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Abstract 

Cross infection is a global health problem. The cost for cross infection increases every year. 

Florence Nightingale focused her attention on preventing cross infections by using good 

hygiene and as a nurse that is one of your more important tasks. Nurses have guidelines for 

how hygiene should be implemented in practice. The aim of this study is to investigate factors 

that influence nurses´ compliance to guidelines regarding hygiene. A literature review was 

used to analyze scientific articles related to the topic.  

The result showed that education increases nurses´ compliance to follow guidelines. 

Furthermore compliance to hand hygiene was higher after contact with the patient then 

before. The result also showed that the nurses were more worried about attracting an infection 

from the patient then giving an infection to the patient. The studies revealed that nurses want 

more education about guidelines and the latest research on the subject. The authors think that 

nurses need more education about hygiene in order to understand the importance of following 

guidelines. Nurses also need time for both reading updated information infection control and 

implementing the hygiene guidelines more frequently in practice. 

Keywords adherence, compliance, cross-infection, guidelines, infection control  
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Inledning 
Vårdrelaterade infektioner (VRI) drabbar många människor runt om i världen. Följderna av 

VRI är att vårdtiderna för patienter förlängs, ger fler vårdtillfällen och en ökad användning av 

antibiotika. Av VRI anses cirka 20-30 % kunna förebyggas genom att hygienrutiner följs 

inom hälso-och sjukvården. Som sjuksköterska är det således viktigt att följa evidensbaserade 

riktlinjer för att förebygga infektioner och minska patienters lidande. 

Författarnas intresse av hygienrutiner vid sårbehandling väcktes under praktik i hälso- och 

sjukvården. Författarna observerade på sin VFU att det förekom brister i vårdhygien. De 

upplevde att sjusköterskorna arbetade olika med aseptiken. Miljön hemma hos patienten 

hindrade ibland sjuksköterskan att upprätthålla aseptiken.  Omläggningsmaterial placerades 

på golvet eller i patientens säng och användning av handsprit och handskar var minimal. 

Därav väcktes ett intresse att närmare studera vad som gör att sjuksköterskor inte följde 

rådande hygienrutiner. I denna studie studeras faktorer som påverkar sjuksköterskans 

följsamhet till riktlinjer gällande hygienrutiner. 

Bakgrund 

Vårdrelaterade infektioner 
År 1980 definierar Socialstyrelsen (2013) av vad som då nämndes sjukhusinfektion. 

Efterhand upptäcktes det att smittspridning sker inom alla vårdformer och begreppet 

sjukhusinfektion blev alltmer betydelselöst. 1998 ändrades benämningen till vårdrelaterad 

infektion (Socialstyrelsen, 2013). Definitionen av VRI infördes i Socialstyrelsens termbank 

2011: 

”en infektion som uppkommer hos person under sluten 

vård eller till följd av åtgärd i form av diagnostik, 

behandling eller omvårdnad inom övrig vård och 

omsorg, eller som personal som arbetar inom vård och 

omsorg ådrar sig till följd av sin yrkesutövning” 

(Socialstyrelsen, 2011). 

VRI delas ofta in i endogena och exogena infektioner (Lundholm, 2006). Endogen infektion 

orsakas av mikroorganismer som patienten själv bär på, medan exogen infektion orsakas av 

mikroorganismer som överförs till patienten från en smittkälla i omgivningen (exogen smitta) 

(Lundholm, 2006). Exogen smitta kan spridas via tre olika sätt; luftburen-, kontakt- och 

droppsmitta. De flesta VRI sprids via direktkontakt, oftast genom händerna från vårdpersonal 

till patienten (Gould, 2010; Tammelin & Hambraeus, 2006). Enligt Sveriges kommuner och 

landsting (SKL) (2012) är de tre vanligaste VRI urinvägsinfektion, infektioner i huden och 

pneumoni. Denna studie kommer fokusera på sjuksköterskans agerande i syfte att förebygga 

risken att patienter smittas via direktkontakt. 

Ett globalt hälsoproblem  
VRI är ett globalt hälsoproblem (Thea, Kermode, Progano, & Sansoni, 2011; Scheithauer & 

Lemmen, 2013). The European Centre for Communicable Disease Control (ECDC) (2013) 

uppskattar att ungefär 4,1 miljoner människor, i Europa, förvärvar en VRI varje år och 37 000 

människor beräknas avlida som en direkt följd av dessa infektioner. Vid 135 000 fall räknas 

VRI som en bidragande faktor till dödsfallen. Patienterna som beräknas utveckla en eller flera 

VRI inom modern hälso- och sjukvård beräknas vara 5 till 10 procent. Enligt ECDC (2013) 
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orsakar VRI mer än 25 miljoner extra vårddagar på europeiska sjukhus. Dessutom ökar 

kostnaden med upp till 14 miljarder Euro (ca.119,5 miljarder svenska kronor) på grund av att 

vårdtiderna förlängs, vårdtillfällena blir allt fler och en ökad antibiotikaresistens. Av VRI 

anses cirka 20-30 % kunna förebyggas genom hygienrutiner (ECDC, 2013). 

Hösten 2012 drabbades 9,0 procent av alla somatiskt sjuka patienter som vårdades på något 

sjukhus i Sverige av en VRI (8,9 procent våren 2012) (SKL, 2013). Två gånger per år (höst 

och vår) medverkar kommuner och landsting vid en punktprevalensmätning (PPM) av VRI 

som koordineras av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Mätningen sker under en dag 

och är en ögonblicksbild av de förhållanden som råder just då (SKL, 2011). Mätningar visar 

att cirka tio procent av landets vårdplatser upptas av patienter med en VRI (Hälso- och 

Sjukvårdsförvaltningen, 2012). Kostnaderna för VRI uppgår till 3,7 miljarder kronor per år i 

Sverige (Centrum för teknik i medicin och hälsa, 2012). Enligt Socialstyrelsen (2011) är 20-

30 % av alla VRI möjliga att undvika om optimalt förebyggande åtgärder vidtas. Patienten 

undviker onödigt lidande och vårdpersonal kan använda sin kompetens till att bota och lindra 

andra åkommor (Socialstyrelsen, 2011). Syftet är att beskriva faktorer som påverkar 

sjuksköterskans följsamhet till riktlinjer angående hygienrutiner.  

Florence Nightingale – en pionjär inom vårdhygien 
Florence Nightingale (1820-1910) var en pionjär i det moderna sjuksköterskeyrket. Engberg 

(1990) beskriver att 1853 bröt Krimkriget ut och Nightingale fick förfrågan om hon kunde åka 

dit för att hjälpa de sårade. Hon rekryterade flera kvinnor som följde med henne. Vid 

ankomsten möttes de av vidriga förhållanden; överbelagda salar, de flesta låg direkt på golvet, 

smutsiga filtar, avföring, urin och blod rann på golvet, råttor och ohyra kröp överallt, männens 

sår var öppna och inte rengjorda. Nightingale och hennes kollegor började städa och vädra 

salarna, de delade ut rena kläder till soldaterna och ordnade med rent vatten och näringsrik 

mat. Patienterna tvättades med kokt varmt vatten, samt hon engagerade lokala hantverkare att 

tillverka sängar och bygga om sjukhuslokalerna (Engberg, 1990).  Nightingale lyckades sänka 

dödligheten vid dessa sjukhus från 42 till två procent genom att förbättra de hygieniska 

förhållandena (Ericson och Ericson, 2009). Nightingale (1859) betonade vikten av personlig 

renlighet, rena sängkläder, rena rum, bra ventilation samt värme. Sjuksköterskor skall hela 

tiden ha detta i åtanke för att förhindra VRI. Vidare beskrev Nightingale (1859) att den mest 

effektiva metoden att tvätta händerna var att hålla händerna över ångande vatten och gnida 

med tvål och tvättsvamp för att få bort smuts och hudrester. Nightingale (1859) ansåg att 

sjuksköterskor bör ha en god kunskap om handhygien för att förebygga smitta. 1860 startade hon 

Florence Nightingale School of Nursing vid St. Thomas Hospital i London och grundade 

härmed den första professionella yrkesbaserade yrkesutbildningen för sjuksköterskor, vilket 

blev ett genombrott för hygienens betydelse (Engberg, 1990). Nightingale (1859) ansåg att 

sjuksköterskan i huvudsak ska arbeta preventivt för att förhindra onödigt lidande för 

patienterna. 

Vårdhygien  
Vårdhygien definieras enligt Socialstyrelsen som den gemensamma benämningen för alla 

typer av åtgärder som utförs för att åstadkomma en god hygienisk standard, genom att bl.a. 

arbeta preventivt för att minska spridningen av VRI. Där har tillämpningen av basala 

hygienrutiner en avgörande roll (Socialstyrelsen, 2013).   

