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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: En vårdrelaterad infektion (VRI) är en av de vanligaste komplikationerna för 
patienter inom slutenvården som drabbar både patienten och samhället med lidande, 
kostnader och extra vårddagar. För att minska detta är den viktigaste åtgärden att tillämpa 
basala hygienrutiner enligt de riktlinjer som finns. Dock visar forskning att basala 
hygienrutiner inte tillämpas som de ska.  
Syfte: Syftet med studien var att genom en punktprevalensmätning undersöka i vilken 
utsträckning legitimerade allmänsjuksköterskor tillämpar basala hygienrutiner. 
Metod: En kvantitativ enkätstudie utfördes på fyra vårdavdelningar på ett sjukhus för att med 
hjälpa av punktprevalensmätning göra en tvärsnittsstudie. Resultatet analyserades i SPSS 
med deskriptiv statistik och Spearman´s rangkorrelationsanalys. 
Resultat: Resultatet visar att majoriteten av sjuksköterskorna inte följer Vårdhandboken och 
Socialstyrelsens riktlinjer. Det fanns flera olika faktorer som påverkade hur basala 
hygienrutiner tillämpas som till exempel arbetsbelastning, tidspress och akuta situationer. Det 
fanns inget samband mellan antal yrkesverksamma år och tillämpning utav basala 
hygienrutiner.  
Slutsats: Skulle fler sjuksköterskor tillämpa basala hygienrutiner på korrekt sätt skulle 
vårdrelaterade infektioner kunna minskas vilket då skulle ge en minskning på patienters 
lidande, kostnader och vårddagar.  
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INLEDNING 
 
Under sjuksköterskeutbildningen får studenterna lära sig att ge patienten god och säker vård, 
vilket även hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982;763) 2 § betonar. Det innebär bland 
annat att lindra lidande och främja hälsa hos varje patient. Under verksamhetsförlagd 
utbildning och arbete har dock författarna till denna enkätstudie träffat många patienter som 
är väldigt sjuka, och alla blir inte heller friskare då de vårdas inom slutenvården på sjukhus. 
Allt för ofta stöter vi på sjuka patienter med nedsatt immunförsvar som därutöver drabbas 
utav infektioner relaterade till vården de får utav personalen. 
 
Varje vårdrelaterad infektion (VRI) är ett lidande för patienten och kan minskas om 
personalen tillämpar basala hygienrutiner. Men av egna erfarenheter och som tidigare 
forskning visar tillämpas inte basala hygienrutiner enligt de riktlinjer och lagar som finns. 
Basala hygienrutiner är därför idag ett högaktuellt ämne, och har varit under en lång tid. 
Därför anser författarna detta bör belysas mer och därav denna studie. 
 
 
BAKGRUND 
 
Historia 
Vårdhygien genom tiderna 
Enligt Melhus (2013) var det först under 1800-talet som utvecklingen kring mikrobiologin 
tog fart och det framkom att mikroorganismer kunde spridas indirekt. Ignaz Semmelweis 
upptäckte att infektioner spreds från obduktionsalarna till förlossningsrummen då läkarna 
gick däremellan. Systematiskt hade han gått igenom riskfaktorer och beteende för att då 
komma fram till att det var läkarna som smittade kvinnorna under förlossningarna på grund 
av bristande renlighet (Ibid).  
 
Den person som har gjort störst skillnad under vårdhygienens historia när det gäller 
minskningen av VRI är den engelska sjuksköterskan Florence Nightingale som bland annat 
var verksam i Krimkriget 1854-1856. Förhållandena på fältsjukhusen för de skadade 
soldaterna var hemska. Sängkläder var smutsiga och skötseln av avfall och mat var dålig 
(Melhus, 2013). Hon insåg tidigt att personlig hygien, renlighet och trånga sjukhussalar hade 
ett samband med sjukdomar och smittspridning. Därför drev hon en kamp för rena sjukhus, 
rent vatten och ren luft (Moberg, 2007). Några åtgärder Florence använde sig av var att öppna 
fönster för att ge patienter frisk luft och dagsljus, städa, slänga smutsigt material och tvätta 
smutsiga sängkläder, minska överbeläggningar och flytta sängar för att få avstånd mellan 
patienterna. Åtgärderna ledde till en avsevärt minskad dödlighet genom att vårdhygienen 
förbättrades och smittspridningen minskades (Melhus, 2013).  
 
 
Vårdrelaterade infektioner (VRI) 
Vårdrelaterade infektioner och dess förekomst 
Enligt Socialstyrelsens termbank definieras en VRI som: 
 

”infektion som uppkommer hos person under sluten vård eller till följd av åtgärd i 
form av diagnostik, behandling eller omvårdnad inom övrig vård och omsorg, eller 
som personal som arbetar inom vård och omsorg ådrar sig till följd av sin 
yrkesutövning.” (Socialstyrelsen, 2011). 
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Den vanligaste smittspridningsvägen inom hälso- och sjukvården är kontaktsmitta via 
händerna (Vårdhandboken, 2015; Lindahl & Skyman, 2014). Enligt Lindahl och Skyman 
(2014) samt Ericson och Ericson (2009) sker överföringen av mikroorganismer 
huvudsakligen via händer, föremål eller kläder som är kontaminerade vilket är en indirekt 
kontaktsmitta. Indirekt kontaktsmitta som sker via händerna är en onödig smittväg och det är 
den som kan minskas avsevärt genom tillämpning utav basala hygienrutiner.  
 
Enligt Ericson och Ericson (2009) och Melhus (2013) drabbas ca 10 % av patienterna som 
vårdas i somatisk vård för VRI under vårdtiden. En studie av Tai, Mok, Ching, Seto och Pittet 
(2009) visade att sjuksköterskor tror att 15 % av patienterna som vårdas kommer att drabbas 
av VRI, varav 5 % skulle avlida till följd av en VRI, samtidigt som sjuksköterskorna är 
medvetna om att VRI kan förebyggas genom korrekt tillämpning av basala hygienrutiner. 
 
De vanligaste VRI är urinvägsinfektioner, postoperativa sårinfektioner och pneumonier 
(Melhus, 2013; Lindahl & Skyman 2014). Lindahl och Skyman (2014) menar även att 
blodinfektioner relaterat till infarter är en vanligt förekommande VRI. Faktorer som leder till 
detta är nedsatt immunförsvar vilket därmed ökar risken för att drabbas av VRI vid hög ålder, 
trauma, undernäring, medicinering med immunosuppressiva läkemedel, otillräckligt 
behandlad diabetes, främmande material i vävnader, olika infarter i blodbanan och 
postoperativa tillstånd efter omfattande kirurgi (Ericson & Ericson, 2009).    
 
 
Hygien och patientsäkerhet 
VRI kostar varje år samhället 6,5 miljarder kronor och ger patienterna 750 000 extra 
vårddagar enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) (2015b). Förutom extra kostnader 
för samhället menar Lindahl och Skyman (2014) att kan VRI kan leda till ett lidande för 
patienten. Lidandet är då orsakat av vården och benämns vårdlidande ur ett vårdvetenskapligt 
perspektiv. Det är inte rimligt att vårdpersonalen ska utsätta patienter för VRI på grund utav 
ett oprofessionellt förhållningssätt och på så sätt också minska säkerheten i vården. Kirkland 
et al. (2012) och Sjöberg och Eriksson (2010) menar att ökad tillämpning utav de basala 
hygienrutinerna minskar risken för att patienter ska drabbas utav VRI. 
 
SKL stödjer Sveriges landsting i att arbeta med systematiskt patientsäkerhetsarbete. I detta 
arbete genomför SKL regelbundet nationella punktprevalensmätningar i hur basala 
hygienrutiner tillämpas av vårdpersonal i kommuner och landsting (SKL, 2014). Den senaste 
mätningen 2015 visade att andelen korrekta hygienrutiner i landets landsting generellt låg på 
79 % (SKL, 2015a).  
 
 
Basala hygienrutiner  
Handdesinfektion 
För att förhindra smittspridning via händerna är den främsta åtgärden att tillämpa basala 
hygienrutiner och där är handdesinfektion den särskilt viktiga ur vårdhygienisk synpunkt 
(Melhus, 2013). Enligt Socialstyrelsen (SOSFS 2007:19) och Vårdhandboken (2015) innebär 
handdesinfektion att händer ska desinfekteras med handsprit. Händerna ska desinfekteras 
både innan och efter varje patientkontakt. De ska även desinfekteras innan och efter 
användning av handskar och händerna ska vara helt torra från handsprit när handskar tas på. 
Händerna ska även desinfekteras efter smutsigt arbete och efter handtvätt med tvål och vatten 
men också före och efter arbete där produkters renhetsgrad ska behållas, som till exempel vid 
hantering av läkemedel, sårvård och mat (Ibid). 
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Det är således viktigt att handspriten används på rätt sätt för att det ska vara så effektivt som 
möjligt. Vid desinfektering utav händerna ska en riklig mängd handsprit användas, ca två-
fyra ml per gång och händerna ska gnuggas tills de känns helt torra. Handdesinfektionen som 
är alkoholbaserad ska ha en alkoholnivå på minst 70 %, också innehålla återfettande medel 
för att inte torka ut händerna (Lindahl & Skyman 2014; Melhus 2013).  
 
 
Handskar och handtvätt 
När händerna är synligt eller känns smutsiga räcker det inte med handdesinfektion, utan då 
ska de tvättas med tvål och vatten innan de desinfekteras. Händerna ska även tvättas efter 
kontakt med en patient som har kräkning och diarré (Lindahl och Skyman 2014; 
Vårdhandboken 2015; SOSFS 2007:19). Enligt Lindahl och Skyman (2014) tvättades 
händerna alltid förr med tvål och vatten innan rent arbete och efter varje enskilt 
omvårdnadsmoment, vilket så inte är fallet idag då de bara tvättas när de är smutsiga eller vid 
kontakt med kräkning, diarré eller andra kroppsvätskor. Chamorey et al. (2011) menar 
dessutom att handtvätt med tvål och vatten är en riskfaktor för torrhet och irritation av huden 
på händerna. Användning av handdesinfektion har motsatt effekt och skyddar istället huden 
från detta.   
 
