
examensarbete 

EXAMENSARBETE 
Hösten 2014 

Sektionen för hälsa och samhälle 
                         VE8671 Examensarbete i omvårdnad15hp  
 
 

 
 

Sjuksköterskors 
följsamhet av basala 

hygienrutiner 
- med fokus på handhygienen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Författare 

Sandra Jakobsson 

Handledare 

Anna-Carin Attåsen 

Examinator 

Liselotte Jakobsson 



 

Sjuksköterskors följsamhet av basala hygienrutiner 
- med fokus på handhygienen 
 
Författare: Sandra Jakobsson  
Handledare:  Anna-Carin Attåsen 
Litteraturstudie 
Datum 2014-11-04 
 
Sammanfattning 
 
Bakgrund: Sjuksköterskors följsamhet till handhygien är en förutsättning för att 
förhindra smittspridning.Varje år skadas 100 000 patienter i vårdrelaterade infektioner 
och var tionde inneliggande patient drabbas. Vårdtiden förlängs med 4 dagar och detta 
kostar samhället oerhörda resurser och kostnader. Kontaktsmitta via sjukvårdspersonals 
händer är den vanligaste orsaken. Detta skulle kunna förhindras om 
sjukvårdspersonalen utför korrekt handhygien enligt de rekommenderade riktlinjerna. 
Syfte Syftet med studien var att belysa faktorer som påverkar hur sjuksköterskor inom 
den slutna vården följer riktlinjer för basala hygienrutiner gällande handhygien. Metod: 
Allmän litteraturstudie Resultat Följsamheten hos sjuksköterskorna i studien var låg. 
Resultatet visade att sjuksköterskornas följsamhet till handhygienen påverkades av 
följande kategorier som framkom i de funna resultaten; Hudpåverkan, attityder, 
materialtillgång, arbetsbelastning och stress, utbildning och kunskap. Det brast 
framförallt i handhygienen före kontakt med patienten. Diskussion: En stark 
bidragande orsak till bristande handhygien var att sjuksköterskorna ville skydda sig 
själva och inte tänker på patienterna. Arbetsbelastning och stress var en annan 
bidragande faktor till den låga följsamheten. Slutsats: Det behövs fortsatt forskning och 
förebyggande arbete om handhygien. Detta kan förebyggas med bland annat utbildning 
och kunskap om handhygien. Bättre materiella resurser behövs för att kunna sköta 
handhygienen bättre. 
 

Nyckelord: Sjuksköterskor, Handhygien, Attityd, Följsamhet, Basala 
hygienrutiner. 
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Abstract 
Background : Nurses adherence to hand hygiene is essential to prevent the spread of 
infection.Each year 100 000 patients are harmed by nosocomial infections and it effects 
every tenth inpatient care patient. Care time is prolonged by four days, costing the 
society vast resources and expenses. Contact infection via hospital stuff hands is the 
most common cause. This could be prevented if hospital stuff practiced proper hand 
hygiene according to recommended giudelines. Purpose: The purpose of the study was 
to highlight elements that influence how inpatient care nurses follow guidelines 
regarding basic hand hygiene. Method: General literature study. Result: Nurses in the 
study had low compliance. Result showed that nurses´compliance to hand hygiene was 
affected by the following categories, transpiring in founds results; effect on skin, 
attitude, acess to material, workload and stress, education and knowledge. Especially 
hand hygiene prior to patient contact was deficient. Discussion: A strong contributory 
cause of insuffiicient hand hygiene was nurses trying to protect themselves and not 
thinking of the patients. Work load and stress was another contributing cause of the law 
compliance. Conclusion: Further research as well as preventive efforts regarding hand 
hygiene is needed. This can be prevented by for example education and knowledge of 
hand hygiene. Enhanced material resources is needed to conduct betetr hand hygiene. 
 
 

Keywords: Nurses, Hand hygiene, Attitude, Compliance, Basic hygiene 
routines.   
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BAKGRUND 
 

Trots att smittskyddslagen (SFS 2004:168) betonar vikten av att personalen har kunskap 

om hur smittspridning förebyggs t.e.x genom av att följa basala hygienrutiner, och att  § 

2 a i Hälso-och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) säger att Hälso och sjukvård i Sverige 

ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god hygienisk standard, visade studier 

motsatsen (WHO,2009, Mernelius,2013) att icke- följsamhet bland sjukvårdspersonal är 

vanligt. En färsk undersökning från SKL (2014) visar att den vanligaste orsaken till att 

en vårdanställd inte uppfyller kraven på basala hygienrutiner är dålig följsamhet av att 

"sprita" händerna före kontakt med patienten.  Sveriges kommuner och landsting utför 

två gånger per år nationella mätningar av basala hygienrutiner inom landstingen. 