Basala hygienrutiner är den grundläggande åtgärden för att förebygga VRI (Gould, 2010; 

Socialstyrelsen, 2011). Enligt Socialstyrelsens föreskrift från 2007 ska basala hygienrutiner 

tillämpas överallt där vård och omsorg bedrivs (SOSFS 2007:19). Enligt Socialstyrelsen 
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(2007) är föreskrifterna bindande för hälso- och sjukvården, det vill säga, de är rättsregler som 

bestämmer enskildas och myndigheters handlande.  

Föreskriften beskriver hur och när handskar ska användas. Hur händerna ska skötas och hur 

och när handdesinfektion med alkoholbaserat desinfektionsmedel ska användas samt vilka 

klädkoder som gäller (SOSFS 2007:19). 

Enligt Socialstyrelsen (2006) ska handskar användas för att skydda händerna från att bli 

kraftigt förorenade vid exempelvis kontakt med kroppsvätskor som blod, urin, avföring, 

sekret och likvor. Handskens betydelse är att hindra bakterier och virus att nå huden 

(Socialstyrelsen, 2006). 

Med handhygien avses oftast handdesinfektion och ska ibland föregås av handtvätt 

(Smittskyddsinstitutet, 2012; Socialstyrelsen, 2006; WHO, 2009).  

WHO (2009) har i sina riktlinjer identifierat fem tillfällen för god handhygien under 

vårdarbete: före patientkontakt, före rent eller aseptiskt arbete, efter orent arbete och efter 

patientkontakt samt efter kontakt med patientens närmiljö. 

Vårdpersonalens kläder kan överföra en smittdos från patient till patient där risken är cirka 50 

gånger större än den luftburna (Socialstyrelsen, 2006). Arbetsdräkten blir förorenad med 

mikroorganismer vid direktkontakt med patienten eller med förorenade föremål. 

Undersökningar har visat att sjuksköterskan blir mest förorenad på bröst och mage, men även 

axlar och rygg (Socialstyrelsen, 2006). Enligt Socialstyrelsens föreskrifter o basal hygien 

inom hälso- och sjukvården m.m. (SOSFS 2007:19) ska arbetskläderna ha korta ärmar, bytas 

dagligen, eller vid behov oftare. Händerna och underarmarna ska vara fria från armbandsur 

och smycken.  

Sjuksköterskans skyldighet 
Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska är en rekommendation om 

yrkeskunnande, kompetens, erfarenhet och förhållningssätt (Socialstyrelsen, 2005). Enligt 

Kompetensbeskrivningen ska sjuksköterskans arbete bygga på evidensbaserad forskning och 

beprövad erfarenhet samt utföras enligt gällande författningar och riktlinjer. Vidare beskrivs 

det att sjuksköterskan ska arbeta utifrån hygieniska principer och rutiner, främja hälsa och 

förebygga ohälsa, smitta och smittspridning (Socialstyrelsen, 2005). Enligt hälso- och 

sjukvårdslagen (1982:763) skall sjukvården vara organiserad så att vårdhygienisk kompetens 

är säkerställd. Krav på god hygienisk standard skall tillgodoses. Där hälso- och sjukvård 

bedrivs ska det finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att kunna ge 

en god vård. För att färre patienter ska drabbas av en VRI är arbetet med en förbättrad 

vårdhygien en viktig och avgörande faktor (Smittskyddsinstitutet, 2011). 

Följsamhet 
Begreppet följsamhet kan ha olika innebörd beroende på i vilket sammanhang begreppet 

används. Följsamhet kommer från det engelska ordet compliance och översätts av 

Nationalencyklopedin (NE) (2013) med ”medgörlighet, följsamhet, uttryck för hur väl en 

patient följer en ordination”. Ordet adherence är ett annat begrepp på följsamhet som 

härstammar från engelskan. Betydelsen av adherence är ”fasthållande”, ”iakttagande” och 

”anslutning” (Nationalencyklopedin, 2013). I denna studie ligger fokus på sjuksköterskans 

följsamhet gentemot de riktlinjer som finns kring VRI och basala hygienrutiner. Begreppet 

compliance kan härledas, enligt författarna, från patientdefinitionen ”hur väl en patient följer 

en ordination” till ”hur väl sjuksköterskan följer eller är medgörlig till riktlinjer”.  
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Problemformulering  
VRI är ett av de mest omfattande patientsäkerhetsproblemen i hälso- och sjukvården. Hösten 

2012 drabbades nio procent av patienter som vårdades på sjukhus i Sverige av en VRI. Cirka 

tio procent av landets vårdplatser upptas av patienter med en VRI och kostnaderna uppgår till 

3,7 miljarder kronor per år i Sverige. Basala hygienrutiner är den grundläggande åtgärden för 

att förebygga VRI. Sjuksköterskor är skyldiga att följa riktlinjer och författningar. Att arbeta 

preventivt och medvetandegöra vilka faktorer som påverkar sjuksköterskans följsamhet till 

riktlinjer angående hygienrutiner, är angeläget för att minska VRI.  

Syfte 
Syftet är att beskriva faktorer som påverkar sjuksköterskans följsamhet till riktlinjer angående 

hygienrutiner.  

Metod 
För att skapa en översikt över tidigare kunskaper kring området valdes Fribergs 

litteraturöversikt (Friberg, 2006). Metoden baseras på ett systematiskt val av studier där både 

kvalitativa och kvantitativa studier ingår. Översiktens första steg är att anlägga ett 

helikopterperspektiv över området, för att få en övergripande beskrivning av vad som 

publicerats. Andra steget är att avgränsa sig till ett urval av studier samt att granska studiernas 

kvalitet (Friberg, 2006). 

Datainsamling 
Litteratursökning - Systematisk sökning 

Enligt Östlundh (2006) innebär en systematisk sökning att skapa en struktur för att kunna 

hantera den mängd av olika slags information och källor som finns tillgängliga. En 

systematisk sökning utförs genom att tillvägagångssättet dokumenteras kontinuerligt och 

genom att använda olika söktekniska möjligheter i de databaser som används kan sökningen 

underlättas (Östlundh, 2006). 

Databaserna som valdes till studien var Cinahl som är en referensdatabas inom omvårdnad 

samt PubMed/Medline som är en medicinsk databas. Syftet var att beskriva faktorer som 

påverkade sjuksköterskans följsamhet till riktlinjer angående hygienrutiner. Sökorden som 

valdes översattes till engelska. MH ”cross infection”, prevent*, nurs* användes som 

grundbegrepp och kombinerades med uniform*, glov*, evidence*, knowledge*, qualitative, 

compliance*, guideline adherence. En brist på kvalitativa studier upptäcktes och en ny 

sökning med kombinationen wound infection, nurse experience, aseptic technique, 

community nursing och MH ”infection control” gjordes för att få kompletterande artiklar. 

Kombinationer av orden gjordes tills en överkomlig mängd artiklar framkom (mindre än 100 

stycken/sökning), se Bilaga I. Samtliga (324 stycken) sammanfattningar lästes. 20 stycken 

artiklar motsvarade studiens syfte och lästes i sin helhet och av dessa valdes tolv artiklar ut till 

resultatet och för vidare granskning.  

Litteratursökning - Osystematisk sökning 

Osystematisk sökning kräver mindre planering och teknisk kunskap och kompletterar den 

systematiska sökningen med inspiration och idéer (Östlundh, 2006).  Efter genomgången av 

referenslistorna av valda artiklar från den systematisk sökning hittades inga relevanta artiklar. 

Vid sökandet i Cinahl efter en redan vald artikel skriven av Sessa så upptäcktes en annan 
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artikel av samma författare, artikeln var från år 2010 och som såg relevant ut för vårt syfte. 

Efter läst artikeln och granskat kvalitén togs den med i resultatet. 

Urval 
Den första sökningens inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara publicerade mellan 

2010-2013 och skrivna på engelska. Exklusionskriterierna uteslöt artiklar som handlade om 

aseptik vid operation samt artiklar som inte uppfyllde vetenskaplighet (Hanson, 2006).  

Vid den andra sökningen uteslöts årtalsbegränsningen. Detta medförde att en artikel från 2000 

valdes att tas med i resultatet på grund av att det var en kvalitativ artikel som motsvarade 

studiens syfte. 

Efter granskningen av de tretton valda artiklarna exkluderades en artikel för att den inte 

uppfyllde kravet enligt Fribergs (2006) granskningsmall De tolv återstående artiklarna 

uppfyllde granskningsmallens krav och användes till resultatanalysen (Friberg, 2006). 