Vidare ska handskar användas när det är risk för kontakt med kroppsvätskor som t.ex. blod, 
urin, kräkning, avföring och även vid smutsigt arbete (Vårdhandboken 2015). Enligt Melhus 
(2013) ska handskar användas så kort tid som det är möjligt, då det kan leda till hudproblem 
och sprider mikroorganismer lika snabbt som händer som inte är desinfekterade. Handskarna 
ska bytas mellan olika patienter, men även mellan rena och smutsiga moment i vårdarbetet. I 
en studie av Naderi, Sheybani, Mostafavi och Khosravi (2012) framkommer det att handskar 
används vid de moment de ska användas, men på fel sätt. Handskarna byts inte på korrekt sätt 
mellan olika arbetsmoment som de ska göras.    
 
 
Forskning kring tillämpning av basala hygienrutiner 
Enligt Randle, Arthur och Vaughan (2010) är det långt ifrån alla sjuksköterskor som tillämpar 
basala hygienrutiner enligt de riktlinjer som finns. En kraftig förbättring utav handhygienen i 
vården minskar som tidigare nämnts risken för patienter att drabbas utav en VRI, vilket även 
Sjöberg och Eriksson (2010) hävdar. Även Lindahl och Skyman (2014) menar att VRI kan 
minskas betydande om vårdpersonalen tillämpar basala hygienrutiner enligt de regler som 
finns. Enligt Sjöberg och Eriksson (2010) brister ofta tillämpningen av basala hygienrutiner 
på grund av otillräcklig kunskap, tidsbrist och hög arbetsbelastning men även på grund utav 
slarvighet.  
 
Enligt Pittet et al. (2011) menade majoriteten utav patienterna att det inte heller skulle vara 
troligt att patienterna själva frågade sjuksköterskorna om dessa hade tillämpat basal 
handhygien innan själva omvårdnadsarbetet. Antingen antog patienterna att sjuksköterskorna 
redan gjort det och att det var sjuksköterskornas eget ansvar eller så tyckte patienterna att det 
var generande att ifrågasätta sjuksköterskorna yrkesskicklighet och ville inte heller göra dem 
irriterade (Ibid).  
 
 
 
 



 4 

TEORETISK REFERENSRAM  
 
I den teoretiska referensramen ligger ett vårdvetenskapligt synsätt samt vårdvetenskapliga 
begrepp till grund. Det vårdvetenskapliga synsättet innebär att som sjuksköterska främja 
hälsa och välbefinnande, samtidigt som lidande lindras, genom att vårda ur ett 
patientperspektiv (Dahlberg & Segesten, 2010). Nedan kommer följande vårdvetenskapliga 
begrepp presenteras. 
 
 
Vårdvetenskapliga begrepp 
Vårdlidande 
Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är ett vårdlidande något som uppstår på grund av vården 
då patientens hälsoprocesser inte stödjs. Det kan uppstå av sjuksköterskans handlingar som 
kan vara omedvetna, i brist på kunskap och utan reflektioner. Det är i relationen mellan 
sjuksköterska och patient som vårdlidandet uppstår då sjuksköterskan inte handlar utifrån 
evidensbaserad vård och inte utgår från patientperspektivet. Om basala hygienrutiner inte 
tillämpas av sjuksköterskan enligt riktlinjerna kan det leda till att VRI uppstår, som därmed 
orsakar ett vårdlidande för patienten (Lindahl & Skyman, 2014). Vårdlidande är 
sjuksköterskans ansvar att förhindra (Wiklund, 2009). 
Enligt Wiklund (2009) har lidandet ett kroppsligt, socialt, själsligt och andligt-existentiellt 
perspektiv. Smärtan som upplevs av vårdlidandet kan både vara kroppslig och själslig.  
 
 
Professionellt förhållningssätt 
Enligt Dahlberg och Segesten (2010) innebär ett professionellt förhållningssätt att 
sjuksköterskan sätter patientens behov först och låter dessa styra genom att visa tillgänglighet 
och intresse för patienten, samtidigt som sjuksköterskan upprätthåller en lämplig balans 
mellan närhet och distans till patienten. Därför behöver sjuksköterskan tänka på hur basala 
hygienrutiner tillämpas inför patienten för att uppfattas som professionell och för att det inte 
ska uppfattas som kränkande vid användning av handdesinfektion, handtvätt och handskar.  
Det är således av stor vikt att sjuksköterskan visar engagemang för patienten, genom att 
använda sina kunskaper och erfarenheter så att patienten uppfattar vårdandet som 
meningsfullt (Nyström, 2009). För att vara professionell behöver sjuksköterskan då korrekt 
tillämpa sina kunskaper i basala hygienrutiner och vara medveten om vad brister kan 
innebära för patienten. 
 
 
Hälsa och välbefinnande  
Sjuksköterskan ska enligt Dahlberg och Segesten (2010) främja hälsa och välbefinnande hos 
patienten. Vidare menar Wiklund (2009) att sjuksköterskan har ett ansvar gentemot patienten 
genom att med sina professionella kunskaper ge patienten förutsättningar att ta sig igenom 
sjukdom och lidande. Sjuksköterskans ansvar är också att förebygga, eliminera och lindra 
lidandet (Ibid). I ansvaret ingår även att vårda patientsäkert, vilket innebär att patienten ska 
skyddas mot skador som uppstår av sjukvården under vård och behandling. I sjukvården ska 
patienter kunna känna trygghet och säkerhet, men vård som inte är säker kan leda till att 
patienter skadas. Därför ska sjuksköterskan kunna utföra sina arbetsuppgifter patientsäkert 
(Öhrn, 2009). Det innebär att sjuksköterskan ska tillämpa basala hygienrutiner för att inte 
äventyra patientsäkerheten. 
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PROBLEMFORMULERING 
 
Sedan länge har forskning visat att vårdhygien och renlighet har betydelse för infektioner och 
dess spridning vilket Florence Nightingale tidigt upptäckte och tillämpade. 
 
Det är framför allt desinfektion utav händerna som är den viktigaste åtgärden för att minska 
VRI. Genom att inta ett professionellt förhållningssätt och tillämpa basala hygienrutiner 
enligt de riktlinjer som finns visar forskning att VRI kan minska kraftigt. Mikroorganismer 
sprids vanligtvis via kontaktsmitta och VRI är en av de vanligaste komplikationer som 
drabbar patienter som vårdas på sjukhus. Den vanligaste smittvägen som är kontaktsmitta 
sprids via händer, föremål och kläder. Komplikationerna innebär att sjukvården orsakar ett 
vårdlidande för patienten, sett utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv, samt inte främjar 
patientens hälsa och välbefinnande. Även patientsäkerheten i vården minskas då patienterna 
drabbas utav infektioner och lidande orsakat av vården. 
 
Det finns klara riktlinjer vad som gäller över hela Sverige där all vård och omsorg bedrivs. 
Basala hygienrutiner ska tillämpas vid all direkt kontakt med patienter, vård och behandling 
oberoende om patienten har någon känd smitta eller inte. Men forskning visar att så inte är 
fallet. Basala hygienrutiner brister fortfarande.  
 
Hur kommer det sig då, trots den kunskap och forskning som finns, att tillämpningen av 
basala hygienrutiner fortfarande är bristfällig inom vården och 10 % av patienterna årligen 
drabbas av VRI? Genom att göra en punktprevalensmätning av hur basala hygienrutiner 
tillämpas kan en tvärsnittsstudie göras för att visa hur basala hygienrutiner tillämpas här och 
nu och vilka faktorer som möjligtvis inverkar på denna tillämpning. 
 
 
SYFTE 
 
Syftet med studien var att genom en punktprevalensmätning undersöka i vilken utsträckning 
legitimerade allmänsjuksköterskor tillämpar basala hygienrutiner. Följande frågeställningar 
kommer dessutom att besvaras: 
 

- Vad är det som påverkar att legitimerade allmänsjuksköterskor inte tillämpar basala 
hygienrutiner enligt de riktlinjer som finns? 

- Finns det något samband mellan antal yrkesverksamma år som legitimerad 
allmänsjuksköterska och tillämpning av basala hygienrutiner? 

 
 
Hypotes 
H0: Det finns inget samband mellan antal år som legitimerad allmänsjuksköterska och hur 
basala hygienrutiner tillämpas. 
H1: Det finns ett samband mellan antal år som legitimerad allmänsjuksköterska och hur 
basala hygienrutiner tillämpas. 
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METOD 
 
Design 
Enligt Trost (2012) så är det studiens syfte som i första hand måste avgöra vilken ansats 
studien ska ha. Syftet med studien var att genom en punktprevalensmätning undersöka i 
vilken utsträckning basala hygienrutiner tillämpas bland legitimerade allmänsjuksköterskor. 
För att studera detta gjordes en enkätundersökning, således är detta en kvantitativ studie och 
vetenskapliga synsättet positivistiskt. Informationen som erhålls utav enkätundersökningen 
blir objektiv data som kvantifieras och delas upp i mätbara variabler (Patel & Davidson, 
2011). Det metodologiska arbetssättet är deduktivt eftersom teorin utgår från att 
tillämpningen av basala hygienrutiner brister hos allmänsjuksköterskor och det leder till VRI 
(Lundman & Hällgren Graneheim (2012). För att uppnå syftet ska därför inte upplevelser och 
känslor belysas, allmänsjuksköterskans subjektiva upplevelser behöver därmed inte studeras. 
Därför använde sig författarna utav ett frågeformulär i form av en enkät där alla respondenter 
fick samma frågor och förutsättningar att svara på enkäten. Lundman och Hällgren 
Graneheim (2012) menar att då studien är utav kvantitativ ansats kan forskaren ha ett 
objektivt förhållningssätt och vara neutral till undersökningens resultat och på så sätt ha 
distans till hur basala hygienrutiner tillämpas.  
 