Mätningarna visade på bristande följsamhet av handhygienen i Sveriges landsting (SKL, 

2014). Bristande följsamhet av handhygienen före patientkontakt framkom även i en 

studie av Kornewicz (2010). 

 

WHO har gjort en omfattande litteraturgenomgång som bevisade att handhygienen är en 

av de mest betydelsefulla faktorerna för att minska smittspridningen i vården (WHO, 

2009, SKL, 2014). I en studie av Lam, Lee, & Lau (2004) framkom  att handhygien är 

den allra bästa handlingen för att undvika infektioner.  

Vårdrelaterade infektioner (VRI) orsakas av att smitta överförs från patient till 

vårdpersonal, från vårdpersonal till patient, samt från patient till patient via 

vårdpersonal (Socialstyrelsen, 2006). Den vanligaste smittvägen i vården är 

kontaktsmitta från händerna. Direkt kontaktsmitta innebär att smittämnen överförs från 

smittkällan till andra individer utan mellanled ( Folhälsomyndigheten, 2012, Ransjö & 

Åneman, 2006). 

 

Den smittväg som har mest betydelse i vården är den indirekta kontaktsmittan som 

innebär att förorenade händer överför smittämnen från en smittkälla (förorenad yta, 

infekterad patient) till en annan patient eller personal (Ransjö & Åneman, 2006). 

  

Vårdrelaterade infektioner (VRI) är en av de vanligaste komplikationerna. 

Uppskattningsvis drabbas cirka 10 % av de som vårdas i  akutsjukvården av en eller 

flera vårdrelaterade infektioner (Lundholm, 2006). 
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Av alla infektioner på sjukhus beräknas 20-30 % orsakas av dålig handhygien 

(Stordalen, 1999). VRI kan reduceras upp till 30 % om personalen utför korrekt 

handhygien (Maskerine, Loeb, 2006). Inom vården är det viktigt att all vårdpersonal 

avlägsnar mikroorganismer från sina händer så att det inte kan överföras till patienterna, 

eftersom det är via händerna som smittspridning vanligen sker (Weston, 2013). 

 

Folkhälsomyndigheten är en nationell myndighet som bland annat har i uppdrag att ta 

fram underlag för hur arbetet med att motverka smittspridning och uppkomst av 

vårdrelaterade infektioner. De har utformat basala hygienrutiner som beskriver några 

enkla tillvägagångssätt för att uppnå detta. Dessa rutiner handlar framför allt om 

handhygien och klädsel vid patient-nära arbete (Folkhälsomyndigheten, 2014).  

 

I § 2a Enligt hälso och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) skall hälso- och sjukvård 

bedrivas så att den uppfyller kraven på god vård. Detta innebär bland annat att vården 

skall vara av god kvalitet med en god hygienisk standard, samt att tillgodose patientens 

behov av trygghet i vården och behandlingen. 

 

Socialstyrelsens föreskrift (SOFS 2007:19) finns riktlinjer  som reglerar 

vårdpersonalens ansvar och skyldigheter. Föreskriften gäller all verksam personal inom 

Hälso och sjukvård. Syftet med  lagen är att förhindra smittspridning och vårdrelaterade 

infektioner och gäller all verksam personal inom Hälso och sjukvården. 

 
Vårdrelaterade infektioner 
 

Socialstyrelsen (2014) definierar begreppet VRI enligt följande: 

"Varje infektionstillstånd som uppkommer hos patient under slutenvård eller till följd av 

åtgärd i form av diagnostik, behandling eller omvårdnad inom övrig vård och omsorg, 

eller som personal som arbetar inomvård och omsorg ådrar sig till följd av 

yrkesutövningen" 

Begreppet VRI omfattar infektioner som förvärvas på sjukhus eller efter att patienten 

skrivits ut. Infektionerna kan försena tillfrisknandet och förlänga vårdtiden för 

patienten. (Ericsson,1995). VRI orsakar stort lidande för patienten och vårdstiden 

förlängs med cirka fyra vårddygn. Cirka 100 000 patienter drabbas årligen och 3000 

patienter avlider av sin vårdskada medan 10 000 får bestående men (Sveriges 

kommuner och landsting) (SKL 2009).  
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Detta bekräftas i en studie av Sax, Allegranzi, Boyce och Pittet (2007), där VRI 

beskrivs som en bidragande orsak till förlängd vårdtid och stort vårdlidande, som kan 

medföra för tidig död. 

Konsekvenserna för patienterna som drabbas av en VRI är att de får litet eller inget 

förtroende för sjukvården. Vårdillfällena präglas av lidande och misstro mot dem som 

har orsakat skadan. Många känner rädsla för framtida behov av sjukvård. Detta 

bekräftas i en studie utav Burnett m,fl (2009). Detta visar på både mänskligt lidande och 

samhällsekonomiska resurser kan sparas om VRI minskas. 

