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ABSTRACT 

Background: Hand hygiene is the simplest and most fundamental means to prevent care 

related infections. It is of great importance that the guideline of hand hygiene is followed for 

the patient’s sake. Unfortunately, healthcare workers perform hand hygiene too seldom. If the 

patient comes down with a care related infection, the suffering will increase. The nurse's role 

is therefore to prevent unnecessary suffering for the patient by following recommendations 

for hand hygiene. In order to get a broader understanding of the reasons why the compliance 

of hand hygiene is so low the theory of planned behaviour was used (TPB). This theory 

explains the human behavior.   

 

Aim: The aim of this study was to describe causes of not following recommendations for 

hand hygiene among health care workers.   

 

Method: This literature review was based on quantitative and qualitative scientific articles. 

  

Results: The findings indicated that there were several factors that influence the low 

compliance of hand hygiene recommendations. These were summarized as: workload and 

lack of time, skin irritation, attitudes and motivation, insufficient access to hand hygiene 

products, inappropriate glove use, lack of knowledge and unawareness.  

  

Keywords: Compliance, hand hygiene, nurse, reason, TPB 

Nyckelord: Följsamhet, handhygien, omvårdnad, orsak, TPB.  
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Inledning 

Varje år drabbas tusentals patienter av vårdrelaterade infektioner. Det uppskattas 

att över tio procent av patienterna som vårdades på sjukhus i Sverige under 2008 

hade en vårdrelaterad infektion (Smittskyddsinstitutet, 2009). De direkta 

merkostnaderna för vårdrelaterade infektioner, som uppkommer i form av förlängd 

vårdtid, antas i Sverige överstiga en miljard kronor årligen (Struwe, 2003). Utöver 

detta tillkommer patienternas lidande men också de eventuella dödsfall som 

vårdrelaterade infektioner kan orsaka, vilket inte kan mätas i pengar.  

Trots att det finns studier som visar att handhygien är en av de främsta metoderna 

som finns för att förebygga smittspridning föreligger ändå brister i användningen 

av både handsprit och handskar i sjukhusvården (Socialstyrelsen, 2006). Detta kan 

leda till uppkomst av vårdrelaterade infektioner som utgör ett stort hot mot 

patientens säkerhet.  

Att infektioner sprids och ger upphov till komplikationer inom sjukvården är ingen 

nyhet. Redan Florence Nightingale beskrev renlighetens betydelse och hon kom att 

bli Europas mest framstående expert på sanitära förhållanden och hygien under 

Krimkrigets dagar som varade mellan 1853-1856. Eftersom renligheten var 

undermålig spreds många sjukdomar. Då startade Florence Nightingale ett stort 

rengöringsprojekt och tog sig an det ena problemet efter det andra, varav 

handhygienen var ett av dem. Efter Krimkrigets slut framhävde hon alltid vikten av 

en god hygien (Moberg, 2007). Handhygienens betydelse har det sedan under årens 

lopp forskats allt mer om. Kunskaperna om betydelsen av handhygien har 

utvecklats genom bland annat användning av handsprit och handskar för att 

minimera smittspridning.  

För att i så stor utsträckning som möjligt kunna minimera smittspridning inom 

vården är det viktigt att undersöka varför rutinerna för handhygien följs i så dålig 

utsträckning och därigenom möjliggöra kunskapsspridning.  

Bakgrund 

Handhygien 

Definitionen av handhygien är enligt Center of Disease Control and Prevention 

(2007) att vårdpersonalen utför åtgärder som handtvätt med tvål och vatten och 

desinfektion med ett alkoholbaserat medel. Målet med en god handhygien är enligt 

Socialstyrelsen (2006) att avlägsna samt minska den transienta hudfloran av 

bakterier, vilket innefattar de mikroorganismer som tillfälligt tillförts huden via 

kontakt utifrån. Den residenta hudfloran, som normal förekommer på kroppen, är 

däremot till nytta för kroppen då den bidrar till infektionsförsvaret. Därför 

eftersträvas att denna flora behålls så oskadad som möjligt.     

Både innan och efter en omvårdnadsåtgärd utförs är handtvätt ett utmärkt sätt att 

bryta smittvägar inom sjukvården (Giesecke, 2003). För att på ett mer effektivt sätt 
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minska den transienta hudfloran föreslår Ericson och Ericson (2009) att desinfek-

tera händerna med ett alkoholbaserat medel. Däremot finns det vissa 

mikroorganismer såsom norovirus (till exempel calicivirus), rotavirus samt sporer 

från Clostridium difficile som är motståndskraftiga mot desinfektionsmedel. Därför 

rekommenderas det att handtvätt med tvål och vatten efterföljs av desinfektion. 

Enligt Stordalen (1999) skall sjuksköterskan utföra en noggrann handhygien med 

handtvätt och användning av handskar, samt handdesinfektion. Enligt Ericson och 

Ericson (2009) bör detta ske både före och efter alla aseptiska procedurer såsom 

behandling av sår, injektioner, katetrisering och liknande. 

Handdesinfektionsmedlet innehåller vårdande medel som hindrar huden från att 

torka ut. 

Handskar bör användas vid kontakt med kroppsvätskor och skall bytas mellan 

varje patient samt mellan varje nytt vårdmoment. Efter att handskarna avlägsnats 

bör händerna desinfekteras med handsprit (Ericson & Ericson, 2009).   

Användningen av handskar bidrar också till att drastiskt minska antalet 

mikroorganismer som når huden så att dessa lättare kan avlägsnas vid 

desinfektionen efter att handskarna avlägsnats (Socialstyrelsen, 2006).  

Ur smittskyddssynpunkt handlar handhygien om hur vårdpersonalen skyddar pati-

enten från smittämnen som kan komma från andra patienter, personal, 

omgivningen men också från patientens egen kropp. En annan aspekt är att 

motverka att vårdpersonalen smittas genom sitt arbete. Huvudstrategin för att bryta 

smittvägarna är att vårdpersonalen utför sitt arbete på rätt sätt genom att följa 

riktlinjerna för handhygien (Struwe, 2003). Att försöka undvika smitta vid 

provtagningstillfället är självklart för de flesta. Viktigt för sjuksköterskan att tänka 

på vid blodprovtagningar är att ha en god handhygien och att arbeta så sterilt som 

möjligt när provet väl är taget (Andersson & Ekdahl, 2003). 

Vårdrelaterade infektioner 

Det är först på senare år som den gamla benämningen sjukhusinfektioner har 

ersatts av vårdrelaterade infektioner. Vårdrelaterade infektioner uppkommer som 

en oönskad komplikation av den omvårdnad som ges på sjukhuset samt de 

undersökningar och behandlingar som ges inom övrig sjukvård (Struwe, 2003).  

Vetskapen om hur infektioner sprids och vilka åtgärder som krävs är stor, men 

förekomsten av vårdrelaterade infektioner är ändå relativt hög. Ungefär en tiondel 

av patienterna som hamnar på sjukhus drabbas av denna form av infektion (Ericson 

& Ericson, 2009).  

Enligt Andersson och Ekdahl (2003) är händerna den kanske viktigaste av alla 

smittöverförare. Med händerna har vårdpersonalen en ständig kontakt med 

omgivningen och via dessa kan olika smittämnen överföras. Noggrann handhygien 

är därför grundläggande då åtgärder mot smitta diskuteras, vare sig den syftar till 

att skydda patienten, medpatienter eller vårdaren.  
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Konsekvenser av låg följsamhet till handhygien 

Dåligt utförande av handhygien av vårdpersonalen kan leda till att patienten 

drabbas av en infektion under sjukhusvistelsen (Center of Disease Control and 

Prevention, 2007).  Enligt Ericson och Ericson (2009) behandlas bakteriella 

infektioner med antibiotika. Vissa bakterier kan utveckla resistens genom spontana 

mutationer, vilket innebär att bakteriens DNA förändras och får därmed 

möjligheten till att tolerera en viss typ av antibiotika.  

En vanlig bakterie som patienten kan drabbas av är Staphylococcus aureus. Enligt 

Cars och Kahlmeter (2003) finns det en variant av denna bakterie som är resistent 

mot antibiotikumet Meticillin och som därför har fått beteckningen MRSA (Meti-

cillin Resistent Stafylocockus Aureus). Andra vanliga bakterier som utvecklar resi-

stens mot de flesta typer av antibiotika är vissa stammar av enterokocker som kal-

las för vankomycinresistenta enterokocker (VRE). Ett allvarligare hot än MRSA är 

bakterierna Escherichia coli och Klebsiella som kan förvärva ESBL (Extended 

Spectrum Betalactamase). Detta innebär att bakterierna kan producera enzymet 

betalaktamas som bryter ner antibiotikumet. Faktorer som gynnar utvecklingen av 

dessa bakterier är bland annat hög antibiotikaanvändning, lång sjukhusvistelse, 

frekventa invasiva (inträngande) ingrepp och förekomst av urinkateter (Ericson & 

Ericson, 2009).  

Behandling av de ovan nämnda infektionerna och andra infektioner förlänger 

vårdtiden för patienten, vilket även innebär en ökad risk för ytterligare infektioner 

på grund av att immunförsvaret blir nedsatt (Center of Disease Control and Preven-

tion, 2002). Vårdrelaterade infektioner kan få stor betydelse för patienten genom 

att denne tvingas till långa sjukhusvistelser, som ibland även kan leda till kroniska 

sjukdomstillstånd. Konsekvenserna av dålig handhygien drabbar inte enbart pati-

enten, utan sjukvården belastas också med högre behandlingskostnader (Smitt-

skyddsinstitutet, 2009).  

