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Abstract
Low hand hygiene compliance among health staff is a problem globally in health care settings.
Improving hand hygiene could prevent many of the health care associated infections that affects
hundreds of millions of patients every year around the globe. The aim of this literature study was
to describe obstacles to maintain proper hand hygiene in hospitals, seen from a global perspective.
Eight articles from seven countries, all based on qualitative research have been analysed according
to Friberg's five-step method that contributes to evidence-based nursing. The challenges to sustain
hand hygiene found in the results were split into two main categories: Organizational factors and
Individual factors. Organizational factors included five subcategories: Work environment,
Inadequate education, Infrastructure, Insufficient management and Power structures. The results
showed that when these factors were negatively affected so was compliance regarding proper hand
hygiene. These were often issues that the health staff felt powerless to change and affect. Individual
factors included two subcategories: Attitudes and social factors. Example of this could be
healthcare workers neglected hygiene guidelines out of personal reasons or healthcare workers
giving care to patients that didn’t accept how it was carried out because of social and cultural
differences. The complex issues revolving these matters need to be addressed on an overall
perspective. Cooperation between management and health staff is fundamental to obtain changes
within healthcare organizations. Both parties need to work together to be able to improve hand
hygiene compliance and to reduce healthcare associated infections.
Keywords: Guideline adherence, Hand hygiene, Healthcare associated infections, Healthcare
workers, Non-compliance

Populärvetenskaplig sammanfattning
Bristande handhygien hos hälso- och sjukvårdpersonal är ett globalt problem. Det leder till att
patienter smittas av vårdrelaterade infektioner och att resistenta bakterier sprids. Studien visar att
såväl organisatoriska som individuella orsaker ligger bakom bristerna i följsamheten och att med
en genuin vilja från ledning och personal är en förändring mot bättre handhygien möjlig.
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hindren för att upprätthålla god handhygien på
sjukhus, sett ur ett globalt perspektiv. Ur vår analys av åtta kvalitativa artiklar från sju länder
världen över framkom två huvudkategorier av orsaker till hinder; organisationsfaktorer och
individuella faktorer. Som underkategorier och samverkande faktorer identifierades arbetsmiljö,
bristande utbildning, infrastruktur, oengagerad ledning, maktstrukturer, attityder samt sociala
faktorer. Fem av sju underkategorier utgjordes av organisationsfaktorer. Detta skulle kunna tolkas
som att orsakerna bakom bristande handhygien hos hälso- och sjukvårdspersonalen till största
delen beror på brister i organisationen. Det förefaller därför rimligt att anta att hälso- och
sjukvårdspersonalen bör ges bättre förutsättningar av sjukhusledningen för att kunna möjliggöra
beteendeförändringar kring god handhygien. En utmärkande underkategori i studien var
arbetsmiljön, där personalen upplevde att hög arbetsbelastning relaterad till personalbrist
påverkade handhygienen negativt. Arbetsmiljön beskrevs som stressig där distraktion och glömska
bidrog till att personal inte desinfekterade händerna. Dessa faktorer upplevde hälso- och
sjukvårdpersonalen oförmögen att förändra, då de ansågs ligga på en organisatorisk nivå.
Upprätthållandet av god handhygien försvårades också av individuella faktorer. Exempel på detta
var att hälso- och sjukvårdspersonal ibland ansåg att handhygien ej var nödvändig att följa,
eftersom smitta aldrig drabbade dem själva. Enligt världshälsoorganisationen (WHO) drabbas
hundratals miljoner patienter varje år världen över av infektioner i samband med sjukhusvård.
Mellan 33 och 50 procent av dessa infektioner hade enligt WHO kunnat förebyggas.
Vårdrelaterade infektioner och de resistenta bakterierna, medför enorma kostnader för världens
hälsosystem och utgör en stor utmaning för framtidens sjukvård. Vårdrelaterade infektioner skapar
också förlängda vårdköer samt onödigt lidande för både patienter och anhöriga. WHO anser att det
mest kostnadseffektiva förebyggande arbetet mot vårdrelaterade infektion är att världens
sjukhusledningar följer dess riktlinjer kring handhygien. Sjuksköterskor har ett omvårdnadsansvar
för patienten och en ledande roll i vårdteamet. Vi hoppas att vår litteraturstudie kan ge bidrag till
förbättringsarbetet av handhygien hos den legitimerade sjuksköterskan. Sjukhusledningar samt
övrig hälso- och sjukvårdspersonal, bär ett gemensamt ansvar för att förbättra handhygienen. Det
måste därför, enligt vår uppfattning, finnas en genuin vilja till förändring samt en vilja till att nå
gemensamt uppsatta mål.
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Inledning
Enligt världshälsoorganisationen (WHO) drabbas årligen hundratals miljoner patienter världen
över av vårdrelaterade infektioner (VRI). Handhygien är enligt WHO den mest kostnadseffektiva
åtgärden för att motverka smittspridning av VRI samt multiresistenta bakterier. Inom gruppen VRI
utgör multiresistenta bakterier de vanligaste bakterierna globalt och är ett snabbväxande hot mot
den globala folkhälsan. Internationell forskning visar dock att vårdpersonals följsamhet gällande
rutiner för handhygien sällan överstiger 40 procent. Världen över möter sjuksköterskor och övrig
vårdpersonal allt oftare patienter med VRI. Enligt International Council of Nurses etiska koder är
sjuksköterskans fyra centrala ansvarsområden att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa
samt lindra lidande. Bristande handhygien på sjukhus är därför ett relevant samt aktuellt
samhällsproblem att studera för ämnet omvårdnad och för sjuksköterskans kompetensområde. Att
ha färdigheter i samt kunskaper om handhygien är grundläggande för vårdyrket och tillhör
vårdpersonalens skyldigheter. Dock skiljer sig kunskap och resurser åt i olika länder. Det är därför
av intresse att undersöka vad som utgör hinder för att upprätthålla god handhygien på sjukhus, sett
ur ett globalt perspektiv.

Bakgrund
Handhygien
Den viktigaste åtgärden för att förebygga VRI och antimikrobiell resistens är genom att tillämpa
god handhygien (WHO, 2009a; Sveriges Kommuner och Landsting, 2017). Handhygien definieras
i WHO:s riktlinjer för handhygien i sjukvård, som en generell term för alla typer av handrengöring.
Handrengöring beskrivs vidare som en handhygienåtgärd för att fysiskt eller mekaniskt avlägsna
smuts och mikroorganismer. Handhygien ingår i det bredare begreppet vårdhygien. Enligt
Markovic Denic (2008) består vårdhygien av riktlinjer och förfaranden som skall minska
uppkomsten av VRI inom hälso- och sjukvård. I dessa förfaranden ingår rutiner som handhygien,
städning, desinfektion, sterilisering, vaccination, övervakning och utredning kring utbrott.
Smittämnen kan antingen vara exogena eller endogena (Folkhälsomyndigheten och Sveriges
Kommuner och Landsting, 2014). Exogena smitta innebär att en mottaglig patient smittas från en
smittkälla i omgivningen. Källan kan vara en annan patient, ett föremål eller en kontaktsmitta från
hälso- och sjukvårdspersonalens händer. Endogen smitta överförs genom att smittämnen från
patientens egen normalflora överförs till områden på patientens kropp där det finns en ökad risk
för infektion. Till exempel kan bakterier från en patients ljumske till ett operationssår överföras
via hälso- och sjukvårdspersonalens händer. Endogena bakterier utgör den största orsaken till VRI
men även andra mikroorganismer såsom virus, svampar och parasiter förekommer också.
Den vanligaste smittvägen inom vården är kontaktsmitta och går via hälso- och
sjukvårdpersonalens händer (Folkhälsomyndigheten, 2017; WHO, 2009a). Kontaktsmitta kan
antingen vara direkt eller indirekt. Direkt kontaktsmitta innebär att smittämnen överförs utan
mellanled från smittkällan till mottagaren. Exempelvis kan ett infekterat sår eller ett infekterat
nagelband hos en vårdare överföra smittämnen vid kontakt med vårdtagaren
(Folkhälsomyndigheten, 2017; WHO, 2009a). Den indirekta kontaktsmittan är dock den som har
störst betydelse inom vården. Denna innebär att smittämnen överförs från en smittkälla såsom en
infekterad patient till en annan patient via personalens förorenade händer och kan därigenom bidra
till VRI. Vissa smittämnen kan överleva under lång tid. Mest smittämnen förekommer på ställen
som personal och patienter ofta tar på och som finns i patientens omedelbara närhet, som till
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exempel dörrhandtag eller sängbord (Folkhälsomyndigheten, 2017). WHO har tagit fram
internationella riktlinjer för handhygien inom hälso- och sjukvård som innehåller evidens och
specifika rekommendationer (WHO, 2009a). Riktlinjerna har utvecklats ur ett globalt perspektiv
och världens länder uppmuntras att anpassa dessa efter lokala förutsättningar. I Sverige gäller
Socialstyrelsens föreskrifter Basal hygien i vård och omsorg (SOSFS 2015:10). I dessa föreskrifter
beskrivs hälso-och sjukvårdspersonals riktlinjer gällande handhygien, arbetskläder och ytterligare
förhållningsregler inom vårdhygien. I riktlinjerna för handhygien inom sjukvård (WHO, 2009a)
beskrivs fem tillfällen då handhygien ska utföras. Dessa är: 1) före patientkontakt, 2) före rent eller
aseptiskt arbete, 3) efter risk för kontakt med kroppsvätskor, 4) efter patientkontakt, 5) efter
kontakt med patientens närmiljö. Enligt WHO:s riktlinjer ska händerna desinfekteras med ett
alkoholbaserat handdesinfektionsmedel före och efter omvårdnadsarbetet. Vid synlig smuts, diarré
och/eller kräkning ska händer tvättas med flytande tvål och vatten före desinfektionen. Handhygien
ska vid varje tillfälle utföras i åtta steg. I första steget hälls 2 - 4 ml desinfektionsmedel i
handflatorna och fördelas över händerna. Därefter gnuggas handflatorna mot varandra och ena
handflatan gnuggas mot andra handryggen med fingrarna inflältade i varandra och vice versa. I
steg fyra gnuggas handflatorna mot varandra med fingrarna inflätade och i steg fem kopplas
händerna ihop och gnuggas och därefter greppas tummarna och gnuggas genom rotation.
Avslutningsvis roteras fingertopparna i handflatan och när händerna är torra är proceduren klar.
Att desinfektera händerna beräknas ta 20 till 30 sekunder. WHO beskriver vidare att naglar ska
vara kortklippta och fria från nagellack, smycken och andra konstgjorda material. Skyddshandskar
av engångsbruk samt plastförkläde eller skyddsrock ska användas då risk för kontakt med
kroppsvätskor föreligger under omvårdnadsarbetet för att skydda händer och arbetskläder mot
kontaminering (WHO, 2009a). Dessa skall bytas mellan varje vårdtagare men även mellan rent
och orent arbete. Otillfredsställande eller väldigt låga nivåer av följsamhet till WHO:s riktlinjer
har rapporterats både från utvecklingsländer och utvecklade länder. Följsamheten hos hälso- och
sjukvårdspersonal har rapporterats variera från 5 % upp till 89 % med ett genomsnitt på 38,7 %
(WHO, 2009a). Följsamhet kring handhygien är enligt Gould (2010) och WHO (2009a) den mest
avgörande faktorn för att förhindra VRI.