 

Med handhygien menas att händerna ska desinfekteras omedelbart före och efter varje 

direktkontakt med en patient, före rent och smutsigt arbete och efter användandet av 

handskar. Inga armband, klockor och smycken får användas i arbetet. Händerna ska 

desinfekteras både före och efter användning av handskar. Händerna ska, om de är 

synligt smutsiga, tvättas med vatten och flytande tvål innan de desinfekteras. 

Skyddshandskar för engångsbruk ska användas vid kontakt med eller risk för kontakt 

med kroppsvätskor, och de ska tas av och bytas ut mellan varje arbetsmoment 

(SOFS 2007:19) 

 

Följsamheten till basala hygienrutiner, med korrekt utförd handhygien, är grunden för 

att minska vårdrelaterade infektioner och rutinerna ska genomsyra allt vardagsarbete 

(Ericsson o Ericsson, 2009; Lindh, Sahlqvist, 2013). 

I en studie av Maskerine och Loeb (2006) undersöktes vilka faktorer som positivt 

påverkar personalens följsamhet till basala hygienrutiner, vilket  inkluderar 

handhygienen. Faktorer som framkom var att om personalen kände stöd från ledningen, 

hade goda förebilder på arbetsplatsen och god kommunikation. Andra orsaker som 

påverkar följsamheten av handhygienen är tidsbrist, glömska, bristande tillgång av 

handdesinfektion, vilket leder till att handhygienen prioriteras bort (Sax, et al 2007). 

 

Vårdrelaterade infektioner är ett ökande problem. Att sjuksköterskor har kunskap och 

använder sig av basala hygienrutiner vad gäller handhygienen, gör att de vårdrelaterade 

infektionerna minskar. Det är viktigt att sjuksköterskor har kunskap och även  känner 

till vilka faktorer och orsaker som påverkar följsamheten utav handhygienen. Då studier 

visade bristande följsamhet av handhygien är det viktigt att belysa faktorerna till detta.   
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SYFTE 
 

Syftet med studien var att belysa faktorer som påverkar sjuksköterskors följsamhet till 

basala hygienrutiner gällande handhygien inom den slutna vården. 

METOD 
 

Studien genomfördes som en litteraturstudie enligt Forsberg och Wengström (2013). En 

allmän litteraturstudie beskrivs som en resultatöversikt, litteraturöversikt eller en 

litteraturgenomgång.  Syftet och målet med en allmän litteraturstudie är att 

sammanställa och beskriva kunskapsläget inom ett valt område (Forsberg & 

Wengström, 2013). 

Urval 

 

Litteraturstudien baserades på både kvalitativa och kvantitativa artiklar för att få ett så 

brett kunskapsläge som möjligt inom det valda området. Artiklarnas titel var en 

avgörande faktor vid det första urvalet för vilka abstract som skulle läsas igenom. 

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara peer rewied, ha abstract som motsvarade 

syftet och att sjuksköterskor inom slutenvården skulle vara med i studierna. Artiklarna 

skulle vara publicerade mellan år 2001-2014, vara etiskt granskade och skrivna på 

engelska eller svenska. 

 

Datainsamling och genomförande 

 

Databaser som användes var Cinahl och Pubmed. Dessa databaser är användbara för 

omvårdnads forskning (Forsberg & Wengström, 2013). Sökorden som användes var ; 

Hand hygiene, handwashing, nurse, nurses attitudes, nursing staff, adherence or 

compliance, proffesional compliance, guidelines och healtcare workers. Sökorden 

kombinerades tillsammans med booleska operatorn AND för att avgränsa resultatet 

(Forsberg & Wengström, 2013).  

Manuella sökningar gjordes i relevanta artiklars referenslistor och en artikel hittades 

här. Artiklarna vars abstract svarade mot syftet var 25 stycken och lästes i fulltext för 

vidare granskning. Av dessa var 9 relevanta för syftet.  
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Artiklarnas kvalitetsgranskades enligt Röda korsets högskolas granskningsmall (bilaga 

3). De artiklar som inkluderades i studien hade hög eller medel kvalitet. Bedömningen 

genomfördes genom att poängsätta granskningsmallens åtta huvudrubriker. Frågorna 

poängsattes och varje fråga gav noll till två poäng. Artiklarnas kvalitet bedömdes som 

hög, medel eller låg. De artiklar som fick låg kvalitet exluderades. 

Analys 

 
Analys har gjorts utifrån Fribergs (2012) analysmetod angående kvantitativ och 

kvalitativ forskning. Artiklarna lästes igenom och granskades flera gånger för att få 

förståelse för innehållet. Efter granskningen gjordes en sammanfattning av artiklarna. 