Ekdahl (2003) menar att det grundläggande etiska kravet är att vårdpersonal inte 

utsätter patienter för risk för skada. Detta negligeras dock då det förekommer en 

bristande handhygien hos vårdpersonalen som därmed orsakar smittspridning. Den 

etiska dimensionen av detta handlande (eller brist på handlande) blir än mer påtag-

lig i och med att de drabbade patienterna får underkasta sig inskränkningar i sin 

frihet på grund av risk för vidare smitta. Oavsett om sjuksköterskan misstänker en 

eventuell förekomst av infektion eller inte hos en patient får sjuksköterskan inte 

behandla patienterna olika eller skilja på vårdrutinerna. I stället bör sjuksköterskan 

hålla sig till ett mer generellt arbetssätt som bryter de viktigaste smittvägarna, vil-

ket kan ske genom att basala hygienrutiner tillämpas vid allt vårdarbete (Struwe, 

2003). Med enkla medel som att vårdpersonalen använder sig av handtvätt, 

handsprit och handskar kan det förhindras att vårdrelaterade infektioner sprids. 

Den främsta förutsättningen är därför naturligtvis att detta genomförs och på ett 

korrekt sätt. Om vårdpersonalen alltid utför basala hygienrutiner på ett riktigt sätt 

innebär detta att de har en god följsamhet (Ericson & Ericson, 2009). 
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Sjuksköterskans ansvarsområde 

I Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien inom hälso- och sjukvården fastslås 

att basala hygienrutiner bör tillämpas överallt där vård och omsorg bedrivs (§ 1 i 

SOSFS 2007:19). Det som främst behövs är att utöva de teoretiska kunskaperna i 

praktiken gällande basala hygienrutiner, vilket inkluderar handdesinfektion, 

handskar, arbetskläder, stänkskydd och munskydd. Handdesinfektion bör ske både 

före och efter orent arbete, även om handskar används. Handskar används främst 

vid kontakt med kroppsvätskor såsom urin, blod, slemhinnor och sårsekret 

(Ericson & Ericson, 2009). Enligt Socialstyrelsen (2006) är det olämpligt ur hygie-

nisk synpunkt att bära ringar inom vårdarbetet. Detta beror på att desinfektion av 

händerna då försvåras och antalet mikroorganismer på händerna ökar eftersom de 

bakterier som ansamlas under ringarna inte effektivt kan elimineras. Vårdperso-

nalen bör även ha kortklippta naglar då det anhopas en mängd bakterier under 

dessa, som bidrar till smittspridning. 

Sjuksköterskan är skyldig att inhämta nya kunskaper gällande handhygien samt 

kontinuerligt hålla sig informerad och följa Socialstyrelsens riktlinjer. En annan 

uppgift är att informera patienter och deras anhöriga om handhygienens betydelse 

(Center of Disease Control and Prevention, 2008). Även kunskap om smittämnen 

och smittvägar är betydelsefulla för sjuksköterskan att inhämta för att motverka 

uppkomsten av vårdrelaterade infektioner (Iwarson & Struwe, 2007). Enligt 

Smittskyddslagen har den enskilde en skyldighet att förebygga smittspridning samt 

att denne skall genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka 

till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar (2:a kap., § 1 i SFS 

2004:168). Av denna anledning är det betydelsefullt att sjuksköterskan inser sin 

roll som potentiell smittspridare. 

Teoretiska utgångspunkter 

Vårdrelaterade infektioner kan leda till negativa konsekvenser i form av lidande för 

patienten, längre vårdtid samt sjukskrivning (Ericson & Ericson, 2009). Enligt 

Travelbee (2006) är lidandet ofta förknippat med individens sjukdom. Lidandet 

kan resultera i förlust av den kroppsliga, andliga och emotionella integriteten. 

Travelbee (2006) beskriver också att lidandet har olika grader, allt från ett 

övergående fysiskt eller emotionellt obehag till ett extremt lidande. Detta kan 

sedan övergå till en uppgivenhet och likgiltighet hos individen. Då patienten 

upplever lidande har sjuksköterskan som uppgift att försöka lindra detta samt att 

tillsammans med patienten försöka finna en mening med lidandet om detta är 

möjligt.  

För att få en ökad förståelse för orsakerna till varför följsamheten till riktlinjerna 

för handhygien är så låg används en teori som förklarar det mänskliga beteendet. 

Denna teori kallas för ”Teorin om Planerat Beteende” (TPB), som utvecklades av 

Ajzen (1988). TPB kan förutsäga avsiktliga beteenden eftersom dessa kan 

planeras. Denna teori grundar sig på att det mänskliga beteendet påverkas av tre 

variabler; attityder, normativa uppfattningar och upplevd kontroll. 
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Utifrån teorin om planerat beteende skapades en teoretisk modell (Ajzen, 1988). 

Modellen visas i figur 1. Denna modell illustrerar hur TPB användes för att 

utveckla en förklarande modell för varför inte rutinerna kring handhygien följs. 

Med hjälp av TPB skulle intentionen att utföra ett specifikt beteende vara den 

direkta orsaken till det planerade beteendet. Intentionen påverkas direkt av tre 

variabler: attityder (känslor som påverkar beteendet), subjektiva normer (en 

persons upplevelse av den sociala pressen att utföra eller inte utföra beteendet) och 

personens upplevelse av hinder och resurser (upplevd kontroll över situationen). 

TPB kan bidra till ökad förståelse och möjliggöra identifieringen av bidragande 

orsaker till följsamheten av riktlinjerna för handhygienrutiner.  

 

 

Figur 1.  TPB –modellen, omarbetad utifrån Ajzen (1988). 

PROBLEMFORMULERING 

Trots att det finns forskning som visar att handhygien är en av de främsta 

metoderna som finns för att förebygga spridning av smitta förekommer brister i 

användningen av handsprit, handtvätt och handskar. Vårdpersonal använder inte 

heller alltid handsprit efter användning av handskar. Litteratur visar att dålig 

handhygien kan orsaka vårdrelaterade infektioner som leder till ytterligare behand-

ling för patienten. Detta kan förorsaka större vårdlidande, längre vårdtid, ökad risk 

för dödlighet samt ökade vårdkostnader. De vårdrelaterade infektionerna nedsätter 

patientens allmäntillstånd, vilket utgör en risk för ytterligare infektioner. Detta 

händelseförlopp kan ses som en negativ spiral som sammanfattas i figur 2. Det som 

däremot bör förtydligas är vad det finns för orsaker till att handhygienen inte följs 

på ett optimalt sätt i den praktiska verksamheten.  
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Figur 2. Resultatet av dålig utförd handhygien grundat på denna studies 

bakgrundsbeskrivning.  

Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva orsaker till att vårdpersonal inte följer 

föreskrifter om handhygien. 

Metod 

Denna studie utfördes som en litteraturöversikt. Enligt Segesten (2006) kan 

kunskapsläget inom ett specifikt område kartläggas genom en litteraturöversikt. Då 

forskaren utgår ifrån en redan befintlig teori försöker denne få en förståelse för vad 

som redan är känt inom problemområdet. Polit och Beck (2004) menar att en 

övergripande sökning i litteraturen tillför en grund som den nyuppkomna 

kunskapen sedan baseras på. I kvantitativa studier genomförs denna sökning 

grundligen innan själva studien startas. Att söka efter tidigare studier inom området 

kan vara till nytta främst då andra aspekter på problemet eventuellt kan uppdagas 

som indikerar på att det behövs mer forskning (Polit & Beck, 2004). 
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Litteratursökning 

För att besvara studiens syfte gjordes en litteraturöversikt. Friberg (2006b) anger 

att syftet med en litteraturöversikt är att genom sammanställning och analys av 

tidigare forskningsresultat få kunskap om det tänkta området. Det betyder att 

tidigare forskning söktes inom området kring handhygien samt om vårdrelaterade 

infektioner för att få en uppfattning om vad som redan har blivit beforskat.  

Eftersom det finns viss forskning angående följsamhet av handhygien där både 

kvalitativa och kvantitativa metoder används, gjordes inte någon avgränsning, utan 

båda metoderna analyserades. För att finna relevanta artiklar användes databaserna 

Cinahl och Academic Search Elite som huvudsakliga utgångspunkter. Nyberg 

(2000) anser att det underlättar med en systematisk sökning, vilket innebär att via 

datorn söka artiklar med hjälp av olika sökord eller klassifikationer som den 

aktuella databasen använder. En osystematisk sökning gjordes via biblioteken vid 

Högskolan Väst och Norra Älvsborgs Länssjukhus. Sekundärsökning skedde via 

Google Scholar för att hitta lämpliga artiklar som påträffats i referenslistan hos de 

artiklar som funnits i Cinahl eller Academic Search Elite. Den systematiska och 

sekundära sökningen inkluderade kombinationerna av sökorden och antalet träffar 

(se bilaga I).  

Urval av datamaterial 

Enligt Friberg (2006b) baseras litteraturöversikten på ett systematiskt urval av 

texter som består av forskningsartiklar, vetenskapliga rapporter och annan 

evidensbaserad litteratur. I denna studie användes endast aktuell litteratur i form av 

vetenskapliga artiklar och rapporter för att besvara syftet med studien. Dessa texter 

avgränsades till vårdvetenskap och allmänsjuksköterskans verksamhetsområde. 