Vårdrelaterade infektioner
Enligt WHO är VRI en infektion som uppstår då en patient befinner sig under vård på sjukhus eller
annan vårdinrättning, och som inte fanns då patienten sökte vård. Här inkluderas även infektioner
som visar sig efter utskrivning men som ådragits under vårdtiden samt infektioner som personal
åsamkat sig ifrån vårdinrättningar (WHO, 2011).
VRI definieras av WHO som:
”En infektion som uppträder hos en patient under vård på ett sjukhus eller annan
vårdinrättning som inte fanns eller inkuberades vid tidpunkten för inskrivning. Detta
inkluderar infektioner som förvärvats på sjukhuset, men uppträder efter utskrivning, samt
även
arbetsrelaterade
infektioner
bland
personal
inom
vårdinrättningen."
(WHO, 2011, s. 6., fritt översatt till svenska)
Varje år drabbas hundratals miljoner patienter av VRI världen över (WHO, 2011). Förekomsten
av VRI anses vara betydligt högre i låg- och medelinkomstländer jämfört med höginkomstländer.
Framför allt är högkostnadsvård som intensivvård samt neonatalvård hårt drabbade i låg- och
medelinkomstländer. I höginkomstländer drabbas sju av hundra inlagda patienter av minst en VRI,
i utvecklingsländer är jämförande siffra tio av hundra patienter enligt WHO.
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Många låg- och medelinkomstländer saknar adekvata övervakningssystem för VRI, det saknas
också standardiserade diagnosverktyg. Det innebär att datainsamlingen från dessa länder är
knapphändig och av dålig kvalité (WHO, 2011). Detta får som följd att det saknas korrekt
helhetsbild av antalet fall av VRI i världen och att mörkertalet anses vara mycket stort (WHO,
2011).
För höginkomstländer finns statistik redovisad. Enligt en rapport från EU:s smittskyddsmyndighet
(ECDC) smittas årligen cirka 3,2 miljoner patienter européer av en VRI (Suetens et al, 2013).
Uppskattningen av antalet fall anses vara lågt beräknat. Antalet människor i Europa som avlider
på grund av en VRI är 37 000 per år (WHO, 2011). Ytterligare 110 000 dödsfall beräknas vara
kopplat till VRI som en bidragande dödsorsak (WHO, 2011). I USA beräknas VRI årligen drabba
1,7 miljoner patienter, och 99 000 människor beräknas avlida (Klevens et al., 2007). I Sverige
drabbas årligen drabbas cirka 65 000 människor av en VRI och knappt 1 500 dör till följd av det
varje år. Sveriges Kommuner och Landsting (2017) gör en uppskattning av att en tredjedel upp till
hälften av dessa hade varit möjliga att förhindra främst genom bättre handhygien.
I länder med begränsade resurser är kirurgisk sårinfektion den mest förekommande VRI och
drabbar en tredjedel av alla opererade patienter (WHO, 2011). I höginkomstländer, däribland
Sverige, är urinvägsinfektioner den vanligaste VRI följt av kirurgiska sårinfektioner och
lunginflammation. Skillnaderna gällande antal fall av VRI och typ av vårdrelaterad infektion
mellan låg- och höginkomstländer, beror enligt WHO på en bristfällig tillgång till resurser i
låginkomstländer. WHO har identifierat nio vanliga brister som ofta förekommer i enkla
vårdmiljöer. Dessa är: frånvaro av lokala och nationella riktlinjer och grundläggande
handlingsprogram, brist på rutiner, dålig kunskap och hantering av grundläggande
infektionskontrollmätning, överbeläggningar av patienter, underbemanning av vårdpersonal, brist
på utrustning, bristande kunskap kring säkerhet gällande injektion och blodtransfusion, dålig
infrastruktur, otillräckliga hygienförhållanden i vårdmiljön samt bristande avfallshantering.
Riskpatientgrupper för VRI är sköra äldre, cancersjuka, undernärda samt spädbarn
(Socialstyrelsen, 2018; WHO, 2011). Ytterligare vanliga riskfaktorer för VRI är utdragen och
olämplig användning av antibiotika, kirurgiska ingrepp, långvarig användning av urinkateter, samt
trakealtub vid respiratorvård (Sveriges Kommuner och Landsting, 2017; WHO, 2009a). I Sverige
utgör dessutom utlokalisering av patienter en fördubblad risk för att få VRI. Detta på grund av att
patienten inte vårdas på den vårdavdelning som har medicinskt ansvar eller korrekt
specialistkompetens för patientens behov (Sveriges Kommuner och Landsting, 2017;
Socialstyrelsen, 2018).
Vårdrelaterade infektioner leder till stora lidanden och höga kostnader för patienter och deras
familjer (WHO, 2011). VRI innebär längre vårdtider, långvariga handikapp, ökad
resistensutveckling mot antimikrobiella läkemedel och att människor dör i onödan. VRI orsakar
dessutom finansiella bördor för de nationella sjukvårdssystemen. I låg- och medelinkomstländer
är uppgifter kring kostnader relaterade till VRI knapphändiga och inrapportering varierar. I
höginkomstländer som USA visar siffror från 2005 att VRI kostade USA
6,5 miljarder dollar (WHO, 2011). Enligt siffror från WHO kostar VRI i Europa årligen 7 miljarder
euro (i direkta kostnader). Beräkningen inbegriper de 16 miljoner extra vårddagar som skapas på
grund av VRI (WHO, 2011). I Sverige beräknas vårdrelaterade infektioner kosta
6.5 miljarder kr årligen på grund av den förlängda vårdtid som VRI medför (Sveriges Kommuner
och Landsting, 2017).
3

Antibiotikaresistens
En av folkhälsans största globala utmaningar är den antimikrobiella resistensen. I detta breda
begrepp ingår antibiotikaresistensen (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap [MSB],2013;
O’Neill, 2016;). Antibiotikaresistens innebär att bakterier blivit resistenta mot antimikrobiella
läkemedel (där bland annat antibiotika ingår) på grund av att dessa läkemedel överanvänts och
missbrukats (MSB, 2013; National Institute of Allergy and Infectious Diseases, 2009; O’Neill,
2016). Ett särskilt hot utgör de multiresistenta bakterierna där snart inga verksamma antibiotika
finns att tillgå (O’Neill, 2016; WHO, 2014). Enligt en litteraturgenomgång av WHO (2014) anges
god handhygien som en av de absolut viktigaste preventiva åtgärderna för att minska
smittspridning av multiresistenta bakterier. Antibiotikaresistenta bakterier skördar över 33 000
människoliv varje år i Europa (Cassini et al, 2019). Dagens sjukvård bygger på att antibiotika
fungerar (O’Neill, 2016). Vanlig lunginflammation riskerar att bli livshotande igen och allvarliga
infektionstillstånd som sepsis riskeras att inte kunna behandlas om antibiotika blir obrukbar
(O’Neill, 2016). Många kirurgiska ingrepp såsom kejsarsnitt, organtransplantationer,
protesoperationer, magkirurgi samt vissa cancerbehandlingar, skulle plötsligt innebära stora risker
för människor att genomföra, då hög infektionsrisk föreligger vid ingreppen (O’Neill, 2016). I
sjukvården ses idag en ökad resistensutveckling hos vissa typer av bakterier (MSB, 2013.) Detta
beror bland annat på att antibiotika är vanligt förekommande inom denna miljö, vilket leder till
förhöjd risk för selektion av resistenta bakterier (MSB, 2013.) Äldre patienter, vissa
cancerpatienter, kronisk sjuka samt för tidigt födda barn, är några av flera utsatta patientgrupper
med nedsatt immunförsvar som drabbas hårt av de resistenta bakterierna i sjukvården (MSB,
2013). De antibiotikaresistenta bakterierna gör de vårdrelaterade infektionerna svårbehandlade och
kostsamma för vården. Ytterligare förvärras antibiotikaresistensen i världen av de vårdrelaterade
infektionerna genom att patienter med en VRI oftast behandlas med antibiotika (Sveriges
Kommuner och Landsting, 2017; WHO, 2011).