Likheter och skillnader som identifierades i artiklarna skrevs ner för att få överblick. 

Fokus lades på det som var framträdande i resultatet och svarade mot syftet. Resultatet 

sammanställdes till subkategorier, som därefter abstraherades och ledde till fem 

huvudkategorier.  

 
Etiska överväganden och undersökningens betydelse 

 
Ett krav på alla vetenskapliga studier är att det görs etiska överväganden. Innan en 

litteraturstudie ska genomföras bör man följa de etiska aspekterna. Forskaren ska vara 

noggrann i sina slutsatser samt göra en välgrundad redovisning av resultaten. Det är 

viktigt att välja studier som har fått tillstånd från etiska kommitté eller där noggranna 

etiska överväganden har gjorts. Detta innebär bland annat att välja studier där etiska 

aspekter övervägts, redovisa all litteratur som ingår i studien samt presentera alla 

resultat, även det som inte stöder forskarens egen åsikt ( Forsberg & Wengström, 2013). 

Med förförståelse avses den kunskap som forskaren besitter inom det område som ska 

undersökas (Forsberg & Wengström,2013: s 51). En viss förförståelse fanns  att det  

råder bristande följsamhet av handhygienen. Intresset för vårdrelaterade infektioner och 

följsamheten av basala hygienrutiner har väckts genom att delta i mätningar av hur 

personal följer de basala hygienrutinerna. Mätningarna visade att basala hygienrutiner 

inte följs vad gäller handhygienen. Studien kan ha betydelse genom att belysa resultaten  

i studien som påverkade sjuksköterskors följsamhet av handhygien. Undersökningen  

kan ge sjuksköterskan bättre insikt i vilka faktorer som påverkar, och användas som 

förbättringsarbete ute på sjukhusen. Det är viktigt att orsakerna till bristande 

handhygien uppmärksammas eftersom det skapar lidande för patienten. 
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RESULTAT 

 

Syftet med studien var att belysa faktorer som påverkar hur sjuksköterskor inom den 

slutna vården följer riktlinjer för basala hygienrutiner gällande handhygien. 

Resultatet sammanställdes till fem kategorier (figur 1). 

 

 

MaterialtillgångHudpåverkan

Attityder

Utbildning

och

kunskap

Arbetsbelastning

och 

stress

MaterialtillgångHudpåverkan

Attityder

Utbildning

och

kunskap

Arbetsbelastning

och 

stress

 

Figur 1 visar de olika kategorierna i resultatet. 

 

Arbetsbelastning och stress 

 

Studier (O Boyle, 2001, Whitby, 2006, Akyol, 2007 och Knoll, 2010) visade att 

arbetsbelastning, tidsbrist och upplevelse av stress hade negativ påverkan på 

följsamheten av handhygienen.  

 

I en kvalitativ intervjustudie från Australien kom Whitby (2006) fram till att den mest 

betydande faktorn till att handtvätten utförs i låg grad bland sjuksköterskor var 

tidsbristen, och det var svårt att helt kunna följa riktlinjerna.  
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Samma resultat framkom i en studie av De Wandel (2010) där sjuksköterskorna 

upplevde att de förlorade dyrbar tid om de utförde handhygien enligt de 

rekommenderade riktlinjerna. 

I en Turkisk enkätstudie av Akyol (2007) uppgav 23,25 % (n=129) av sjuksköterskorna 

att de var inte hade tillräckligt med tid för att utföra handhygien. Samma resultat 

framkom i en studie av Knoll (2010) där 24 % (n=181) av sjuksköterskorna upplevde att 

det tog för lång tid att tvätta och desinfektera händerna vilket medförde att de inte 

utförde dessa moment. Samma studie påvisar att arbetsbörda, tidsbrist och stress gör att 

vårdpersonal prioriterar annat än handhygienen. Genom att avlasta sjuksköterskorna så 

att de kan fokusera mer på omvårdnad skulle det finnas mer tid till att utföra 

handhygienen (ibid). När akuta situationer uppstod prioriterade sjuksköterskor bort 

handhygien, då de upplevde att de inte hade möjlighet och tid med utförandet (O Boyle 

2001,Whitby 2006, Knoll, 2010). En studie (De Wandel, 2010) påvisade däremot att en 

ökad arbetsbörda inte hade någon direkt inverkan på handhygienen. 