Analys 
För analysen valdes Fribergs (2006) analysmodell för litteraturöversikt. Analysen av de tolv 

valda artiklarna gjordes enskilt av båda författarna. Artiklarna lästes i sin helhet och det som 

analyserades var resultatinnehållet. Artiklarnas resultat skrevs ner ordagrant var för sig på 

post-it lappar eller dator. Författarna sorterade och grupperade resultaten i teman. Vid 

sammanstrålningen mellan författarna jämförde och diskuterade resultaten och val av teman. 

Det visade sig att författarnas indelning av teman var liknande och efter diskussion bestämdes 

teman.     

Resultat 
Utifrån tolv artiklar har fyra teman framkommit; Utbildning, kunskap och erfarenhet, 

Praktiskt handlande, Attityder och Organisatoriska förutsättningar. Se tabell 1. Av de artiklar 

som valts ut till resultatet är fem från Storbritannien, tre från Italien samt en artikel vardera 

från länderna USA, Hong Kong, Slovenien och Turkiet. De flesta kvantitativa studier 

inkluderade all vårdpersonal vid studien. Författarnas har därför försökt att fokusera på de 

resultat som gäller främst sjuksköterskan ur dessa studier.  

 

Tabell 1: Faktorer som påverkar sjuksköterskans följsamhet till riktlinjer angående hygienrutiner.  

 

Teman Utbildning, kunskap 

och erfarenhet 

Praktiskt handlande Attityder Organisatoriska förutsättningar 

     

 

Utbildning, kunskap och erfarenhet 
I flera studier framkom det att ökad kunskap ökade sjuksköterskornas följsamhet till riktlinjer 

samt medvetenhet om hur de undviker smittspridning av VRI (Filippini, Sessa, Di Giuseppe 

& Angelillo, 2011; Fitzpatrick et al., 2011; Parmeggiani, Abbate, Marinelli & Angelillo., 

2010). Fitzpatrick et al (2011) utförde ett kunskapstest på sjuksköterskor före och efter att de 

fått utbildning om VRI. Resultatet visade att deras kunskap om att handesinfektion med sprit 

förebygger VRI ökade från 35 % till 76 %. I samma studie framkom det att ökad kunskap om 

handhygien och VRI ökade följsamheten kring hygien bland sjuksköterskorna.  
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Filippinis et. al. (2011) studie visade att sjuksköterskor som gått en kurs det senaste året och 

ofta eller alltid läste vetenskapliga artiklar/riktlinjer hade lättare att implementera den nya 

forskningen/riktlinjerna i verksamheten. Enligt Chau, Thompson, Twinn, Lee och Pang 

(2011) är sjuksköterskor med en högre nivå av utbildning mer medvetna om VRI. Vidare 

visade deras studie att sjuksköterskor som fått information om VRI från utbildningsprogram 

hade en högre kunskap om att sjuksköterskor kunde bli smittade av en patient.  Parmeggiani 

et al. (2010) studie visade att 30 % av sjuksköterskorna hade dålig kunskap om att de kunde 

sprida smitta till en patient. Sjuksköterskor med högre riskuppfattning om att de kan vara 

smittbärare arbetade mer preventivt för att undvika att överföra en smittsam sjukdom till en 

patient (Chau et al., 2011). Sessa, Di Giuseppe, Albano och Angelillo (2011) studie visade att 

sjuksköterskor hade kunskapen om betydelsen av att följa riktlinjer inom handhygien. Det var 

en viktig del i ett förebyggande arbete mot VRI.  

Studierna visade att 77-98 % av sjuksköterskorna trodde att bra handhygien var effektiv för 

att förebygga VRI. (Alp, Ozturk, Guven, Celik & Doganay, 2010; Chau et al., 2011; 

Parmeggiani et al., 2010). I Parmeggianis et al. (2010) studie framkom det att 92 % av 

sjuksköterskorna visste att handdesinfektion efter avlägsnande av handskar minskade risken 

för smitta. Den sämsta kunskapen hos sjuksköterskorna var tekniken hur de ska utföra korrekt 

sätt att tvätta/desinfektera händerna (Kelcíkova, Skodova & Straka, 2012).  

Det framkom olika resultat i studierna om lång erfarenhet påverkade kunskapen om aseptik 

och infektionsprevention. Kelcíkova et al. (2012) studie jämförde kunskapsnivån mellan 

studenter i olika årskullar. Resultatet visade att den högsta nivån av kunskap om handhygien 

fanns bland första och andraårs studerande. Tredjeårs studerande hade kunskapen om hur 

dessa skulle utföras praktiskt men hade sämre teoretiska kunskaper (Kelcíkova et al., 2012). 

Sjuksköterskor som arbetat mindre än fem år var bättre på handtvätt, aseptik och 

handskanvändning (Chau et al., 2011). Slyne, Phillips och Parkes (2012) studie byggdes på tre 

frågeformulär där både studenter och sjuksköterskor deltog. Deltagarna delades in i åtta olika 

grupper, tre grupper för studenter och fem för sjuksköterskor (efter arbetserfarenhet). 

Resultatet visade att arbetslivserfarenhet påverkade kunskapsnivån inom 

infektionsprevention. Båda grupperna hade dålig teoretisk kunskap om infektionsprevention. 

Den erfarna gruppen (sex år och mer) hade högre poäng på kunskapsformuläret om 

infektionsprevention jämfört med den mindre erfarna gruppen. Båda grupperna visade låga 

poäng vid kunskapsfrågor angående handhygien och användning av personlig 

skyddsutrustning. Det framkom dock att båda grupperna hade högt självförtroende i sin 

förståelse av dessa metoder (Slyne et al., 2012).  

I studierna framkom det ett gemensamt mönster; mellan 82-88 % av deltagarna önskade mer 

utbildning inom infektionsprevention (Chau et al., 2011; Filippini et al., 2011; Parmeggiani et 

al., 2010). Kelcíkova et al. (2012) undersökte frekvensen av handhygienens förekomst i 

kursplanen. Det visade sig att sjuksköterskestudenterna fick mest utbildning i handhygien 

första och andra året medan i år tre var det betydligt färre tillfällen. Många sjuksköterskor 

hade endast fått utbildning om infektionsprevention under sin grundutbildning men ingen 

uppdaterad information efter detta (Unsworth & Collins, 2011).  

Ett flertal studier fokuserade på hur sjuksköterskor sökte sin kunskap om infektionsprevention 

och hygienriktlinjer. Det framkom att majoriteten hämtade kunskap från utbildning eller 

kurser (Filippinis et al., 2011; Parmeggiani et al., 2010; Sessa et al., 2011). Parmeggiani et al. 

(2010) och Filippinis et al. (2011) studier visade att mellan 36-48 % inhämtade sin 

information från vetenskapliga artiklar eller riktlinjer. I Filippinis et al. (2011) studie 

framkom det att 41 % ofta eller alltid läste vetenskapliga artiklar eller riktlinjer.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Di%20Giuseppe%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21612613
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Albano%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21612613
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Albano%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21612613
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Tidsbrist gjorde att sjuksköterskorna inte läste vetenskapliga artiklar. De ansåg inte att 

forskningen var överförbar till verksamheten samt att de upplevde det svårt att läsa och förstå 

texten (Filippinis et al., 2011). Andra informationskällor som framkom i studierna var internet 

och läkarjournaler (Filippinis et al., 2011; Sessa et al., 2011). 

Praktiskt handlande 
Chau et al. (2011) och Sessa et al. (2011) visade att följsamheten till att använda handskar var 

72-92 %. Att byta handskar mellan orent till rent arbetsmoment hos samma patient varierade 

mellan 25-39 % (Chau et al., 2011; Sessa et al., 2011). Det framkom att 79-85 % bytte 

handskar efter varje patient (Chau et al., 2011; Parmeggiani et al., 2010).  

Av sjuksköterskorna utförde 50-73 % handhygienen enligt riktlinjerna (Chau et al., 2011; 

Randle, Arthur & Vaughan, 2010; Sessa et al., 2011). Korrekt utförande av handhygien innan 

patientkontakt låg mellan 49-68% (Chau et al., 2011; Randle et al., 2010). Handhygien efter 

patientkontakt varierade mellan 67-80 % (Chau et al., 2011; Randle et al., 2010). 80 % hade 

ett otillräckligt tillvägagångssätt vid handdesinfektions före och efter sjuksköterskeutförande 

(Kelcíkova et al., 2012). 

Potter och Justhamens (2012)  studie undersökte följsamheten till klädkoder. Det framkom i 

studien att 89 % bytte kläder efter varje skift. Om kläderna blev kontaminerade bytte 83 % 

direkt kläder efter händelsen. 51 % tvättade i 60 grader. (Potter & Justhamens, 2012). 