Patientsäkerhet och vårdskador
Patientsäkerhet anses enligt WHO (2018) utgöra ett allvarligt globalt hälsoproblem och definieras
av WHO:
”Patientsäkerhet definieras som minskning av risk för onödig skada i samband med vård till
ett acceptabelt minimum. Med ett acceptabelt minimum avses kollektiva uppfattningar om
aktuell kunskap, tillgängliga resurser och det sammanhang där vården gavs vägt mot risken
för ingen eller annan behandling” (WHO, 2009b, s. 15., fritt översatt till svenska).
I Sverige definieras patientsäkerhet i patientsäkerhetslagen som: ”…skydd mot vårdskada” (SFS
2010: 659, kap. 1, 6 §). Enligt Socialstyrelsen (2017) innebär patientsäkerhet, att patienter ej ska
skadas när de söker vård i hälso- och sjukvård. Ytterligare skall Hälso- och sjukvård ge patienten
den vård som patientens medicinska tillstånd kräver (Socialstyrelsen, 2017).
Vårdskada är den fjortonde ledande orsaken till sjuklighet och dödlighet i världen
(WHO, 2018). WHO gör en jämförelse mellan risken att skadas under en flygresa och drabbas av
en vårdskada. Gällande flyget är risken 1 på en miljon medan risken är 1 på 300 när en patient
söker vård.
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Teoretisk referensram
Lidande
Eriksson (2015) beskriver lidandet som dynamiskt och att en människa kan uppleva lidande utan
att känna smärta och likväl känna smärta utan lidande. I dagens sjukvård möter vi enligt Eriksson
(2015) tre olika former utav lidande. Dessa är livslidande, sjukdomslidande samt vårdlidande.
Livslidande sker när en människa plötsligt drabbas av sjukdom och ohälsa. Sjukdomslidande står
för det fysiska lidandet som visar sig i form av kroppslig smärta (Eriksson, 2015). Här innefattas
även det psykiska lidandet. Det lidande som kan kopplas samman med en vårdrelaterad infektion
är vårdlidande, detta lidande är kopplat till följd av vård eller brist på vård (Wiklund, 2009).
Vårdlidande kan sammanfattas i fyra kategorier, dessa är; kränkning av patientens värdighet,
fördömelse och straff, maktutövning samt utebliven vård (Eriksson, 2015).
Utebliven vård eller icke vård sker av olika orsaker, ibland omedvetet genom vårdpersonals
oförmåga och brist på kunskap att läsa av en patients behov. Vid andra tillfällen kan det vara slarv
hos vårdpersonal. (Eriksson, 2015). Andra anledningar bakom vårdlidande kan vara bristen på
reflektion samt otillräcklig kunskap om mänskligt lidande inom vården. Eriksson (2015) anser att
om vi medvetet strävar efter god etik i vården, alltså visar kärlek för våra medmänniskor och tar
ansvar för våra handlingar gentemot andra människor, då kan vi ta bort stor del av dagens onödiga
vårdlidande.
Sjuksköterskans ansvar
Enligt International Council of Nurses’ etiska koder, som gäller för sjuksköterskor globalt, är
sjuksköterskans huvudsakliga ansvarsområden: att främja hälsa, motverka sjukdom, återställa
hälsa samt lindra lidande (International Council of Nurses, 2014). De etiska koderna består utav
fyra områden som summerar riktlinjer och etiskt förhållningssätt för professionen. Inom område
tre som heter sjuksköterskan och professionen, har sjuksköterskor ett personligt ansvar att tillämpa
och upprätthålla riktlinjer inom evidensbaserad omvårdnad, forskning, utbildning och ledning.
Sjuksköterskeprofessionen beskrivs också innefatta ett personligt ansvar att upprätthålla ett
kontinuerligt lärande gällande sin yrkeskompetens Sjuksköterska har också ett ansvar att ingripa
på lämpligt sätt när andra utgör ett hot mot någons hälsa, till exempel en kollega eller anhörig till
en patient.
Enligt den svenska patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) är hälso-och sjukvårdspersonalen
skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls och att arbeta för att undvika vårdskador.
I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska beskrivs att sjuksköterskan ska arbeta
patientsäkert och följa det svenska regelverket (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).
Sjuksköterskan ska ha handlingsberedskap och identifiera risker och därmed arbeta förebyggande
mot vårdskador hos patienter. Henneman, Gawlinski och Giuliano (2012) anser att genom uppsikt
och övervakning av patienten i omvårdnadsarbetet kan uppkomsten av vårdskador förebyggas eller
upptäckas. Händelser som hade kunnat eller har medfört vårdskador skall rapporteras av
sjuksköterskan (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017).
Även vårdgivare har ett ansvar för att arbeta förebyggande mot uppkomsten av vårdskador (SFS
2010:659; WHO, 2009a). Hälso-och sjukvårdslagen tar upp att all sjukvård i Sverige skall arbeta
för att förebygga ohälsa (SFS 2017:30, kap.3 2§). Det innebär att vården särskilt ska “1. vara av
god kvalitet med en god hygienisk standard” (SFS 2017:30, kap.3 1§).
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Tidigare forskning
Erasmus, Brug, Daha och Richardus (2010) visar i sin litteraturgenomgång att bristande följsamhet
gällande handhygien är ett universellt problem. Litteraturgenomgången omfattar 96 empiriska
studier varav 65 av dessa gällde intensivvårdsavdelningar. Studierna var publicerade före 2009
och genomförda i höginkomstländer. Litteraturgenomgången har fokuserat på studier genomförda
i sjukhusmiljö eftersom risken för smittspridning är påtaglig högre i dessa miljöer (Erasmus et al.,
2010). Författarna till studien kritiserar de granskade artiklars metoder och brister i rapporteringen
gällande tillvägagångssätt i metoderna. Av de granskade studierna bestod 90 % av observationer.
Forskarna ansåg att det fanns brister i rapporteringen gällande hur observatörer var tränade och
vilka verktyg som användes för att samla in data. Dessutom anser de att det finns en risk att den
observerade blir påverkad enligt den s.k. Hawthorneeffekten. Denna effekt innebär att en
observerad ändrar sitt beteende genom vetskapen om att vara observerad (Erasmus et al,
2010). Forskarna fann att avgörande faktorer för bristande handhygien främst kan hänföras till hög
arbetsbelastning. Bättre följsamhet visades vid smutsigt arbete och tillgång till hygienmaterial
samt att sjuksköterskor hade bättre följsamhet än läkare. Slutsatsen var att bristande följsamhet
med handhygien är ett universellt problem och att det behövs internationella standardiserade
mätmetoder för forskning inom området.
Den kvalitativa forskningen kring följsamhet och handhygien växer (Smiddy, O’Connel och
Creedon (2015). År 2015 publicerades den första kvalitativa litteraturgenomgången på studier
kring hälso och sjukvårdspersonals följsamhet gällande riktlinjer kring handhygien. Litteraturgenomgången bestod av artiklar publicerade mellan år 2000 till 2014, av tjugofem
kvalitetsgranskade artiklar kvarstod tio artiklar i det slutliga urvalet, samtliga från
höginkomstländer. Studierna är genomförda i sjukhusmiljö och datainsamlingen gjordes genom
intervjuer eller fokusgrupper. Kvalitativa metoder kan enligt författarna ge rikare data som på ett
bättre sätt utforskar de problem som hälso- och sjukvårdspersonal upplever som hinder för att följa
gällande riktlinjer för handhygien. Det finns kritik kring hur studierna genomförts bland annat när
det gäller studiernas trovärdighet, överförbarhet och giltighet. Trots att studierna initial innehöll
kvalitativa data gjordes inget närmre utforskande kring varför deltagarna kände som de gjorde
kring utförande och följsamhet kring handhygien. Resultaten från de tio studierna visar att
bristerna till följsamhet finns inom två huvudområden, motiverande faktorer och upplevelser av
arbetsmiljön. Motiverande faktorer handlar om hur hälso- och sjukvårdspersonalen upplever makt
och handlingsförmåga på sin arbetsplats. Upplevelser av arbetsmiljön handlar om bristande
resurser, kunskap och återkoppling på hur följsamheten ser ut samt gällande organisationskultur.
Erasmus et al (2010) och Smiddy el al (2015) kommer till samma slutsatser gällande att det behövs
mer internationell forskning baserade på teoretiska modeller kopplat till beteendefaktorer för att
förstå den komplexitet som ligger bakom låg följsamhet till handhygien.

Problemformulering
Den viktigaste åtgärden för att förebygga VRI och antimikrobiell resistens är genom att tillämpa
god handhygien. Bristande följsamhet är ett globalt problem. Otillfredsställande eller väldigt låga
nivåer av följsamhet kring WHO:s handhygienriktlinjer har rapporterats både från
utvecklingsländer och utvecklade länder. Följsamheten hos hälso- och sjukvårdspersonal har
rapporterats variera från 5 % upp till 89 % med ett genomsnitt på 38,7 %. WHO anser att bättre
följsamhet kring handhygien kan minska vårdrelaterade infektioner som årligen drabbar miljontals
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människor världen över. Ytterligare förebygger god handhygien spridandet av multiresistenta
bakterier, som utgör ett globalt hot mot världshälsan.
Forskningen visar att orsaker bakom låg följsamhet hos hälso- och sjukvårdspersonal är komplexa
och att många olika faktorer påverkar följsamheten. Inom forskningsområdet har studier som
bygger på observationer och självrapportering varit de mest förekommande och det är först på
senare år som kvalitativa studier har börjat genomföras. Avgörande faktorer för bristande
handhygien kan främst hänföras till hög arbetsbelastning men också motiverande faktorer hos
hälso- och sjukvårdspersonal. Kvalitativa studier möjliggör att på ett djupare plan utforska
mänskligt beteende bakom bristande följsamhet kring handhygien. Det finns dock kritik från
litteraturgenomgångar kring hur kvalitativa studier har genomförts, bland annat saknas närmre
utforskande kring varför deltagarna kände som de gjorde kring utförande och följsamhet. Det
finns därför ett behov av att sammanställa kvalitativ forskning som utforskar de hinder som hälsooch sjukvårdspersonal upplever i sitt arbete. Sjuksköterskor har ett omvårdnadsansvar för
patienten och en ledande roll i vårdteamet. Det är därför viktigt att få kunskap om de hinder som
påverkar följsamheten till god handhygien för att kunna bidra i ett förbättringsarbete.

Syfte
Syftet med denna studie är att beskriva hinder för att upprätthålla god handhygien på sjukhus, sett
ur ett globalt perspektiv.

Metod
För detta examensarbete valdes en litteraturbaserad studie. Metoden utgick ifrån Fribergs modell
(2012) att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvalitativ forskning.
Kvalitativa studier lämpar sig väl för att öka förståelsen för människors beteenden, upplevelser
samt erfarenheter (Friberg, 2012). Metoden passar därför denna studies syfte. Metoden innebär val
av ett fenomen som ska studeras, därefter litteratursökning efter vetenskapliga kvalitativa artiklar
som kvalitetsgranskas. Valda artiklar sammanställs och analyseras och ur analysen bildas en ny
helhet som kan öka förståelsen över valt forskningsfenomen (Friberg, 2012). Denna nya helhet
som utgör studiens resultat, kan bidra till ny kunskap samt vägledning för allmänsjuksköterskans
praktiska omvårdnadsarbete i mötet med patienter och annan vårdpersonal (Friberg, 2012).

Litteratursökning
Östlundh (2012) skriver att informationssökningen delas upp i två faser för att få fram relevant
litteratur. Den inledande litteratursökning skapar en grund för sökarbetet. Syftet är att skaffa en
överblick över det aktuella forskningsområdet och hjälp med att ringa in ett lagom avgränsat
område. Vid litteratursökningen användes databaserna Cinahl och PubMed. Cinahl är en
omvårdnadsinriktad databas och PubMed en medicinskt inriktad databas (Polit & Beck, 2008).
Den inledande sökningen gjordes till att börja med på både kvalitativa och kvantitativa
vetenskapliga artiklar med sökord som hand hygiene, control och prevent. Genom att granska
sökorden i de artiklar som framkommit under den inledande informationssökningen fick vi tillgång
till fler alternativa sökord som författarna kunde använda i den egentliga litteratursökningen. I
enlighet med vårt syfte avgränsades den fortsatta litteratursökningen till kvalitativ forskning.
En arbetsplan bör enligt Östlundh (2012) tas fram för att skapa en struktur och ett sätt att
dokumentera tillvägagångssättet under sökprocessens gång. Detta gjordes genom att författarna
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dokumenterade de olika sökningarna, vilken databas som sökts i, vilka datum som sökningarna
gjorts samt vilka sökord som använts och antalet funna artiklar. Efter varje sökning
dokumenterades även vilka artiklar som hittats och granskats.
Under den andra fasen sker den egentliga informationssökningen (Östlundh, 2012). I bilaga I
redovisas vilka sökord och sökkombinationer som användes samt antal sökträffar. Med ämnesord
menas ett ord som i databasen valts ut för att samla flera likvärdiga ord under ett gemensamt sökord
(Östlundh, 2012). I databasen Cinahl betecknas detta ämnesord med [MH] och i PubMed med
[Mesh]. Enligt Östlundh (2012) gör trunkering det möjligt att få fram artiklar med ordets alla olika
böjningar. Ord som följs av * (asterisk) har trunkerats. Sökord som användes översattes från
svenska med hjälp av Nationalencyklopedins engelska ordbok (Nationalencyklopedin, 2018) till
engelska för att ge en bättre bredd i sökningen. Likaså översattes vissa av de funna engelska
sökorden från diverse olika artiklar till svenska för att öka förståelsen i ordens betydelse.
Tre systematiska sökningar av vetenskapliga artiklar gjordes i Cinahl och en i PubMed. I Cinahl
användes sökorden Infection control, Healthcare infection*, Infection prevention, noncompliance,
qualitative*, hand hygiene compliance och (MH” Handwashing). I PubMed användes sökorden
Non compliance, Hand hygiene [Mesh] och Qualitative stud*. Vid sökning efter litteratur behöver
oftast mer än ett sökord användas och om trunkering inte är möjligt behövs oftast mer än ett ord
för att få träff på alla synonymer till ett sökord (Friberg, 2012). I dessa sammanhang kan Boolesk
söklogik används. Det finns olika s.k. sökoperatorer. Enligt Friberg (2012) är operatorn AND
vanligast följ av OR. AND används för att kombinera olika sökord och därigenom få mer precisa
träffar. De gjorda sökningarna kombinerades därför med hjälp av den boolesk sökoperatorn AND
enligt bilaga I. Avgränsningar gjordes även så att endast artiklarna som var skrivna på engelska
och publicerade mellan åren 2008 och 2019 valdes ut. I Cinahl utnyttjades funktionen att välja
enbart artiklar som var Peer Reviewed. När det gäller PubMed saknas denna urvalfunktion men
genom att använda fältsökning på Abstract ökas sannolikheten att få träff på artiklar som är Peer
Reviewed. (Högskolan Väst, bibliotekets hemsida). Detta utnyttjade författarna vid sökningarna.