Sökningen till denna studie koncentrerades på vetenskapligt granskade artiklar 

publicerade i referee-granskade tidsskrifter, och skrivna på engelska. Sökningarna 

har även begränsats till att inte söka efter artiklar som var äldre än tio år, och 

översiktsartiklar exkluderades. Det första urvalet gjordes utifrån att artiklarnas 

titlar och abstrakt lästes. Nästa steg av urvalet skedde genom granskning av 

artiklarnas metod och resultat i förhållande till denna studies syfte. Friberg (2006b) 

menar att artiklarnas kvalitet bör granskas utifrån om de har med alla delar i 

forskningsprocessen. Forskningsprocessen innefattar bland annat en tydlig 

formulering av problemområde och syfte. Metoden skall vara väl beskriven, 

resultatet skall vara tydlig redovisat samt att det finns förekomst av metod- och 

resultatdiskussion samt etiska resonemang. Litteraturen kvalitetsgranskades och 

analyserades sedan strukturellt varvid de artiklar som inte var relevanta för denna 

studies syfte exkluderades. De artiklar som uppfyllde inklusionskriterierna 

sammanställdes i en tabell och ligger som Bilaga II.  

 

 



 

8 

 

Analys 

Analysarbetet kan beskrivas som bearbetning av tidigare helheter som delas upp i 

mindre delar och som sedan tillsammans bildar en ny helhet (Friberg, 2006a). De 

valda artiklarnas resultat sönderdelades med avsikt att finna bärande aspekter som 

var relevanta för denna studies syfte. 

Enligt Friberg (2006b) är ett vanligt analysförfarande att identifiera övergripande 

områden och därefter söka efter likheter och skillnader inom dessa. Analysen 

skedde genom att återkommande företeelser grupperades under olika teman som 

påbörjades redan från det att den första datan hittats. Artiklarna genomlästes flera 

gånger för att identifiera likheter och skillnader utifrån syftet, och resultatet i varje 

enskild studie bearbetades separat. Friberg (2006b) anger att det bör tas hänsyn till 

att kvalitativa respektive kvantitativa resultat redovisades på olika sätt. I kvantita-

tiva artiklar läggs det fokus på resultat som redovisas i siffror och tabeller, medan 

det i kvalitativa artiklar läggs vikt vid teman och kategorier. Till detta arbete valdes 

därför att belysa de aspekter som var relevanta för denna studies syfte. De 

kvantitativa resultaten har redovisats i form av siffror och tabeller, medan 

kvalitativa resultat redovisats i teman som stärkts med citat. Enligt Friberg (2006b) 

bör de aspekter som berör samma område sorteras under lämpliga rubriker och 

under dessa rubriker refereras till resultatet i olika studier för att ge läsaren en 

förståelse för området.  

För att få en överblick av alla artiklarnas resultat gjordes en sammanställning av 

varje studies resultat som presenteras i en schematisk översikt i bilaga II.     

Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten, alltså tillförlitligheten av en studie, stärks då arbetsgången är klart 

och tydligt beskriven (Polit & Beck, 2004). Detta gjordes i denna litteraturöversikt 

genom att ge en noggrann beskrivning av metoden, som inkluderade sökvägar, 

urval och analys. För att möjliggöra upprepning av studien presenteras sökorden i 

bilaga I. Detta kan anses stärka validiteten genom att läsaren kan se om sökorden 

är relevanta för studiens syfte. 

Med validitet menas att resultatet inte avviker från syftet och att studien inte hand-

lar om någonting annat än det som är ämnat att undersökas (Polit & Beck, 2004). 

Författarna till denna studie ställde hela tiden frågan till datamaterialet vilka 

orsakerna var till varför följsamheten till föreskrifterna om handhygienen är så låg 

för att kunna besvara syftet. 

Etiska överväganden 

Under bearbetningen av datamaterialet gjordes etiska överväganden. Dessa 

innefattar att författarna till denna studie översatte texten från engelska till svenska 

på ett korrekt sätt, samt att referenserna utfördes korrekt. Enligt Forsman (1997) 

har forskaren ansvar för att publiceringen sker korrekt och oförfalskat. I denna 

litteraturöversikt förvanskades inte resultatet i något avseende, med andra ord 
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skedde ingen avsiktlig förändring av artiklarnas innehåll genom tilläggande eller 

borttagande av information.  

Enligt Helsingforsdeklarationen bör forskaren vara väl förtrogen med det aktuella 

området samt att dennes arbete ska generera ny och viktig kunskap (Olsson & Sö-

rensen, 2007). Innan datamaterialet analyserades söktes fakta om handhygien och 

dess betydelse, vilket ökade författarnas förtrogenhet för ämnet.  

Resultat 

Ur analysen av datamaterialet framkom att det finns flera faktorer som medverkar 

till låg följsamhet till handhygienföreskrifter. Dessa sammanfattades i följande 

teman; arbetsbelastning och tidsbrist, hudirritation, attityder och motivation till 

utförande av handhygien, otillräcklig tillgång till handhygiensmaterial, handskar 

och dess användning vid fel tillfällen, okunskap och omedvetenhet. 

Arbetsbelastning och tidsbrist 

Whitby, McLaws och Ross (2006) konstaterade i en studie att tidsbrist är den mest 

betydande faktorn till varför handhygienen utförs i så låg grad. I studien uttryckte 

en av de intervjuade sjuksköterskorna tidsbristen enligt följande:  

―If you are not washing your hands enough it is because you are so 

busy /.../ even experienced staff would do that because they have to 

get their medications out, make beds, get their patients off to show-

ers, etc, and have doctors coming in and giving orders—it‘s just not 

going to happen.‖ (s. 487) 

Orsaken till uppkomsten av tidsbrist var enligt Bahal, Karamchandani, Fraise och 

McLaws (2007) en hög arbetsbelastning. Akyol (2007) rapporterade att 23,25 % av 

vårdpersonalen svarade att de var för upptagna för att utföra handhygien. Whitby 

m.fl. (2006) visade att handtvätt inte utfördes eftersom denna procedur var alltför 

tidskrävande för att vårdpersonalen strikt skulle kunna följa hygienrutinerna.  

 

O´Boyle, Henly och Larson (2001) genomförde observationer av vårdpersonalens 

följsamhet till rekommendationerna för handhygien. Vid hög arbetsbelastning var 

följsamheten till handhygienföreskrifterna låg. Även Eldridge m.fl. (2006) 

rapporterade att 41 % av vårdpersonalen, som svarade på en enkätundersökning, 

angav att de var för upptagna för att utföra handhygienrutiner. Arbetsbelastning 

som orsak fann också Pittet, Mourouga och Perneger (1999), då de rapporterade 

det lägsta värdet på följsamhet, vilket var 36 %, på intensivvårdsavdelningarna. 

Där var nämligen indikationerna för handtvätt betydligt mer frekvent, i genomsnitt 

43.4 tillfällen per timme. Det högsta värdet för följsamhet, 59 %, observerades på 

barnavårdsavdelningarna. Där var samtidigt den genomsnittliga aktiviteten lägre än 

någon annanstans, i genomsnitt 24.4 tillfällen per timme. 

Däremot visade studien av Nicol, Watkins, Donovan, Wynaden och Cadwallader 

(2009), att tidsbrist istället ansågs som en ursäkt till att vårdpersonalen inte utförde 

handhygien. Att vårdpersonalen använde sig av tidsbrist som en ursäkt grundade 
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sig i faktisk tidsbrist som förekom på sjukhusets avdelningar. Att skylla på tidsbrist 

har senare blivit mer som en ”oskriven lag” bland vårdpersonalen och som därför 

tydde på deras attityder gällande handhygien. 

Attityder och motivation 

Vårdpersonalens attityder och motivation till att utföra handhygien framkom tyd-

ligt i en studie av Whitby m.fl. (2006). Handtvätt ansågs ofta först och främst vara 

en åtgärd för att skydda sig själva mot smitta. Enligt Novoa m.fl. (2007) berodde 

följsamheten till handhygienföreskrifter hos vårdpersonalen bland annat på 

individens uppfattning av smittrisken i den aktuella situationen. I studien av Novoa 

m.fl. (2007) framkom att medelmåttig risk för smitta visade sig ge den högsta 

följsamheten till handhygienrutiner (31,8 %). I situationer där det förelåg en högre 

risk utfördes handhygien endast i 14 % av fallen. Handhygienrutiner utfördes 

också oftare efter än före patientkontakt (25,6 % respektive 12,8 %), vilket visade 

att vårdpersonalen utförde handhygienen för att skydda sig själva snarare än att 

skydda patienten från att drabbas av en infektion (Novoa m.fl, 2007). 