Av vårdpersonalen hade 74 % hade korta naglar och 51 % använde inte armbandsur 

(Kelcíkova et al., 2012). 94 % använde alltid engångsplastförekläde vid risk för 

kontaminering (Potter & Justhamens, 2012). 

Attityder  
Gemensamt för studierna Parmeggiani et al. (2010) och Sessa et al. (2011) var att 91-95 % av 

sjuksköterskorna uppvisade en positiv attityd till riktlinjer inom infektionsprevention. 

Sjuksköterskor med kortare arbetslivserfarenhet hade en positivare attityd (Chau et al., 2011; 

Sessa et al., 2011). 89-91 % ansåg att riktlinjer var viktiga att följa, borde uppdateras 

kontinuerligt samt implementeras i verksamheten (Filippinis et al., 2011; Parmeggiani et al., 

2010). Filippinis et al. (2011) studie visade att 37 % inkorporerade riktlinjerna alltid eller ofta 

i verksamheten. I studien framkom det även att 75 % av sjuksköterskorna ansåg att det bästa 

var att kombinera praktisk erfarenhet med vetenskaplig evidens. Sjuksköterskorna ansåg 

själva att de hade bra kunskaper om riktlinjerna och även att deras kollegor hade god 

följsamhet till riktlinjerna (Alp et al., 2010; Slyne et al., 2012).  

Organisatoriska förutsättningar  
Unsworth et al. (2011) tog upp vad som kunde upplevas problematiskt som sjuksköterska när 

de vårdade patienten i deras hem. Sjuksköterskorna upplevde det var svårt behålla aseptiken 

när de oftast arbetade ensamma och inte hade någon som kunde assistera. Upprätthållande av 

aseptiken försvårades på grund av opraktiska förpackningar som gjorde det omöjligt att utföra 

rätt aseptisk teknik enligt riktlinjerna (Unsworth et al., 2011). Det framkom i några studier att 

sjuksköterskorna upplevde det svårt att hålla fast vid aseptiken och att kunna utföra 

handhygien i alla miljöer (Alp et al., 2010; Unsworth et al., 2011). Enligt Unsworth et al. 

(2011) upplevde sjuksköterskorna svårigheter att hålla det rena rent, mycket på grund av att 

de inte kunde påverka patientens hemmiljö. Samma studie visade även att sjuksköterskorna 

hade kunskapen om hur aseptisk teknik skulle utföras men miljön gjorde att de fick anpassa 

tekniken efter miljön de befann sig i. Några problemområden som observerades var att de 

tvättade med kontaminerat kranvatten, att alla gjorde på sitt sätt och arbetade inte 
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evidensbaserat (Unsworth et al., 2011). Hallett (2000) har gjort en liknande studie, där 

resultatet visade att sjuksköterskorna upplevde det svårt att undvika kontamination av 

utrustningen samt upplevde det omöjligt att behålla aseptiken i en patients hemmiljö. 

Sjuksköterskorna uppvisade en misstro mot aseptik och riktlinjer eftersom de ändå inte gick 

att utföra praktiskt i patientens hem.  

Metoddiskussion 
Författarna valde att använda Friberg (2006) litteraturöversikt för att få en översikt av 

kunskapsläget över valda området. Litteraturöversikt innebär enligt Friberg (2006) att ta reda 

på litteratur inom befintligt område för att få en uppfattning om vad som studerats tidigare och 

vilka resultat som framkommit inom det valda ämnet. Sökorden växte fram genom att läsa 

litteratur inom området sårvård och genom brainstorming mellan författarna. Enligt 

Nationalencyklopedin (2013) innebär brainstorming eller ”idékläckning”, en metod att 

generera idéer eller lösa problem där deltagarna i en grupp, muntligt eller skriftligt, framkastar 

mängder av förslag utan att själva censurera eller kritisera dem. Förslagen utvärderas i stället i 

efterhand.  

De valda sökorden översattes till engelska. En del sökord valde författarna att trunkera för att 

få med olika böjningar av det valda ordet och därmed få en bredare sökning. Enligt Östlundh 

(2006) kan trunkering (asterisk*) vid sökningen möjliggöra träffar på dokument som 

innehåller ordets alla olika böjningsformer. Författarna valde två ord som skulle vara 

nyckelord (cross infection och infection control) och använde sig då av MH. Enligt Pollit och 

Beck Tatano (2012) innebär MH (MeSH) att texten i artikel ska innehålla nyckelordet. 

Boolesk söklogik användes för att koppla ihop sökorden. I studien användes ordet AND (och) 

och enligt Friberg (2006) är det den allra vanligaste sökoperatören, som används för att 

förklara sambandet mellan sökord. 

Vid första sökningen i Cinahl användes tre sökord som grund och dessa kombinerades med 

olika sökord. Samma sökord användes vid sökningen i Pub/Med för att få med alla artiklar 

som var relevanta för syftet och öka studiens trovärdighet. Samma artiklar återkom vid 

användning av olika sökord och sökordkombinationer. Vid sökningen i databaserna såg 

författarna ett mönster att samma artiklar som var relevanta för studiens syfte återkom.  

Första sökningen begränsades med årtal 2010-2013 för att få aktuell forskning. Detta kan 

möjligen ha gjort att sökningen begränsades och att samma artiklar återkom. Författarna 

upplevde det som en begränsning att samma artiklar återkom.  

Den andra sökningen kompletterade den första sökningen för en brist på kvalitativa artiklar 

upptäcktes av författarna. Därför inkluderades sökordet ”qualitative” vid andra sökningen. 

Detta gjorde författarna för att få mer inblick i sjuksköterskans attityd till riktlinjer. För att få 

en bredare sökning och inte återkomma till samma artiklar gjordes ingen årtalsbegränsning. 

Detta förklarar det stora antalet lästa abstract/titlar. Se Bilaga I.  

Författarna valde att använda Peer Rewiewed vid alla sökningar, som innebär att artiklarna 

blivit granskade och följer standarden och kriterierna som gäller för publicering i en 

vetenskaplig tidskrift. Modellen innebär att forskare bedömer kvaliteten i andra forskares 

arbete (SOU1999:4; Östlundh, 2006). Författarna valde att begränsa artiklarna till att vara 

skrivna på engelska som enligt Segesten (2006) är vetenskapens offentliga språk.   

Författarna var relativt nöjda med erhållna artiklar efter den strukturerade sökningen i 

databaserna. För att leta kompletterade artiklar lästes referenslistorna i valda artiklar men 
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ingen valdes ut till resultatet. Vid sökningen på ett tidigare känt författarnamn upptäcktes 

dock en studie som var värd att inkluderas i resultatet. Artikeln är från år 2010 och kändes 

relevant för författarnas syfte.  

De valda studierna är från olika länder över hela världen. Författarna anser dock att resultatet 

är överförbart till den svenska sjukvården för att det finns liknande hygienrutiner runt om i 

världen. Författarna hittade ingen studie som var gjord i Sverige som möjligen kunde ha styrkt 

litteraturstudiens resultat gällande svenska normer. Fem artiklar var gjorda i Storbritannien. 

Detta kan innebära att resultatets trovärdighet brister på grund av att ett land blir för högt 

representerat i studien och resultat inte går att överföra till andra länder. Detta kan även ses 

som en styrka eftersom resultatet kan jämföras och påvisa likheter och skillnader i samma 

land.  

De tretton valda artiklarna granskades av författarna enligt Fribergs (2006) granskningsmall 

och efter granskningen valde författarna att ta bort en som inte uppfyllde kvalitetskriterierna. 

Vid översättningen av artiklarna har svårförståeliga ord översatts med hjälp av lexikon. Båda 

författarna analyserade artiklarnas resultatinnehåll enskilt för att upptäcka likheter och 

skillnader. Resultatet grupperades i huvudteman; attityd, kunskap, följsamhet och problem 

enskilt av båda författarna. Resultatet diskuterades och författarna enades om att omformulera 

de fyra teman till Utbildning, kunskap och erfarenhet, Praktiskt handlande, Attityder och 

Organisatoriska förutsättningar för att tydliggöra resultatet Valet av teman styrks då båda 

författare hade tolkat studierna likvärdigt och hade liknande idéer om indelning i teman. 

Författarna valde artiklar som hade fått etiskt godkännande av en etisk kommitté. Enligt 

Forsman (1997) ska etiska kommittéer garantera att omoralisk forskning inte utförs. Att 

personer som ingått i studien fått sanningsenlig information om studien och kunna ge sitt 

samtycke (Forsman, 1997).  

Resultatdiskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka faktorer som påverkar sjuksköterskors 

följsamhet till riktlinjer angående hygienrutiner. Resultatet visar att kunskap och utbildning är 

viktiga faktorer för att upprätthålla god följsamhet till handhygien hos sjuksköterskor. De 

flesta kvantitativa studierna inkluderade all vårdpersonal och där möjlighet fanns togs bara 

sjuksköterskornas resultat med för det var deras agerande som författarna ville utforska. 

Författarnas syfte var att beskriva faktorer som påverka sjuksköterskans följsamhet till 

riktlinjer angående hygienrutiner. Författarna har emellertid fokuserat på sjuksköterskors 

följsamhet. 

 

Utbildning, kunskap och erfarenhet 

I flera studier framkommer det att ökad kunskap ökar även sjuksköterskornas följsamhet till 

riktlinjer samt en ökad medvetenhet om hur de undviker smittspridning av VRI (Filippini et 

al., 2011; Fitzpatrick et al., 2011; Parmeggiani et al., 2010). Det styrks av Kennedys et al. 

(2011) studie som belyste vikten av en bra utbildning i handhygien för att minska risken av 

VRI. Även Nightingale (1859) ansåg redan på sin tid att utbildning i handhygien var av stor 

vikt för att förhindra VRI och att sjuksköterskearbetet i huvudsak skall ses som en 

preventionsåtgärd. Författarna anser att det är viktigt med mer undervisning om 

infektionsprevention under utbildningen till sjuksköterska. Det framkommer i författarnas 

resultat att ju mer kunskap sjuksköterskan har om den senaste forskningen desto mer 

medveten är sjuksköterskan om riskerna med VRI (Chau et al., 2011; Filippinis et. al., 2011).  
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Resultatet om erfarenhet spelar roll vid kunskapen om VRI visar olika. Chaus et al. (2011) 

studie visade att sjuksköterskor som arbetat mindre än fem år var bättre på handtvätt, aseptik 

och handskanvändning medan Slyne et al. (2012) studie visade motsatsen; att de som arbetat 

mer än sex år var bättre på att tillämpa kunskap till vårdhygienisk praxis jämfört med den 

minst erfarna gruppen. Den erfarna gruppen hade även bättre teoretiska kunskaper om VRI. 

Däremot visade båda grupperna låga poäng vid kunskapsfrågor angående handhygien och 

användning av personlig skyddsutrustning (Slyne et al., 2012). Studierna är utförda i Hong 

Kong och Storbritannien. Slyne et al. (2012) är en enkätundersökning medan Chaus et al. 

(2011) studie är en observationsstudie. Författarna tror att dessa faktorer kan påverka 

resultatet i studierna. Att bli observerad kan påverka sjuksköterskans handlande mer än en 

enkätundersökning.    

Det framkommer i resultatet att sjuksköterskorna får mest utbildning om handhygien år ett 

och två medan i år tre är det betydligt mindre tillfällen. Många sjuksköterskor får endast 

utbildning om infektionsprevention under sin grundutbildning men ingen uppdaterad 

information efter detta (Kelcíkova et al., 2012; Unsworth & Collins, 2011). Författarna 

reflekterar över sin egen utbildning och de anser att resultatet stämmer.  Utbildning om basal 

hygien är mest diskuterat under de två första åren medan i sista året är ämnet knappt berört 

under utbildningen. Utbildningen inom hygien bör enligt författarna kontinuerligt uppdateras 

under hela studiegången. Enligt WHO-strategin ska utbildningen till sjuksköterska vara 

kompetensbaserad (Socialstyrelsen, 2005). Den snabba kunskapsutvecklingen inom hälso- 

och sjukvården, krav på kunskaper inom informations- och kommunikationsteknologi och 

ökat krav på både förbättrad kvalitet och kostnadseffektivitet kräver att 

sjuksköterskeutbildningen ständigt utvecklas. Detta är nödvändigt för att säkerställa att 

sjuksköterskan har det yrkeskunnande och den kompetens som behövs för att möta dagens 

såväl som framtidens behov. Ett avgörande kompetensområde för sjuksköterskan kommer 

därför att vara förmågan att söka och använda evidensbaserad kunskap (Socialstyrelsen, 

2005).  

I resultatet framkommer det ett gemensamt mönster; mellan 82-88 % av deltagarna vill ha 

mer utbildning inom infektionsprevention (Chau et al., 2011; Filippini et al., 2011; 

Parmeggiani et al., 2010). Författarna anser att vården gynnas om sjuksköterskor och annan 

vårdpersonal får möjlighet att i lugn och ro sitta ner och läsa vetenskapliga artiklar och 

uppdaterade riktlinjer. Deras kunskap och följsamhet skulle ökas och de skulle även få en 

större medvetenhet om VRI. Författarna anser att årlig uppdatering av gällande riktlinjer inom 

hygien bör införas inom all vårdverksamhet. 

Praktiskt handlande 
Som tidigare nämnt ska handskar användas för att skydda händerna från att bli kraftigt 

förorenade vid exempelvis kontakt med kroppsvätskor som blod, urin, avföring, sekret och 

likvor. (Socialstyrelsen, 2006; WHO, 2009). Författarnas resultat visade att 72–92 % använde 

handskar men bara 25-39 % bytte från orent till rent (Chau et al. 2011; Parmeggiani et al., 

2010; Sessa et al., 2011) Skyddshandskar ska bytas direkt efter ett arbetsmoment och mellan 

olika arbetsmoment (Socialstyrelsen, 2006; SOSFS 2007:19). Även Nightingale (1859) 

belyser vikten av att hålla det rena rent. Författarna anser det viktigt att uppmärksamma att 

handskar ska användas när det finns risk för att smitta patienten och även byta handskar 

mellan momenten för att minska risken för VRI. SKLs (2012) punktprevalens mätning (PPM) 

av basala hygienrutiner och klädregler (BHK) bland kommuner och landsting i Sverige visade 

att vårdpersonalens följdsamhet till handskar var 95 %. Detta visar även Fakhry, Hanna, 

Anderson, Holmes och Nathwani (2012) studie och styrks av Randle et al. (2010) som visade 

vårdpersonalens följsamhet till handskar. 
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Med handhygien avses handdesinfektion. Handdesinfektion ska ibland föregås av handtvätt 

(Socialstyrelsen, 2006; WHO, 2009). Enligt Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien 

inom hälso- och sjukvården m.m. (SOSFS 2007:19) ska händerna desinfekteras med ett 

alkoholbaserat handdesinfektionsmedel, omedelbart före och efter varje direktkontakt med en 

patient. Resultatet visar att 27-50 % av sjuksköterskorna inte utförde handhygien enligt 

gällande riktlinjer (Chau et al., 2011; Randle et al., 2010; Sessa et al., 2011). Nightingale 

(1859) betonar vikten av att god handhygien inte bara är till för renligheten utan även bidrar 

till hela och friska händer. Att hålla händerna rena är ett av de effektivaste sätten att stoppa 

smitta i vården. (Smittskyddsinstitutet (SMI), 2012). SKLs (2012) PPM-BHK inom 

kommunal hälso- och sjukvård visar att följsamheten till handhygien var 52 % medan 

sjukhusen visar en högre följsamhet på 75 %. De låga siffrorna till följsamhet ute i kommunal 

hälso- och sjukvård kan bero på bristande tillgång av handdesinfektionsmedel. Alps et al. 

(2011) studie visade att desto tillgängligar desinfektionsmedelet var desto högre var 

följsamheten. Detta resultat överensstämmer med erfarenheten från den verksamhetsförlaggda 

utbildningen (VFU) i kommunal hälso- och sjukvården, dvs. fanns desinfektionsmedel 

tillgängligt användes det. 

 

Flera studier visar att följsamheten till handhygien innan patientkontakt var lägre (49-68 %) 

än efter (67-80 %) patientkontakten (Chau et al., 2011; Randle et al., 2010). Författarna anser 

att den låga följsamheten till handhygien innan patientkontakten beror på att sjuksköterskan 

vill skydda sig själv mot det som patienten kan överföra över till dem. Nightingale (1859) 

belyser vikten av att skydda patienten snarare än att skydda sig själv. Författarna menar precis 

som Nightingale att omvårdnad genom följsamhet till handhygien även skall tillämpas till 

friska individer för att de inte skall drabbas av vårdrelaterade infektioner.  