Urval
För att få ett så överförbart resultat som möjligt måste urvalet svara mot studiens syfte (Polit &
Beck, 2008). Tydliga inklusionskriterier och exklusionskriterier för vad som ska ingå i respektive
inte ingå i urvalet måste också beskrivas bland annat för att liknade resultat ska kunna återupprepas
i senare forskning (Kristensson, 2014).
Inklusionskriterier för studierna var att artiklarna skulle vara kvalitativa och svara på studiens
syfte. Artiklarna skulle inkludera hälso- och sjukvårdspersonal med nära patientkontakt och
studierna skulle avse sjukhusmiljöer. Om artikeln omfattade personalgrupper som ingår i WHO:s
(2010) klassificering av hälso- och sjukvårdspersonal har artikeln tagits med. Artiklarna skulle
vara internationella och vara skrivna på engelska. Exklusionskriterier för studien var artiklar från
öppenvård, långtidsvård andra liknande vårdinrättningar. Artiklar med både kvalitativ och
kvantitativ ansats exkluderades. Även artiklar som omfattade administrativ personal utan
patientkontakt samt volontärer exkluderas. Genom att titta på titlar och ämnesord kan man enligt
Östlundh (2012) få en första överblick för att sedan gå vidare till abstrakten och för att få en kort
sammanfattning av artikelns innehåll. Av de 23 artiklarna som lästes i sin helhet valdes nio ut för
att ingå i studien under förutsättning att de klarade en kvalitetsgranskning. Två artiklar var gjorda
i Australien och en artikel i vardera Storbritannien, Holland, Iran, Vietnam, Egypten, Kanada och
Kina.
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De nio valda artiklarna kvalitetsgranskades därefter. Kvalitetsgranskningen utgår ifrån en modell
utarbetad av Willman, Stoltz & Bahtsevani (2011). En granskningsmall för kvalitativa artiklar
utarbetad av Institutionen för hälsovetenskap på Högskolan Väst användes, se
bilaga II. Artiklarna granskades enligt mallen och tilldelades en granskningspoäng och beroende
på antal poäng tilldelades den en grad, där grad 1 innebär 80 - 100 % möjliga poäng, grad 2
70 – 79 % och grad 3 60 – 69 %. Av de nio kvalitetsgranskade artiklarna uppnådde sex grad 1 och
två grad 2. Artikeln från Kina bedömdes till grad 3 i granskningen och valdes därför bort. Totalt
togs åtta artiklar med för resultatet.

Analys
Enligt Friberg (2012) kan den kvalitativa analysen beskrivas som en rörelse där helheten, det vill
säga de valda artiklarna, sönderdelas för att därigenom hitta aspekter som är av betydelse för syftet.
En ny helhet uppstår när dessa bärande aspekter sammanfogas till en ny beskrivning det vill säga
resultatet av analysen. Analysen gjordes utifrån Fribergs (2012) kvalitativa analys som består av
fem steg. Första steget är att läsa igenom de valda studierna flera gånger för att skapa sig en
helhetsuppfattning kring studiernas resultat. I andra steget identifieras nyckelfynden i respektive
studies resultat. I tredje steget sammanställs de olika studiernas resultat. I fjärde steget identifieras
likheter och skillnader i studiernas resultat och i det femte och sista steget tas en ny beskrivning
fram med grund i de teman eller kategorier växt fram som under analysprocessens gång.
Den kvalitativa analysen genomfördes enligt de fem stegen. Författarna läste först enskilt igenom
de valda artiklarna flera gånger för att skapa sig en helhetsuppfattning kring studiernas resultat. I
steg två identifierade författarna var och en för sig nyckelfynd i artiklarnas resultat med
utgångspunkt i examensarbetets syfte, dvs. hinder för god handhygien. Nyckelfynden skrevs först
ner enskilt av författarna och diskuterades sedan för att se om de uppfattat studierna och dess
resultat på samma sätt. I det tredje steget dokumenterades nyckelfynden var för sig på pappersark
med en siffra som angav vilken artikel fyndet kom ifrån. Totalt blev det 54 pappersark som gav en
överblick över all data. I steg fyra identifierades likheter och skillnader mellan nyckelfynden och
en första grov gruppering i kategorier gjordes. Under hela processen fördes en diskussion mellan
författarna för att inte missa hinder som artiklar tagit upp och för att resonera och komma till
samstämmighet kring kodningen av kategorier. De 54 hindren för upprätthållandet av god
handhygien kategoriserades först till elva kategorier som senare reducerades till sju. När båda
författarna inte längre kunde finna fler kategorier och alternativ till de olika nyckelfynden, delades
de sju kategorierna in under två huvudkategorier och blev subkategorier. Denna kategorisering
användes sedan i det slutgiltiga resultatet.

Resultat
Utifrån de åtta artiklar som använts i detta examensarbete skapade två huvudkategorier som
benämndes Organisationsfaktorer och Individuella faktorer. Utifrån dessa grupperades sju
subkategorier. Dessa var arbetsmiljö, brist på utbildning, infrastruktur, oengagerad ledning,
maktstrukturer, attityder och sociala aspekter, se tabell 1 nedan. Under varje subkategori
presenteras framkomna resultat.
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Tabell 1. Översikt över huvudkategorier och subkategorier
Huvudkategorier

Organisationsfaktorer

Individuella faktorer

Subkategorier
Arbetsmiljö
Brist på utbildning
Infrastruktur
Oengagerad ledning
Maktstrukturer
Attityder
Sociala aspekter