I studien av Whitby m.fl. (2006) framkom att innan sjuksköterskan gick in i en 

situation med patientkontakt avgjordes kontaktens ”orenlighetsgrad”. Risken för 

infektion vid kontakt med patienterna bedömde sjuksköterskorna också med hjälp 

av egna kriterier, vilka inkluderade bland annat patienternas diagnos, utseende, 

förekomst av synliga kroppsvätskor och ålder. Utifrån detta gjordes en bedömning 

av patientens allmänna renhet. Det visade sig alltså att handtvätt inte ansågs vara 

nödvändig vid all patientkontakt såsom blodtrycksmätning, medicindelning och 

handhavande av patientens tillhörigheter. Sjuksköterskorna var mer motiverade till 

att utföra handhygien då patienten ansågs som oren. Orenligheten innefattade då 

sjuksköterskans händer var synligt förorenade eller fuktiga. Beröring av intima 

kroppsdelar hos patienten såsom armhålor, könsorgan eller ljumskar ansågs också 

som orena områden. En av informanterna i Whitbys m.fl. (2006) studie uttryckte:  

―If there is anything you can visually see that is ‗dirty,‘ you definitely wash 

your hands then, things like making beds, you‘d probably would not be so in-

clined.‖ (s. 487). 

Vissa typer av fysisk kontakt med patienter gav således ingen motivering till 

utförande av handtvätt. Utövandet av handtvätt berodde alltså på personens val att 

utföra detta eller inte (Whitby m.fl., 2006). 

Ytterligare en studie av Pan m.fl., (2008) visade att följsamheten var högre efter 

kontakt med patienten (35 %) än före (4 %). Även efter utförandet av uppgifter 

såsom såromläggningar och perforation av huden (exempelvis insättande av perifer 

venkateter, injektioner och blodprover) visade en lägre följsamhet till handhy-

gienrutiner. Efter kontakt med patientens hud utförde 66 % av vårdpersonalen 

handhygien, jämfört med före då endast 12 % utförde handhygien.  

Larson, Quiros och Lin (2007) påvisade att utförandet av handhygien berodde på 

vårdpersonalens attityder och motivationer. Vårdpersonalens attityder visade sig 

genom att de inte alltid samtyckte med att handhygienen skulle minimera riskerna 
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för vårdrelaterade infektioner. En del av vårdpersonalen uttryckte att de inte var 

tillräckligt motiverade till att förbättra själva utövandet av riktlinjerna.  

Vårdpersonalens motivation ökar då mer erfaren vårdpersonal agerar som 

förebilder för övrig personal. Detta visade sig ha en positiv effekt då 

vårdpersonalen förbättrade sin följsamhet till handhygiensföreskrifterna (Bhojani 

m.fl., 2008). I studien av Whitby m.fl. (2006) beskriver de intervjuade 

sjuksköterskorna att deras roll är att påverka hur handhygienrutinerna följs hos  

kollegorna. Genom att sjuksköterskorna följer de riktlinjer som finns om 

handhygien ser de sig själva som ansvarstagande.   

Hudirritation 

I en studie av Visscher, Canning, Said, Wickett och Bondurant (2006) gjordes en 

jämförelse mellan vårdpersonalens händer och händerna hos en kontrollgrupp. Det 

framkom att vårdpersonalen hade en högre tendens till torrhet och hudrodnad vid 

frekvent användning av handtvätt och handsprit på alla regioner av händerna i 

förhållande till personerna från kontrollgruppen. Hudens hydrering var betydligt 

lägre hos vårdpersonalen, vilket indikerade på torr hud. Detta innebar att 

hudirritation utgjorde en ytterligare anledning till varför vårdpersonalen inte 

utförde handhygienrutiner. Enligt Eldridge m.fl. (2006) angav 9 % av 

vårdpersonalen att de hade hudproblem efter regelbunden användning av 

handdesinfektionsmedel.    

Akyol (2007) presenterade i sin studie att en av orsakerna till dålig följsamhet, 

enligt sjuksköterskorna var att de upplevde en känsla av fuktiga händer (33,33%) 

trots att de torkat dem. Detta berodde troligen på att de flesta sjuksköterskor tor-

kade händerna med återanvändbara tyghanddukar och inte med pappershanddukar.  

En annan orsak till hudirritation var känsliga händer vilket påverkade följsamheten 

av handhygienrutiner (68,99 %). Handtvätt irriterade och torkade ut huden, vilket 

ledde till sprickor som både sved och ömmade vid ytterligare handdesinfektion 

(Akyol, 2007). Detta angav även Whitby m.fl. (2006), att om sjuksköterskorna 

följde handhygienrutinerna helt och hållet skulle deras hud bli torr och irriterad, 

samt att det därför skulle uppkomma sprickor i huden.  

I Bearmans m.fl. (2007) studie framkom att användning av handskar inte gav 

hudirritation. Där visade det sig att 93 % av vårdpersonalen rapporterade att de inte 

hade hudproblem i form av torrhet och sprickbildningar vid användning av 

handskar. 

Otillräcklig tillgång till handhygienmaterial 

En annan aspekt som förekom i flera studier var otillräcklig eller obekväm tillgång 

till handhygiensmaterial för att utföra handhygien. Whitby m.fl. (2006) 

rapporterade att sjuksköterskorna inte tvättade sina händer vid mindre 

patientkontakt eftersom möjligheten till handtvätt var obekvämt placerad.  

I Akyols (2007) studie svarade 86 % av vårdpersonalen att de hade svårigheter 

med tillgång till tvättställ och desinfektionsmedel för att utföra handhygien. 
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Eldridge m.fl. (2006) rapporterade att 11 % av vårdpersonalen utryckte att 

svåråtkomlig placering av handhygiensmaterial var orsak till den dåliga 

följsamheten till handhygienrutiner och 7 % angav att de inte utförde handhygien 

på grund av att det tagit slut på handdesinfektionsmedel. 

Olämplig handskanvändning 

Studien av Pan m.fl. (2008) visade att det förekom en skillnad gällande 

användningen av handskar mellan de tre avdelningarna som undersöktes; rehab -, 

intensivvårds - och en långtidsbehandlande avdelning. På den sist nämnda 

avdelningen uppvisades den lägsta frekvensen av användning av handskar. 

Handskar användes av 20,8 % av den vårdpersonal som arbetade på dessa tre 

avdelningar. En annan studie visade att 12 % av vårdpersonalen ansåg att 

användning av handskar var opraktiskt (Bearman m.fl., 2007).  

Enligt en undersökning som gjordes av Flores och Pevalin (2006) var över-

användning av handskar en av orsakerna till låg följsamhet av 

handhygiensföreskrifter. Detta innebar att de som använde handskar även använde 

dessa när det inte behövdes. Följsamheten till handhygienrutiner var betydligt 

sämre då handskarna användes på fel sätt. Handskar användes när vårdpersonalen 

hanterade övriga objekt i sjukhusmiljön, pratade i telefon, använde EKG-apparater, 

pratade med patienter och skrev i anteckningsblock. Det observerades även att 

vårdpersonalen använde samma handskar vid fler än ett moment, som exempelvis 

bäddning och vid kontakt med centrala venkatetrar. I alla dessa fall fanns det en 

risk för överföring av mikroorganismer (Flores & Pevalin, 2006).  

O´Boyle m.fl., (2001) rapporterade ett liknande resultat. Observationer visade att 

sjuksköterskor var i kontakt med diverse objekt i sjukhusmiljön med förorenade 

handskar som tidigare användes vid kontakt med patienternas kroppsvätskor. 

Objekten vidrördes sedan av övrig personal utan handskar. Vårdpersonalen var 

omedvetna om att objektet som de kom i kontakt med var kontaminerat. I denna 

studie observerades att vissa ur vårdpersonalen gick från ett förorenat vårdmoment 

till ett rent, utan att byta handskar (O´Boyle m.fl., 2001). I undersökningen av 

Akyol (2007) angav de deltagande sjuksköterskorna att de använde handskar som 

ett substitut för att slippa tvätta sina händer, men också för att skydda sig från 

smitta.  

Okunskap 

Okunskap betraktades som en av de främsta orsakerna till dålig följsamhet till 

handhygienrutiner. Detta visade bland annat Akyols (2007) studie där 7,75 % av 

vårdpersonalen ansåg att de inte behövde utföra handhygien på grund av att de 

använde handskar, vilket tydde på okunskap. 

Eldridge m.fl. (2006) genomförde en studie där vårdpersonalen fick information 

om korrekt utförande av handhygien som baserades på riktlinjerna från Center of 

Disease Control and Prevention. Dessa riktlinjer visades i form av postrar och 

broschyrer. Vårdpersonalen observerades utifrån syftet att ta reda på hur bra 

följsamheten till handhygienrutinerna var på sjukhusavdelningar. Utöver detta fick 
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de även fylla i ett frågeformulär angående hur de själva upplevde sin följsamhet, 

som sedan analyserades av forskarna. Observationerna och enkätundersökningarna 

genomfördes både innan och efter informationen givits.  

Med hjälp av informationen om handhygienens utförande och hur betydelsefullt 

detta är, ökade följsamheten hos vårdpersonalen. Följsamheten bland 

sjuksköterskorna ökade från 53 % till 82 % på intensivvårdsavdelningen (IVA) 

under den period som studien varade. Bland läkare ökade följsamheten från 47 % 

till 77 % och bland övrig vårdpersonal från 39 % till 78 %. Däremot framkom att 

punkterna 1, 3, 5 och 7 (tabell 1) visade något lägre siffror efter given information, 

jämfört med den tidigare enkätundersökningen som utfördes innan information 

gavs. Punkterna 1 och 2 tyder dock på att den bristande interventionen 

(förebyggande eller behandlande åtgärder) snarare berodde på oavsiktlighet 

(Eldridge m.fl, 2006).  

Tabell 1. Åtta orsaker till varför handhygienrutiner inte utförs, enligt en studie av 

Eldridge m.fl. (2006). 

