensjuksköterskestudenter och har utfört sin kliniska utbildning på 
röntgenavdelningarna vid de två sjukhusen som ingår i studien, finns en viss förförståelse. 
Förförståelsen kan vara av både positiv och negativ karaktär. Positiv i den bemärkelsen att vi 
nyligen har fått teoretiska kunskaper inom området. Negativ då den kan vara ett hinder att se 
fenomenet utifrån andra perspektiv. Det är viktigt att vara medveten om sin förförståelse och 
strävar att tygla den så den inte får för stort inflytande (Dahlberg et al., 2003) 
 
Etiska övervägande 
Föreliggande arbete är etisk försvarbar genom att vi granskade vårt syfte med studien enligt 
Helsingforsdeklarationen och kontrollerat att vår studie följer informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjande kravet (Hansagi & Allebeck, 1994; 
World Medical Association, 2008). Studien har övervägts om det fanns något som kunde 
väcka anstöt och om enkätens frågor svarar på studiens syfte. Individerna informerades om 
studiens syfte genom brev till verksamhetscheferna och missivbrev där även arbetets 
kontaktpersoner finns noterande för att underlätta kontakten med författarna. Muntlig 
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information gavs även då vi personligen var med och informerade personalen om studien där 
vi poängterade att deltagandet var frivilligt och att ingen skulle kunna identifiera enskilda 
personerna i arbetet eller få tillgång till enkäten. Tillfälle gavs då att ställa frågor av 
individerna angående arbetet.  
 
 
RESULTAT 
 
Individerna som fick möjlighet att medverkar med att besvara enkäten var 47 legitimerade 
röntgensjuksköterskor. Totalt besvarade 36 individer enkäten där 6 män ingår. Ingen skillnad 
fanns hur utförandet av den basala hygienen utfördes mellan en mer erfaren 
röntgensjuksköterska eller om man hade mindre erfarenhet. Majoriteten, 30,6 % (n=11) har 
arbetat som röntgensjuksköterska mellan 30-39 år (Tabell 1).  
 
Resultatet visar att majoriteten av röntgensjuksköterskorna följer Socialstyrelsens föreskrifter 
inom basal hygien. Resultatet visade även att röntgensjuksköterskorna upplever att det finns 
fler faktorer på arbetsplatserna som främjar än hindrar utförandet av den basala hygienen. 
Resultatet redovisas i fyra kategorier arbetskläder, smycken, handhygien och skyddsmaterial i 
tabell 2- 5. En förklarande text finns till varje tabell vars syfte är att lyfta fram det väsentliga i 
tabellerna.  
  
Tabell 2: Föreskrifter angående arbetskläder 
Fråga Icke till- 

fredsställande
Till- 
fredsställande 

Bortfall

Använder du kortärmade arbetskläder?  0% 100%  0 
Byter Du dina arbetskläder dagligen?  13,9% 86,1% 0 
Byter Du dina arbetskläder vid behov, d v s att 
klädbytet ibland sker mer än 1 gång om dagen p g 
a nedsmutsning?  

13,9% 86,1% 0 

 
Alla individer använder kortärmade arbetskläder. Utförandet av bytet av arbetskläder dagligen 
och vid behov utfördes båda föreskrifter tillfredsställande av 86,1 % (n=31) av individerna 
(Tabell 2).  
 
Tabell 3: Föreskrifter angående smycken 
Fråga  Icke till- 

fredsställande
Till- 
fredsställande 

Bortfall

Ser du till så att händerna och underarmarna är fria 
från armbandsur och smycken? 

11,1% 88,9%  0 

 
Föreskriften gällande att armbandsur och smycken  på händerna och underarmarna inte får 
användas efterföljdes tillfredställande av 88,9 % (n=32) av individerna (Tabell 3).  
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Tabell 4: Föreskrifter angående handhygien 
Fråga  Icke till- 

fredsställande
Till- 
fredsställande 

Bortfall

Desinfekterar Du dina händer omedelbart före 
varje direktkontakt med en patient?  

38,9%  61,1% 0 

Desinfekterar Du dina händer omedelbart efter 
varje direktkontakt med en patient?  

0% 100%  0 

Desinfekterar Du händerna före användning av 
engångs- eller sterila handskar?  

30,6%  63,9% 5,6% 

Desinfekterar Du händerna efter användning av 
engångs- eller sterila handskar?  

13,9% 83,3% 2,8% 

Tvättar du dina händer med tvål och vatten före 
desinfektion om händerna är synligt smutsiga?  