Organisationsfaktorer
Huvudkategorin organisationsfaktorer berör sådant som vårdpersonalen angett som hinder för att
upprätthålla god handhygien och som de upplevde att de ej hade möjlighet att själva förändra.
Personalen ansåg att dessa faktorer låg hos högre instanser som till exempel hos ledningen. Nedan
beskrivs subkategorierna arbetsmiljö, brist på utbildning, infrastruktur, oengagerad ledning och
maktstrukturer.
Arbetsmiljö
En betydande faktor som medförde att det var svårt att följa handhygien på sjukhusen var
personalbrist (Shah, Castro-Sánchez, Charani, Drumright & Holmes, 2015). Detta kunde ses i
omvårdnadssituationer när personal exempelvis skulle hjälpa fysiskt tunga patienter vid
toalettbesök och inte hade möjlighet att släppa patienten för att utföra handhygien (White et al.,
2015). Handhygien ansågs även som tidskrävande att utföra såväl före som efter patientkontakt
och bortprioriterades för att hinna med en större grupp patienter (McLaws, Farahangiz, Palenik &
Askarian, 2015). Liknande kunde även ses då handhygienen inte heller följdes korrekt på grund
av tidsbrist (Jang et al., 2009; Nicol, Watkins, Donovan, Wynaden & Cadwallader, 2009). Hälsooch sjukvårdspersonal angav att de ofta blev avbrutna vid vårdarbete, distraherade eller glömde att
tvätta händerna (Jang et al., 2009; McLaws et al., 2015; Nicol, Watkins, Donovan, Wynaden &
Cadwallader, 2009). Det framkom likaså att handhygien bortprioriterades vid nödsituationer,
glömdes bort eller ansågs att det inte fanns tid för (Jang et al., 2009; McLaws et al., 2015). En
chefssjuksköterska ansåg att sjuksköterskor ej hade tid att följa handhygien, en röntgentekniker
ansåg att denne i sin yrkesroll som tar fyra till fem röntgenbilder per patient inte kan tvätta
händerna mellan tillrättaläggning av patient och fotografering (Jang et al., 2009). Det fanns en
stark uppfattning hos hälso- och sjukvårdspersonalen att arbetsbördan påverkade handhygienens
följsamhet negativt (Jang et al., 2009; Lohiniva et al., 2015; McLaws, et al., 2015; Shah, et al.,
2015; Salmon & McLaws, 2015). Hård arbetsbelastning och tidspress som hinder för bristande
handhygien kunde ses som ett gemensamt hinder oavsett i vilket land som studien var genomförd.
Brist på utbildning
Kunskapsbrist kunde utläsas bland hälso- och sjukvårdspersonalen. Många uttryckte att de inte fått
någon utbildning i utövandet av handhygien och att de därför inte visste hur det skulle utövas samt
följas (McLaws et al., 2015; White et al., 2015). Andra uppgav att de fått utbildning men
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fortfarande saknade kunskap om i vilka sammanhang som handhygien skulle utföras (Nicol et al.,
2009). Okunskapen kunde ses då personal rörde sig mellan patient och material eller redskap (Jang
e. al., 2009; Lohiniva et al., 2015). I en del fall visste personalen inte att de brustit i handhygienen
(Nicol et al., 2009). Samtidigt som de i andra fall inte trodde sig bära på bakterier (White et al.,
2015). En felaktig tilltro till handskars skydd kunde konstateras bland hälso- och sjukvårdspersonal
som ansåg att vid användning av handskar behövde händerna inte tvättas eller desinfekteras innan
eller efter (Jang et al., 2009; Lohiniva et al., 2015; McLaws et al., 2015; Salmon & McLaws, 2015).
Det förekom även uppfattningar bland hälso- och sjukvårdspersonalen att vårdavdelningar som
akutvårdsavdelningar, intensivvårdsavdelningar och neonatalavdelningar krävde noggrannare
följsamhet vad gällde handhygien än andra vårdavdelningar. Liknande uppfattningar kunde även
ses när det gällde infektionskänsliga patientgrupper från hematologen, onkologen och pediatriska
vårdavdelningar (McLaws et al., 2015; Nicol et al., 2009). Personal ansåg inte heller att
handhygien berörde de dagliga rutinerna, som exempelvis vid temperaturmätning och
blodtryckskontroller, och efterföljde därför inte riktlinjerna för handhygien (Jang et al., 2009;
Salmon & McLaws, 2015). En okunskap och misstro kunde även ses hos både läkare samt
sjuksköterskor, där de ifrågasatte huruvida följsamhet av rutiner för handhygien förebygger VRI
och ifrågasatte om det fanns forskning som framlägger det (Jang et al., 2009; Lohiniva et al., 2015;
Salmon & McLaws 2015; White et al., 2015). En del hälso- och sjukvårdspersonal saknade helt
förståelse för varför det var viktigt att utöva handhygien (McLaws et al., 2015). Andra uttryckte
att tvål och vatten var mer effektivt än antiseptisk handdesinfektion och därför endast tvättade
händerna med tvål och vatten (Jang et al., 2009; Salmon & McLaws, 2015). Sjuksköterskor
uttryckte också att känslan av renhet inte infann sig vid användandet av antiseptisk
handdesinfektion och därför endast tvättade händerna med tvål och vatten (Lohiniva et al., 2015).
Oavsett låg- eller höginkomstland sågs kunskapsbrist hos hälso- och sjukvårdspersonalen i olika
utsträckning. I en del fall var det okunskap kring utövandet, i andra fall var det vikten av utövandet
av handhygien.
Infrastruktur
Bristen på resurser som till exempel tvål, handsprit, pappershanddukar och handskar var en stor
bidragande faktor till att handhygien inte efterföljdes (Jang et al., 2009; Lohiniva et al., 2015;
McLaws et al., 2015; Salmon & McLaws 2015; Shah et al., 2015; White et al., 2015). Likaså var
bristen på rinnande rent vatten eller avbruten vattenförsörjning en bidragande faktor som gjorde
det svårt för vårdpersonal att följa rutiner för handhygienen (Lohiniva et al., 2015; Salmon &
McLaws, 2015; White et al., 2015). För få handfat och för långt att gå till närmsta handfat ansågs
också som hinder för hälso- och sjukvårdspersonalen att utföra handhygien (Lohiniva et al., 2015).
Personal ansåg även att vattnet vara alldeles för kallt för handtvättning, vilket resulterade i att
personalen upplevde det som obehagligt att tvätta händerna och därför inte utförde detta (Salmon
& McLaws, 2015). Handfaten var också dåligt planerade med tryckknappar för vattenkranarna
vilket orsakade slöseri med vatten då hälso- och sjukvårdspersonalen ej själv kunde bestämma hur
mycket vatten som portionerades ut (White et al., 2015). Eftersom personalen ansåg att de inte
behövde slösa på allt vatten som kom ut efter ett antal knapptryckningar, valde de istället att ej
tvätta händerna (White et al., 2015). Det fanns en stor samstämmighet, oavsett låg- och
medelinkomstland eller höginkomstland, i att bristen på resurser var ett hinder för följsamhet.
Orsaken bakom bristande resurser kunde skilja sig åt mellan olika länder. I ett höginkomstland
beskrevs att dålig logistik gjorde att till exempel tvål saknades, medan det i ett låginkomstland
hade sin grund i ekonomiska skäl.
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Oengagerad ledning
Hälso- och sjukvårdspersonal uppgav att de upplevde ett ointresse från ledningen för handhygien
och arbetet för infektionskontroll (Jang et al., 2009; McLaws et al., 2015; Nicol et al., 2009;
Salmon & McLaws, 2015). Personal ansåg att de fick för lite synpunkter från ledningen kring
handhygien och att med bättre återkoppling hade de känt en större motivation till att följa
riktlinjerna (Nicol et al., 2009). Det kunde även ses att kartläggning av följsamhet till handhygien
aldrig utfördes på sjukhusen och att detta medförde att personalen inte kände sig motiverade att
efterfölja riktlinjerna för handhygienen (Lohiniva et al., 2015). Likaså kunde ses att investeringar
från ledningen i material och resurser uteblev och att detta medförde att det var svårt för personalen
att upprätthålla god handhygien (McLaws et al., 2015; Shah et al., 2015).
Inom olika yrkesgrupper påvisades också en brist på riktlinjer för specifika situationer vilket i sig
medförde att det var svårt för hälso- och sjukvårdspersonal att upprätthålla god handhygien
(Erasmus e. al., 2009). Riktlinjerna angavs även vara för långa och komplicerade för att kunna
efterföljas i det dagliga arbetet och valdes därför bort i brist på tid (Jang et al., 2009; Salmon &
McLaws, 2015; Shah et al., 2009).
Maktstruktur
Bristen på bra förebilder kunde ses påverka handhygienen negativt (Jang et al., 2009; Lohiniva et
al., 2015; McLaws et al., 2015). Sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter uppgav att det rådde
en kultur på vissa sjukhus att det för läkare var accepterat att avvika från regler samt riktlinjer
kring handhygien (Erasmus et al., 2009). Läkarna ansåg sig generellt inte som förebilder men tog
däremot upp att överläkare ofta brast i handhygienen och att detta i sin tur påverkade följsamheten
för underläkare, medicinstudenter och sjuksköterskor negativt (Jang et al., 2009). Detta i sig
medförde att andra kollegor också brast i följsamheten av handhygien, då kollegor ofta tog efter
mer erfarna kollegor som då blev dåliga förebilder (Erasmus et al., 2009; Jang et al., 2009;
Lohiniva et al., 2015; McLaws et al., 2015; Nicol et al., 2009; Shah et al., 2015).
Det rådde en hierarki på sjukhusen där läkarna inte lyssnade på sjuksköterskorna, vilket i sig
medförde svårigheter att arbeta med följsamhet av handhygien (Shah et al., 2015). Det påvisades
också att det inom yrkesgrupperna förelåg oenigheter kring vem som skulle sköta vad och att detta
påverkade hur handhygienen efterföljdes (Shah et al., 2009). Den dåliga sammanhållningen mellan
yrkesgrupperna ledde till att personalen var rädda för att säga till kollegor, av rädsla för att mista
jobbet eller karriärmöjligheter (Salmon &McLaws, 2015; Shah et al., 2015).

Individuella faktorer
Under huvudkategorin berörs sådant som den enskilda individen bland hälso- och
sjukvårdspersonalen själv kan påverka och råda över vad gäller hinder för handhygien. Nedan går
att läsa om subkategorierna; attityder och sociala aspekter.
Attityder
Hälso- och sjukvårdspersonal påtalade den dåliga följsamheten av handhygienen som att dem
”alltid glömt” (Erasmus et al., 2009; Jang et al., 2009; McLaws et al., 2015; Nicol et al., 2009). En
läkare gav exemplet på att det är individens lathet och ovana som påverkade följsamheten
(McLaws et al., 2015). Det framkom att det fanns en arrogans i relation till riktlinjerna och
personal uttryckte det som att det inte var viktigt eller nödvändigt att följa dem (Jang et al., 2009;
Lohiniva et al., 2015; Shah et al., 2015). Likaså påvisades att hälso- och sjukvårdspersonal litade
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mer till sin egen bedömningsförmåga om när riktlinjerna för handhygien behövde efterföljas eller
ej (Jang et al., 2009; Lohiniva et al., 2015; Salmon & McLaws, 2015). Personalen hade även
inställningen att det inte var deras ansvar att påminna kollegorna om att tvätta händerna (McLaws
et al., 2015). Lägre följsamhet förekom då personal ej upplevde känslan av att vara smutsig eller
att risk för att bli smittad ej förekom (Jang et al., 2009; Lohiniva et al., 2015; Salmon & McLaws,
2015). Liknande synpunkter kunde ses då personal uppgav att de endast utförde handhygien för
att skydda sig själva och sina närstående (Erasmus et al., 2009; Jang et al., 2009; McLaws et al.,
2015; Nicol et al., 2009). Det kunde även ses att patientens socioekonomiska status och renlighet
också påverkade hur pass väl riktlinjerna för handhygien efterföljdes (Lohiniva et al., 2015).
Hos hälso- och sjukvårdspersonalen kunde även ses en inställning i likhet med ”att det drabbar
inte mig” kring risken för att utsättas för smitta då handhygien inte efterföljdes (Nicol et al., 2009).
Detta innefattade i huvudsak infektioner som personalen dagligen stötte på och kunde liknas vid
en ”supermanteori” där de ansåg det osannolikt att de skulle dra på sig någon infektion (Nicol et
al., 2009). När det gällde hygienprodukterna upplevdes dessa lukta illa och på grund av detta
tilltalades inte personalen av att använda dem (Nicol et al., 2009). Andra upplevde att produkterna
var obehagliga och inte snälla mot huden utan irriterade, torkade ut, gav sår och/eller eksem och
därför inte utförde handhygien (Erasmus et al., 2009; Jang et al., 2009; Lohiniva et al., 2015;
McLaws et al., 2015; Salmon och McLaws, 2015; White et al., 2015). Ett annat hinder var att
personalen var allergiska mot hygienprodukterna som fanns på avdelningen och att detta då
hindrade hälso- och sjukvårdspersonalen från att utföra handhygien (Lohiniva et al., 2015;
McLaws et al., 2015). Det förekom ibland även att personalen hade sår på händerna och då uppgav
att det var smärtsamt att använda antiseptiskt desinfektionsmedel och att det därför valdes bort
(Lohiniva et al., 2015).
Sociala aspekter
Hälso-och sjukvårdspersonal uppgav en oro för att patienten skulle bli upprörd eller förolämpad
om handhygien utfördes framför patienten. En rädsla kunde påvisas hos personalen för att sända
fel budskap till patienten om att denne är smutsig eller av lägre status (McLaws et al., 2015;
Salmon &McLaws, 2015; White et al., 2015). Viss personal uppgav att händerna tvättades och
antiseptiska medel användes först då patienten lämnat rummet eftersom det kunde ses som
respektlöst att utöva handhygien under tiden patienten undersöktes (McLaws et al., 2014; Salmon
& McLaws, 2015). Uppfostran från barndomen påverkade också i vissa fall följsamheten av
handhygien (Nicol et al., 2009). Var personalen uppfostrade med att tvätta händerna efterföljdes
handhygienen på vårdavdelningen noggrannare än om de inte var uppfostrade med det.