 

Hudpåverkan 

 

I fyra studier framkom att hudpåverkan var en anledning till bristande handhygien hos 

sjuksköterskorna, (Creedon, 2005, O Boyle,2001, Darawad, 2010, Akyol, 2007).  Ovilja 

till handhygien framkom i Akyols (2007) studie, där 68,9 % (n=129) av 

sjuksköterskorna uppgav att de fick såriga händer av frekvent handtvättning. Ofta 

hoppade de över detta moment eftersom händerna var såriga, och en liten del av 

sjuksköterskorna uppgav att de lät bli att tvätta händerna. Många av sjuksköterskorna 

upplevde händerna som fuktiga då de inte blev torra när de torkades (ibid). En deltagare 

i Darawads (2012) studie uppgav att handtvätten påverkade följsamheten negativt 

eftersom irritation och skadlig effekt uppstod på händerna.  Samma resultat framkom i 

O Boyle (2001). Deltagarna i Darawads (2012) studie uttryckte sig att: 

 

           " Handwashing causes hand skin damages" ( Darawad , 2012 s 645) 

 

I en studie av Creedon (2005) belystes problematiken med torra händer, där 

sjuksköterskorna upplevde att handdesinfektion torkade ut dem. 
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Materialtillgång 

 

Sjuksköterskorna bekräftade svårigheter och begränsade möjligheter till material för att 

kunna utföra handhygien, (Akyol, 2007), Whitby, 2006, De Wandel, 2010, O Boyle, 

2001). I Akyols (2007) studie uppgav 86 % av sjuksköterskorna att de hade bristande 

tillgång till material för att kunna tvätta händerna. Avsaknad av tvål, pappershanddukar, 

och desinfektionsmedel som inte fanns tillgängligt i närheten var en bidragande orsak. I 

denna studie framkom det varierande tillgång till material för att kunna torka händerna. 

Det framkom i De Wandels (2010) och Whitbys (2006) studie att sjuksköterskorna 

skulle tvätta och sprita händerna oftare om det fanns bättre tillgång till tvättställ och 

handsprit.  

 

Attityder  

 

Negativa attityder och inställning till att utföra handhygien på rätt sätt framkom tydligt i 

studierna, (Akyol, 2007). Sjuksköterskorna i Akyols studie (2007) hade negativa 

attityder till handhygien, och en liten del av dem uppgav att de lät bli att tvätta händerna 

pga de använde handskar och hade såriga händer. I en studie utförd på neonatala 

intensivvårdsavdelningar av Polat (2011), framkom det att mer än hälften av 

sjuksköterskorna inte använder handskar. Endast 77,8 % (n= 72) av sjuksköterskorna 

tvättade händerna innan omvårdnad, och 66,7% (n=72) av sjuksköterskorna tvättade 

händerna efter att ha gett vård till spädbarnen. Sjuksköterskorna i denna studie bar även 

vigselringar, smycken och hade långa naglar. I studiens resultat visade det sig att det 

slarvades med handhygienen. 

 

I en studie av Whitby (2006) ansågs sjuksköterskor mer noggranna med handhygienen 

vid närkontakt med patienter. Här bedömdes även patientens renlighetsgrad, 

sjukdomsdiagnos, och patientens ålder om handhygien skulle utföras. När patienter 

ansågs smutsiga och orena och vid beröring av intima kroppsdelar var sjuksköterskorna 

mer noga med handhygienen. Vid utförandet av blodtrycksmätning och vid utdelning av 

mediciner ansågs inte handhygien lika viktig, Whitby (2006). Vid nära kontakt med 

patienten var sjuksköterskorna även här mer noga med handhygienen (ibid).  



 

 13 

O Boyle (2001) beskriver i sin studie att vid feber och infektionssjukdomar hos 

patienterna, eller vid kontakt med kroppsvätskor ansågs det viktigare att  utföra 

handhygien. I Darawads (2006) beskrivs att följsamheten till handhygien var bättre hos 

de sjuksköterskor som hade mindre än två års erfarenhet än hos de med längre 

erfarenhet. 

 

En studie av Huis (2013) visar att sjuksköterskor är mest noggranna med handhygien 

efter patientkontakt, även i Darawad (2010) studie framkom detta. Handskar ses ibland 

som ett alternativ till handhygien vilket framkom i Akyols (1997) studie där 7,75 % 

(n=129) av sjuksköterskorna använde handskar för att skydda sig själva och slippa 

tvätta händerna. I studien framgick det att sjuksköterskorna inte använde handskar när 

det knöt ihop och tömde soppåsarna (ibid). I en studie av De Wandel (2010) framkom 

att sjuksköterskorna förstod att det var viktigt med rätt utförd handhygien, men de tog 

för lätt på följderna av dålig följsamhet. Enligt Knoll (2010) var det 15% (n=181) av 

sjuksköterskorna som uppgav att de negligerade handdesinfektionen eftersom de 

upplevde att det inte kändes betydelsefullt och nödvändigt. De var inte medvetna om 

behovet att utföra handdesinfektionen före och efter vissa kliniska moment och de 

tyckte att det tog för mycket tid att utöva den. Studien visar att endast 51,9 % (n=181) 

av handdesinfektionstillfällena var rätt utförda. Vid handdesinfektion ignorerades 30 

sekunders regeln vid flertal tillfällen och händerna desinfekterades av många endast i tre 

sekunder, Knoll (2010). Även i Akyols studie framkom att sjuksköterskorna slarvade 

med handhygienen. Här var det 62% (n=129)som inte använde någon tvål vid handtvätt. 