0% 100% 0 

Tvättar Du dina händer med tvål och vatten före 
desinfektion vid vård av patienter med 
gastroenterit? 

13,9% 75% 11.1% 

Ser Du till att händerna som har tvättats med vatten 
är torra innan de desinfekteras?  

19,4%  80,5% 0 

 
Desinfektion av händer före patientkontakt fick den största variationen i resultatet. Resultatet 
visar att individerna utför desinfektion av händerna inte lika tillfredsställandet före 
patientkontakt, 38,9 % (n=14) som efter patientkontakt, där samtliga individer utför 
handdesinfektion av händerna (Tabell 4).  
 
Samma resultat visades vid desinfektion av händerna före och efter användning av handskar, 
då även denna föreskrift var mer följsam efter patient kontakt än före. Skillnaden mot 
föregående föreskrift visar resultatet att efter användandet av handskar är det 13,9 % (n=5) 
som inte utför denna föreskrift tillfredsställande. Denna fråga har ett internt bortfall genom att 
två individer inte besvarade dessa två frågor. Individer valde att kommentera genom att skriva 
”extra kommentarer” vid sidan om frågan varför de inte hade besvarat frågorna. Dessa två 
extra kommentarer var att en av individerna utför aldrig föreskriften vid användning av 
engångshandskar, men alltid vid sterila. Denna extra kommentar skrevs ner endast vid 
föreskriften desinfektion före användandet av handskar. Den sista kommentaren som gäller 
både desinfektion före och efter användandet av handskar var att individens arbetsuppgifter 
inte krävde användning av sterila handskar (Tabell 4).  
 
Samtliga individer efterföljde tillfredställande föreskriften om att händerna ska, om de är 
synligt smutsiga, tvättas med vatten och flytande tvål innan de desinfekteras (Tabell 4).  
 
Föreskriften gällande att vid vård av patient med gastroenterit ska händerna alltid tvättas med 
vatten och flytande tvål före desinfektion av händerna, efterföljdes tillfredställande av 75 % 
(n=27) individer. Till denna frågan fanns det möjlighet att motivera sitt svarsalternativ samt 
beskriva om hinder fanns för att efterfölja denna föreskrift. Denna fråga fick högst internt 
bortfall med 11,1% (n=4) (Tabell 4). Hälften av bortfallet valde att kommenterade varför de 
valde att inte besvara frågan med att de undvek att undersöka patienter med gastroenterit och 
den andre kommentaren var att de inte var medvetna om att de någonsin hade undersökt 
patienter med denna åkomma. Två motiveringar som gavs till frågan, som var ett 
förtydligande till sitt fasta svarsalternativ var att handskar användes under 
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röntgenundersökningen och handdesinfektionsmedel användes efter mötet. Den andra 
motiveringen var att rutinen efterföljdes bra om frågan gällde efter kontakt med patienter.  
 
Tabell 5: Föreskrifter angående skyddsmaterial 
Fråga  Icke till- 

fredsställande
Till- 
fredsställande 

Bortfall

Använder Du engångsförkläde av plast eller 
skyddsrock om det finns risk för att arbetskläderna 
kommer i kontakt med kroppsvätskor eller annat 
biologiskt material?  

27,8%  72,2% 0 

Använder Du skyddshandskar för engångsbruk vid 
kontakt med eller risk för kontakt med 
kroppsvätskor eller annat biologiskt material, t e x 
vid användning perifer venkateter?  

13,9% 86,1%  0 

Tar Du av dig skyddshandskar direkt efter ett 
arbetsmoment (t e x vid en patientförflyttning) och 
byter ut dem mellan olika arbetsmoment?  

8,3% 91,7%  0 

 
Bland föreskrifterna som fick utslag under kategorin efterföljds icke tillfredställande visade 
resultatet att 27,8 % (n=10) av individerna använde engångsförkläde av plast eller en 
skyddsrock användes icke tillfredsställande (Tabell 5). 
  
Föreskriften gällande om att skyddshandskar för engångsbruk ska användas vid kontakt med 
eller risk för kontakt med kroppsvätskor efterföljdes tillfredställande utav 86,1 % (n= 31) av 
individerna (Tabell 5). 
 
Öppen fråga - Faktorer som främjar utförandet av den basala hygienen 
Det var 75% (n=27) av röntgensjuksköterskorna som besvarade den öppna frågan angående 
vilka faktorer som främjar utförandet av den basala hygienen på arbetsplatsen.  
Röntgensjuksköterskornas upplevelse av de faktorer som främjade utförandet av den basala 
hygienen indelas i de olika kategorierna: tillgänglighet, strategiska plaster och kunskapsnivå. 
 