Orsaker till dålig följsamhet till 

handhygienrutiner 

Innan information 

om handhygienens 

utförande 

Efter information 

om handhygienens 

utförande 

1. För upptagna 41 % 33 % 

2. Glömmer att utföra handhygien 26 % 44 % 

3. Obekväm placering av handfat och desin-

fektionsmedel 
11 % 5 % 

4. Hudirritation 9 % 9 % 

5. Slut på handdesinfektionsmedel  7 % 6 % 

6. Osäkerhet över om det finns ett behov av att 

utföra handhygien eller inte 
4 % 4 % 

7. Användning av handskar 3 % 0 % 

8. Akuta situationer 2 % 2 % 

 

I en studie av Nicol m.fl. (2009) ansåg informanterna att utbildning med upprepad 

träning var viktigt både för att forma och upprätthålla adekvata hygieniska vanor. 

Flera informanter menade att deras drivkraft ökade till att förbättra sin följsamhet 

till handhygiensföreskrifter. Detta skedde efter informationsgivning om de 

konsekvenser som kan uppkomma vid låg följsamhet av handhygien. Den mest 

kraftfulla övertygelsen fick de då patienter eller vårdpersonal på arbetsplatsen 

drabbades av kraftig infektionsspridning. Genom detta blev handhygienens 

betydelse mer tydlig för vårdpersonalen, varvid de förbättrade sin följsamhet. En 

sådan upplevelse resulterade i att vårdpersonalen inte längre betraktade 

handhygienen som ett medel att i första hand skydda sig själva, utan istället var det 

viktigare att skydda patienterna. 

Creedon (2006) redovisade i sin studie att bara 56 % av vårdpersonalen på IVA på 

Irland utförde handtvätt enligt riktlinjerna för handhygien. Det genomfördes 

observationer bland vårdpersonalen när det gällde följsamhet till handhygien på 



 

14 

 

IVA. Observationerna utfördes både före och efter genomförandet av ett 

mångfacetterat program om handhygien. Det lämnades ut information i form av 

olika postrar, som hängdes på de platser där sjuksköterskorna främst spenderade 

sin arbetstid. Postrarna innehöll information om handhygienens betydelse, 

konsekvenser av dålig följsamhet, samt metoder för att utföra handhygienen på ett 

korrekt sätt. Observationerna som utfördes visade att efter presentationen av 

postrarna om riktlinjer för handhygien, så ökade följsamheten. Bland 

sjuksköterskorna ökade följsamheten med mer än 30 % (från 56 % till 89 %), hos 

övrig vårdpersonal ökade det med 30 % (från 66 % till 96 %) och hos läkarna 

ökade följsamheten med mer än 20 % (från 31 % till 55 %).  

I en studie av Creedon (2006) framkom att innan en intervention hade endast 79 % 

till 91 % av vårdpersonalen övergripande kunskaper om de riktlinjer som gällde för 

utförandet av handhygien. Efter interventionen hade det skett en ökning där 96 % 

till 100 % identifierade alla riktlinjer korrekt. Analys av studiens data visade att 

kunskaperna ökade kraftigt i förhållande till att vårdpersonalen identifierade 

handhygienen som en nödvändighet vid följande situationer: (a) i början eller 

återupptagning av vård, (b) om vården avbryts, (c) mellan patientkontakter, innan 

genomförande av invasiva procedurer, och (d) efter kontakt med patienten 

och/eller objekt som kan vara kontaminerad. Resultat från den aktuella studien 

visade att ett mångfacetterat interventionellt program gav en positiv inverkan på 

sjukvårdspersonalens följsamhet av handhygienrutiner. Resultatet visade även att 

vårdpersonalens vetskap om riktlinjerna kring handhygienrutinerna förbättrades 

(Creedon, 2006).  

Nicol m.fl (2009) rapporterar i sin studie att kunskap om generella riktlinjer för 

handhygien var hög, men däremot saknades det kunskap då det gällde handhygien 

vid specifika situationer, som exempelvis akuta lägen eller omedvetna handlingar. 

Omedvetenhet 

Det fanns en viss risk gällande omedveten beröring av, exempelvis sitt eget ansikte 

eller objekt i omgivningen, som kunde förorsaka överföring av mikroorganismer. 

Ett exempel framkom i O’Boyles m.fl., (2001) studie. Sjuksköterskor hade låg 

följsamhet då det gällde att tvätta sina händer innan de rörde vid sitt eget ansikte, 

hår, ögon, näsa eller mun med kontaminerade händer (3,4 % av tillfällena). 

Beröring av ansiktet skedde oftast vid problemlösningsdiskussioner och 

grubblande beteenden. För några deltagare verkade dessa rörelser vara upprepade 

gester. Därmed skedde ingen korrekt handhygien eftersom vårdpersonalen inte 

använde handtvätt eller handsprit vare sig innan eller efter beröring av ansiktet.  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

För att få ett bra resultat vid informationssökningen bör både systematiska och 

osystematiska sökningar användas (Östlundh, 2006). Dessa båda metoder användes 

i detta arbete eftersom de kompletterar varandra på ett bra sätt. För att få fram 

lämplig information som återspeglade denna studies syfte krävdes det att dessa 

båda sökvägar tillämpades. Först utfördes den systematiska sökningen i 

databaserna Cinahl och Academic Search Elite, vilket sedan kompletterades med 

den osystematiska sökningen i biblioteket och den sekundära sökningen via 

Google Scholar.   

Via den systematiska sökningen skapas en struktur, vilket underlättar hanteringen 

av den varierade mängd av information (Östlundh, 2006). Sökningarna byggdes 

upp med utgångspunkten att gå från ett brett område till att sedan smalna av till att 

bli mer precist. Exempelvis startades sökningen med ord som ”Hand hygiene” och 

”Compliance” för att sedan övergå till ”Reason” och ”Education” då resultatet 

skulle kompletteras med ytterligare specifik information. Sökningarna startade med 

att endast söka på enskilda ord. Då träffarna blev alldeles för många valdes det att 

sammankoppla ett fåtal ord, samt att göra begränsningar. Detta innebar att antalet 

träffar minimerades till en mer hanterbar mängd.  

För att stärka tillförlitligheten i datainsamlingen gjordes även osystematiska 

sökningar. Detta kompletterade den systematiska delen och framkom utifrån de 

idéer som uppkom ur de funna artiklarna. Därför gjordes planlösa sökningar på 

bibliotekets hyllor för att finna relevant litteratur kring ämnesområdet. 

Det gjordes även en sekundärsökning (en så kallad kedjesökning) genom att göra 

en genomgång av artiklarnas referenslistor där vissa referenser valdes ut och sedan 

söktes upp i Google Scholar och i biblioteket. Denna typ av sökning innebär enligt 

Nyberg (2000) att söka sig bakåt till tidigare källor som andra har använt, vilket 

kan vara användbart då det hittas en källa som väl överensstämmer med det tänkta 

ämnesområdet. Enligt Östlundh (2006) är sekundärsökningarna nödvändiga att 

tillämpa eftersom de fungerar som en länk mellan process och resultat. Om denna 

form av sökning inte genomförs uppstår det en risk att relevant litteratur missas 

och sökprocessen tar därmed längre tid. Att genomföra sekundärsökningar 

underlättar urvalsförfarandet genom att det inte missas användbar litteratur. Vid 

läsning av de funna artiklarnas referenslistor hittades exempelvis teori om planerat 

beteende.   

En litteraturöversikt över området om orsaker till låg följsamhet till 

handhygienrutiner utgör en bra grund för fortsatt empirisk forskning. Det finns en 

stor mängd kvantitativa studier som redogör för att det finns en låg följsamhet till 

handhygienrutiner och dessa ger endast ytlig förståelse för orsakerna till detta 

problem. Därför behöver kvalitativa empiriska undersökningar göras för att ge en 

djupare förståelse.  
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Enligt Friberg (2006c) bör de valda artiklarnas texter spegla det område som 

författarna valt att undersöka. De artiklar som väljs till denna studie återger 

orsakerna till låg följsamhet på ett relativt bra sätt. Däremot saknas det mer 

kvalitativ information kring detta ämne.  

De artiklarna som valdes är alla publicerade inom en period på tio år, där de flesta 

av artiklarna inte är äldre än tre år. Den äldsta artikeln, skriven 1999, samt en 

publicerad 2001, är ändå relevanta för studiens syfte. Där framkommer orsaker till 

låg följsamhet till handhygienrutiner såsom tidsbrist och förklaring av det 

mänskliga beteendet, vilket fortfarande är aktuellt och som beskrivs på likartade 

sätt även i andra artiklar.  

Olsson och Sörensen (2007) menar att det inte räcker med att få en förståelse för 

problematiken och att kunna dra meningsfulla slutsatser, utan författaren bör 

försöka sätta den insamlade datan i ett bredare perspektiv. Artiklarna som valdes 

till denna studie bygger på undersökningar som gjorts i ett flertal länder världen 

över. Därför bör detta beaktas då det är olika kulturer och länderna befinner sig i 

olika utvecklingsstadier. Artiklarna kommer bland annat från Turkiet, USA, 

Storbritannien, Australien, Brasilien, Irland, Spanien, Italien och Schweiz. 