I De Wandels studie (2010) framkom det att påverkan och inflytande från andra 

kollegor i form av negativ återkoppling, anmärkningar eller sociala krav inte hade 

någon betydelse. 
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Utbildning och kunskap 

 

Sjuksköterskorna önskade mer kunskap och utbildning om handhygien, då de upplevde 

att de hade bristande kunskap vilket framkom i flera av studierna, (Huis, 2013, Knoll, 

2010, Darawad, 2010). I en studie av Knoll (2010) påvisades att utbildning  i basala 

hygienrutiner var dyrt och kostsamt, men att det gör stor nytta.  

Det framkom att hygienexperter gör liten nytta och att det inte påverkar följsamheten. 

Studien visade att sjuksköterskorna saknade utbildning och kunskap om handhygien, 

Knoll (2010). Detta skulle kunna förebyggas genom att reaktivera kunskap, erbjuda 

relevanta kurser och individuell utbildning (ibid). Detta framkom även i Darawad 

(2010) studie där det önskades mera kunskap och riktlinjer för handtvättrutiner. I en 

studie av De Wandel (2010) framkom däremot att de teoretiska kunskaperna inte hade 

någon påverkan på följsamheten av handhygienen. Viktigast var att ha erfaren personal 

med rätt inställning, Knoll (2010). 

 

I  en nederländsk, kvantitativ studie av Huis et al (2013) provades det att införa om ett 

ledarinriktat strategi med gruppövningar, och med ökat deltagande hos chefer skulle 

vara mer effektivt för att öka handhygienen hos sjuksköterskorna. Forskningar hade 

gjorts tidigare med att försöka påverka basal handhygien på individnivå. I studien 

framkom vikten av informella ledare som påverkar följsamheten. Resultatet i denna 

studie förstärkte betydelsen av social påverkan och ett förstärkt ledarskap i 

förbättringsarbetet för handhygienen.  Om man utbildning av team och grupper blev 

resultatet bättre. Detta införandet resulterade i en ökning av följsamheten av 

handhygienen med 23 % (n=205). 

 

Även Creedon (2005) påtalar att utbildning påverkar följsamheten till hygienrutiner 

positivt. Han fann i sin studie att följsamheten ökade hos sjuksköterskorna efter en 

utbildningskampanj om handhygien. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

En allmän litteraturstudie genomfördes. Metoden som användes ansågs som relevant för 

en kandidatuppsats. Allmänna litteraturstudier kan ha svagheter då det kan finnas 

begränsad mängd relevant forskning att tillgå, vilket kan resultera i att urvalet blir 

selektivt om studier väljs som stödjer den egna ståndpunkten, Forsberg, Wengström 

(2013). Litteraturstudie som metod jämför forskares resultat inom ämnet vilket ger 

sammanfattning och ger en överskådlig inblick i ämnet.  

Studiens innehållsanalys kan ha påverkats av författarens förförståelse att följsamheten 

av handhygienen brister, men målet har varit att under hela studien försökt uppnå ett 

objektivt förhållningssätt. En svaghet med den valda designen  kan vara att 

överförbarheten påverkas negativt eftersom den inte är lika omfattande som en 

systematisk litteraturstudie, då alla relevanta studier som svarar mot syftet inte är funna 

(Forsberg , Wengström, 2013). 

 

Sökningar gjordes  i databasen Swemed+ utan att finna några vetenskapliga artiklar om 

handhygien. Sökorden som användes motsvarade syftet och ansågs som relevanta. En 

styrka kan vara att samma artiklar återkom i båda databaserna. 

  

Granskning av artiklarnas kvalitet gjordes utifrån Röda Korsets Högskolas 

granskningsmall (2005). Ingen av artiklarna i studien bedömdes som låg kvalitet vilket 

stärker kvaliteten och tillförlitligheten.  

 

En svaghet i studien kan vara att författaren skrev arbetet själv, då studiens trovärdighet 

kanske hade blivit annorlunda om en annan medförfattare varit med och granskat 

artiklarnas resultat. Resultatet baserades på nio artiklar. Målet var att finna nyare 

artiklar som var publicerade de senaste fem åren. Detta var dock inte möjligt, då det inte 

gav tillräckligt antal artiklar som handlade om bara sjuksköterskor.  