Tabell 6: Faktorer som främjar utförandet av den basala hygienen 
 Antal Procent av svarande 
Tillgänglighet 23 85.2% 
Strategiska platser 1 3.7% 
Kunskapsnivå 3 11.1% 
Summa: n=27 100% 
 
Tillgänglighet 
Av individerna som besvarade frågan ansåg 85,2 % (n=23) att god tillgänglighet av 
hygienmateriel främjar utförandet av den basala hygienen (Tabell 6). Hygienmaterial som 
beskrevs som viktiga var tillgängligheten på handdesinfektionsmedel, automatiska 
handdesinfektionsapparater, handskar, plastförkläde, handfat och tvål. Med god tillgänglighet 
innebar detta att dessa hygienmaterial fanns placerade på undersökningsrummen.     
 
Strategiska platser 
Användningen av hygienmaterialet ansågs av 3,7 % (n=1) individer öka när de var placerade 
på lättillgängliga platser, exempelvis vid ingången in till ett undersökningsrum (Tabell 6).  
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Kunskapsnivå  
Av individerna ansåg 11,1 % (n=3) att ökad kunskap inom basal hygien främjade utförandet 
(Tabell 6). Kunskapen om att det kan ske en smittspridning mellan patienter och personal och 
att användning av handdesinfektionsmedel och handskar minskar risken för smittspridning var 
exempel på kunskap som togs upp. En av individerna kommenterade att utförandet av den 
basala hygienen hade uppmärksammats genom omfattande enkätundersökningar i 
kombination med information på sjukhuset under år 2009 och att tydliga krav ställdes ifrån 
sjukhusledningen på att den basala hygienen skulle efterföljas.  
 
Öppen fråga - Faktorer som hindrar utförandet av den basala hygienen 
Av individerna besvarade 44,4 % (n=16) den öppna frågan om vilka faktorer som hindrar 
utförandet av den basala hygienen på arbetsplatsen. Individernas upplevelser av faktorer som 
hindrar delas in i de olika kategorierna byte av tvätt, eget ansvar, informations brist och 
tidsbrist. 
 
Tabell 7: Faktorer som hindrar utförandet av den basala hygienen 
 Antal Procent av svarande 
Byte av tvätt 9 56.2% 
Eget ansvar 1 6.3% 
Informationsbrist 2 12.5% 
Tidsbrist 4 25% 
Summa: n=16 100% 
 
Byte av tvätt 
Det var 56,2 % (n=9) av individerna som besvarade frågan som ansåg att det var ett stort 
hinder att tillgängligheten till att byta tvätt var begränsad (Tabell 7). Det största hindret var att 
klädbyte inte kan utföras under jourtid även om kläderna smutsats ner av exempelvis blod. 
Individerna ansågs att det hade underlättat om det funnits möjlighet till tvättbyte på 
röntgenavdelningen.  
 
Eget ansvar 
Av individerna ansåg 6,3 % (n=1) att det inte finns några hinder att utföra den basala 
hygienen, utan att det var upp till var och en att utföra sin egna basala hygien (Tabell 7). 
 
Informationsbrist 
Det var 12,5 % (n=2) av individerna som ansåg att ett hinder var att de remitterande läkarna 
inte alltid skrev på remissen om patienten var bärande på någon sjukdom som 
röntgenpersonalen ska använda skyddskläder till (Tabell 7). 
 
Tidsbrist  
Av individerna som besvarade frågan ansåg 25 % (n= 4) att tidsbrist i kombination av stress, 
många patienter och akut sjuka patienter var ett hinder för utförandet av den basala hygienen 
(Tabell 7). En av individerna ansåg att ostrukturerat arbete hindrade utförandet av den basala 
hygienen. Med strukturerat arbete ansåg individen att en röntgensjuksköterska skulle ansvara 
för patienten och en annan skulle ansvara för bildtagning, vilket innebär att smutsiga handskar 
inte kommer i kontakt med utrustningen och på så sätt begränsas smittspridningen.  
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DISKUSSION   
 
Metoddiskussion 
Faktorer som minskar eller ökar vårt arbetes tillförlitlighet är arbetets validitet och reliabilitet. 
Validitet innebär att frågorna i enkäten ska vara utformade på ett sådant sätt så att de 
verkligen mäter det som avses att mäta (Ejlertsson, 2005). Reliabiliteten innebär att vid en 
upprepad mätning vid en viss tidpunkt ska samma resultat uppnås vid den nya mätningen 
(Trost, 2007).  
 