Diskussion
Metoddiskussion
Som metod för studien valdes en litteraturbaserad studie på kvalitativa vetenskapliga artiklar enligt
Friberg (2012). Enligt Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström (2016) lämpar kvalitativa
studier sig bäst för att förklara beteenden. Detta medförde en större möjlighet att skapa en
förståelse för vilka hinder det fanns för god handhygien och svarade väl mot studiens syfte.
Samtliga studier baserades på fokusgruppsdiskussioner eller djupintervjuer. Genom att ingen
datainsamling gjordes genom observationer eller självrapportering kunde den så kallade
Hawthorneeffekten inte ses. Smiddy et al. (2015) och Erasmus et al. (2010) anser att det behövs
mer internationell forskning baserad på teoretiska modeller anknutna till beteendevetenskap. Detta
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för att förstå beteendet bakom varför inte hälso- och sjukvårdspersonal följer handhygien. I våra
åtta artiklar är det två artiklar som utgår ifrån en teoretisk modell vilket kan ses som en begränsning
gällande förståelsen.
Resultatet baseras på åtta systematiskt framsökta artiklar. Tre av artiklarna hittades i Cinahl och
fem i PubMed. Med sökord som healthcare workers, noncompliance, hand hygine hittades inga
relevanta artiklar i Cinahl. Detta skulle kunna förklaras med att Cinahl är en omvårdnadsdatabas
medan PubMed är en medicinsk databas. Fler artiklar hade förmodligen hittats genom att använda
andra sökord eller med sökningar i andra databaser. Boolesk söklogik är enligt Östlundh (2012)
en förutsättning för ett bra sökresultat. Författarna kunde kanske ha utnyttjat denna teknik bättre.
Författarna ansåg att de hade åstadkommit en teoretisk mättnad och avlutade sökningarna.
Huvudkategorier och subkategorier skapade en ny förståelse för olika hinder för att upprätthålla
god handhygien. Denna litteraturstudie är inte särskilt stor. Backman (2016) skriver dock att
kvalitativa studier inte är kända för att vara särskilt stora, vilket denna studien inte kan ses vara.
Eftersom studien har genomförts med ett globalt perspektiv var det viktigt att hitta en internationell
definition av vilka yrkesgrupper som omfattas av begreppet ”healthcare worker”. I detta
examensarbete har författarna valt att benämna healthcare workers som hälso- och
sjukvårdspersonal. Det har varit en stor utmaning eftersom olika länder har olika definitioner av
”healthcare worker”. Ett kriterium blev därför att inkludera alla hälso- och sjukvårdspersonal med
nära patientkontakt och att de yrkesgrupper som nämndes i artiklarna gick att identifiera enligt
WHO:s (2010) klassificering av hälso- och sjukvårdspersonal. Av de nio studier som
kvalitetsgranskades fick sex grad 1 och två grad 2. Studierna av Erasmus et al. (2009) och Salmon
et al. (2015) uppnådde kravet för grad 2. Detta då det i Erasmus et al. (2009) fall inte förekom
något etiskt resonemang, analysen var otydligt beskriven samt att det var svårt att avgöra om
analysmättnad rådde. I den andra studien av Salmon et al. (2015) saknades teoretisk referensram,
urvalet var inte strategiskt samt att studien inte redovisades i förhållande till teoretisk referensram.
Författarna till examensarbetet valde trots detta att inkludera studierna i resultatet då dem båda
svarade för studiens syfte och innehöll information som ansågs trovärdig och av stor vikt för
examensarbetet. Studien av grad 3 i från Kina hade bland annat otydligt definierade deltagare och
föll därför bort.
Polit och Beck (2012) förklarar att forskningsetik innebär tillämpning av grundläggande etiska
principer för att skydda deltagarna i ett forskningsprojekt. Vidare beskrivs att forskningen ska
bedrivas på ett objektivt sätt, inte förfalska eller förvränga. En central aspekt i kvalitativ forskning
är att det finns etiska överväganden och att deltagarna medverkar frivilligt (The World Medical
Association, 2013). I sju av åtta artiklar finns etiskt godkännande från sjukhus eller universitet.
Den studien som inte redovisade ett etiskt godkännande togs dock ändå med då författarna i övrigt
bedömde studien som relevant. Enligt Östlundh (2012) är de flesta vetenskapliga artiklar skrivna
på engelska. Sökningarna av engelska vetenskapliga artiklar medförde också att flertalet kunde
läsa och förstå de utvalda artiklarna. Samtidigt hade kanske artiklar på andra språk gett ett
annorlunda resultat, dock var författarnas språkkunskaper begränsade.
Kristensson (2014) menar att där den kvantitativa studiens kvalitet bedöms utifrån sin validitet och
reliabilitet, kan kvaliteten i kvalitativa studier bedömas utifrån sin trovärdighet. Trovärdighet kan
enligt Lundman och Hällgren Granheim (2017) bedömas på olika sätt och ett sätt är att bedöma
trovärdigheten utifrån giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet och delaktighet. Giltighet handlar om
det insamlade materialets stabilitet och därmed också om resultatets stabilitet (Kristensson, 2014).
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De utvalda vetenskapliga artiklarna var alla skrivna inom ett tidsspann på elva år, då studien
påbörjades 2018. Trots tidsskillnaden påvisades likvärdiga resultat. Detta kan ses som att det
framkomna resultatet i studien är stabilt och att det finns en giltighet. De valda studiernas resultat
visade att hindren för följsamheten av handhygien under en elvaårsperiod inte har förändrats
nämnvärt.
Tillförlitlighet handlar om enligt Kristensson (2014) om sanningshalten i de resultat som forskarna
beskriver, det vill säga att resultatet kan härledas från den insamlade datan och inte utifrån
förutfattade meningar och egna tolkningar. I studien kunde ses att de valda vetenskapliga artiklarna
svarade mot studiens syfte. De båda författarna analyserade var för sig de vetenskapliga artiklarna
och diskuterade sedan det framkomna resultatet. Detta kunde ses stärka tillförlitligheten i studien,
då båda författarna tolkat och diskuterat resultatet på liknande sätt. De valda vetenskapliga
artiklarna lästes igenom många gånger innan nyckelfynden identifierades och kategoriserades samt
även då resultatet sammanställdes. Detta kan ses stärka tillförlitligheten av studien. Kristensson
(2014) menar också att synliggörandet av analysprocessen stärker trovärdigheten. Författarna har
varit noga med att dokumentera analysarbetet under arbetets gång samt att beskriva hur analysen
gick till. Den tydligt beskrivna analysen utifrån Friberg (2012) analysmodell för kvalitativa studier
bör också ses som att det styrker tillförlitligheten av studien.
Enligt Kristensson (2014) handlar överförbarhet om i vilken utsträckning som en studies resultat
kan vara giltigt i andra situationer. Kristensson menar vidare att det inte handlar om
generaliserbarhet på ett statistiskt giltigt vis som vid kvantitativa studier utan att det är upp till
läsaren att göra en rimlighetsbedömning. Genom att ge läsaren en noggrann beskrivning av
deltagare och det sammanhang de finns i så underlättas rimlighetsbedömningen. I studierna
beskrevs vilka personalgrupper som deltagit, inom vilken typ av vårdenhet de arbetat på och att
samtliga dessa fanns inom sjukhus. Samtliga deltagare hade också nära patientkontakt. Deltagarnas
kön och antal år i yrket redovisades medan ålder bara förekommer i vissa artiklar. Sammantaget
kunde ändå sägas att dessa beskrivningar stärkte överförbarheten.
Ingen svensk artikel ingick i studien men författarna anser att många av studierna visade flera
likheter med Sverige när det gällde brist på personal och arbetsbelastning. Sett till att studien
innefattade sju olika länder, med skilda förutsättningar, ser författarna att det finns en
överförbarhet som gör resultaten giltiga när det gäller Sverige och andra länder i motsvarande
vårdsammanhang. Handhygien är grundläggande för att minska VRI inom alla typer av
vårdinrättningar (SKL, 2017; WHO, 2009a). Studiens resultat kan därför även överföras på andra
vård- och omsorgsverksamheter likt primärvården, äldrevården samt hemsjukvården i Sverige.
Inom barnomsorgen ses även en överförbarhet då god handhygien kan motverka onödig
smittspridning av exempelvis norovirus hos barn, anhöriga samt personal (Center for Disease
Control and Prevention, 2018). Ytterligare ett område där denna studie kan vara aktuell för
överförbarhet är restaurangbranschen, där även god handhygien hos personal är centralt för att
minska matburen smitta. I en observationsstudie av restaurangpersonal av Green et al. (2007) ses
flera likheter med denna studies resultat. Bland annat beskrivs att hög arbetsbörda samt
handskanvändning minskar handhygien hos personalen samt att smutsiga moment ökar utförandet
av handhygien. Ytterligare beskriver studien att det förebyggande arbetet för att förbättra
handhygien inom restaurangbranschen måste vara multidimensionella, vilket även framkommer i
denna studie gällande hälso-och sjukvård. Överförbarheten styrks på så vis genom att studien syfte
och resultat går att använda på andra ställen än sjukhus.
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Lundman och Hällgren Granheim (2017) beskriver delaktighet som hur opartiskt forskaren
förhåller sig till objektet samt till vilken grad forskaren påverkar objektet för undersökningen.
Författarna har under hela skrivprocessen strävat efter att förhålla sig objektiva och genom
ständiga diskussioner försökt att inte förvanska materialet och dra felaktiga slutsatser. Det har
därför varit en fördel att vara två studenter och förhoppningsvis har detta skapat en högre kvalitet
i arbetet.