 
Urval och urvalsförfarande 
Urvalet för denna studie var allmänsjuksköterskor då de dagligen arbetar med basala 
hygienrutiner i sitt arbete. Inklusionkriterier för studien var att deltagarna skulle vara 
legitimerade allmänsjuksköterskor som arbetade inom slutenvården. De skulle vara anställda 
på någon utav de utvalda avdelningarna som bestod av två medicin-, en kirurg- samt en 
akutvårdsavdelning. Dessa avdelningar valdes för att där arbetar ofta allmänsjuksköterskor 
som ju var studiens population och dessutom möjliggjorde detta att få en bred urvalsgrupp. 
Exklusionskriterier för studien var att ingen utav de deltagande skulle ha en 
specialistutbildning och eventuellt fått mer utbildning om basala hygienrutiner än 
allmänsjuksköterskor, vara sjuksköterskestudenter eller endast arbetade administrativt. Även 
de som roterade mellan akutvårdsavdelningen och akutmottagningen exkluderades för att 
studien endast skulle utföras på vårdavdelningar och därmed inte få in material ifrån 
mottagning om det skulle skilja sig. Operationsavdelningar exkluderades också då de hade 
mer strikta hygienrutiner än inkluderade avdelningar, men även infektionsavdelning som är 
mer medvetna om hygienrutiner på grund av mer smittsamma sjukdomar på avdelningen.  
 
Enligt Trost (2012) gjordes ett bekvämlighetsurval (icke slumpmässigt urval) då ett sjukhus i 
södra Sverige och olika vårdavdelningar inom medicin-, kirurgi- och akutsjukvård valdes ut. 
Totalt valdes fyra avdelningar ut för att ingå i studien och göra studien så representativ som 
möjligt mot studiepopulationen som var allmänsjuksköterskor. Första kontakten för urval 
togs genom telefonkontakt med respektive avdelningschef och då informerades dessa om 
syftet med studien och hur genomförandet skulle gå till väga. Därefter skickades ett mail med 
information om studien (Bilaga 1) och enkäten (Bilaga 2) till varje avdelningschef. Då kunde 
avdelningscheferna slutligen bestämma om de ville att avdelningen skulle delta i studien eller 
inte.  
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Utformning av enkät 
En enkät som var konstruerad sedan tidigare för en magisteruppsats användes i studien 
(Johansson & Björk, 2011). Enkätfrågorna var baserade på Vårdhandbokens riktlinjer om 
basala hygienrutiner och var uppbyggd i tre olika delar, där delarna handlade om utbildning, 
kunskaper och tillämpning av dessa (Vårdhandboken, 2015). Eftersom det var 
allmänsjuksköterskors tillämpning av basala hygienrutiner som undersöktes i denna studie så 
justerades enkäten och delarna som innehöll frågor om utbildning och kunskaper togs bort. 
Frågor om ålder och yrkesroll togs också bort då dessa ansågs vara irrelevanta då studien 
endast gjordes på allmänsjuksköterskor och åldern inte var av betydelse då ingen korrelation 
med ålder skulle göras. I den ursprungliga enkäten fanns även frågor om totala antal 
yrkesverksamma år och antal yrkesverksamma år på den nuvarande arbetsplatsen. Frågan om 
yrkesverksamma år som allmänsjuksköterska behölls medan frågan om yrkesverksamma år 
på arbetsplatsen togs bort i den justerade enkäten därför det inte ansågs relevant för studiens 
syfte att veta hur länge allmänsjuksköterskan arbetat på sin specifika avdelning.  
I delen om tillämpning togs dessutom följande två frågor bort “Jag desinfekterar alltid mina 
händer när jag har varit i direktkontakt med kroppsvätskor (t ex blod, upphostningar)” och 
“Jag tvättar alltid händerna med tvål och vatten när jag träffat en patient, oberoende av 
symtom”, då de inte stämmer överens med riktlinjerna för basala hygienrutiner. Enligt 
Vårdhandboken (2015) ska händerna tvättas med tvål och vatten istället för desinfekteras vid 
kontakt med kroppsvätskor och händerna ska inte tvättas med tvål och vatten utan ska endast 
desinfekteras efter direktkontakt med en patient, om händerna inte varit i direktkontakt med 
kroppsvätskor. Vidare omformulerades fråga 10 från “Jag har samma rutiner för handhygien 
på alla patienter” till “Jag har generellt samma rutiner för handhygien på alla patienter” 
eftersom frågan då blev tydligare formulerad.  
 
Enligt Patel och Davidson (2011) är det viktigt att enkäten är utformad på ett sätt så att 
deltagarna uppfattar och förstår instruktionerna så som författarna menar. För att stärka 
reliabiliteten och validiteten gjordes först en pilotstudie då fem allmänsjuksköterskor, som 
inte ingick i studien, fyllde i enkäten och gav synpunkter och förslag till förbättring (Ibid). 
Även Ejvegård (2009) menar att en pilotstudie är av värde då respondenterna kan hjälpa till 
att hitta t.ex. oklara, ologiska och intetsägande frågor.  
 
Efter synpunkter av de fem allmänsjuksköterskor som deltog i pilotstudien så bytte frågorna 
“Jag desinfekterar alltid mina händer efter att jag tagit av mig handskar” och “Jag 
desinfekterar alltid mina händer innan jag tar på mig handskar” plats, då enkäten blev 
tydligare om frågorna kom i den ordning som man i verkligheten utför momenten.  
Den färdigställda enkäten innehöll 16 frågor om hur sjuksköterskor tillämpar basala 
hygienrutiner enligt vårdhandbokens riktlinjer inklusive vad som befrämjar/hindrar denna 
tillämpning. Varje fråga hade fyra fasta svarsalternativ (Bilaga 2). Eftersom enkäten innehöll 
fyra svarsalternativ istället för fem får respondenterna klart och tydligt ta ställning till vilket 
alternativ som bäst stämmer överens. Finns det ett mittalternativ kan det uppfattas som mer 
neutralt som respondenterna tenderar att välja vid osäkerhet (Ejlertsson, 2014; Patel & 
Davidson, 2011). 
 
Ejlertsson (2014) menar vidare att språket och formuleringar ska anpassas för att vara 
bekanta för målgruppen, eftersom enkätfrågorna var utformade utifrån vårdhandboken 
används där samma språkliga utformning som i enkäten och sjuksköterskorna känner därmed 
igen ord och begrepp.   
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Datainsamling 
Efter att ha fått godkänt från samtliga avdelningschefer bestämdes en dag och tid författarna 
skulle komma till ut till avdelningarna och dela ut enkäterna. Materialet som delades ut 
innehöll ett försättsblad, följebrev med information till deltagarna (Bilaga 3) samt själva 
enkäten (Bilaga 2). Enligt Trost (2012) är det av fördel att följebrevet sitter ihop med enkäten 
för att deltagarna enkelt kan gå tillbaka och läsa och att inte försvinner. För att enkäten skulle 
se inbjudande ut gjordes ett försättsblad.  
 
I följebrevet beskrevs syftet med studien, att alla respondenter var anonyma och att materialet 
kommer behandlas med sekretess. Allt material lades i ett vitt enskilt kuvert för att deltagarna 
enkelt skulle kunna försluta kuvertet och lämna det på bestämd plats, och på så sätt behålla 
anonymiteten (Trost, 2012). Varje kuvert markerades för att kunna urskilja vilka avdelningar 
enkäterna kom ifrån och för att kunna analysera om det var någon skillnad i bortfall eller 
resultat från de olika avdelningarna.  
 
Totalt delades 77 enkäter ut på de fyra olika avdelningarna då det motsvarade antal anställda 
legitimerade allmänsjuksköterskor som uppfyllde studiens inklusions- och 
exklusionskriterier. På tre utav avdelningarna ansvarade avdelningscheferna för att dela ut 
och samla in enkäterna till sjuksköterskorna och på den fjärde förvarades enkäterna på en 
plats där alla kunde hämta varsin. På samtliga avdelningar togs enkäten upp på möten för att 
påminna allmänsjuksköterskorna om att besvara enkäten.  
 
Efter att enkäten funnits tillgänglig på avdelningen under en vecka skickades ett 
påminnelsebrev ut till avdelningscheferna (Bilaga 4). Enligt Ejlertsson (2014) bör 
påminnelsebrevet vara kortfattat. Påminnelsebrevet innehöll också det datum som enkäterna 
skulle samlas in. Enkäterna fanns tillgängliga på varje avdelning i 12 dagar för att 
tidsplaneringen vad gällde uppsatsarbetet skulle hållas och att under dessa dagar fanns det 
möjlighet att så många som möjligt skulle kunna besvara enkäten. Trost (2012) menar också 
att en tidsplanering bör göras för att kunna planera in när formulär och påminnelser ska delas 
ut. 
 
Enligt Trost (2012) bör svarsfrekvensen vara mellan 50-75%. Då 77 enkäter delades ut borde 
mellan 40-60 enkäter blivit besvarade för att resultatet skulle vara tillförlitligt. Vid insamling 
av enkäterna var 54 stycken enkäter ifyllda, vilket motsvarade en svarsfrekvens på 70 % och 
ett externt bortfall på 30 %. På samtliga enkäter som samlades in var alla frågor besvarade, 
vilket innebar att studien inte hade något internt bortfall (Ibid).  
 
Det skiljde sig åt mellan svarsfrekvensen på de olika avdelningarna. En avdelning hade en 
svarsfrekvens på 100 % och två avdelningar hade 70-75 % i svarsfrekvens. Den fjärde 
avdelningen, som var en av de två medicinska avdelningarna, hade en svarsfrekvens på 
endast 30 %.  
 
 
Dataanalys  
Enkäterna sammanställdes och matades in i Statistical Package for the Social Sciences, IBM 
SPSS statistics, för att kunna ta fram tabeller, göra diagram och statistiska analyser 
(Ejlertsson, 2014). Enligt Trost (2012) är enkätfrågorna variabler och svarsalternativen 
variabelvärden. I SPSS lades därför alla frågor in som variabler där svarsalternativen, kön, 
yrkesverksamma år och vilken avdelning de kom ifrån kodades in som variabelvärden. 
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Svarsalternativet “Instämmer helt” fick poängvärdet 1, “Instämmer till stor del” fick 2, 
“Instämmer något” fick 3 samt “Instämmer inte alls” fick 4 på fråga 1 till 10.  
 