Däremot har ingen artikel som beskriver svenska förhållanden i detta avseende 

återfunnits, vilket ytterligare framhäver nödvändigheten av empiriska studier här 

och att denna fråga bör tas upp inom den svenska vården. Eftersom Socialstyrelsen 

(2006) påpekar att det föreligger brister i användningen av både handsprit och 

handskar inom vården, tyder det på att det ändå gjorts svenska studier.   

Tillförlitligheten i analysförfarandet stärktes genom att båda författarna läste 

igenom artiklarna var för sig och båda gjorde en svensk sammanfattning av. Efteråt 

diskuterades och sammanställdes resultaten från artiklarna till ett gemensamt 

resultat. Enligt Friberg (2006a) bör det skapas en sammanställning av varje studies 

resultat för att få en överblick över det som ska analyseras. Sammanställningen 

underlättade för att formulera den text som utgjorde grunden för de olika teman 

som redovisas i denna studie. Ytterligare hjälp fick författarna genom att använda 

TPB-modellen som gav en ökad förståelse för det mänskliga beteendets betydelse 

vid utförande av handhygien.  

Resultatdiskussion 

Enligt Friberg (2006c) bör endast de mest väsentliga delarna av resultatet diskute-

ras. Resultaten av denna studie visar att de mest betydande orsakerna till den låga 

följsamheten till handhygienrutiner är arbetsbelastning och tidsbrist, attityder och 

motivation och okunskap. Utöver detta diskuteras användandet av TPB modellen. 

Arbetsbelastning och tidsbrist 

De flesta av de studier som använts till detta arbete visar att arbetsbelastning, och 

därav tidsbrist, är en av de främsta orsakerna till en låg följsamhet till 

handhygienföreskrifter. I en studie av Nicol m.fl. (2009) framkommer däremot att 

tidsbristen egentligen är mer en ursäkt för att vårdpersonalen inte utför handhy-

gien. Det går nog inte att dra slutsatsen att detta alltid är fallet när vårdpersonal 

anger tidsbrist som en orsak till låg följsamhet, med det förekommer.  
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Då denna ursäkt blir mer som en rutin inom sjukvården. För att minimera tidsbrist 

som en orsak, samt bryta rutinen föreslås att vårdpersonalen bör se problemet med 

tidsbrist från en annan synvinkel. Detta innebär att den negativa spiralen (figur 2) 

vänds till ett mer positivt händelseförlopp (figur 3). En god handhygien minskar 

risken för vårdrelaterade infektioner, vilket innebär kortare vårdtider för patienten. 

Detta medför mindre lidande för patienten, vilket i sin tur innebär en minskad risk 

för att patienten upplever ett fysiskt och emotionellt obehag (Travelbee, 2006).  

Den kostnadsbesparing som följer genom att vårdtiderna förkortas skulle kunna 

användas till att anlita mer personal. Fler vårdpersonal medför en avlastning och 

minskar därmed tidsbristen som orsakar den låga följsamheten till 

handhygienrutiner.  

 

 

 

Figur 3. Resultaten av en god följsamhet till handhygienföreskrifter. 

Vårdpersonalens attityder samt motivation  

Enligt Center of Disease Control and Prevention (2002) bör handhygien utföras 

både före och efter patientkontakt. Däremot har det framkommit i flera studier att 

handhygien främst utförs efter patientkontakt (Nicol m.fl., 2009; Novoa m.fl., 

2007; Pan m.fl., 2008; Whitby m.fl., 2006). Detta beror antagligen på att 

handhygien betraktades som ett medel för att skydda vårdpersonalen och inte 

patienterna mot smitta. Däremot visar Nicol m.fl (2009) att en infektionsspridning 

på sjukhusavdelningen öppnade vårdpersonalens ögon för betydelsen av 

handhygien. En sådan händelse förbättrade vårdpersonalens följsamhet till 
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handhygienföreskrifter. Detta medförde att de istället ansåg att det var lika viktigt 

att skydda patienten mot smitta som sig själva. I studien av Akyol (2007) 

framkommer även att det finns attityder om att handskar kan användas som ett 

substitut till handtvätt eller annan typ av handdesinfektion. 

Genom att ge information om handhygienens betydelse kan vårdpersonalens 

attityder ändras då de får mer insikt i problematiken om smittöverföring. Detta kan 

i viss mån förbättra vårdpersonalens motivation till att utföra handhygien. Ett annat 

förslag att motivera vårdpersonalen till ökad följsamhet av handhygienrutiner är att 

göra bakterieodlingar. Dessa kan tas från personalens händer, under ringar och 

klockor för att påvisa mängden befintliga bakterier.  

I resultaten framkom även att vårdpersonalens motivation påverkades då mer 

erfaren vårdpersonal agerade som förebilder för övrig personal då det gällde 

handhygien. Därmed hade influensen av förebilder en positiv inverkan på 

följsamheten till handhygienrutinerna (Bhojani m.fl., 2008). Influensen var inte 

endast av positiv karaktär, utan det kan även förekomma ett negativt inflytande 

bland vårdpersonalen. Negativa attityder bland vårdpersonal kan skapa rutiner att 

inte följa handhygienföreskrifter.  

Okunskap 

I studien av Flores och Pevalin (2006) påpekas att överanvändning av handskar 

indikerar på låg följsamhet till övriga hygienrutiner. Detta tyder på att det finns en 

okunskap där vårdpersonalen tror att användning av handskar innebär att de slipper 

utföra övrig handhygien med handtvätt eller handsprit. Enligt Stordalen (1999) är 

det betydelsefullt att alltid utföra handhygien innan användning av handskar samt 

omedelbart efter att de avlägsnats. Handskar utgör inget hundraprocentigt skydd 

mot förorening av händerna. Handskarna kan ha små hål eller skadas under 

användningen. En långvarig användning kan dessutom leda till en tillväxt av 

hudens normala bakterieflora då den varma och fuktiga miljön i handsken utgör 

gynnsamma tillväxtförhållanden. Bakterietillväxt kan även uppkomma vid kortare 

användning av handskar. Det är därför viktigt att utföra handhygien efter 

användning av handskar.  Pittet m.fl (1999) menar att inte byta förorenade 

handskar mellan en omvårdnadsåtgärd och en annan är ett lika stort misstag som 

att inte tvätta händerna alls. 

Flera studier använder sig av interventionella program som syftar till att öka kun-

skapen om handhygien hos vårdpersonalen. Detta har visat sig ge positiva resultat 

på följsamheten i den praktiska verksamheten (Eldridge m.fl., 2006; Creedon, 

2006; Pittet m.fl., 1999; Nicol m.fl., 2009).  

På grund av att okunskapen visar sig vara av stor betydelse för den låga följ-

samheten bör det satsas på mer utbildning gällande handhygien till vårdpersonalen. 

Några studier som tas upp i detta arbete visar att utbildning har en positiv effekt. 

Detta kan ske genom exempelvis korta kurser, broschyrer och postrar. Även om 

det förekommer utbildning angående handhygien i olika utsträckning på vissa 

arbetsplatser inom vården, så bör det upprepas oftare och införas där det inte 

förekommer alls. Däremot påstår Larson m.fl. (2007) att trots att vårdpersonalen 

tar till sig riktlinjerna så är det inte någon garanti för att det sker en förändring i 
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praktiken. Det räcker med andra ord inte med enbart utbildning, utan det bör även 

ske en förändring av negativa attityder.  

Att okunskap visade sig vara en så stor orsak till att handhygienrutinerna inte följs, 

är ett överraskande resultat. Med den utbildning som vårdpersonalen får här i Sve-

rige, bör okunskap inte ha så stor inverkan på följsamheten, som det framkommer i 

resultaten. Eftersom studierna som beskrivs i artiklarna har sina ursprung från ett 

flertal olika länder, dock inte från Sverige, medför detta att det kan förekomma 

skillnader vad gäller kunskapen om handhygienrutiner. Dessa skillnader grundas 

bland annat på landets utvecklingsstadie, ekonomi, kultur och vårdpersonalens 

utbildning och därmed kunskap om handhygien.  

TPB modellen 

Teorin om planerat beteende har bidragit till bättre förståelse för vad som orsakar 

vårdpersonalens agerande gällande utförande av handhygienrutiner. 

Vårdpersonalens beteende påverkas i stor grad av deras intention till att utföra 

handhygien (figur 4). Intentionen i sin tur relateras till följande tre variabler: attity-

der, subjektiva normer och tro på hinder och resurser. Detta styrker vikten av in-

tentionen som den huvudsakliga variabeln i teorin.  

Uppfattningen om att handhygien inte är nödvändig vid all patientkontakt tyder på 

vårdpersonalens attityder. Attityder som en variabel inkluderar även att 

vårdpersonalen skyddar sig själva mot smitta samt att de har otillräcklig motivation 

till följsamhet till handhygienföreskrifter. Även att handskar används vid fler än ett 

moment påvisar vårdpersonalens attityder. Detta tyder även på okunskap, som 

utgör ett hinder till att utföra handhygien enligt föreskrifterna. Därmed kopplas 

faktorn ”användning av samma handskar vid fler än ett moment” till variabeln 

”upplevelse av hinder och resurser”. Denna variabel inkluderar även följande 

faktorer; tidsbrist och arbetsbelastning, hudirritation, omedvetenhet och otillräcklig 

tillgång till handhygiensmaterial. Den sista variabeln är ”subjektiva normer” som 

innebär omgivningens förväntningar.  I detta sammanhang kan influensen av 

arbetskamrater ses som en positiv faktor, där den övriga personalen förväntar sig 

att var och en skall följa handhygienrutinerna.    