SKLs (2012) PPM-BHK resultat visar att 43-52 % desinficerar händerna innan kontakten med 

patienten och 90-97 % desinficerar händerna efter. Lägst följsamhet fanns bland personalen i 

kommunal hälso- och sjukvård. Som diskuterats tidigare beror de låga siffrorna till följsamhet 

innan patientkontakten ute i kommunal hälso- och sjukvården på tillgängligheten samt 

vårdpersonalens attityder till aseptiken. Författarnas personliga erfarenhet av den låga 

följsamheten upptäcktes vid VFU placeringen i kommunal hälso- och sjukvården. Personalen 

hade inte med sig egen handsprit utan dessa fanns antingen på kontoret eller i vissa fall ute 

hos patienten. De desinficerade händerna oftast efter patientkontakten och i vissa enstaka fall 

innan, om sprit fanns tillgängligt. Sjukhusen har bättre tillgänglighet till desinfektionsmedel 

och har därför en högre följsamhet.  

I Fakhry et al. (2012) studie installerades sensorer som påminde vårdpersonalen om att 

desinficera händerna innan de gick in till avdelningen. Resultatet visade att följsamheten till 

handhygien ökade från 8 till 50 % (inkluderar besökare och vårdpersonal). Författarna anser 

att det kan vara ett bra sätt att förbättra handhygienen för alla blir påminda om att desinficera 

händerna.  

Skyltar finns på avdelningarna men frågan är om dessa uppmärksammas av alla. Det behövs 

nya metoder för att nå och påminna personal och besökare om vikten av bra handhygien. Att 

alla kategorier av personal har goda kunskaper om handhygien och andra basala hygienrutiner 

leder inte alltid till korrekt beteende. Behållare med desinfektionsmedel bör vara 

lättillgängliga och utplacerade där de behövs, exempelvis vid patientens säng. Förutom 

utbildning är goda förebilder av avgörande betydelse för att handhygienen ska förbättras 

(Socialstyrelsen, 2006).  

Barrett och Randle (2007) studie undersökte studenters uppfattningar om hinder till 

följsamheten angående handhygien. De ansåg att brist på tid och en tung arbetsbelastning var 

hinder för handhygiens efterlevnad. Studenterna ansåg även att mindre tid var tillgänglig för 

att slutföra handhygien. 
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Författarnas resultat visar att 26 % av vårdpersonalen inte har korta naglar och 49 % bar 

armbandsur (Kelcíkova et al., 2012). Händerna och underarmarna ska vara fria från 

armbandsur och smycken (SOSFS 2007:19). SKLs (2012) PPM-BHK visar att 11 % av 

vårdpersonalen bar ringar och/eller armbandsur. Enligt Socialstyrelsen (2006) ska ringar, 

armband och armbandsur inte användas i samband med vårdarbete. De samlar bakterier och 

förhindrar adekvat handhygienen. De kan även skada patientens hud. Örhängen och andra 

smycken i piercade hål kan användas om de inte hänger ner (Socialstyrelsen, 2006) 

 

Attityder  
Författarnas resultat visar att sjuksköterskor anser att riktlinjer är viktiga att följa och bör 

implementeras i praktiken (Filippinis et al., 2011; Parmeggiani et al., 2010; Sessa et al., 

2011). Två studier visade på att de mindre erfarna sjuksköterskorna var mer positiva till att 

följa riktlinjer. (Chau et al., 2011; Sessa et al., 2011). Författarna spekulerar i om detta beror 

på att mindre erfarna sjuksköterskor tar stöd av riktlinjerna i sitt arbete.  När mer erfarenhet 

inhämtas börjar det gå mer på automatik och riktlinjerna behövs inte som stöttning. De 

nyexaminerade sjuksköterskorna har fortfarande sin utbildning i hygien uppdaterad.  

Nightingale (1859) menar att en sjuksköterska ska skaffa egna erfarenheter och inte bara följa 

andras erfarenheter, utan ifrågasätta om dessa stämmer. Om sjuksköterskan slutar ifrågasätta, 

slutar sjuksköterskan utvecklas och erfarenheten går förlorad. Erfarenheter är det 

sjuksköterskan själv skaffar sig inte vad andra har upplevt (Nightingale, 1859) 

Alp et al. (2010) och Slyne et al. (2012) studier visade att sjuksköterskor hade högt 

självförtroende angående kunskapen om hygienriktlinjer medan kunskapsproven visade på 

låga resultat. Denna attityd tycker författarna är ett tecken på att kontinuerlig utbildning 

saknas och uppdatering av gällande riktlinjer inte implementerats i verksamheten. Däremot 

visade Filippinis et al. (2011) studie att bara 37 % implementerade nya riktlinjer alltid eller 

ofta i praktiken. Författarna har inte hittat någon undersökning om detta, i Sverige, som 

stärker det resultatet men anser att det är ett intressant resultat att forska vidare på. Att 

implementera ny forskning och riktlinjer i verksamheten är dock enligt Socialstyrelsens 

(2005) kompetensbeskrivning för sjuksköterskor en av sjuksköterskans skyldigheter. 

Kompetensbeskrivningen beskriver även att sjuksköterskan kritiskt ska reflektera över 

befintliga rutiner och medverka till att fortlöpande införa ny kunskap. 

Organisatoriska förutsättningar 
I resultatet framkommer det att sjuksköterskorna har en attityd att det är svårt eller omöjligt att 

arbeta aseptiskt i vissa miljöer (Alp et al., 2010; Unsworth et al., 2011). Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763) beskriver att vårdgivare måste uppfylla kraven på god vård och 

vården ska vara av god kvalitet med god hygienisk standard. Om sjuksköterskorna inte kan utföra 

sitt arbete enligt riktlinjerna på grund av arbetsmiljön är en sak som måste möjliggöras från 

arbetsgivarens sida. Nightingale (1859) menar att sjusköterskan måste skaffa sig kontroll över 

patientens miljö för att förebygga ytterligare lidande hos patienten. Författarna anser att det är 

sjuksköterskan ansvar att se till att aseptiken kan hållas även när de vårdar en patient i hemmet. 

Unsworth et al. (2011) studie tar upp vad som kan upplevas problematiskt när sjuksköterskan 

vårdar patienten i dess hem; svårt behålla aseptik när de arbetade ensamma samt opraktiska 

förpackningar som gjorde det omöjligt att utföra rätt aseptisk teknik enligt riktlinjerna. 

Författarna anser att sjuksköterskorna i Unsworth et al. (2011) studie har rätt. Att som 

sjuksköterska arbeta ensam ute hos patienten bidrar till svårigheter att hålla det rena rent. 

Sjuksköterskan måste anpassa sig efter patientens position och dennes miljö.  Miljön visade 

sig även i Unsworth et al. (2011) studie vara problematisk, då sjuksköterskorna hade det svårt 
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att behålla asepiken. De hade kunskap om hur aseptisk teknik skulle utföras men miljön 

gjorde att de fick anpassa tekniken efter miljön de befann sig i (Unsworth et al., 2011).  

Unsworth et al. (2011) studie visade även att alla gjorde på sitt sätt och arbetade inte 

evidensbaserat. Författarna anser att det är viktigt att påpeka att det finns mycket evidens i 

vårdhygien. Hallett (2000) har gjort en liknande studie, där resultatet visade att 

sjuksköterskorna upplevde det svårt att undvika kontamination av utrustningen samt upplevde 

det omöjligt att behålla aseptiken i en patients hemmiljö. Sjuksköterskorna uppvisade en 

misstro mot aseptik och riktlinjer eftersom de ändå inte gick att utföra praktiskt i patientens 

hem. Detta var något som författarna själva upplevde under VFU i kommunal hälso- och 

sjukvård, sjuksköterskorna gjorde som de själva ansåg fungerade. De använde sig av tidigare 

erfarenheter, när den planerade omvårdnaden inte fungerade bytte de taktik som hade fungerat 

på någon annan. Detta är förståeligt men sjuksköterskan får inte glömma bort riktlinjerna som 

är evidensbaserade och beprövade.   

Konklusion  
Det framkom att flera faktorer påverkade sjuksköterskans följsamhet till riktlinjer angående 

hygienrutiner. Författarna har uppmärksammat att kunskap och utbildning ökar följsamheten 

till riktlinjer angående hygienrutiner. Kunskap ökar medvetenheten hos sjuksköterskan 

angående smittspridning och varför det är viktigt att följa de riktlinjer som finns. Ökad 

kunskap bidrar till att riktlinjer och ny forskning implementeras i verksamheten oftare. 

Kunskapen om hur riktlinjerna ska utföras korrekt är otillräcklig och det praktiska handlandet 

brister. Sjuksköterskans rädsla och medvetenheten för att bli smittad av patienten är större än 

att sjuksköterskan kan sprida smitta till patienten. Det framkom även att följsamheten att 

sprita händerna efter patientkontakt var högre än innan patientkontakt. Att vårda patienten i 

dess hem visade sig vara ett stort hinder för sjuksköterskorna då det var svårt att behålla 

aseptiken. Resultatet visade att sjuksköterskor anser att riktlinjer är viktiga att följa och bör 

implementeras i praktiken. Det framkom även att sjuksköterskor hade högt självförtroende 

angående sin kunskap om hygienriktlinjer men kunskapstester och observationsstudier av 

utförande av dessa tyder på att det finns brister i korrekt utförande och kunskap hos 

sjuksköterskor.  