På frågorna 1 till 10 visar låga poäng att basala hygienrutiner tillämpas korrekt, medan på 
frågorna 11-16 visar höga poäng att basala hygienrutiner tillämpas korrekt. För att poängen 
skulle kunna räknas samman i resultatet och för att låga poäng skulle visa att basala 
hygienrutiner tillämpas korrekt generellt över enkäten ändrades koderna från fråga 11 till 16.  
Svarsalternativen bytte då kod och istället fick “Instämmer helt” värdet 4, “Instämmer till stor 
del” fick 3, “Instämmer något” fick 2 samt “Instämmer inte alls” fick 1. 
 
All data som matades in kontrollerades två gånger för att säkerställa att all data matats in 
korrekt. Informationen som gavs utav enkätfrågornas svarsalternativ kunde rangordnas och är 
därför på ordinalskalenivå. Dock presenteras respondenternas valda svarsalternativ för 
respektive enkätfråga i form av relativ frekvens (procent) då detta ger en mer översiktlig och 
lättfattlig bild av allmänsjuksköterskornas tillämpning av basala hygienrutiner. Utifrån 
summeringen av den totala poängen på samtliga frågor gavs en överblick över resultatet och 
där lägsta poängvärde, högsta poängvärde, medelvärde, median, typvärde, standardavvikelse 
samt variationsvidd kunde räknas ut. Med hjälp av SPSS skapades sedan tabeller och 
diagram. Enligt Ejlertsson (2012) kompletterar tabeller och diagram varandra och är det 
enklaste sättet att redovisa deskriptiv statistik på för att få resultatet överskådligt.  
 
Resultatet analyserades och redovisades framför allt med deskriptiv statistik. Enligt Patel och 
Davidsson (2011) används deskriptiv statistik för att beskriva det insamlade materialet i 
siffror och på så sätt belystes forskningsproblemet på ett överskådligt sätt.  
 
Även hypotesprövande statistik användes. För att ta reda på om antal yrkesverksamma år som 
legitimerad allmänsjuksköterska och tillämpning av basala hygienrutiner hade något samband 
gjordes en hypotesprövning (Patel och Davidsson, 2011). Vid hypotesprövningen användes 
Spearman´s rangkorrelationsanalys i SPSS. Spearman´s rangkorrelationsanalys används när 
minst en utav variablerna är på ordinalskalenivå (Ejlertsson, 2012). Nollhypotesen var att det 
inte finns något samband mellan respondenternas yrkesverksamma år som 
allmänsjuksköterskor och tillämpning av basala hygienrutiner. Respondenterna delades också 
upp i två grupper för att få en ytterligare deskriptiv bild av detta samband. Gränsen drogs vid 
tre år som legitimerad allmänsjuksköterska där de som hade arbetat i tre år eller mindre blev 
en grupp och de som hade arbetat över tre år blev en grupp. Gränsen drogs vid tre år då 
Benner (1993) menar att när sjuksköterskan arbetat under liknande förhållanden under två-tre 
år anses sjuksköterskan kunna vara kompetent i sitt yrkesområde. 
 
 
Forskningsetiska aspekter 
Som utgångspunkt för de etiska övervägandena i denna studie har Helsingforsdeklarationen 
(2013) legat till grund. I informationsbrevet som delades ut i samband med enkäten 
informerades respondenterna om syftet med studien, att deltagandet var frivilligt, att det när 
som helst kunde avbrytas och var anonymt, att inga personuppgifter samlades in samt att allt 
material förvarades i ett låst skåp och skulle förstöras efter godkänd C-uppsats. På så sätt 
besvarades samtliga fyra etiska krav som är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
 
Innan studien påbörjades gjordes en etisk egengranskning utifrån en blankett ifrån 
Etikkommittén Sydost (Bilaga 5) för att få godkänt att göra studien.  
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RESULTAT 
 
Resultatet kommer nedan att presenteras i tabeller, diagram samt i text för att få ett 
överskådligt resultat samt en varierande redovisningsform.  
 
Bakgrundsfakta 
I studien ingick slutligen 54 respondenter som alla var legitimerade allmänsjuksköterskor. 
Tre utav respondenterna var män och 51 var kvinnor. Den som hade arbetat som legitimerad 
allmänsjuksköterska kortast tid hade arbetat i cirka ett halvt år, medan den som hade arbetat 
längst hade arbetat som legitimerad allmänsjuksköterska i 35 år. Medelarbetstiden i 
medelvärde som allmänsjuksköterska var 5,8 år och medianen var 3 år, vilket tyder på 
snedfördelad data. 
Totalt arbetade 17 allmänsjuksköterskor på medicinavdelning, 17 på kirurgavdelning samt 20 
stycken på akutvårdsavdelning.  
 
 
 
Tabell 1. Genomsnitts- och spridningsmått för totala poängvärdet. 
 
 
 Antal 54 

Internt bortfall 0 
Medelvärde 31,24 
Median 32,00 
Typvärde 35 
Standard avvikelse 6,431 
Variationsvidd 29 
Lägsta värde 16 
Högsta värde 45 
 
 
 
Tabell 1 visar totala poängen som respondenterna fått utifrån hur de svarat på enkäten. För 
varje fråga respondenterna svarade på erhölls poängen utifrån svarsalternativen. Ju lägre 
poäng respondenterna fick visade att de tillämpade basala hygienrutiner bättre. Vidare visade 
höga poäng en sämre tillämpning av basala hygienrutiner. Vid denna sammanställning 
användes de korrelerade värdena på fråga 11-16. 16 poäng visar en korrekt tillämpning 
utifrån riktlinjerna.  
 
 
Tillämpning av basala hygienrutiner 
Resultatet visade att majoriteten utav respondenterna (92,6 %) uppgav att de ”instämmer 
helt” eller ” instämmer till stor del” att de alltid desinfekterar händerna innan direkt kontakt 
med patienten (Fråga 1). Endast 7,4 % svarade ”instämmer något” (Diagram 1). Ingen (0 %) 
svarade ”instämmer inte alls”. 
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Diagram 1. – Resultatutfallet på enkätfråga 1. 
 

 
 
 
 
På enkätfrågan om respondenterna alltid desinfekterar händerna efter direkt kontakt med 
patienten (Fråga 2) svarade däremot 87 % ”instämmer helt” och 13 % ”instämmer till stor 
del”. Ingen (0 %) ”instämmer något” eller ”instämmer inte alls”.  
 
Liknande resultat ses i enkätfråga 3. Majoriteten av respondenterna, 87 %, ”instämmer helt” 
eller ”instämmer till stor del” att de alltid desinfekterar händerna innan de påbörjar rent arbete 
och 13 % ”instämmer något”.  
 
Allmänsjuksköterskorna uppgav vidare att händerna inte desinfekterades lika ofta före 
användning utav handskar (Fråga 4). Endast 11,1 % svarade ”instämmer helt” till att 
händerna desinfekteras innan användning av handskar. 48,1 % ”instämmer till stor del”, 33,3 
% ”instämmer något” samt 7,4 % ”instämmer inte alls” på samma fråga (Diagram 2). 
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Diagram 2. – Resultatutfallet på enkätfråga 4.   
 

 
 
 
Resultatet visade också att 51,9 % ”instämmer helt” och 38,9 % ”instämmer till stor del” att 
händerna desinfekteras efter användning utav handskar (Fråga 5). Vidare svarade 9,3 % 
”instämmer något” och 0 % ”instämmer inte alls”.  
 
På enkätfråga 6 om händerna desinfekteras efter allmänsjuksköterskorna rört något i 
patientens omgivning varierade svaren, se Tabell 2.   
 
 
Tabell 2. Jag desinfekterar alltid mina händer när jag rört något i patientens omgivning. 
 

 Frekvens Procent 
Kumulativ 

procent 
 Instämmer helt 11 20,4 20,4 

Instämmer till stor del 24 44,4 64,8 
Instämmer något 18 33,3 98,1 
Instämmer inte alls 1 1,9 100,0 
Total 54 100,0  
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Efter direkt kontakt med kroppsvätskor som t.ex. blod och upphostningar (Fråga 7) uppgav 
92,6 % ” instämmer helt” och 5,6 % ”instämmer till stor del” att händerna tvättas med tvål 
och vatten. Endast 1,9 % ”instämmer något”. 0 % ”instämmer inte alls”.  
Däremot uppgav 16,7 % ”instämmer något” på frågan om de tvättar händerna med tvål och 
vatten efter att de träffat en patient med kräkning eller diarré (Fråga 8), medan 74,1 % 
”instämmer helt” och 9,3 % ”instämmer till stor del”. (Diagram 3).   
 
 
Diagram 3. – Resultatutfallet på enkätfråga 8. 

 
 
 
 
Faktorer som påverkar tillämpningen av basala hygienrutiner 
På frågan om respondenterna skärper sin handhygien när patienten har en känd smitta som 
t.ex. MRSA, blodsmitta eller gastroenterit svarade största delen, 87,0%, att de ”instämmer 
helt”. 11,1 % ”instämmer till stor del” 1,9 % ”inte instämmer alls” (Fråga 9). Samtidigt 
svarade majoriteten ”instämmer helt” eller ”instämmer till stor del” att de generellt har 
samma rutiner för handhygien på alla patienter (Tabell 3) (Fråga 10).  
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Tabell 3. Jag har generellt samma handhygien på alla patienter.   
 

 

 Frekvens Procent 
Kumulativ 

procent 
 Instämmer helt 22 40,7 40,7 

Instämmer till stor del 26 48,1 88,9 
Instämmer något 6 11,1 100,0 
Total 54 100,0  

 
 
 
Svaren på frågan om arbetsbelastningen påverkar hur handhygienen sköts gav varierande 
svar. 22,2 % svarade ”instämmer helt”, 27,8 % ”instämmer till stor del”, 27,8 % ”instämmer 
något” samt att 22,2 % ”instämmer inte alls” (Fråga 11) (Diagram 4). 
 
 
 
Diagram 4. – Resultatutfallet på enkätfråga 11. 
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Andra faktorer som påverkade tillämpningen av basala hygienrutiner var bland annat om 
allmänsjuksköterskorna befann sig i akuta situationer (Fråga 12). 33,3 % ”instämmer helt” 
och 33,3 % ”instämmer till stor del” att det påverkade tillämpningen. 31,5 % ”instämmer 
något” samt 1,9 % ”inte instämmer alls” (Diagram 5).  
 
 
Diagram 5. – Resultatutfallet på enkätfråga 12. 
 