TPB har utvecklats för att skapa en förståelse för det mänskliga beteendet. 

Orsakerna till beteendet beror inte endast på de inre motiverande faktorerna, utan 

också på de tillgängliga resurserna (Ajzen, 1988). TPB ökar förståelsen för 

orsakerna till vårdpersonalens beteende då det gäller att utföra handhygienrutiner.   
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Figur 4.  Illustrering av de orsaker som påverkar beteendet till att handhygienföreskrifterna 

följs i så låg utsträckning. Baserad på TPB – modellen, vilken bygger på Ajzens (1988) 

teori.    

Praktiska implikationer och konklusion 

God handhygien är det enklaste och mest grundläggande sättet att förebygga 

vårdrelaterade infektioner. Att riktlinjerna kring handhygien följs är av stor 

betydelse för patienter. Vårdpersonal utför handhygien alltför sällan i anknytning 

till patientkontakter. Genom att sjuksköterskans följer föreskrifterna till 

handhygien minskar risken för att patienten drabbas av en vårdrelaterad infektion. 

Om patienten skulle drabbas av en vårdrelaterad infektion tillkommer ett större 

lidande. Det är sjuksköterskans roll att i den mån det är möjligt förhindra lidande 

genom att följa handhygienföreskrifterna.  

Vårdpersonalen bör veta, men framförallt tro på att handhygien är det viktigaste 

steget för att förhindra infektionsspridning, och därefter följa dessa rutiner för att 

det ska kunna ske ett förhindrande av smittspridning.  

Denna litteraturöversikt ger en insikt i vad som orsakar den låga följsamheten till 

handhygienföreskrifterna. För att förbättra följsamheten bör vårdpersonalens 

attityder och motivationer ändras i förhållande till handhygien. Detta kan ske med 

hjälp av utbildning samt motiverande program.  
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Systematiska sökningar i databaser 

 

Sökord i Cinahl 
Antal  

träffar 

Antal valda  

artiklar 

Hand Hygiene 748  

Compliance 24 734  

Nurs* 437 042  

Hand Hygiene + Compliance + Nurs* + Reason 112  

Hand Hygiene + Compliance + Nurs* + Reason 74  

Hand Hygiene + Compliance + Nurs* + Reason 69 7 

Health Personnel 10 050  

Hand Hygiene + Health Personnel 113  

Compliance + Hand hygiene + Health Personnel 68  

Compliance + Hand hygiene + Health Personnel 31 1 

Glove Use 111  

Glove Use + Compliance + Hand hygiene + Health 

Personnel 
4 1 

Hand hygiene + Education 150  

Hand hygiene + Education + Compliance 70 1 

 

Sökord i Academic Search Elite 
Antal  

träffar 

Antal valda  

artiklar 

Hand Hygiene 1 458  

Compliance 21 056  

Nurs* 91 369  

Hand Hygiene + Compliance + Nurs* + Gloves 29 1 

Hand Hygiene + Compliance + Nurs* 17 3 
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Översikt av valda artiklar 

Författare, år och titel Kvalita-

tiv/kvantitati

v ansats.  

Land 

Syfte Huvudsakligt resultat 

Akyol, A.D. (2007).  

Hand hygiene among 

nurses in Turkey: 

opinions and 

practices. 

Kvantitativ 

 

Turkiet 

 

Att identifiera 

sjuksköterskors 

utövande och 

uppfattningar om 

handtvätt under 

vardaglig pati-

entvård. 

Sjuksköterskor hade dålig kunskap om 

handhygienens betydelse. Majoriteten 

av sjuksköterskorna uppgav att de 

alltid tvättade händerna efter kontakt 

med smittsamma och inte smittsamma 

patienter, efter användning av utrust-

ning och efter kontakt med sjuk-

husmiljön. Det konstaterades att de 

hade behov av att tvätta händerna 

oftare, men att de inte kunde göra 

detta på grund av arbetsbelastning, 

brist på nödvändigt material och hud-

irritation efter frekvent tvätt. 

Bahal, A., 

Karamchandani, D., 

Fraise, A. P. & 

McLaws, M. L. 

(2007).  

Hand hygiene 

compliance: uni-

versally better post-

contact than pre-

contact in healthcare 

workers in the UK 

and Australia. 

Kvantitativ 

 

Storbritannie

n och Aus-

tralien 

Att fastställa 

vårdpersonalens 

mönster av hy-

gienrutiner vid pre- 

och post kontakter 

med patienter på 

vårdavdelningar som 

var likartade i både 

Sydney, Australien, 

och Birmingham, 

Storbritannien. 

Handhygien mellan pre- och 

postkontakt med patienter hos 

vårdpersonal på intensivvårdavdelning 

(IVA) i Sydney skilde sig inte 

signifikant (p = 0,868). Hygienen var 

bättre efter jämfört med före kontakt 

med patienter. I Birmingham var det 

även där sämre med hygienen före 

kontakt med patienter än vad den var 

efter.   

Observationer visade att hand-

hygienen efter användning av 

handskar var låg på båda städernas 

IVA-avdelningar, men den var lite 

bättre i Birmingham.  

Bearman, G. M. L., 

Marra, A. R., Sessler, 

C. N., Smith, W. R., 

Rosato, A., Laplante, 

J. K., Wenzel, R. P. & 

Edmond, M. B. 

(2007). 

A controlled trial of 

universal gloving ver-

sus contact precau-

tions for preventing 

the transmission of 

multidrug-resistant 

Kvantitativ 

 

USA och 

Brasilien 

Att jämföra effektivi-

teten av användning 

av handskar och 

andra försiktig-

hetsåtgärder för att 

kontrollera 

spridningen av 

multiresistenta 

bakterier vid en 

intensivvårdsav-

delning, samt 

mätning av perso-

nalens följsamhet 

Av studiens deltagare var det12 % 

som angav att användning av handskar 

var opraktisk. Däremot rapporterade 

97 % att de hade en bra följsamhet. 

Vissa deltagare (6 %) svarade att 

användning av handskar var viktigare 

än utförande av handhygien när det 

gäller spridning av vårdrelaterade 

infektioner. Hela 93 % svarade att de 

inte hade hudirritation efter 

användning av handskar. 
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Författare, år och titel Kvalita-

tiv/kvantitativ 

ansats.  

Land 

Syfte Huvudsakligt resultat 

Bearman, G. M. L., 

Marra, A. R., Sessler, 

C. N., Smith, W. R., 

Rosato, A., Laplante, 

J. K., Wenzel, R. P. & 

Edmond, M. B. 

(2007). 

A controlled trial of 

universal gloving ver-

sus contact precau-

tions for preventing 

the transmission of 

multidrug-resistant 

organisms. 

Kvantitativ 

 

USA och 

Brasilien 

Att jämföra ef-

fektiviteten av 

användning av 

handskar och andra 

försiktighetsåtgärder 

för att kontrollera 

spridningen av 

multiresistenta 

bakterier vid en 

intensivvårdsav-

delning, samt 

mätning av perso-

nalens följsamhet 

och attityder till 

handskanvändning.   

Av studiens deltagare var det12 % 

som angav att användning av handskar 

var opraktisk. Däremot rapporterade 

97 % att de hade en bra följsamhet. 

Vissa deltagare (6 %) svarade att 

användning av handskar var viktigare 

än utförande av handhygien när det 

gäller spridning av vårdrelaterade 

infektioner. Hela 93 % svarade att de 

inte hade hudirritation efter 

användning av handskar. 

Bhojani, S., D´Costa, 

S. & Gupta. A. 

(2008). Hand hygiene: 

“Simple, inexpensive 

and an effective tool”. 

Kvantitativ 

 

Storbritannien 

Att observera 

följsamheten av 

handhygienriktlinjer 

på barnavdelningen 

på ett allmänt 

sjukhus. 

Resultatet var nedslående vid den 

första dolda observationen men 

förbättrades signifikant efter 

vårdpersonalen meddelats att de var 

observerade angående följsamheten av 

handhygienföreskrifter. Även regel-

bundna påminnelser om utförande av 

handhygien till den vårdpersonal som 

deltog i studien ökade följsamheten. 

Creedon, S. A. (2006). 

Health Care Workers’ 

Hand Decontamina-

tion Practices – An 

Irish Study. 

Kvantitativ 

 

Irland 

Att observera 

vårdpersonalens 

följsamhet av 

handhygienriktlinjer 

på IVA på Irland 

före och efter 

genomförandet av 

en mångfacetterat 

handhygienspro-

gram.  

Resultatet visade på en betydlig 

förändring bland vårdpersonalen efter 

genomförandet av det interventionella 

programmet om handhygien.  Viktiga 

förändringar skedde också bland 

vårdpersonalens attityder, åsikter och 

kunskaper. 

 

organisms. och attityder till 

handskanvändning.   
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Författare, år och titel Kvalita-

tiv/kvantitativ 

ansats.  

Land 

Syfte Huvudsakligt resultat 

Eldridge, N. E., 

Woods, S.S., Bonello, 

R.S., Clutter, K., El-

lingson, L., Harris, 

M.A., Livingston, 

B.K., Bagian, J.P., 

Danko, L.H., 

Dunn,E.J., Parlier, 

R.L., Pederson, C., 

Reiohling, K. J., 

Roselle, G.A. & 

Wright, S.M. (2006). 