Ett icke slumpmässigt urval gjordes där urvalet i arbetet bestod av 36 stycken individer. Vi 
anser att vi hade tillräckligt stort stickprov för att kunna generalisera vårt resultat till en 
population eftersom individerna i arbetet tillhör samma yrkeskategori, det vill säga urvalet 
består av endast röntgensjuksköterskor (Kylén, 2004). I detta arbetet ingick både män och 
kvinnor vilket också är ett kriterium för att studien ska kunnas generaliseras till en hel 
population (Ejlertsson, 2003). 
 
Metoden som användes i arbetet var en enkät. För att en enkät ska vara tillförlitligt ska 
konstruktionen på frågorna utformas på ett sådant sätt så att de mäter ”korrekt”. Låg 
reliabilitet innebär att frågor som är dåligt konstruerade ger slumpmässiga variationer i svaren 
vid upprepade mätningar. Frågor som är bra konstruerade medför att individen ger samma 
svar vid båda tillfällena och reliabiliteten blir då hög (Ejlertsson, 2005).  
 
För att stärka enkätens tillförlitlighet och testa enkäten om den mäter ”korrekt” utfördes en 
pilotstudie (Ejlertsson, 2005). Efter denna pilotstudie framkom det vissa svagheter i enkäten 
som justerades innan deltagarna i arbetet besvarade enkäten. På grund av tidsbrist kunde 
endast en pilotstudie utföras. Hade ytterligare en pilotstudie utförts med fler individer hade 
enkäten ytterligare kunnat förbättras, vilket vi anser att den kan, och tillförlitligheten 
förstärkts ytterligare. 
 
I enkäten lämnade även somliga individer ”extra kommentarer” som spontant skrevs ner vid 
sidan av de fasta svarsalternativen. Genom att dessa extra kommentarer medverkar i resultatet 
och att enkäten har två öppna frågor har vi ökat studiens validitet men minskat reliabiliteten 
på grund av att risken är liten vid en upprepad mätning att dessa svar återigen lämnas (Kylén, 
2004).  
 
En orsak som kan påverka tillförlitligheten negativt är att de färdiga alternativen i enkäten kan 
styra svararens tanke. Svårigheten med en enkätstudie är att bedöma om svaren i enkäten 
beror på om det är vad individen tycker eller beror på andra alternativ. En anledning kan vara 
att individen till exempel vill ”svara rätt” eller att ett alternativ väljs genom att protestera för 
något. Detta gör att vid en enkätstudie är svår att bedöma dess validitet och reliabilitet. 
(Kylén, 2004). För att försöka motverkar detta bad vi individerna vid vårt informationsmöte 
att var ärliga när de besvarade enkäten.  
 
Individens sätt att tolka skalstegen kan också påverka tillförlitligheten. Ordet ”ofta” kan hos 
vissa individer och miljöer innebära positivt men i andra miljöer är ordets innebörd negativt 
(Kylén 1994). Vi anser dock att risken är liten att våra svarsalternativ i 
röntgensjuksköterskans miljö ska feltolkas.   
   
Fördelen som vi såg med att använda oss av en enkätmetod är att intervjueffekten minskas. 
Att värdera sitt arbete om hur bra eller dåligt man utför ett arbetsmoment ansåg vi som 
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känsligt och därför valdes enkätmetoden på grund av att individen förblir anonym (Ejlertsson 
2005). I missivbrevet bad vi individerna dessutom att enkäten skulle besvaras enskilt, vilket 
var ett sätt att stärka studiens tillförlitlighet genom att minska påverkan från arbetskamrater.  
 
Det externa bortfallet, individer som valde att inte besvara enkäten bestod av 23 % (n=11). 
För att minska risken med bortfall kunde enkäterna ha kodats med ett löpnummer. 
Löpnumrets syfte är att kunna påminna individen att besvara enkäten för att minimera 
bortfallet (Ejlertsson, 2005). Detta valdes bort på grund av att individerna på sjukhusen inte är 
anonyma för oss. Vi ville alltså undvika bortfall på grund av individernas vetskap om att 
författarna kunde kontrollera varje enskild individs svarsalternativ. En annan faktor som kan 
ha påverkat bortfallet är att individerna hade endast en vecka på sig att besvara enkäten. 
Personal som inte befann sig på arbetsplatsen just den veckan hade inte möjlighet att delta i 
detta arbete.  
 