Praktiska implikationer 
Det finns en önskan hos vårdpersonal att få mer utbildning om vårdhygien. Att inte få 

kontinuerlig utbildning efter studietiden tycker författarna är oroande. Enhetscheferna bör ta 

sitt ansvar genom att organisera regelbundna utbildningstillfällen. Det är viktigt att 

sjuksköterskorna får möjlighet att implementera riktlinjerna i verksamheten för att kunna 

arbeta evidensbaserat. I Sverige kommer ständigt rapporter om överbeläggningar och en 

stressad arbetsmiljö på sjukhusen. Detta är en fråga som författarna tycker är intressant att 

forska vidare på.  Påverkar arbetsmiljö sjuksköterskans arbete med infektionsprevention och 

ökar smittspridningen av VRI. Författarna upplevde en brist på forskning om attityder kring 

hygienriktlinjer för att en djupare förståelse om varför sjuksköterskan inte väljer att följa 

riktlinjerna.  
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Sökschema över sökord  BILAGA I 

 

Valda artiklar: 

Sökning 1:  

An evaluation of hospital hand hygiene practice and glove use in Hong Kong. 

Healthcare workers and health care-associated infections: knowledge, attitudes, 

and behavior in emergency departments in Italy. 

Sökning 2:  

Importance of structured training programs and good role models in hand 

hygiene in developing countries 

An investigation of nurses’ knowledge attitudes and practices regarding 

disinfection procedures in Italy. 

Sökning 3:   

Infection control in wound care: a study of fatalism in community nursing. 

Sökning 4: 

Performing an aseptic technique in a community setting: fact or fiction? 

 

 

 



Översikt av valda artiklar till resultatet     BILAGA II 

 

 

Artikel/ Författare/Årtal Syfte Metod Urval Huvudsakliga resultat i studien 

A novel educational programme 

to improve knowledge 

regarding health care-

associated infection and hand 

hygiene.  

 

Författare: Fitzpatrick, Everett-

Thomas, Nevo, Shekhter, 

Rosen, Scheinman, Arheart & 

Birnbach 

 

2011, USA 

Ändra deltagarnas kunskap 

angående vårdrelaterade 

infektioner och handhygien 

samt att de positivt ska kunna 

påverka sin arbetsplats.  

 

Programmet riktar sig till 

behovet av att förbättra 

utbildningen om handhygien 

och HAI till vårdgivare. 

 

Kvantitativ. 

Ett webbaserat utbildnings-

program angående hand-hygien 

bedrevs på en intensivvårds avd.  

Ett test efteråt på 20 frågor som 

mätte kunskap om handhygien 

och vårdrelaterade infektioner.  

En utvärdering av pro-grammet 

(five-point Likert scale) 

En jämförelse gjordes mellan 

för - och efter resultat. 

 

244 stycken vård arbetare, som 

alla hade kontakt med patienter. 

(80 läkare, 88 sjuksköterskor 

och 76 studenter) 

 

En intensivvårds avdelning på 

ett stort sjukhus i USA 

Efter utbildningen visade det att 

läkarnas och studenternas 

resultat blev bättre medan 

sjuksköterskornas resultat var 

samma.  

På testet före svarade 35 % rätt 

på påståendet: ”man bör 

använda antingen sterila 

handskar eller sprita handen för 

att förebygga VRI "(falskt).  

På testet efteråt framkom en 

förbättring: 76 % rätt  

 

An evaluation of hospital hand 

hygiene practice and glove use 

in Hong Kong. 

 

Författare: Chau, Thompson, 

Twinn, Lee & Pang  

 

2011, Hong Kong 

 

 

Identifiera brister kring 

handhygien och användning av 

handskar bland sjukhuspersonal 

i Hong Kong 

Kvantitativ studie 

Icke-blind, observationsstudie. 

Datainsamlingen utfördes 

morgon, eftermiddag och 

nattskift. 1h/deltagare 

Observations checklista 

 

 

Icke-sannolikhetsurval. 

Stratifierat urval (baserat på år 

av arbetserfarenhet) 

222 vårdpersonal bjöds in och 

206 deltog (93 %).  

72 % kvinnor  

 

74,7% följsamhet handhygien 

72,4% följsamhet av handskar. 

75 % byte inte handskar mellan 

orent till rent på samma patient. 

58,5 % tvättade händerna efter 

handskarna tagits bort. 
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Artikel/ Författare/Årtal Syfte Metod Urval Huvudsakliga resultat i artikeln 

An investigation of nurses' 

knowledge, attitudes, and 

practices regarding disinfection 

procedures in Italy. 

 

Författare: Sessa, Di Giuseppe, 

Albano & Angelillo  

 

2011, Italien 

Beskriva den kunskap, attityder 

och lämplig användning av 

desinfektion bland ett 

slumpmässigt urval av 

sjuksköterskor i italienska 

sjukhus och att identifiera 

egenskaper som påverka dessa 

resultat. 

Kvalitativ tvärsnittsstudie.  

Ansikte mot ansikte intervju 

gjordes av utbildade intervjuare. 

Enkäten var utformad av 

författarna. All analys av data 

utfördes med användning av det 

statistiska programpaketet Stata. 

8 sjukhus var slumpmässigt 

utvalda. Ett slumpmässigt urval 

av arbetande sjuksköterskor 

valdes från varje sjukhus som 

valde att delta. 

533 förfrågningar och 527 valde 

att delta (98,9 %). 

77,6 % - 96,4% var överens om 

att felaktiga desinfektions-

förfaranden ökar risken för en 

vårdrelaterad infektion (VRI). 

29 % kände till att urin-och 

luftvägsinfektioner var de två 

vanligaste VRI. 

57,5 % hade korrekt hand-

hygien vid såromläggning. 

82 % av deltagarna vill förbättra 

deras kunskaper. 

Effectiveness of Hand Hygiene 

Education in a Basic Nursing 

School Curricula. 

 

Författare: Kelcíkova, 

Skodova & Straka 

 

2011, Slovenien  

Analysera effektiviteten i den 

grundläggande 

sjuksköterskeutbildningen i 

förhållande till handhygien, och 

att undersöka den kompetens 

och attityder som finns till 

handhygien bland 

sjuksköterskestudenter i praxis. 

Kvantitativ tvärsnittsstudie med 

tre huvudsakliga metoder: 

1: innehållsanalys av läroplaner 

i den basal omvårdnads utb. 

2: frågeformulär angående 

kunskap och följsamhet av 

handhygien  

3: observation under den 

utbildningens praktiska del. 

. 

188 studenter deltog  

1:a till 3:e års studenter. 

. 

 

1: I kursplanerna täcktes endast 

ämnet handhygien marginellt. 

2: Analysen av fråge-formuläret 

visade att eleverna hade 

otillräckliga kunskaper om 

handhygien. Den sämsta 

kunskapen om handhygien 

hittades i sista läsåret. 

3: 73,8 % hade korta naglar. 

50,8%  bar armbandur.  

80 % otillräckligt 

tillvägagångssätt vid 

handdesinfektion. 
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Översikt av valda artiklar till resultatet     BILAGA II 

 

Artikel/ Författare/Årtal Syfte Metod Urval Huvudsakliga resultat i artikeln 

Evidence-Based practice among 

nurses in Italy 

 

Författare: Filippini, Sessa, Di 

Giuseppe & Angelillo 

  

2011, Italien 

Undersöka kunskapsnivån, 

attityd, engagemang hos 

sjuksköterskor i Italien 

angående arbeta evidensbaserat. 

Kvantitativ metod  

Enkätundersökning som 

genomgått pilottest samt 

granskats av experter. Svaren 

gavs på 3,5 eller 10 Likert-type 

skala. 

 

Valde ut 11 sjukhus av 14 i ett 

område i Italien. Varje 

avdelning på sjukhusen valdes 

det slumpmässigt ut ett antal 

sjuksköterskor. Totalt skickades 

enkäter till 923 sjuksköterskor 

varav det fick svar av 49 %. 

66,1 % höll med om att 

riktlinjer är värdefulla. 

91 % höll med om att riktlinjer 

bör uppdateras kontinuerligt. 

75 % tyckte att det är bäst att 

kombinera praktisk erfarenhet 

med vetenskaplig forskning. 

41 % lästa alltid/ofta 

vetenskapliga tidningar eller 

riktlinjer.  