 
 
 
 
 
Däremot menade deltagarna att tidspress inte påverkar hur handhygienen sköts lika mycket 
som arbetsbelastningen. 13 % ”instämmer helt” till att tidspressen påverkar, 31,5 % 
”instämmer till stor del”, 38,9 % ”instämmer något” samt att 16,7 % ”inte instämmer alls”. 
(Fråga 13).  
 
Även placering och tillgång utav handdesinfektion och tvättställ påverkade i hög grad hur 
handhygienen tillämpades (Fråga 14 och 15). Desinfektionsmedel, där 31,5 % ”instämmer 
helt” och 38,9 % ”instämmer till stor del” var det som påverkade mest (Tabell 4 och 5).   
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Tabell 4. Placering och tillgång till desinfektionsmedel påverkar hur jag sköter 
handhygienen. 
 

 

 Frekvens = n Procent 
Kumulativ 

procent 
 Instämmer helt 17 31,5 31,5 

Instämmer till stor del 21 38,9 70,4 
Instämmer något 10 18,5 88,9 
Instämmer inte alls 6 11,1 100,0 
Total 54 100,0  

 
 
 
Tabell 5. Placering och tillgång till tvättställ påverkar hur jag sköter handhygienen.  

 
 

 Frekvens = n Procent 
Kumulativ 

procent 
 Instämmer helt 11 20,4 20,4 

Instämmer till stor del 19 35,2 55,6 
Instämmer något 15 27,8 83,3 
Instämmer inte alls 9 16,7 100,0 
Total 54 100,0  

 
 
 
31,5 % menade att de ”instämmer något” och 48,1 % ”instämmer inte alls” på frågan om de 
tar efter hur deras kollegor sköter handhygienen. 7,4 % ”instämmer helt” och 13 % 
”instämmer till stor del” (Fråga 16).  
 
 
Korrelation/sambandsanalys 
Spearman´s rangkorrelationsanalys gjordes för att se om det fanns något samband mellan 
antal år arbetat som allmänsjuksköterskorna arbetat och hur de tillämpade basala 
hygienrutiner. Korrelationsanalysen visade att det inte fanns något statistiskt signifikant 
samband hur länge de hade arbetat som legitimerade sjuksköterskor och hur de tillämpade 
basala hygienrutiner (rho -0,25; p=>0,05). Det innebär att nollhypotesen behölls.  
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På varje enskild fråga jämfördes svaren från de olika grupperna. Svaren från respondenterna i 
de olika grupperna skiljde sig åt lite på varje enskild fråga. Se ett exempel på enkätfråga 5 i 
Diagram 6 (där dessa två grupper jämförs). 
 
 
 
Diagram 6. – Gruppernas poängvärde på enkätfråga 5. 
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DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 
Varför en kvantitativ enkätstudie?  
Syftet och frågeställningarna avgör vilken ansats en studie ska ha (Ejlertsson, 2014; Trost, 
2011). Trost (2011) menar att en kvantitativ studie är en bra metod då mätbara variabler i 
form av siffror används. Då syftet var att genom en punktprevalensmätning undersöka i 
vilken utsträckning legitimerade sjuksköterskor tillämpar basala hygienrutiner ansågs en 
kvantitativ ansats därför vara lämplig.  
 
Ejvegård (2009) menar vidare att det är bra att i största utsträckning använda sig av 
kvantifierade data, vilket innebär att begrepp operationaliseras och räknas om till siffror och 
variablerna kan då bearbetas med statistiska analyser. 
 
För att svara an på studiens syfte behövdes en stor grupp deltagare i studien och en fördel 
med en enkätstudie är att en enkät är enkel och bra att använda på en stor urvalsgrupp 
(Ejlertsson, 2014; Ejvegård, 2009). Hade en intervjustudie valts hade inte en lika stor grupp 
kunnat delta i studien och enligt Patel och Davidsson (2011) är en kvalitativ intervjustudie 
bra då t.ex. uppfattningar av ett fenomen ska undersökas vilket inte var fallet i denna studie. 
Även intervjuareffekten, vilket innebär att intervjuaren påverkar respondenten genom sättet 
att ställa frågor och följdfrågor på, eliminerades då en enkätstudie valdes.    
 
En observationsstudie kunde tänkas ha gjorts för att uppnå syftet med att samla in 
information om allmänsjuksköterskans tillämpning av basala hygienrutiner. Vid 
observationer samlas information in om t.ex. beteenden i vardagssituationer. En nackdel med 
att göra en observationsstudie, som väger upp för en enkätstudie, är att inte veta när 
observationen är representativ då sjuksköterskorna kan tänkas skärpa sig vid tillämpning av 
basal handhygien om de vet om att dem blir observerade (Patel & Davidsson, 2011).   
 
På den senaste tiden har deltagandet i studier med enkäter minskat enligt Ejlertsson (2014), 
vilket ansågs vara en potentiell nackdel med att utföra en enkätstudie. Också deltagande i 
olika studier varierar, vilket togs i beaktning innan studien startade. Det viktigaste för att få 
ett tillräckligt stort urval från den definierade populationen var att få dem motiverade till att 
svara på enkäten genom bra konstruerade frågor och att skicka påminnelse till avdelningarna 
(Ibid).  
 
 
Enkätens validitet och reliabilitet 
Enkäten i studien var använd sedan tidigare i en magisteruppsats, vilket enligt Ejlertsson 
(2014) kan vara en fördel då enkäten redan då är kvalitetstestad i viss mån. Men att enkäten 
är använd sedan tidigare säkerställer inte att den är av god reliabilitet och validitet. Det är det 
viktigt att frågorna är ställda så att det som avses att mätas också kan mätas på rätt sätt. Efter 
granskning av frågorna gjordes därför vissa korrigeringar. För att reliabiliteten och validiteten 
skulle stärkas ytterligare gjordes också en pilotstudie (Ibid). Enligt Patel och Davidson (2011) 
ska pilotstudien göras på en grupp som motsvarar den grupp som enkäten ska delas ut till. 
Pilotstudien gjordes därför på fem allmänsjuksköterskor som kunde tänkas motsvara ett urval 
från den valda populationen, vilket stärker enkätens validitet.  
 
För att stärka enkätens reliabilitet kunde ett test-re-test gjorts då en grupp 
allmänsjuksköterskor hade fått fylla i enkäten flera gånger vid olika tillfällen för att se om 
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svaren blir likvärdiga. Hade då svaren blivit likvärdiga vid alla tillfällen hade enkätens 
reliabilitet stärkts (Ejlertsson, 2014). Ett test-re-test har gjorts av enkäten i magisteruppsatsen 
den var konstruerad för och svaren blev då likvärdiga vilket innebär en acceptabel reliabilitet 
(Johansson & Björk, 2011), men på grund av tidsramen för denna C-uppsats fanns ingen 
möjlighet att utföra detta igen.  
 
 
Utformning av enkät 
Vid utformning av enkäter är det viktigt att enkäten är uppbyggd systematiskt utifrån varje 
delområde så att alla perspektiv täcks eftersom det inte finns möjlighet att tillägga något när 
enkäten besvaras, i motsats till hur det går till vid intervjuer (Patel & Davidson 2011). Enligt 
Ejlertsson (2014) är det viktigt att svarsalternativen har en logisk ordningsföljd. Enkäten som 
användes i studien justerades genom att frågor bytte ordning och meningar omformulerades, 
för att få en mera logisk ordningsföljd. Frågorna delades upp efter områdena 
handdesinfektion och handtvätt och utgick utifrån ordningen arbetsmomenten utförs i 
praktiken.  
 
Initialt innehöll enkäten från magisteruppsatsen tre olika delar varav en handlade om 
kunskapsfrågor, en om utbildningsfrågor samt en om tillämpning (Johansson & Björk, 2011). 
Delarna om kunskapsfrågor och utbildning togs bort, dels för att minska enkätens omfattning 
och dels för att dessa frågor inte motsvarade studiens syfte. Men också för att kunskapsfrågor 
sänker enkätens validitet, då respondenten antingen kan svaret sedan tidigare eller tar reda på 
det under tiden för att svara rätt alternativ (Ejlertsson, 2014) 
 
Till en början innehöll delen om tillämpning 18 frågor. Två frågor som inte stämde överens 
med riktlinjerna plockades bort eftersom frågorna ansågs av förvirrande så att respondenterna 
befarades misstolka frågan och därmed inte ge ett tillförlitligt svar. Ejvegård (2009) menar att 
oklara och konstiga frågor inte ska förekomma i en enkät.  
 
Bakgrundsfrågan om ålder togs bort då den vid utformningen utav enkäten inte ansågs vara 
utav värde för studien. I efterhand skulle den frågan ha varit en del utav enkäten för att 
samband kunde analyserats men även presenterats i resultatet då det hade varit intressant att 
se åldern på respondenterna. En sådan fråga alltid bör vara med i en enkät. Antingen hade 
respondenterna kunnat skriva in sin exakta ålder eller åldersintervall. Då studien innehöll 
endast tre män, hade deras anonymitet kunnat röjas om de hade fyllt i exakt ålder. Deras 
kollegor eller författarna till studien hade då kunnat identifiera dessa respondenter genom 
vilken avdelning de arbetade på och deras ålder. Därför hade en ålderkategorisering varit att 
föredra (Ejlertsson, 2014).  
 
 
Svarsfrekvens 
För att svarsfrekvensen ska bli hög är det viktigt att enkäten är attraktiv och lättillgänglig 
samt att enkätfrågorna är väsentliga och välformulerade. Om enkätens frågor är dåligt 
konstruerade är risken stor för att få interna bortfall (Ejlertsson (2014). Enligt Trost (2011) är 
50-75 % en tillförlitlig svarsfrekvens. Att denna studie hade en svarsfrekvens på 70 % anses 
som en stryka, därför behövdes inte en bortfallsanalys göras.  
 
Enkäten som tidigare använts i en studie, justerades och omarbetades för att bli tydlig och 
estetiskt tilltalande ut, vilket också kan ha haft betydelse vad gäller den höga svarsfrekvensen 
(Ejlertsson, 2014).  Då bristande tillämpning av basala hygienrutiner kan leda till VRI, vilket 
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är ett stort problem och aktuellt ämne i dagens vård, kan även det tänkas vara en faktor till att 
många var motiverade och intresserade av att svara på enkäten (Ibid). En annan faktor till hög 
svarsfrekvens kunde bero på att datainsamlingen var anonym, vilket Ejlertsson (2012) menar 
kan vara en faktor till att svarsfrekvensen blir högre. 
 