Resultatdiskussion  
Handtvätt 
Analysen i detta arbete visade att desinfektion av händer utförs mer efter patientkontakt än 
före. Två andra studier stödjer vårt arbetes resultat angående att händerna desinfekteras oftare 
efter än före patientkontakt (Jenner et al., 2006; Harris et al., 2000). En av dessa två studier 
(Jenner et al. 2006) är en observationsstudie, vilket vi anser är ett bra komplement till vår 
enkätstudie.  Vi anser att detta stärker vårt arbetes resultat på grund av att individerna i en 
observationsstudie är ovetande om att de studeras, till skillnad från en enkätstudie där det 
finns risk för att det egna utförandet överskattas av individen. Hur individer uppskattar sitt 
eget utförande av handtvätt gentemot sina kollegor framkom i Harris et al. (2000) studie där 
64 % ansåg att de tvättade sina händer lika ofta som sina arbetskamrater. Av individerna 
ansåg 34 % att de tvättade sina händer oftare än sina kollegor och endast 2 % ansåg att de 
gjorde det mer sällan än sina kollegor. Det som ytterligare framkom i vårt arbete men inte i de 
andra två studier (Jenner et al. 2006; Harris et al. 2000) var att individer utför desinfektion av 
händer även oftare efter patientkontakt än före vid användning av handskar. Det hade varit 
intressant att veta varför desinfektion utförs oftare efter patientkontakt än före. Beror det på 
att den egna säkerheten prioriteras framför patientens, eller beror det på okunnighet? 
Okunnighet var en faktor som framkom i Picheansathian, Pearson och Suchaxaya (2008) 
studie angående att vårdpersonal inte uppfattar att deras händer var förorenade, eftersom 
bakterierna inte är synliga på händerna. Är det dålig attityd som exempelvis, att alla andra 
smittar men inte ”jag” som är orsaken till bristfälligt utförande av handhygienen före 
patientkontakt (Stordalen, 1999). En av individerna i detta arbete stödjer detta påstående 
genom att besvara en av dem öppna frågorna med att ”bara jag är hindret” för att utföra den 
basala hygienen. Att utförandet av handdesinfektion utförs oftare efter än före patientkontakt 
är oroväckande på grund av att i Jenner et al. (2006) studie visade resultatet att vid patientfall 
av MRSA var det 78 % som inte utförde handtvätt innan patientkontakt.  
 
Arbetskläder, smycken och skyddsmaterial  
Resultatet i föreliggande arbete visade att majoriteten av individerna följer rutinerna angående 
byte av arbetskläder, de flesta bär inte smycken och skyddsmaterial används. Skyddsmaterial 
där engångshandskar ingår användes av majoriteten av individerna, vilket är jämförbart med 
Arenas et al. (2005) studie, med samma resultat. Däremot saknas uppgifter om användning av 
plastförkläde, byte av arbetskläder och bärandet av smycke och dess betydelse för 
smittspridning i andra studier. Därför anser vi att mer forskning bör bedrivas inom detta 
område eftersom variationerna i resultatet ökade under denna kategori. De flesta studier berör 
oftast bara handtvätt och handdesinfektion. Det kan bero på att patientkontakt oftast är 
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förknippade med direktkontakt genom händerna, men smittspridningen kan ske genom till 
exempel att kläderna är bärare av bakterier. Hur påverkas smittspridningen om utförandet av 
handdesinfektionen är tillfredsställande men inte användandet av plastförkläder? Hur 
påverkas smittspridningen om inte alla hygienrutiner efterföljs? Finns det någon mening med 
att desinfektera händerna om de andra övriga hygienrutinerna ignoreras? Om inte 
skyddsförkläde används, finns då risk att händerna efter handdesinfektion återigen får 
bakterier genom att händerna vidrör vid de smutsiga arbetskläderna? 
  