37 % inkorporerade ofta/alltid 

detta praktiskt i verksamheten. 

87,5% uttrycket intresse att få 

mer utbildning. 

Healthcare workers and health 

care-associated infections: 

knowledge, attitudes, and 

behavior in emergency 

departments in Italy. 

 

Författare: Parmeggiani, 

Abbate, Marinelli & Angelillo 

 

2010, Italien 

Bedömda kunskaper, attityder 

och följsamhet angående 

vårdrelaterade infektioner (VRI) 

och dess riktlinjer samt 

avgörande faktorer bland 

vårdpersonal på 

akutmottagningar i Italien. 

Kvantitativ tvärsnittsstudie  

Enkätundersökning bestod av 

fem kategorier av frågor. 

 

8 slumpmässigt utvalda sjukhus 

i Italien. 

550 frågades och 307 deltog 

(55.8%). 

 

 

94,1 % visste att handskar, 

mask och skyddsglasögon var 

förbyggande åtgärder   

57,3 % hade alltid handskar och 

85,2 % bytte handskar efter 

varje patient, 

Informationskälla: 

71 % utbildning  

48,2 % vetenskapliga tidskrifter 

85,3 %, hävdade dock att de  

behövde uppdatera sin kunskap. 
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Artikel/ Författare/Årtal Syfte Metod Urval Huvudsakliga resultat i artikeln 

Importance of structured 

training programs and good 

role models in hand hygiene in 

developing countries. 

 

Författare: Alp, Ozturk, 

Guven, Celik, Doganay & Voss. 

 

2010, Turkiet 

Studera attityder och tro på 

handhygien mellan två olika 

sjukhus i samma stad i ett land 

som nyligen infört 

infektionsförebyggande 

riktlinjer. 

Kvantitativ metod 

Ett redan beprövat 

frågeformulär som delades ut 

personligen och insamlades. 

En del skickades via mail till 

överläkare.  

Man skickade ut 1764 

frågeformulär och fick 941 svar 

(41 %)  

Analysen gjordes med hjälp av 

Chi-square (X2) test av Yates 

corretion eller Fisher exact test. 

Två olika sjukhus valdes för att 

se skillnaden mellan de två med 

olika standard och resurser. 

Deltagarna var läkare, 

sjuksköterskor, sjuksköterske-

studenter som gick sista året och 

läkarstudenter. 

98,4 % trodde att bra 

handhygien var effektiv att 

förebygga VRI. 

61,3% tycket att det var svårt att 

utföra handhygien 

Faktorer som de associerade 

med god handhygien var bl.a. 

att träna, se andra följa 

riktlinjerna, tro på att det var lätt 

att utföra 

79,4 % ansåg att kollegorna 

följsamhet var god. 

 

Infection control in wound care: 

a study of fatalism in community 

nursing. 

 

Författare: Hallett  

 

2000, Storbritannien 

Ge insikt ur en utforskande och 

beskrivande natur från en liten 

grupp sjuksköterskors 

uppfattningar om infektions- 

inom sårvård. 

 

Kvalitativ. 

Semistrukturerade intervjuer 

under 5 månader, 1998 

Öppna frågor. 

45 - 90 minuter. 

Bandades och transkriberades. 

Metoden för analysen var 

tolkande snarare än analytiskt 

 

7 stycken sjuksköterskor i 

kommunen 

Svårt att undvika kontamination 

av utrustningen. 

Svårt att behålla aseptiken, 

omöjligt. 

Alla arbetar olika. 

Misstro mot aseptik som inte 

går att utföra i praktik. 

Osäkerhet. 

Inte följsamma till riktlinjer 
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Artikel/ Författare/Årtal Syfte Metod Urval Huvudsakliga resultat i artikeln 

Infection prevention practice: 

how does experience affect 

knowledge and application? 

 

Författare: Slyne, Phillips & 

Parkes 

 

2012, Storbritannien  

Bestämma omfattningen av 

sjuksköterskors kunskap om 

infektion förebyggande rutiner, i 

vilken grad kunskap har 

tillämpats korrekt, och om 

erfarenheten var en faktor vid 

sjuksköterskors kunskap eller 

tillämpning vid infektion 

förebyggande rutiner i praxis. 

Kvantitativ 

tvärsnittsundersökning 

 

Enkätundersökning 

för att bedöma deltagarnas 

självrapporterade förtroende för 

deras förståelse av infektion 

förebyggande rutiner 

 

Ett stratifierat slumpmässigt 

urval valdes från 1373 utbildade 

sjukvårdspersonal och 628 

studerande sjuksköterskor för 

att säkerställa att befolkningen 

var rättvist representerat. 

Sammanlagt 1060 enkäter 

distribueras 414 skickades 

tillbaka (39,1 %). 

 

Den mest erfarna gruppen hade 

högre poäng på kunskaps-

enkäten och tillämpning av 

kunskap till vårdhygienisk 

praxis. 

Båda grupper visade låga poäng 

vid kunskapsfrågor för 

handhygien och användning av 

personlig skyddsutrustning. 

Båda grupperna förstod inte 

varför de gjorde som de gjorde 

ute i praktiken. 

Performing an aseptic 

technique in a community 

setting: fact or fiction? 

 

Författare: Unsworth & 

Collins 

 

2011, Storbritannien 

Undersöka hur följsamma 

erfarna sjuksköterskor är till 

aseptisk teknik i hemmen. Vilka 

områden de är svårt att behålla 

aseptiken. 

 

Kvalitativ metod 

Konstruktivistisk metod 

Icke deltagande observation och 

semi-strukturerade intervjuer  

 

10 distriktsjuksköterskor som 

fått sin examen för minst två år 

sedan.30 aseptiska(3 stycken 

var) procedurer observerades 

Upplevde att behålla aseptiken 

försvårades av opraktiska 

förpackningar. 

De hade bara fått utbildning när 

de gick i skolan inte efteråt. 

Upplevde det var svårt behålla 

aseptik när man var själv samt 

att patientmiljön i sig var svår 

att påverka. Alla gjorde på sitt  

sätt och inte evidensbaserat. 

Problem att hålla det rena rent. 

Ville fortsätta med den teknik 

de lärt sig. 
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Artikel/ Författare/Årtal Syfte Metod Urval Huvudsakliga resultat i artikeln 

Twenty-four-hour observational 

study of hospital hand hygiene 

compliance. 

 

Författare: Randle, Arthur & 

Vaughan 

 

2010, Storbritannien 

Att mäta vårdpersonals, 

patienter och besökares 

följsamhet av handhygien i 24 

timmar. 

Kvantitativ metod 

24 h observationsstudie. 

Observerade fem olika moment 

i handhygien. Använde sig av 

ett validerat 

observationsverktyg. Man 

antecknade om deltagarna hade 

utfört momentet eller inte samt 

vilken kategori av personal de 

tillhörde eller om de var patient 

eller besökare.  

Direkt observation 

Vårdpersonal, patienter och 

besökare på två olika 

avdelningar på ett sjukhus. 

Totalt 823 handhygien tillfällen. 

Sjuksköterskan hade högst 

följsamhet med 75 %. 

50 % av all vårdpersonal 

utförde handhygien efter 

kontakt med patientens miljö. 

100 % utförde handhygien före 

en ett aseptiskt moment(var bara 

tre tillfällen). 

Följsamhet till handhygien för 

patient och besökare var 57 %. 

Läkarna hade lägre följsamhet 

än patient/besökare(46 %). 

Handhygien före patientkontakt 

var 68 % varav efter var 80 %. 

Washing and changing 

uniforms: is guidance being 

adhered to?.  

 

Författare: Potter & Justham 

 

2012, Storbritannien 

Mäta kunskapen och 

följsamheten hos leg. 

sjuksköterskor och 

undersköterskor angående 

riktlinjer med arbetskläder och 

användning av 

engångsplastförkläde. 

Kvantitativ metod 

Enkätundersökning som var 

baserad på de riktlinjer som 

finns utformade mättes 

kunskapen och hur man följer 

dem.  

Urvalet skedde genom 

stratifierat urval för att få så bra 

representation av 

yrkeskategorierna. 399(67 

%)deltagare av 597 tillfrågade 

svarade på enkäten. Skickades 

med post till deltagarna. 

Deltagarna kom från olika 

avdelningar på ett sjukhus. 

89 % bytte kläder efter varje 

skift. 

Om kläder blev kontaminerade 

bytte 83 % direkt kläder efter 

händelsen. 

94 % använde alltid 

engångsplastförekläde vid risk 

för kontaminering. 

50 % tvättade i 60 grader.  

 

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Randle%20J%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Randle%20J%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Vaughan%20N%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');