Tidsramen för de genomförda sökningarna begränsades till perioden 2001-2013. 

Artiklarna har översatts från engelska till svenska vilket kan ha medfört risk för 

feltolkningar då författaren inte har engelska som modersmål.  
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Relevanta artiklar på andra språk kan ha förbisett vilket kan ha påverkats studiens 

pålitlighet negativt eftersom författaren endast behärskar engelska och svenska.   

I flertal studier informerades sjuksköterskorna om syftet med undersökningarna. Detta 

kan ha påverkat deras följsamhet till handhygienen, då det fanns en medvetenhet om att 

de var observerade, vilket kan ha påverkat resultatet. Om fler yrkeskategorier än 

sjuksköterskor ingått i studierna hade kanske resultatet blivit ett annat. En viss 

begränsning har fått göras och svårigheter att finna artiklar om bara sjuksköterskor kan 

ha påverkat studien. Studiens trovärdighet stärks då bara sjuksköterskor ingår i 

resultatet. Det finns två artiklar med ifrån Turkiet och det finns en stor osäkerhet om 

vilken hygienstandard som råder där. De flesta artiklar går att omsätta till svensk 

sjukvård vilket stärker studiens överförbarhet. Ett frågetecken kan vara hur 

hygienkraven och standarden ser ut i andra länder. En svaghet i studien kan vara att det 

finns få svenska artiklar och lite svensk forskning utförd om handhygien i Sverige.  

Funderingar finns om resultatet är generaliserbart till den svenska sjukvården. Efter 

granskning och bearbetning av artiklarna framkom dock stora likheter med den svenska 

sjukvården. 

Resultatdiskussion  

 
Syftet med studien var att belysa faktorer som påverkar hur sjuksköterskor inom den 

slutna vården följer riktlinjer för basala hygienrutiner gällande handhygien. Resultatet 

belyser fem olika faktorer som påverkar sjuksköterskans följsamhet av handhygienen. 

Tre av de betydelsefulla faktorerna som påverkar är attityder, hudpåverkan och 

arbetsbelastning/stress. 

 

Resultatet visade att stress och arbetsbelastning var en bidragande orsak till bristfällig 

handhygien. Den tog tid från andra arbetsuppgifter, det var svårt att följa de 

rekommenderade riktlinjerna och handhygienen upplevdes tidskrävande. Samma 

resultat framkom i Al-Wassans (2011) studie där 42,2 % (n= 454) av sjuksköterskorna 

upplevde tidsbrist och stress. Ett motsägelsefullt resultat framkom av De Wandel 

(2010). Den visar däremot att en ökad arbetsbörda inte har någon direkt inverkan på 

handhygienen. En bidragande orsak till detta resultat kan vara att studien är utförd på en 

intensivvårdsavdelning.  
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En intensivvårdsavdelning kan vara bättre bemannad med högre personaltäthet och färre 

patienter att ta hand om, vilket kan leda till att följsamheten av handhygienen blir bättre. 

 

Även i en studie av Harris (2000) framkom det att hälften av vårdpersonalen upplevde 

att arbetsbördan var ett hinder till att utföra handhygienen korrekt.  

När det blev akuta situationer prioriterade sjuksköterskor bort handhygien, då de 

upplevde att de inte hade möjlighet och tid med utförandet. Samma resultat framkom i 

en intervjustudie av Erasmus (2009) där sjuksköterskorna prioriterade bort 

handhygienen eftersom de ansåg att de inte behövde utföra handhygien vid akuta 

situationer. Pittet (1999) fann i sin studie en intressant bidragande faktor till låg 

följsamhet av handhygien. Det framkom att följsamheten till handhygien var högre på 

helgerna än mitt i veckan på morgonpassen. Även detta resultat visar på att stress har 

inverkan på följsamheten av handhygienen.  Att följsamheten är högre på helgerna kan 

bero på att arbetsuppgifterna är färre än mitt i veckan på morgonpassen. 

Föregående studier  bekräftar att stress och arbetsbelastning har stor betydelse. 

Resultatet i studierna påvisar sambandet mellan arbetsbörda, stress och 

underbemanning. Stress och hög arbetsbelastning kan bero på organisationen. 

Författaren anser att det borde vara arbetsgivarens uppgift att bidra till att 

sjuksköterskor inte upplever denna stress och arbetsbelastning. Hade det funnits mer 

personal och ekonomiska resurser hade troligen arbetsbördan minskat, vilket kan leda 

till att handhygienen efterlevs bättre. Kanske stress och arbetsbelastning ses som en 

ursäkt för att inte vilja utföra handhygien. Weston (2013) menar att ökad arbetsbörda är 

en bidragande orsak till minskad följsamhet av handhygienen, vilket leder till högre 

risker att drabbas av VRI för patienterna. Hade sjuksköterskorna blivit mer upplysta och 

medvetna om detta kanske följsamheten blivit högre. 