Faktorer som främjar och hindrar handvätten  
Individerna i detta arbete upplevde att faktorer som främjade deras utförande av den basala 
hygienen var tillgänglighet av hygienmaterial och att det är placerat på strategiska platser. 
Detta stöds också av Harris et al. (2000) enkätstudie där de flesta individerna också ansåg att 
större tillgänglighet på handtvättsutrustning främjar utförandet. Med vår förförståelse om att 
röntgensjuksköterskor möter många patienter dagligen och får ett kontinuerligt ökat 
patientflöde var vi säkra på att arbetsbördan var en faktor som skulle nämnas i enkäten. Detta 
uteblev i vårt arbete men var en faktor i studien av Harris et al. (2000) där 43 % ansåg att 
minskning av arbetsbördan skulle leda till ökad handtvätt. Enligt vår erfarenhet inom 
röntgenavdelningar varierar kraven på hur många patienter som ska hinnas med under en 
arbetsdag på olika röntgenavdelningar. Vad är det som har mest betydelse, att personalen ska 
arbeta på ett sådant sätt som främjar patienten och dess säkerhet, det vill säga att den basala 
hygienen prioriteras och att tid ges till att utföra hygienrutiner. Eller att det inom 
röntgenavdelningen finns ett produktionsflöde som innebär att ett visst antal patienter ska 
hinnas med per anställd? Risken finns då att när många patienter som möjligt ska hinnas med 
på kort tid slarvas hygienrutinerna. Vem anses då flitigast? Den personen som undersöker 
flest patienter eller den som undersöker mindre mängd patienter men utför hygienrutinerna? 
Detta kan jämföras med att en av individerna i vårt arbete ansåg att ostrukturerat arbete 
hindrade utförandet av den basala hygienen. Den basala hygienen skulle främjas genom 
strukturerad arbetsfördelningen genom att en röntgensjuksköterska ansvarar för patienten och 
kollegan ansvarar för bildtagning. Detta innebär till exempel att smutsiga handskar inte 
kommer i kontakt med utrustningen och på så sätt kan smittspridning begränsas.  
 
Som tidigare nämnts var strategiska platser av hygienmaterial en faktor som individer i detta 
arbete ansåg som främjande utförandet av hygienrutinerna. Samma resultat visade Creedon 
(2006) studie genom att handtvätt ökade om handdesinfektionsmedlet placerades på 
patientens säng. Vi anser att placera handdesinfektion på patientens sängar är ett intressant 
resultat eftersom detta gynnar också röntgenpersonalens användande av 
handdesinfektionsmedel. När patienten anländer till en röntgenavdelning från en annan 
vårdavdelning kommer patienten oftast liggandes i sin säng. Detta medför att om patienten 
har handdesinfektionsmedel placerade på sin säng innebär detta att det är både tillgängligt och 
är placerat på en strategisk plats vilket också kan innebära att röntgenpersonal blir påmind om 
att utföra handdesinfektion.  
 
En annan faktor som i vårt resultat visade sig främja och som har stor betydelse för utförandet 
av handhygien var kunskap. Kunskap kan ges genom utbildning men exakt hur mycket en 
utbildning påverkar utförandet av handhygien framkom inte i vårt resultat. En utbildnings 
effekt av utförandet av handtvätten visas däremot en observationsstudie där utförandet av 
handhygien ökade med 31 % efter utbildning (Hussein, Khakoo & Hobbs, 2007). Hur ska en 
utbildning utformas så att det motiverar individerna att utföra den basala hygienen? Faktorer 
som visat sig gynna utförandet av handtvätt i kombination med utbildning är regelbunden 
feedback, påminnelser genom affischer och träningspass på utförandet av handhygien 
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(Picheansathian et al., 2008). De flesta studie visar att direkt efter utbildning höjs utförandet 
av den basala hygienen (Creedon, 2006; Hussein, Khakoo & Hobbs, 2007). Andra studier 
visar att en tid efter utbildning sjunker utförandet av handtvätt (Creedons, 2006; 
Picheansathian et al., 2008). I Picheansathian et al. (2008) visade effekten av utbildningen att 
efter fyra månader efter genomgående hygienutbildning var utförandet av handtvätten som 
högst, därefter började utförandet av handtvätten att sjunka.  
 
Slutsats 
En faktor som stärker arbetets trovärdighet är att individerna nyligen är utbildade angående 
den basala hygienen och detta medför att arbetssättet gentemot rutinerna skärps av 
individerna. Resultatet i detta arbete är trovärdigt och att majoriteten av föreskrifterna 
efterföljs av röntgensjuksköterskor på röntgenavdelningarna. Arbetet visar också att faktorer 
som främjar, men även hindrar utförandet av socialstyrelsens föreskrifter finns. En av dem 
främsta och viktigaste faktorer är att utbildning gynnar och motivera individerna att utföra 
hygienrutinerna. Studier visar också att en tid efter utbildning sänks utförandet av 
hygienrutinerna, vilket också stärker hur viktigt det är att ständigt repeterar hygienrutinerna 
för personalen för att under en längre period behålla utförandet. Genom att alltid förbättra 
efterföljandet av hygienrutinerna så förbättras även säkerheten för patienten genom att VRI 
minskar vilket också leder till minskat patient lidande.  
 