Resultatdiskussion
Syftet med detta examensarbete var att beskriva hinder för att upprätthålla god handhygien på
sjukhus, sett ur ett globalt perspektiv. Åtta studier analyserades och resultatet sammanställdes
under de två huvudkategorierna organisationsfaktorer och individuella faktorer. Det kan tyckas
enkelt att följa de riktlinjer som finns för handhygien men precis som Erasmus et al (2010) och
Smiddy el al (2015) visar i sina litteraturgenomgångar visar även denna litteraturstudie att
handhygien är ett komplext problem med många olika typer av hinder som på olika sätt vävs in i
varandra. I resultatdiskussionen diskuteras de subkategorierna som författarna bedömer som mest
intressanta. Subkategorierna diskuteras var för sig men också hur de kan tänkas vara kopplade till
varandra. Fem av sju subkategorier i denna litteraturstudie utgjordes av organisationsfaktorer.
Detta tolkar författarna som att orsakerna bakom bristande handhygien hos hälso- och
sjukvårdspersonalen till största delen beror på brister i organisationen.
Organisationsfaktorer
Hälso- och sjukvårdspersonalen angav att återkommande hinder för handhygien är arbetsmiljön
och det gällde oavsett i vilket land som studien genomförts. Personalen identifierade tung
arbetsbörda och personalbrist som centrala orsaker till försämrad handhygienen. Hälso- och
sjukvårdpersonal beskrev att handhygien är tidskrävande och bortprioriteras för att hinna med
arbetet. Hög arbetsbörda, nödsituationer, stress, distraktion samt glömska är faktorer som även
Chassin, Mayer och Nether (2015) bekräftar i sin amerikanska observationsstudie baserat på åtta
sjukhus. En reflektion av detta är att personalbrist leder till hög arbetsbelastning, vilket i sin tur
leder till dålig följsamhet av handhygien och en ökad risk för VRI och nya vårdbehov. Enligt en
rapport av The Joint Commission (2009) är hög arbetsbelastning en vanlig orsak bakom låg
följsamhet. I rapporten beskrivs också att det förekommer uppfattningar om att personalen är lata
och försumliga men att detta är felaktigt då de flesta av hälso- och sjukvårdspersonal vill göra rätt
för sig. En slutsats som dras i rapporten är att det behövs ett engagemang och stöd från ledningen.
International Council of Nurses (2017) beskriver att sjuksköterskor har ett ansvar att ingripa när
risker uppstår mot patientens hälsa. Som sjuksköterska innebär det till exempel en skyldighet att
ingripa eller säga till en kollega som brister i sin handhygien. Baserat på studiens resultat samt
egna erfarenheter inom sjukvården tror vi att fler sjuksköterskor skulle ta ansvar om de kände ett
bättre stöd från ledning och verksamhetschefer. Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) har
både vårdgivare och hälso- och sjukvårdspersonal ett gemensamt ansvar att upprätthålla hög
patientsäkerhet.
De hinder som identifierades i subkategorin oengagerad ledning handlade främst om att hälsooch sjukvårdspersonal upplevde ointresse från ledning gällande handhygien och
infektionskontroll, vilket bland annat visade sig genom att personalen gavs bristfälliga
återkopplingar på genomförda mätningar. Hinder inom denna subkategori fördes fram från
samtliga studier oavsett om det var låg- och medelinkomstland eller höginkomstland. Bernard et
al (2017) menar att vårdmiljöer bör utveckla en organisationskultur, där samarbete genomsyrar
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verksamheten genom lagarbete, förebyggande infektionskontrollarbete, utbildning och feedback
som baserar sig på incidenter och olyckor. I en rapport från OECD skriver Slawomirski, Auraaen
och Klazinga, (2017) att kostnaderna för det förebyggande arbetet mot vårdskador är mycket lägre
än utgifterna för de undvikbara vårdskadorna. Under processen för detta examensarbete har tanken
återkommit många gånger kring hur politiker och vårdledningar ständigt drar ner på hälso- och
sjukvårdspersonal, vårdplatser och städning trots vetskapen om att kostnaderna ökar på annat håll
och bidrar till att patienter och hälso- och sjukvårdspersonal far illa.
Inom subkategorin maktstrukturer identifierades hinder som handlar om att det fanns hierarkier
mellan olika yrkesgrupper som gjorde att vårdpersonal var rädda för att säga till varandra då detta
skulle kunna ge konsekvenser i de professionella relationerna. Erasmus et al. (2010) visade att
sjuksköterskor generellt sätt hade bättre följsamhet än läkare. Även Smiddy et al (2015) påpekar
att detta sedan tidigare är känt inom forskningen. På vissa sjukhus är det accepterat att läkare avvek
från handhygienregler. I den kanadensisk studien av Jang et al. (2009) beskrevs läkare som
förebilder men att de själva inte såg sig som det. Detta fick negativa konsekvenser för följsamheten
hos andra personalgrupper längre ner i hierarkin. I en kvalitativ studie genomförd av Lee (2013)
sågs att studenter och en del sjuksköterskor följde mer erfarna sjuksköterskor och läkare i deras
handhygiens utövande. Detta ser vi som intressanta fynd kopplat till den egna positionen i
hierarkin. Att maktstrukturer än idag finns kvar inom vården gällande kön (kvinnor dominerar
sjuksköterskeyrket) och yrkestillhörighet, visar på att vi fortfarande är kvar i gamla fotspår.
Moberg (2007) beskriver hur sjukhuspionjären Florence Nightingale fick kämpa mot
maktstrukturer inom sjukvården. Bland annat beskrivs hur hon kämpade mot officersläkare i
Krimkriget som vägrade se vikten av grundläggande hygieniska principer. Det känns väldigt
sorgligt att flera studier visar att läkare fortfarande ifrågasätter evidensen för handhygien och att
det finns läkare som anser att de inte behöver lyssna på sjuksköterskor eftersom de står högre upp
i hierarkin. Vi anser att sjukhusorganisationer och läkarförbund borde ha kommit längre i denna
fråga, då det är ett hot mot patientsäkerheten. Nytänkande och samarbete mellan yrkesgrupperna
behövs globalt för att ta internationell sjukvård ur de konservativa ränderna och skapa
gemensamma etiska värderingar där patienten kommer i första rummet. Enligt 4§ i 6 kap. i
patientsäkerhetslagen har all personal inom hälso- och sjukvård en skyldighet att upprätthålla hög
patientsäkerhet och rapportera om vårdskador som har inträffat eller hade kunnat inträffa (SFS
2010:659). Detta innebär att all hälso- och sjukvårdspersonal har en skyldighet att säga till kolleger
och verksamhetschefer när handhygien och vårdhygienen brister för att skydda patienten. Eriksson
(2015) anser att om vi medvetet strävar efter god etik i vården, alltså visar omtanke och kärlek för
våra medmänniskor och tar ansvar för våra handlingar gentemot andra människor, så kan vi ta bort
stor del av dagens onödiga vårdlidande. Omvårdnadsteoretikern Nightingale (1992) likställer
sjuksköterskan ansvar att vara hygienisk i sitt omvårdnadsarbete med att ge rätt medicin till
patienten. Skillnaden mellan dessa anser hon är att förgiftningsprocessen via munnen går snabbare
jämfört med förgiftning via förorenad hud.
Brist på utbildning gällande handhygien sågs i alla analyserade artiklar. Det fanns också en
bristande förståelse inte bara för hur handhygien ska utföras utan också för när och om den skulle
utföras. I den australiensiska studien av Jang et al. (2009) samt i en iransk studie av Lohiniva et al.
(2015) beskrivs att både läkare och sjuksköterskor ifrågasätter evidensen för att tvätta händerna
för att minska smittspridning av VRI. Samma tvivel hittas i en brittisk studie med mixad metod av
Dyson, Lawton, Jackson och Cheater (2011) genomförd med fokusgruppsdiskussioner, intervjuer
och enkäter där en specialistchefsjuksköterska beskriver hur läkarna anser att det inte finns någon
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evidens för att utöva handhygien. Vi tror att det skulle behövas en återkommande utbildning kring
handhygien där betoningen ligger på att utbildningen omsätts till integrerad kunskap med bättre
förståelse för vad bristande hygien kan orsaka. Detta är också ett sätt för sjuksköterskan att
utveckla och fördjupa sin yrkeskompetens enligt svensk sjuksköterskeförenings
kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2017).
Individuella faktorer
Attityder och sociala aspekter berör sådant som den enskild hälso- och sjukvårdpersonalen själv
kan påverka och råda över vad gäller hinder för handhygien. Flera studier beskrev att främsta
anledningen till att utföra handhygien var att skydda sig själva och sina närmaste. Andra attityder
handlade om att inte se sig själv som ansvarig att säga till andra när dessa misskötte handhygienen.
Eriksson (2015) beskriver hur utebliven vård eller icke vård sker av olika orsaker, ibland
omedvetet genom vårdpersonals oförmåga och brist på kunskap att läsa av en patients behov. Vid
andra tillfällen kan det vara slarv eller brist på reflektion hos vårdpersonal. Enligt International
Council of Nurses (2017) etiska koder ligger det i sjuksköterskans ansvar att lindra lidande och
förbygga ohälsa. Enligt svensk patientsäkerhetslag (SFS 2010:659) har all hälso- och
sjukvårdspersonal skyldighet att rapportera när patientsäkerheten hotas. Som blivande
sjuksköterska är det väldigt svårt att förstå att det finns sådana attityder hos hälso- och
sjukvårdpersonal. Om vi medvetet strävar efter god etik i vården, och som Eriksson (2015)
uttrycker det visar kärlek för våra medmänniskor och tar ansvar för våra handlingar gentemot andra
människor, då kan vi ta bort stor del av dagens onödiga vårdlidande.

Slutsatser
Följsamhet av god handhygien är den mest grundläggande åtgärden för att motverka uppkomsten
av VRI. Trots detta visar global forskning att hälso- och sjukvårdspersonal brister i följsamheten.
Studiens resultat påvisar som tidigare forskning att följsamheten kring handhygien är komplext
område där flera orsaker är sammankopplade med varandra. I vår litteraturstudie framkom två
huvudkategorier till hinder för handhygien, dessa var organisatoriska och individuella faktorer.
Brister i arbetsmiljön och utbildning, dålig infrastruktur, negativa maktstrukturer och oengagerad
ledningen spelar en avgörande roll. Individuella faktorer som den enskilda vårdpersonalen själv
kan påverka och råda över handlade om attityder och det sociala samspelet.
Slutsatserna som kan dras från denna studie är de flesta hindren för följsamheten av handhygien
ligger under organisatoriska faktorer. Komplexiteten som rör dessa frågor behöver därför hanteras
med ett helhetsperspektiv. Samarbete mellan ledning och hälso- och sjukvårdspersonal är
grundförutsättning för att kunna åstadkomma en förändring. Båda parter måste arbeta tillsammans
för öka följsamhet kring handhygien och därmed minska vårdrelaterade infektioner. Vi hoppas att
vår litteraturstudie kan ge bidrag till det gemensamma förbättringsarbetet och underlätta för
sjuksköterskan med sitt omvårdnadsansvar att ta en ledande roll i vårdteamet för att nå gemensamt
uppsatta mål.
Sammanfattningsvis anser författarna att hindren för att upprätthålla god handhygien inom vården
är större och mer komplext än vad de vid studiens början hade kunskap om.
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Praktiska implikationer
Hinder för hälso- och sjukvårdpersonal att följa handhygien måste ses i ett helhetsperspektiv. Flera
aspekter måste tas hänsyn till om statistiken gällande bristande följsamhet i handhygien och
vårdrelaterade infektioner ska förbättras. Sjuksköterskan har det grundläggande omvårdsansvaret
för patienten och skall i sin yrkesroll känna sig trygg med att samarbeta och leda arbetsgrupper i
patientarbetet. Studien har gett många konkreta åtgärder som sjuksköterskan tillsammans med
övrig hälso- och sjukvårdspersonal kan ta initiativ till. Hälso- och sjukvårdspersonal måste bli
bättre på att uppmärksamma brister och ta tag i problemen så att de blir lösta. Det är allas ansvar
att bidra i detta arbete. För att lyckas med en förändring måste nya former för kommunikation
mellan olika yrkesgrupper skapas. Hälso- och sjukvårdspersonal behöver stödjas i att våga ta
ansvar även då det finns risk för konflikter. Det är angeläget att se över utbildningen när det gäller
handhygien och undersöka hur utbildning kan omvandlas till integrerad kunskap med bättre
förståelse för vad bristande hygien kan orsaka. Författarna anser att sjukhusvärlden kan ses utifrån
ett mikrosamhälle där olösta samhällsproblem syns tydligt i maktstrukturer och olösta
ledningsfrågor och att ytterst är dessa frågor ledningens ansvar.