Att bortfallet var så stort på en utav de två medicinavdelningarna kan tänkas bero på att det 
skiljde sig i metoden att dela ut enkäten till sjuksköterskorna från de andra avdelningarna. På 
avdelningen där svarsfrekvensen endast var 30 % fick sjuksköterskorna själva hämta en enkät 
på ett bestämt ställe, vilket kan ha påverkat att svarsfrekvensen blev så låg. För att minska 
bortfallet på denna avdelning kunde samma metod använts som på de övriga avdelningarna 
vilka hade en betydligt högre svarsfrekvens. Då en till medicinavdelning, med betydligt högre 
svarsfrekvens, ingick i studien ansågs inte bortfallet bero vilken typ av avdelning och inte 
heller påverkat resultatet. Eftersom inga skillnader eller samband mellan avdelningarna skulle 
undersökas i denna studie påverkade inte de stora skillnaderna i svarsfrekvensen det 
slutgiltiga resultatet, då författarna valde att se alla deltagare och avdelningar som ett 
gemensamt urval från den valda och definierade populationen.   
 
En fördel med att enkäten fanns tillgänglig i tolv dagar på avdelningarna var att det gav 
respondenterna den tiden de behövde för att sitta och besvara enkäten samt att det var 
likvärdigt för respektive avdelning. Respondenterna gavs samma förutsättningar då de hade 
tillgång till enkäten under lika lång tid men även att frågorna och svarsalternativen var 
likvärdiga för alla, vilket vidare gav ett mer lättolkat resultat (Ejlertsson, 2014; Ejvegård, 
2009). 
 
 
Svarsalternativ 
Eftersom en kvantitativ analys gjordes var det därför lämpligt att fasta svarsalternativ 
användes i enkäten (Patel & Davidson, 2011). Fasta svarsalternativ gör att enkäten går 
snabbare att svara på än vid öppna frågor. Vid öppna frågor i en enkät skulle det vara 
tidskrävande att hantera på grund av oläslig handstil, långa svar, korta svar där innebörden är 
svår att tolka eller att svar uteblir (Trost, 2011). Om svarsalternativen är öppna kan också 
deltagandet i enkätundersökningen utebli för att frågorna tar för lång tid att svara på, vilket 
skulle kunna leda till större bortfall (Ibid). Däremot kunde en öppen fråga avslutat enkäten, 
för att se om respondenten har något att tillägga. Sådana svar kan vara av intresse och 
värdefulla vid analys av materialet (Trost, 2011; Ejvegård, 2009).  
 
 
Generaliserbarhet 
Om bortfallet i en undersökning är stort försvinner möjligheten att generalisera resultatet. I 
denna studie var bortfallet relativt litet och påverkar därför inte nämnvärt generaliserbarheten. 
Men för att resultatet ska vara generaliserbart, måste också urvalet vara tillräckligt stort och 
representativt för den definierade populationen (Ejlertsson, 2014). Urvalsmetoden som 
användes i studien var bekvämlighetsurval, vilket innebär att urvalet inte gjordes på ett helt 
korrekt sätt för att kunna generalisera resultatet till alla de allmänsjuksköterskor som dagligen 
arbetar med basala hygienrutiner. Hade ett slumpmässigt urval med stickprov gjorts hade det 
motsvarat en miniatyr av populationen, vilket hade gjort resultatet mer generaliserbart 
(Ejlertsson, 2014).  
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Resultatdiskussion 
Resultatet i studien visade att majoriteten brister någonstans i sin tillämpning av basala 
hygienrutiner. Det som främst utmärker sig i resultatet var framförallt att händerna 
desinfekteras efter patientkontakt men inte lika frekvent innan, att händerna inte alltid tvättas 
efter kontakt med kräkning och diarré, att handdesinfektion inte används innan användning 
av handskar samt att handhygienen skärps vid behov samtidigt som majoriteten av 
respondenterna generellt har samma rutiner på alla patienter vilket anses vara lite 
motsägelsefullt. Även att flera respondenter inte instämmer alls eller endast instämmer något 
att hur akut en situation är påverkar hur basala hygienrutiner tillämpas var överraskande.  
 
 
Tillämpningen av basala hygienrutiner 
Generellt desinfekterade majoriteten av respondenterna händerna enligt riktlinjer, det vill 
säga innan och efter direktkontakt med patienten och innan rent arbete. Här intar 
allmänsjuksköterskan ett professionellt förhållningssätt, genom att ta sitt ansvar gentemot 
patienten (Wiklund, 2009) och desinfektera händerna. Studien av Johansson och Björk (2011) 
visar ett liknande resultatet vad gäller handdesinfektion. Där majoriteten, 91 %, av 
sjuksköterskorna ”instämmer helt” eller ”instämmer till stor del” att händerna desinfekteras 
innan direkt kontakt med patient. 99 % menar att de desinfekterar händerna efter direkt 
kontakt med patient och 89 % desinfekterar händerna innan rent arbete påbörjas. Det kan 
jämföras med denna C-uppsats där 92,6 % ”instämmer helt” eller ”instämmer till stor del” att 
händerna desinfekterades innan direkt kontakt med patienten, 100 % efter direkt kontakt med 
patienten och 87 % innan rent arbete påbörjades. 
 
Avvikande i denna C-uppsats resultat var däremot att händerna inte desinfekteras lika 
frekvent innan användning av handskar, endast 11,1 % av respondenterna menade att detta 
görs. Det kan tänkas bero på att allmänsjuksköterskan precis desinfekterat händerna efter 
direktkontakt med en annan patient, att händerna upplevs som rena, att handskar skyddar 
händerna eller att tid inte finns att vänta på att handdesinfektionsmedlet ska torka. Detta 
styrks även i en studie av Barrett och Randle (2008) där intervjuer med 
sjuksköterskestudenter visar att de är medvetna om att händerna borde tvättas och 
desinfekteras efter olika moment och mellan olika patienter. Men de menar att tiden som 
måste undsättas för detta inte finns. Studien visar även att sjuksköterskor kan uppleva sina 
händer som rena inför enklare arbetsuppgifter och därför inte använder handsprit, men också 
att händerna inte spritas innan användning av handskar för att handskarna ses som rena och 
skyddar mikroorganismerna som finns under på händerna från att föras över till patienten. 
Studien av Johansson och Björk (2011) visar däremot att 51 % desinfekterar händerna innan 
handskar, vilket är fler än i denna studie. Det visar ändå på att handdesinfektion inte tillämpas 
enligt riktlinjer. Ett vårdlidande kan då skapas för patienten om bristen på basala 
hygienrutiner leder till VRI. Enligt Wiklund (2009) har allmänsjuksköterskan har ett ansvar 
mot patienten att förhindra detta vårdlidande.  
 
Ett annat intressant fynd i studien var att allmänsjuksköterskorna, 16,7 %, menade att de 
”instämmer något” på frågan om de tvättar händerna med tvål och vatten efter att de har 
träffat en patient med kräkning och diarré. Majoriteten menade dock att de tvättar händerna 
med tvål och vatten, vilket är korrekt enligt riktlinjer, men resultatet visade ändå att en 
ganska stor del av allmänsjuksköterskorna inte gör detta. Jämfört med Johansson och Björk 
(2011) som visar ett bättre resultat, där endast 3 % svarade ”instämmer något” eller 
”instämmer inte alls” på om händerna tvättas efter att de har träffat en patient med kräkning 
och diarré. Vidare visar även en observationsstudie av Shinde och Mohite (2014) att 
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handhygienen inte tillämpas efter kontakt med kroppsvätskor som kräkning och diarré, endast 
4 % av sjuksköterskorna utförde korrekt handhygien efteråt. Vid exempelvis vinterkräksjuka 
är inte handdesinfektion tillräckligt eftersom det inte biter på viruset. Då krävs det handtvätt 
med tvål och vatten för att viruset inte ska spridas vidare (Vårdguiden, 2015).  
 
Handtvätt med tvål och vatten kan leda till torrhet och irritation av huden på händerna 
(Melhus, 2013). Om sjuksköterskan träffar ett stort antal patienter med kräkning och diarré 
under en dag och därmed behöver tvätta händerna frekvent, kan torrhet och irritation vara en 
anledning till att handtvätt inte alltid utförs. Det menade även Barrett och Randle (2008), där 
det framkom att händerna undviks att tvättas på grund av hudeksem uppkommit av den 
anledningen.  
 
Resultatet påvisade även att majoriteten utav allmänsjuksköterskorna generellt har samma 
rutiner för handhygien på alla patienter, vilket stämmer överens med Johansson och Björks 
(2011) studie. Samtidigt menade 87 % utav respondenterna i denna C-uppsats att de 
”instämmer helt” till att de skärper sin handhygien då patienten har en känd smitta som t.ex. 
MRSA, blodsmitta och gastroenterit. Det kan jämföras med de 90 % som också ”instämmer 
helt” till att tillämpningen skärps på Skaraborgs sjukhus (Ibid). Det kan tyckas vara lite 
motsägelsefullt att respondenterna svarade att de generellt har samma rutiner på alla 
patienter, samtidigt som de menar att de skärper sin handhygien hos de patienter som har en 
känd smitta. Dock kan författarna se det som positivt att sjuksköterskorna som deltog i 
enkätundersökningen blir mer eftertänksamma vid smittor och skärper sin handhygien. Men 
det skulle egentligen inte behöva skräpa handhygienen om de hade varit professionella i sitt 
förhållningssätt mot patienten och tillämpat basala hygienrutiner korrekt från början. 
 
 
Korrelationsanalys 
Korrelationsanalysen visade att det inte finns något samband mellan antal yrkesverksamma år 
som allmänsjuksköterska och hur basala hygienrutiner tillämpas, vilket kan bero på att denna 
variabel hade snedfördelad data. Men White et al. (2015) visar även dem i sin studie att det 
inte finns något statistiskt signifikant samband mellan antal yrkesverksamma år som 
legitimerad sjuksköterska och tillämpning av basala hygienrutiner. Däremot menar Johansson 
och Björk (2011) att tillämpningen sker i högre grad om sjuksköterskorna har högre 
kunskapsnivå kring basala hygienrutiner. En åtgärd för att öka tillämpningen av basala 
hygienrutiner skulle då kunna tänkas vara mer utbildning som sker kontinuerligt och en ökad 
medvetenhet om vad VRI kan orsaka.    
 