Mycket forskning finns inom området hur handtvätt utförs, men hygienrutinerna innehåller 
mer än just bara handtvätt. Därför efterfrågar vi mer forskning angående till exempel hur 
användandet av handskar och skyddsförkläde utförs. Hur påverkas smittspridning om endast 
handtvätten utförs, men resten av hygienrutinerna ignoreras? Reduceras någon smittspridning 
eller kostar det bara pengar genom att handsprit förbrukas till ingen nytta? Detta hade varit 
intressant och nyttigt att lyfta fram för att minska spridning av VRI. Detta gynnar återigen 
patienten, som ska vara i fokus för vårt vårdande, vilket Florence Nightingale ska ha betonat 
1855 (Ericsson & Ericsson, 2006 s. 8):  
 
 “It may seem a strange principle to enunciate as the very first requirement in a hospital that 

it should do the sick no harm” 
 

Florence Nightingale 
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Bilaga 1 
Till Verksamhetschefen  
 
Vi är två röntgensjuksköterskestudenter vid Linnéuniversitetet som heter Maria Bengtsson 
och Malin Lönnvik.  
 
Denna termin ska vi skriva en C-uppsats inom den radiologiska verksamheten, med fokus på 
patientperspektivet. Syftet med vår studie är att undersöka i vilken omfattning 
röntgensjuksköterskor utför den basala hygienen, enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 
 2007:19) inför patientkontakt. 
 
Studien är planerad att utföras utifrån en kvantitativ ansats med hjälp av enkäter. Urvalet 
kommer att bestå av legitimerade röntgensjuksköterskor som är verksamma vid två sjukhus i 
XXX Sverige. Vi är tacksamma om Er personal får medverka i vår enkätstudie. Vi kommer 
gärna och själva informera Er personal om studien. Deltagandet i studien är frivillig vilket 
innebär den enskilde individen kan utan anledning avstå från att delta i enkätstudien och 
enkäten kommer att behandlas konfidentiellt. Vi har som förslag att lämna ut enkäterna 
tisdagen den 16 mars och kommer att hämta de besvarade enkäterna den 22 mars. 
 
Härmed önskar vi tillstånd att genomföra studien vid XXX och XXX röntgenavdelning. 
 
Godkännes □  Godkännes ej □          
 
 
 
……………………………………………………. 
Underskrift 
 
 
 
…………………………………………………….. 
Namnförtydligande 
 
 
Med vänliga hälsningar  
Maria Bengtsson   Malin Lönnvik 
E-post: XXX    E-post: XXX 
Tele:XXX 
 
Handledare  
Mats Sjöberg  
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet 
Epost: XXX 
Tele: XXX 



  

Bilaga 2 
Till dig som är Röntgensjuksköterska! 

 
 
Vi är två studenter som går röntgensjuksköterskeutbildningen på Linnéuniversitetet i Växjö. 
Nu under vår sjättetermin ska vi skriva en C-uppsats där vi har valt att göra en enkätstudie 
som bygger på Socialstyrelsen föreskrifter (SOSFS  2007:19) angående den basala hygienen. 
Vårt syfte med enkätstudien är att undersöka i vilken omfattning röntgensjuksköterskor utför 
den basala hygienen, enligt Socialstyrelsens föreskrifter inför patientkontakt.  
 
Vi har valt att göra studien på XXX där vi vänder oss till Er som är röntgensjuksköterskor för 
att kunna få svar på vårt syfte med studien.  
 
Enkäten skall besvaras enskilt och det är viktigt att Du besvarar alla frågor. I slutet av enkäten 
finns möjlighet att vidare utveckla Dina svar, om Du till exempel vill ange någon orsak till 
Ditt svar. Ditt deltagande i studien är frivillig. De besvarade enkäterna kommer att behandlas 
konfidentiellt och kommer endast att bearbetas av oss. När uppsatsen är klar kommer 
enkäterna att förstöras. Vi uppskattar om Du väljer att delta på grund av att Ditt deltagande 
stärker vår uppsats kvalité och trovärdighet.  
 
Vi är tacksamma om Du besvarar enkäten senast måndagen den 22 mars och lämnar in den 
till Din chef på avdelningen i ett medföljande kuvert. Vi kommer att komma till Er arbetsplats 
på förmiddagen den 22 mars för att hämta de besvarade enkäterna.   
 