Förslag till fortsatt kunskapsutveckling inom sjuksköterskans
kompetensområde
Vi som genomfört detta examensarbete skulle vilja fördjupa våra kunskaper i pedagogik och
beteendepsykologi för att få verktyg för att leda vårdteamet mot bättre följsamhet avseende
handhygien. Vi behöver få träning i att föra samtal och bemöta kollegor i situationer som kan
kännas besvärliga, till exempel när någon brister i att följa hygienrutinerna.
Eftersom vi själva saknade svenska kvalitativa studier kring hinder för att upprätthålla god
handhygien på sjukhus ser vi detta som förslag till framtida forskning. Genom tidigare forskning
är det känt att följsamheten påverkas av arbetsbelastningen som ju varierar under veckan och under
dygnet. Det vore därför ett intressant område att undersöka, till exempel genom en pilotstudie, om
bemanning kan anpassas med hänsyn till de perioder då omvårdnadsarbetet är som mest intensivt,
till exempel under morgonpasset.
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program för att uppnå
långsiktiga förbättringar inom
handhygien har ej varit
framgångsrika.
Syfte var att studera möjliga
avgörande faktorer för
följsamhet kring handhygien
hos hälso- och
sjukvårdspersonal i
sjukhusmiljön.

Kvalitativ studie
med en
innehållsanalys.
Nio fokusgruppsdiskussioner och sju
individuella
intervjuer
Genomfördes med
grund i en
strukturerad
intervjuguide

Fem holländska
sjukhus, varav två
mindre och tre större.
Två av sjukhusen var
universitetssjukhus.
Deltagare var
sjuksköterskor, läkare
och läkarstudent som
jobbade på
akutvårdsavdelningar
eller kirurgavdelningar.
Antal deltagare: 55

Acceptabelt enligt sjukhusets
Grad 2
kultur att exempelvis läkare
avvek ifrån riktlinjer. Studenter
och sjuksköterskor tog efter mer
erfarna kollegor och läkare.
Handhygien var för tidskrävande
och glömdes av eller bortprioriterades vid nödsituation.
Individens inställning till
handhygien påverkade
följsamheten och många
skyddade endast sig själva.

Trots flera program/insatser
för att förbättra handhygienen
så var följsamheten låg. Syftet
var att förstå avgörande
beteendefaktorer för
handhygien för att utveckla
hållbara interventioner för att
främja handhygien på sjukhus.
Då det förelåg ett intresse att
främja WHO:s riktlinjer.

Kvalitativ metod
med en tematisk
analys
Fokusgruppsdiskussioner

Examinerade
sjuksköterskor och
sjuksköterskestudenter
Avdelningar som
ingick var vuxen
intensivvårdsavdelning,
neonatalavdelning samt
kirurgavdelning.
Antal deltagare: 91
kvinnor och 5 män.

Saknar insikt kring fördelarna
med god handhygien. Kopplar
samman en subjektiv känsla av
smutsighet med behovet att
tvätta händerna. Begränsad
kunskap gällande handhygien
samt hygienprodukter. Brist på
förebilder och sociala aspekter i
vårdmiljön sågs som hinder för
att upprätthålla god handhygien.

2009
Holland

Lohiniva, A-L
Bassim, H
Hafez, S
Kamel, E
Ahmed, E
Saeed, T
Talaat, M
2012
Egypten

Kvalitetsgranskning

Grad 1
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Kvalitetsgranskning

Jang, J-H
Wu, S
Kirzner, D
Moore, C
Youssef, G
Tong, A
Lourenco, J
Stewart, R. B
McCreight, L. J
Green, K
McGeer, A

Trots olika multimodala
program för att förbättra
följsamheten kring handhygien
är det svårt att upprätthålla
effektivitet på lång sikt.
För att bättre förstå avgörande
beteendefaktorer kring
handhygien inom det egna
sjukhuset.

Kvalitativ studie
med tematisk analys
17 fokusgruppsdiskussioner

Hälso- och
sjukvårdspersonal på
Sjukhuset Mount Sinai
i Toronto.
Antal deltagare:153
från 15 olika
yrkesgrupper, samtliga
med patientkontakt

Riktlinjerna tar inte det dagliga
arbetet i beaktande och anses
orealistiska eller oviktiga.
Handhygien går att
kompromissas med vid
nödsituation eller
tungarbetsbörda och glöms av.
Brist på kunskap om när och hur
handhygien ska utföras.
Studenter och annan personal
följer mer erfarna kollegor.

Grad 1

Trots riktlinjer och höga
kostnader till följd av
vårdinfektioner förekom låg
grad av följsamhet när det
gäller handhygien världen
över. Saknades studier i Iran
inom området.
Syftet var då att bedöma hälsooch sjukvårdspersonals olika
aspekter kring handhygien i
Iran.

Kvalitativ studie
med tematisk analys
8 fokusgruppsdiskussioner och 6
djupintervjuer med
läkarna

Sjuksköterskor, läkare,
läkarstudenter,
sjuksköterskestudenter
och städpersonal inom
akutvårdsavdelningar
och kirurgavdelningar
från ett privat och ett
offentligt sjukhus.
Antal deltagare: 80

Brist på kunskap om
handhygiens utövande. Tron att
handskar räcker. Tidsbrist och
brist på personal. Brist på
resurser. Oro att patienter blir
förolämpade av att personal
måste tvätta händerna.
Städpersonal såg handhygien
primärt som ett sätt att skydda
sig själva och sin familj.
Ointresse från ledningen.

Grad 1

2009,
Kanada
McLaws, M-L
Farahangiz, S
Palenik, C. J
Askarian, M
2014
Iran
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Kvalitetsgranskning

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

Det förekommer begränsad
förståelse för de välgrundade
faktorerna som påverkar
infektionsförebyggande
beteende.
Syftet var att öka förståelsen
för hälso- och
sjukvårdpersonals praktiska
infektionsförebyggande arbete
i en akutvårdsmiljö.

Kvalitativ studie
med grundad
teorimetod
Semi-strukturerade
intervjuer med hjälp
av intervjuguide
Observationer

Två allmänmedicinska
avdelningar och en
kirurgavdelning på två
universitetssjukhus.
33 sjuksköterskor, 11
läkare, en sjukgymnast
samt en flebotomist.

Brist på kunskap om hur
handhygien ska genomföras i
specifika situationer. Personalen
hade en tro att deras handhygien
var bättre än vad
observationerna visade.
Sociala influenser från
barndomen påverkade
följsamheten. Tron/inställningen
”det händer inte mig” kring
risken att bli smittad
identifierades hos vissa
deltagare. Brist på bra förebilder
och kunskap om handhygien
relaterat till vårdrelaterade
infektioner.

Grad 1

Trots olika insatser för att
förbättra handhygien har
resultatet varit begränsat. Men
det behövs mer kunskap kring
kultur, beteende och
organisationsfaktorer
Att utforska vietnamesisk
hälso- och sjukvårdspersonals
hinder för handhygien

Kvalitativ studie
med tematisk analys
12 fokusgruppsdiskussioner

Sjuksköterskor och
läkare på sex olika
sjukhus i offentlig regi
i Hanoi.
Antal deltagare: 12
fokusgrupper med 8 –
12 deltagare i varje
grupp

Rädsla för att sända fel budskap Grad 2
till patienten och oro för att lukta
alkohol. Patienter påverkade hur
hälso- och sjukvårdpersonal
utövad handhygien. Ledningen
stöttar inte rutiner för
handhygien. Avsaknad av
varmvatten. Brist på
hygienartiklar. Brist på kunskap.
Riktlinjerna är för långa och
svåra att arbeta efter på grund av
för tung arbetsbörda.

2009
Australien

Salmon, S
McLaws, M-L
2015
Vietnam
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Shah, N
Castro-Sánchez, E
Charani, E
Drumright, L. N
A.H. Holmes.

Tidigare försök att förbättra
följsamheten av handhygien
genom olika insatser
berörande kunskap och minne
har gett varierande resultat. Att
förändra genom beteende
inriktade insatser genom att
förstå bakomliggande orsaker.
Studiens syfte var att
identifiera hälso-och
sjukvårdspersonals beteende
när det gäller icke-följsamhet
till vårdhygienrutiner på tre
sätt:
1) Identifiera hur hälso- och
sjukvårdspersonal förklarar sitt
eget och andras beteende
2) Belysa utmanande områden
gällande följsamhet
3) Beskriva arbetsmiljöns
kontext som kan förklara
inkonsekvenser i det praktiska
utövandet

Kvalitativ metod
med en tematisk
analys genom en
induktiv ansats
Semistrukturerade
intervjuer med
intervjuguide.

Tre sjukhus i London
med läkare,
farmaceuter,
sjuksköterskor och
barnmorskor med
regelbunden
patientkontakt.
Antal deltagare: 39

Brist på personal och en tung
arbetssituation. Dålig
sammanhållning i
personalgruppen där kollegor ej
vågar säga till sina
arbetskamrater. Förväntningarna
är olika på kollegor beroende på
yrkesgrupptillhörighet. En del
tror sig stå över riktlinjerna.
Stress och konkurrerande
arbetsuppgifter påverkade
handhygienen negativt.

Grad 1

2015
Storbritannien
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White, K. M
Jimmieson, N. L
Obst, P. L
Graves, N
Barnett, A
Cockshaw, W
Gee, P
Haneman, L
Page, K
Campbell, M
Martin, E
Paterson, D

VRI påverkar patienten
negativt samt bidrar med
ökade sjukvårdskostnader och
förebyggs enklast genom
handhygien.
Sjuksköterskor har den största
patientkontakten och för att
kunna minska VRI är denna
yrkesgrupp viktig att studera.
Syftet var att utforska
sjuksköterskors uppfattning
och tro till utförandet av
handhygien utifrån WHO:s
fem moment.

Kvalitativ studie
med tematisk
innehållsanalys.
Theory of planned
behaviour och
WHO:s fem moment
användes som
ramverk.
Fem fokusgruppsdiskussioner

Tre sjukhus med
deltagare från
akutvårds-,
allmänmedicin- och
allmänkirurgiavdelningar
Sjuksköterskor och
undersköterskor
Antal deltagare: 27
varav 23
sjuksköterskor

Handhygien glöms bort samt
prioriteras ej vid nödsituationer.
Att tvätta händerna anses också
tidskrävande. Tron att patienten
blir/kan bli förolämpad.
Ifrågasätter handhygiens roll i
förebyggandet av vårdrelaterade
infektioner.
Brist på handfat och övriga
resurser. Personalen vill inte
slösa på vatten. Handhygien
produkter skadar, torkar ut och
irriterar huden.

Grad 1

2015
Australien
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