 
Vad påverkar att basala hygienrutiner inte tillämpas? 
Resultatet påvisade att det fanns ett flertal faktorer som i hög grad påverkade hur basala 
hygienrutiner tillämpas. Faktorer som framförallt påverkade tillämpningen var placering och 
tillgång på desinfektionsmedel samt hur akut en situation ansågs vara. Men även faktorer som 
placering och tillgång på tvättställ, arbetsbelastning och tidspress upplevdes av många 
respondenter påverka deras tillämpning. I studien utav Johansson och Björk (2011) påverkar 
faktorer tillämpningen även på Skaraborgs sjukhus, men dock är det inget som påverkar i lika 
stor utsträckning som det gjorde i denna enkätundersökning. Som ett exempel menar endast 6 
% att de ”instämmer helt” till att en akut situation ansågs vara en faktor som påverkade 
tillämpningen utav basala hygienrutiner, vilket kan jämföras med 33,3 % på samma fråga i 
denna studie. Vidare menar 42 % utav respondenterna i Björk och Johanssons (2011) studie 
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att arbetsbelastningen inte alls påverkade hur de tillämpade basala hygienrutiner och denna 
studie menade 22,2 % att de inte alls påverkades utav hur hög arbetsbelastningen var. 
 
Forskning visar också att faktorer som t.ex. tid och material för att tillämpa hygienrutiner 
påverkar hur rutinerna tillämpas. Om tillgången inte är tillräcklig eller om det är brist på 
redskap och material, som t.ex. desinfektionsmedel och tvättställ vilket undersöktes i denna 
studie, ger det en negativ påverkan på tillämpningen av basala hygienrutiner (Lindh, Kihlgren 
& Perseius, 2013). När arbetsbelastningen och tidspressen ökar minskar tillämpningen av 
basala hygienrutiner. Att det finns tid anses vara en viktig aspekt för att även kunna diskutera 
och reflektera kring denna typ utav kunskap (Ibid). Dahlberg och Segesten (2010) menar att 
sjuksköterskan ska låta patientens behov styra för att främja hälsa och välbefinnande. För att 
göra det behöver allmänsjuksköterskan skapa sig tid för att tillämpa basala hygienrutinerna 
och därmed stödja patientens hälsoprocess. 
 
Resultatet i studien visade generellt att långt ifrån alla allmänsjuksköterskor tillämpar basala 
hygienrutiner enligt riktlinjer. En anledning till detta kan delvis bero på tidspress, 
arbetsbelastning och dålig tillgång till material. Men det skulle även kunna bero på 
kunskapsbrist. I en studie av Hee-Kyung, Kyung-mi och Ho-Ran (2015) gjordes en mätning 
av sjuksköterskors tillämpning av handhygien före och efter utbildning. Resultatet av 
mätningen förbättras efter att personalen blivit utbildade och fått mer kunskap om området. 
Dock sjunker tillämpningen återigen vid andra mätningen efter utbildning, vilket visar att 
kontinuerlig utbildning är viktigt för att bevara högre tillämpning utav basala hygienrutiner 
(Ibid).   
 
Ejlertsson (2014) menar också att socialt önskvärda svar ibland kan ges i enkäter. Det fanns 
en respondent som hade full följsamhet till tillämpningen av riktlinjerna till basala 
hygienrutiner, vilket inte var väntat. Det finns faktorer som kan påverka hur basala 
hygienrutiner tillämpas och som måste prioriteras före tillämpningen utav basala 
hygienrutiner, vilka t.ex. är akuta situationer. Det var en respondent som inte instämde alls till 
att hur akut situationen var påverkar hur handhygienen tillämpades samt att 17 respondenter 
endast instämde något, vilket var förvånande. Några tankar som väcktes hos författarna vid 
sammanställningen av resultatet var exempelvis: Spritas händerna verkligen innan direkt 
kontakt med patienten vid ett hjärtstopp? Spritas händerna, används handskar och förkläde 
hos en patient som akut får kramper där det finns risk för att komma i kontakt med 
kroppsvätskor?  
 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), 1§, 2§, 2a§, ska vården som ges 
främja hälsa, uppfylla krav på god vård, vara av god hygienisk standard och tillgodose 
patientens behov. Resultatet av denna enkätstudie visade att detta inte uppfylls, då 
allmänsjuksköterskan inte alltid är professionell och tar sitt ansvar gentemot patienten vad 
gäller basala hygienrutiner. Sjuksköterskan använder således inte sina professionella 
kunskaper och erfarenheter i tillämpning av basala hygienrutiner fullt ut. Detta är olyckligt då 
bristande tillämpning av basala hygienrutiner leder till vårdrelaterade infektioner. Därmed 
innebär det att sjuksköterskan inte tar sitt ansvar att vårda patientsäkert och heller inte 
förebygger, lindrar och eliminerar lidandet. Riskerna patienter utsätts för kan leda till VRI 
som i sin tur orsakar ett vårdlidande för patienten vilket ej är godtagbart sett utifrån ett 
vårdvetenskapligt perspektiv. 
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Vidare forskning 
Flera studier pekar på att basala hygienrutiner inte tillämpas korrekt enligt riktlinjer. Med 
tanke på att framför allt patienten, men även samhället blir utsatt för detta, behöver VRI 
minskas och det enklaste sättet är då att fullt ut tillämpa basala hygienrutiner. Det hade varit 
intressant att göra en kvalitativ intervjustudie för att få reda på mer subjektiv information av 
sjuksköterskorna varför de inte alltid tillämpar basala hygienrutiner som det ska göras. Vidare 
hade det även varit intressant att göra en observationsstudie för att se exakt när basala 
hygienrutiner tillämpas samt om de tillämpas korrekt. Hur desinfekteras händerna? Hur 
tvättas händerna?   
 
 
SLUTSATS 
 
Trots att forskning länge har visat att basala hygienrutiner förebygger VRI så ökar VRI ändå. 
För att undvika att VRI uppkommer och sprids måste alla tillämpa basala hygienrutiner 
korrekt. Men även i denna studie har huvudfynden visat att tillämpningen av basala 
hygienrutiner är bristfällig i flera moment. 
 
Tidsbrist och arbetsbelastning är ett aktuellt ämne bland sjuksköterskor och studien pekar på 
att de faktorer som negativt påverkar tillämpningen av basala hygienrutiner är just tidsbrist, 
arbetsbelastning, akuta situationer och tillgång till material. Sjuksköterskor menar dock att 
handhygienen skärps när patienten har en känd smitta, vilket inte hade behövts om det hade 
tillämpats korrekt från början, samtidigt som de anser sig ha generellt samma hygienrutiner 
vid vård av alla patienter.  
 
Trots att denna studie utgick från ett litet urval från endast ett sjukhus är studiens resultat 
betydelsefullt eftersom en punktprevalensmätning gjordes som visar ett tvärsnitt av hur det 
ser ut i dagens läge på olika vårdavdelningar på Växjö Lasarett.  
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         Bilaga 1 
 
Informationsbrev till dig som är avdelningschef.  
 
Hej!  
 
Vi är två sjuksköterskestudenter på Linnéuniversitet i Växjö som nu går termin 5 och skall 
skriva vår C-uppsats på 15 högskolepoäng. Ämnet vi har valt att skriva om är basala 
hygienrutiner och till det har vi valt att göra en enkätundersökning.  
 
Syftet med vår studie är att undersöka legitimerade sjuksköterskors tillämpning av basala 
hygienrutiner.  
 
Vi planerar att göra enkätundersökningen på olika avdelningar på Centrallasarettet i Växjö 
och önskar att göra den på er avdelning. Deltagarna i studien kommer troligtvis att fylla i 
enkäten på arbetstid och vi vill därför fråga om tillstånd utav dig som är avdelningschef.   
 
Enkäten kommer ta max tio minuter att läsa och fylla i. Den kommer finnas tillgänglig på 
avdelningen från och med måndag den 4 april till och med fredag den 15 april, då vi kommer 
att samla in enkäterna.  
 
Det praktiska runt enkäten och hur den ska lämnas ut till sjuksköterskorna vill vi gärna 
diskutera med dig för att minska din belastning och risken för att enkäten ska glömmas bort. 
T.ex. om någon utav sjuksköterskorna skulle kunna vara vår kontakt som hjälper till att dela 
ut och påminna sina kollegor att fylla i enkäten eller om det finns något lämpligt ställe att 
förvara enkäten på. 
 
Vi bifogar enkäten så du kan läsa igenom frågorna och bestämma om vi får genomföra 
studien på din avdelning.  
 
 
Mvh Olivia Bergh och Emelie Normansson 
 
Vid frågor kring studien kontakta oss på: 
 
Olivia Bergh      Emelie Normansson 
ob222cn@student.lnu.se    en222ma@student.lnu.se 
0763363136      0703370261 
 
 
Handledare:  
Stig Wenneberg 
stig.wenneberg@lnu.se 
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Enkät till legitimerade sjuksköterskor angående tillämpning utav 
basala hygienrutiner.  

Man ☐ 
Kvinna ☐ 

Hur många år har du arbetat som legitimerad sjuksköterska? ____________  

Frågor om rutiner för handhygien och faktorer som påverkar rutinerna Sätt ett X i rutan 
som överensstämmer med ditt svar.  

1. Jag desinfekterar alltid mina händer innan jag har direkt kontakt med patienten (t.ex. vid 
undersökning eller personlig omvårdnad).  

Instämmer helt ☐  
Instämmer till stor del ☐  
Instämmer något ☐  
Instämmer inte alls ☐ 

2. Jag desinfekterar alltid mina händer när jag har haft direkt kontakt med patienten (t.ex. vid 
undersökning eller personlig omvårdnad).  