Vid frågor eller funderingar får ni gärna kontakta oss. Vår studie kommer troligtvis att vara 
klar i maj. Vi kommer gärna och berättar om vår C-uppsats om intresse finns.  
 
Tack på förhand för din medverkan!   
 
 
Med vänliga hälsningar  
 
 
 
 
Maria Bengtsson   Malin Lönnvik  
E-post: XXX    E-post: XXX 
Tele: XXX 
 
 
Handledare:  
Mats Sjöberg 
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet 
Epost: XXX 
Tele: XXX 



  

Bilaga 3 
ENKÄT 

 
 
Fråga 1: 
Ditt kön?   
Man □   Kvinna □   
 
 
Fråga 2: 
Hur många år har du arbetat som legitimerad röntgensjuksköterska? 
0-9 □  10-19 □  20-29 □  30-39 □  40-49 □      
 
 
Fråga 3:  
Använder du kortärmade arbetskläder?  

Nej aldrig □   Sällan □   Ofta □   Ja alltid □ 
 
 
Fråga 4a:  
Byter Du dina arbetskläder dagligen?  

Nej aldrig □   Sällan □   Ofta □   Ja alltid □ 
 
 
Fråga 4b:   
Byter Du dina arbetskläder vid behov, d v s att klädbytet ibland sker mer än 1 gång om dagen p g a 
nedsmutsning?  

Nej aldrig □   Sällan □   Ofta □   Ja alltid □ 
 
 
Fråga 5:   
Ser du till så att händerna och underarmarna är fria från armbandsur och smycken?  

Nej aldrig □   Sällan □   Ofta □   Ja alltid □ 
 
 
Fråga 6a:  
Desinfekterar Du dina händer omedelbart före varje direktkontakt med en patient?  

Nej aldrig □   Sällan □   Ofta □   Ja alltid □ 
 
 
Fråga 6b: 
Desinfekterar Du dina händer omedelbart efter varje direktkontakt med en patient?  

Nej aldrig □   Sällan □   Ofta □   Ja alltid □ 
 
Fråga 7a: 
Desinfekterar Du händerna före användning av engångs- eller sterila handskar?  

Nej aldrig □   Sällan □   Ofta □   Ja alltid □ 
 



  

 
Fråga 7b: 
Desinfekterar Du händerna efter användning av engångs- eller sterila handskar?  

Nej aldrig □   Sällan □   Ofta □   Ja alltid □ 
 
 
Fråga 8: 
Tvättar du dina händer med tvål och vatten före desinfektion om händerna är synligt smutsiga?  

Nej aldrig □   Sällan □   Ofta □   Ja alltid □ 
 
 
Fråga 9: 
Tvättar Du dina händer med tvål och vatten före desinfektion vid vård av patienter med gastroenterit 
(inflammation i magsäck och tarm)?  

Nej aldrig □   Sällan □   Ofta □   Ja alltid □ 
 
Motivera gärna ditt svarsalternativ med egna ord och om det finns hinder att utföra denna 
hygienrutin, vad är hindret? 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Fråga 10:  
Ser Du till att händerna som har tvättats med vatten är torra innan de desinfekteras?  

Nej aldrig □   Sällan □   Ofta □   Ja alltid □ 
 
 
Fråga 11: 
Använder Du engångsförkläde av plast eller skyddsrock om det finns risk för att arbetskläderna kommer i 
kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material?  

Nej aldrig □   Sällan □   Ofta □   Ja alltid □ 
 
 
Fråga 12: 
Använder Du skyddshandskar för engångsbruk vid kontakt med eller risk för kontakt med kroppsvätskor 
eller annat biologiskt material, t e x vid användning perifer venkateter?  

Nej aldrig □   Sällan □   Ofta □   Ja alltid □ 
 
 
Fråga 13: 
Tar Du av dig skyddshandskar direkt efter ett arbetsmoment (t e x vid en patientförflyttning) och byter ut 
dem mellan olika arbetsmoment?  

Nej aldrig □   Sällan □   Ofta □   Ja alltid □ 



  

Fråga 14a: 
Upplever Du att det finns faktorer som främjar Ditt utförande av den basala hygienen på Din 
arbetsplats, i så fall vilka? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Fråga 14b: 
Upplever Du att det finns faktorer som hindrar Ditt utförande av den basala hygienen på Din 
arbetsplats, i så fall vilka? 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN!!! 
 

 
 
 