Using the Six Sigma 

Process to Implement 

ttie Centers for 

Disease Control and 

Prevention Guideline 

for Hand Hygiene in 

4 Intensive Care 

Units. 

Kvantitativ 

 

USA 

Att använda Six 

Sigma- processen för 

att undersöka hand-

hygienrutiner och att 

öka följsamhet till 

riktlinjerna gällande 

handhygien från 

Centers for Disease 

Control and Preven-

tion (CDC) som 

krävs av Joint Com-

mission on Accredi-

tation of Healthcare 

Organiza- 

tions (JCAHO). 

Den observerade följsamheten till 

handhygienrutinerna ökade från 47 % 

till 80 %. Majoriteten av 

vårdpersonalen använde ett alko-

holbaserat handdesinfektionsmedel 

under 100 patient-dagar på tre 

intensivvårdavdelningar. Följsamheten 

till handhygienföreskrifterna ökade 

markant bland vårdpersonalen. Vid 

självrapporterad följsamhet användes 

tidigare utformade frågeformulär. 

Vårdpersonalen rapporterade en 

ökning av användning av 

alkoholbaserade 

handdesinfektionsmedel, samt en 

ökning av tillfredsställelse med hand-

hygienensprodukter. 

Flores, A. & Pevalin, 

D. J. (2006). 

Healthcare workers' 

compliance with 

glove use and the 

effect of glove use on 

hand hygiene 

compliance. 

Kvantitativ 

 

Storbritannien 

Att undersöka vård-

personalens använd-

ning av handskar ge-

nom observation och 

att utvärdera 

handskan-

vändningens effekt 

på följsamheten av 

handhygienenföreskr

ifter. 

Trots att följsamheten till 

handskanvändning överlag var hög (92 

%), så överanvändes även handskarna. 

Proportionen av överanvändningen var 

42 %. Följsamheten var betydligt 

sämre efter överanvändningen av 

handskar, vilket indikerar att ett fel 

sätt att använda handskar kan vara en 

komponent till den dåliga 

följsamheten av handhygienen. 
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Författare, år och titel Kvalita-

tiv/kvantitativ 

ansats.  

Land 

Syfte Huvudsakligt resultat 

Larson, E. L., Quiros, 

D. & Lin, S. X. 

(2007). 

Dissemination of the 

CDC’s Hand Hygiene 

Guideline and impact 

on infection rates. 

Kvantitativ 

 

USA 

Att utvärdera hur väl 

riktlinjer från CDC 

Hand Hygiene 

Guideline används 

och hur stor följsam-

heten är i den prak-

tiska verksamheten. 

Alla sjukhus som deltog i studien 

ändrade sin policy och procedurer, 

samt började använda de produkter 

som beskrivits i riktlinjerna. En stor 

del av vårdpersonalen (89,8 %) 

svarade anonymt att de kände till rikt-

linjerna. Däremot fanns det inga bevis 

på att ett multidisciplinärt program 

förbättrade följsamheten (44,2 % av 

sjukhusen). Utförandet av hand-

hygienrutiner fortsatte att vara låg 

(medelvärde: 56.6%). Antalet fall av 

blodburna infektioner var betydligt 

lägre vid de sjukhus där följsamheten 

av handhygienriktlinjer var högre. 

Ingen påverkan av införandet av 

riktlinjerna eller följsamheten av 

handhygienrutinerna kunde 

identifieras för övriga vårdrelaterade 

infektioner. Den observerade följ-

samheten av handhygienriktlinjerna 

var troligen övervärderat.  

Nicol, P. W., Watkins, 

R. E., Donovan, R. J., 

Wynaden, D. & Cad-

wallader, H. (2009). 

The power of vivid 

experience in hand 

hygiene compliance. 

Kvalitativ 

 

Australien 

Syftet med denna 

studie var att öka 

förståelsen för vård-

personalens före-

byggande åtgärder 

av infektioner i en 

akutvårdsmiljö. 

 

Teorin som framkom från under-

sökningen var baserad på upptäckten 

av individuella upplevelser, vilka har 

en större betydelse än formell 

utbildning som ger en förståelse för 

beteendet kring utförandet av 

handhygien.  

Novoa, A. M., Pi-

Sunyer, T., Sala, M., 

Molins, E.  & Castells, 

X. (2007). 

Evaluation of hand 

hygiene adherence in 

a tertiary hospital. 

Kvantitativ 

 

Spanien 

Att utvärdera följ-

samheten till hand-

hygienrekommenda-

tioner bland vårds-

personalen på det 

sjukhus där fors-

karna arbetade för att 

identifiera riskfakto-

rer av en sämre följ-

samhet. 

Handhygienen bland vårdpersonalen 

utfördes oftare efter (25,6 %) än före 

patientkontakt (12,8 %). Detta visar att 

vårdpersonalen prioriterar att skydda 

sig själva, framför att skydda patienter 

från infektion. 
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Författare, år och titel Kvalita-

tiv/kvantitativ 

ansats. 

Land 

Syfte Huvudsakligt resultat 

O’Boyle, C.A., Henly, 

S.J., & Larson, E. 

(2001).  

Understanding adher-

ence to hand hygiene 

recommendations: The 

theory of planned be-

havior.  

Kvantitativ 

 

USA 

Att (1) beräkna följ-

samhet till handhygien-

rekommendationer öv-

erlag; (2) beskriva 

relationer mellan vari-

abler utifrån TPB, själv-

rapporterad följsamhet, 

observerad följsamhet, 

och nivå av aktivitet på 

sjuksköterskeenhet; och 

(3) testa den TPB-base-

rade teoretiska modellen 

för att förklara det 

beteende som avgör 

skillnaden mellan det 

självrapporterade och 

observerade handlingar 

bland sjuksköterskor. 

Graden av följsamhet till rekom-

menderade handhygienrutiner var 

70 %. Sambandet mellan själv-

rapporterad och observerad följ-

samhet var däremot låg. TPB-

modellen visade på variabler som 

förutsåg intentionen till handtvätt 

och de intentioner som var relate-

rade till självrapporterad handhy-

gien. Intensiteten av aktiviteten 

på sjuksköterskeenheten hade en 

större betydelse än TPB-modellen 

då det gällde att förutse den ob-

serverade följsamheten av de ut-

förda handhygienrekommenda-

tionerna. 

Pan, A., Dome-nighini, 

F., Signorini,L., Assini, 

R., Catenazzi, P., 

Lorenzotti. S., Patroni, 

A., Carosi, G. & 

Guerrini, G. (2008). 

Adherence to hand 

hygiene in an Italian 

long-term care facility. 

Kvantitaitv 

 

Italien 

Att observera följsamhet 

till handhygi-

enföreskrifter på en 

långtidsvårdsenhet 

(long-term care facility 

= LTCF) i Italien. 

Följsamheten var högre efter 

kontakt med patienten (35 %) än 

före (4 %) och även efter hudper-

forering (66 %) än före (12 %).  

Följsamhet till 

handhygienföreskrifter var låg på 

den italienska långtids-

vårdsenheten (LTCF). Använd-

ningen av handskar var signifi-

kant lägre i LTCF än på andra 

avdelningar (infektion och rehab). 

Pittet, Mourouga & 

Perneger. (1999). 

Compliance with 

Handwashing in a 

Teaching Hospital 

Kvantitativ 

 

Schweiz 

Att identifiera bidra-

gande faktorer till låg 

följsamhet till 

handhygienföreskrifter 

under vanlig patient-

vård. 

 

Resultatet visade på en genom-

snittlig följsamhet på 48 %. 

Sämst följsamhet hade läkarna, 

följt av undersköterskor och övrig 

vårdpersonal. Vårdpersonalen 

följde rekommendationerna för 

handhygien i högre grad på me-

dicinavdelningarna jämfört med 

intensivvårdsavdelningarna under 

de procedurer som hade en högre 

risk för kontamination och då in-

tensiteten av patientvården var 

hög. 
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Författare, år och titel Kvalita-

tiv/kvantitativ 

ansats.  

Land 

Syfte  Huvudsakligt resultat 

Visscher, M., Canning, 

J., Said, D., Wickett, R. 

& Bondurant, P. (2009). 

Effect of hand hygiene 

regimens on skin 

condition in health care 

workers. 

Kvantitativ 

 

USA 

Att utvärdera effekten 

gällande testprodukterna 

och de nuvarande pro-

dukterna som vård-

personalen använder 

samt mätande av hudir-

ritation via en kvantita-

tiv metod.    

Resultaten understryker vikten 

av att erbjuda en viss 

testprodukt för handhygien 

användes för att minimera 

hudirritation. Användning av 

sådana produkter hade bety-

dande effekt på en ökad 

följsamhet. 

Whitby, M., McLaws, 

M.-L. & Ross, M. W. 

(2006). 

Why Healthcare 

Workers Don’t Wash 

Their Hands: A 

Behavioral Explanation. 

Kvalitativ 

 

Australien och 

USA 

Att bestämma vilka 

faktorer som påverkar 

beteendet då det gäller 

sjuksköterskors 

följsamhet till 

handhygienföreskrifter i 

en sjukhusmiljö. 

Handhygien betraktades bland 

vårdpersonalen i första hand 

som ett medel för att skydda 

sig själva mot infektioner. 

Sjuksköterskorna svarade att 

utförande av handhygien var 

omedvetet. Sjuksköterskorna 

hade egna kriterier för att 

utföra handhygien. 

 

 