Instämmer helt ☐ 
Instämmer till stor del ☐ 
Instämmer något ☐ 
Instämmer inte alls ☐ 

3. Jag desinfekterar alltid mina händer innan jag påbörjar rent arbete (t.ex. administrerar 
läkemedel, mathantering).  

Instämmer helt ☐ 
Instämmer till stor del ☐ 
Instämmer något ☐ 
Instämmer inte alls ☐ 
 
4. Jag desinfekterar alltid mina händer innan jag tar på mig handskar.  

Instämmer helt ☐ 
Instämmer till stor del ☐ 
Instämmer något ☐ 
Instämmer inte alls ☐ 
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5. Jag desinfekterar alltid mina händer efter att jag tagit av mig handskar.  

Instämmer helt ☐ 
Instämmer till stor del ☐ 
Instämmer något ☐ 
Instämmer inte alls ☐ 

6. Jag desinfekterar alltid mina händer när jag rört något i patientens omgivning (t.ex. säng 
eller sängbord).  

Instämmer helt ☐ 
Instämmer till stor del ☐ 
Instämmer något ☐ 
Instämmer inte alls ☐ 
 
7. Jag tvättar alltid mina händer med tvål och vatten när jag har varit i direkt kontakt med 
kroppsvätskor (t.ex. blod, upphostningar).  

Instämmer helt ☐ 
Instämmer till stor del ☐ 
Instämmer något ☐ 
Instämmer inte alls ☐ 

8. Jag tvättar alltid händerna med tvål och vatten när jag träffat en patient med kräkning och/ 
eller diarré.  

Instämmer helt ☐ 
Instämmer till stor del ☐ 
Instämmer något ☐ 
Instämmer inte alls ☐ 

9. Jag skärper handhygienen när patienten har en känd smitta (t.ex. MRSA, blodsmitta eller 
gastroenterit).  

Instämmer helt ☐ 
Instämmer till stor del ☐ 
Instämmer något ☐ 
Instämmer inte alls ☐ 

10. Jag har generellt samma rutiner för handhygien på alla patienter. 
 
Instämmer helt ☐ 
Instämmer till stor del ☐ 
Instämmer något ☐ 
Instämmer inte alls ☐ 
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11. Arbetsbelastningen påverkar hur jag sköter handhygienen.  

Instämmer helt ☐ 
Instämmer till stor del ☐ 
Instämmer något ☐ 
Instämmer inte alls ☐ 

12. Hur akut situationen är påverkar hur jag sköter handhygienen.  
 
Instämmer helt ☐ 
Instämmer till stor del ☐ 
Instämmer något ☐ 
Instämmer inte alls ☐ 

13. Tidspress påverkar hur jag sköter handhygienen.  

Instämmer helt ☐ 
Instämmer till stor del ☐ 
Instämmer något ☐ 
Instämmer inte alls ☐ 

14. Placering och tillgång till desinfektionsmedel påverkar hur jag sköter handhygienen.  

Instämmer helt ☐ 
Instämmer till stor del ☐ 
Instämmer något ☐ 
Instämmer inte alls ☐ 

15. Placering och tillgång till tvättställ påverkar hur jag sköter handhygienen.  

Instämmer helt ☐ 
Instämmer till stor del ☐  
Instämmer något ☐ 
Instämmer inte alls ☐ 

16. Jag tar efter hur mina kollegor sköter handhygienen.  

Instämmer helt ☐  
Instämmer till stor del ☐ 
Instämmer något ☐ 
Instämmer inte alls ☐ 

Tack för din tid!  
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INFORMATION TILL DELTAGARE I STUDIEN 
 

Sjuksköterskans tillämpning av basala hygienrutiner.  
En enkätstudie.  

 
Hej!  
 
Enligt SKL kostar vårdrelaterade infektioner Sverige cirka 6,5 miljarder och 750 000 extra 
vårddagar om året. Förutom extra kostnader för samhället leder till ett lidande för patienten. 
Det viktigaste för att förebygga vårdrelaterade infektioner är att tillämpa basala hygienrutiner, 
men dagens forskning visar att det brister i både tillämpning och kunskap.  
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur sjuksköterskor tillämpar basala hygienrutiner. 
Därför frågar vi er om ni vill hjälpa oss med denna studie eftersom ni arbetar med basala 
hygienrutiner dagligen.   
 
 
Studiens tillvägagångssätt 
Studien kommer utföras med hjälp av en enkät som endast får besvaras av dig som är 
utbildad allmänsjuksköterska och anställd på denna avdelning. Det innebär att du som är 
specialistutbildad sjuksköterska inte kan medverka och inte heller om du endast arbetar 
administrativt. 
 
Det är helt frivilligt att medverka och du kan när som avbryta ditt deltagande utan att ange 
varför. Enkäten kommer finnas tillgänglig på er avdelning från och med måndag 4/4 till och 
med fredag 15/4 och kommer därefter hämtas utav oss. När du gjort färdigt enkäten lägger du 
den i medföljande kuvert, försluter och lämnar till din avdelningschef.  
 
 
Sekretess 
Vi kommer inte fråga efter namn eller andra personliga uppgifter och därför är studien helt 
anonym och du kommer inte att kunna identifieras av oss eller din arbetsplats. Det är endast 
vi och vår handledare som kommer att ha tillgång till de ifyllda enkäterna som hanteras med 
sekretess. När allt är sammanställt kommer enkäterna att förstöras.  
 
 
Vi ser fram emot ditt svar och att du vill medverka och att vår studie kommer leda till ökad 
eftertanke på hur basala hygienrutiner tillämpas på er avdelning.  
 
Vill du ta del utav studiens resultat så kontakta oss på nedanstående kontaktuppgifter. 
 
Tack för din hjälp!  
 
Olivia Bergh och Emelie Normansson 
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Ansvariga för studien 
 
Olivia Bergh    Emelie Normansson 
Epost: ob222cn@student.lnu.se Epost: en222ma@student.lnu.se 
Telefonnummer: 0763363136  Telefonnummer: 0703370261 
 
 
Handledare 
 
Stig Wenneberg 
Epost: stig.wenneberg@lnu.se 
Telefonnummer: 0470-708209 
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Påminnelse om deltagande i studien: Sjuksköterskors tillämpning 
av basala hygienrutiner. 

 
Hej!  
 
För en vecka sen delade vi ut enkäter på er avdelning. Vi vill påminna er om att på fredag den 
15/4 kommer vi och hämtar enkäterna och önskar då att så många som möjligt är ifyllda.  
 
Tack för er hjälp.  
 
Mvh Olivia Bergh och Emelie Normansson 
 
 
Vid frågor kontakta oss på: 
 
Olivia Bergh      Emelie Normansson 
ob222cn@student.lnu.se    en222ma@student.lnu.se 
0763363136      0703370261 
 
 
Handledare:  
Stig Wenneberg 
stig.wenneberg@lnu.se 
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Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt, kliniskt forskningsprojekt  

eller motsvarande inför rådgivande etisk granskning 
  

 
Projekttitel: Sjuksköterskan tillämpning av basala hygienrutiner på olika vårdavdelningar. 
  

 
Projektledare: Olivia Bergh och Emelie Normansson 
  

 Handledare: Stig Wenneberg  
     Ja Tveksamt Nej  

 

 
1 

Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter  
(dvs. enligt Personuppgiftslagen behandla personuppgifter som avslöjar 
ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk 
övertygelse, eller medlemskap i fackförening eller att behandla 
personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv). 

  X 

 

 

 
2 

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på forskningspersonerna 
(även sådant som ej avviker från rutinerna men som är ett led i 
forskningen)? 

  X 
 

 

 
3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka 
forskningspersonerna (t.ex. behandling av övervikt) eller som innebär en 
uppenbar risk att påverka? (Se 4 § 2 punkten i Etikprövningslagen 
2003:460) 

  X 
 

 
 

4 
Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller 
avliden människa (t.ex. blodprov eller PAD)?   X  

 

        
      5 
 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom barn, dementa 
eller psykiskt handikappade liksom personer i uppenbar 
beroendeställning såsom patienter eller studenter som är direkt beroende 
av försöksledaren)? 

  X 
 

 
Om någon av frågorna 1-5 besvarats "Ja" eller "Tveksamt" kan forskningsarbetet, om det genomförs på 
forskarnivå, kräva godkännande vid en etikprövning av regional etikprövningsnämnd (EPN). 
För vidare information om Etikprövningsnämnden se www.epn.se. 
 
Om frågorna 1-5 besvarats med ett "Nej", fortsätt egengranskningen genom att kryssa när punkten är 
uppfylld: 
    Ja Tveksamt Nej 

6 I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att deltagarna förstår  
dess syfte och uppläggning (inklusive vad som krävs av den enskilde, t.ex. 
antal besök, projektlängd etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan  
påverka beslut om medverkan klart framgår (mörka inget men överdriv ej 
heller farorna). Minderårig skall i allmänhet ha vårdnadshavares 
godkännande (t ex enkäter i skolklasser). 

X   

7 Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i den skriftliga 
informationen till patient eller forskningsperson. Vidare framgår tydligt att 
deltagare när som helst och utan angivande av skäl kan avbryta försöket 
utan att detta påverkar forskningspersonens omhändertagande eller 
behandling eller, om studenter, betyg etc. 

X   

8 Eventuellt upprättande av personregister (där data kan kopplas till fysisk 
person) är anmält till registeransvarig person på respektive förvaltning 
(PUL- ansvarig).   

 Ej 
relevant  

9 Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga för 
forskningspersonernas säkerhet är namngivna (prefekt, verksamhetschef 
eller motsvarande). 

X   
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Blanketten skall bifogas ansökan och skrivas under av den som genomför projektet och 

i förekommande fall även av handledare. 
 
 
Ovanstående frågor är noga penetrerade och sanningsenligt besvarade. 
 
Ort och datum: 
Växjö. 160309. 
………………………………………………………………………………………. 
 
Projektledare: 
Olivia Bergh       Emelie Normansson 
………………………………………………………………………………………. 
namn 
 
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap. 
………………………………………………………………………………………. 
institution/enhet 
 
Underskrift projektledare: 
 
 
………………………………………………………………………………………. 
 
 
Handledare: 
Stig Wenneberg 
………………………………………………………………………………………. 
namn 
 
 
………………………………………………………………………………………. 
institution/enhet 
 
 
 
 
 
 