 

Resultatet visade även att utförandet av handhygien var vanligare efter patientkontakt än 

före. Detta bekräftas av SKL (2014) och Korniewicz (2010), och även styrks i en studie 

av Harris (2000) och Erasmus (2009). Detta visar att personalen mer tänker på sig själva 

än patienten. En bidragande orsak till detta kan vara att sjuksköterskorna vill skydda sig 

själva än att skydda patienten. Då studierna var utförda i olika länder och visar samma 

resultat, visar detta på att samma problem finns världen över.  

Risk att drabbas av vårdrelaterade infektioner på grund av utebliven handhygien visar 

sig vara ett globalt problem.  
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Sjuksköterskornas attityder till att utföra handhygien framkom i studierna.  

Handskar sågs ofta som ett substitut för att inte utföra handhygien. I Polats studie 

(2011) framkom det att mindre än hälften inte använde handskar. I denna studie 

använde sjuksköterskorna även vigselringar, smycken och hade långa naglar. Resultatet 

var förvånande då studien utfördes på en neonatalavdelning. Resultatet bekräftas även 

av Al -Wassan, (2011) som  kom fram till att vid användning av handskar minskade 

följsamheten av handhygien. Detta tyder på att handskar används istället för att tvätta 

händerna och kan ses som ett hinder för att utföra handhygien. Orsaken till att handskar 

används istället för handhygien kan vara att sjuksköterskorna tror att det ger ett 

fullbordat skydd. Resultatet visade också att handhygienen ökar när patienterna ansågs 

som orenliga, och vid högre smittsamhet. Vilket bekräftas även av Harris (2000). En 

bidragande orsak till detta kan vara oro och bristande kunskap om smittorisker. Dessa 

resultat bekräftar att sjuksköterskorna vill skydda sig själva istället för patienten.  

 

Resultatet visade att frekvent handtvättande ledde till såriga, torra och ömma händer.  

Sjuksköterskorna hade även en uppfattning om att handdesinfektion torkade ut 

händerna. Detta resulterade att följsamheten blev lägre. Samma resultat bekräftas i en 

studie av Al-Wassan (2011) och Pittet (2001), vilket bekräftar att det är ett övervägande 

problem. I en studie av Brolin, (2010) betonas att sjukvårdsarbete är ett riskyrke för 

slitage och påverkan på huden, och att handsprit är mer skonsamt än tvål och vatten. I 

dag finns det mer hudvänliga och återfuktande handdesinfektionsmedel att tillgå som är 

mer skonsamma för händerna. I studierna framkommer det dock inte om materialet till 

handtvätt är återfettande medel och om det var skonsamt för sjuksköterskornas händer. 

Det står beskrivet i Socialstyrelsen (2006) att handdesinfektion ska innehålla 

återfettande medel. En möjlig orsak till hudpåverkan kan vara bristande kunskap om 

produkterna. Att göra sjuksköterskorna medvetna om vikten och nödvändigheten av att 

använda handdesinfektion minskar deras hudpåverkan. En trolig orsak till påverkan på 

händerna kan vara förutfattade meningar om handdesinfektion, vilket i sin tur kan leda 

till att följsamheten blir sämre. 
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Slutsats 

 
Studiens resultat visar på att det finns brister i följsamheten av handhygien, och att 

utövandet generellt är låg. Att belysa faktorerna till varför sjuksköterskor har så låg 

följsamhet till handhygien är av stor vikt för att arbeta vidare med nödvändiga åtgärder. 

Att göra sjuksköterskor medvetna om de rekommenderade riktlinjerna och förstå 

riskerna med ett lågt utförande är en bra början.  

 

Genom att ha de rekommenderade riktlinjerna tillgängliga på sjukhus för all 

vårdpersonal skulle kanske göra att följsamheten blev bättre. Resultatet visade på att 

brister i handhygien är ett problem världen över. Bristande handhygien kan åtgärdas 

med en rad enkla metoder och det visades i studierna. Fokus bör läggas på utbildning 

hos sjuksköterskorna och även hygiensjuksköterskan bör ha en större roll i 

utvecklingsarbete.  

 

Genom tillämpning av handhygien skulle vårdrelaterade infektioner förebyggas. 

Studierna var utförda i olika delar i världen men inga svenska studier fanns tillgängliga. 

Det hade varit intressant att få ta del av svenska studier och forskning att jämföra med. I 

Sverige verkar detta vara ett outforskat område.Mer forskning om handhygien hade 

behövts,då det finns väldigt få studier om sjuksköterskors handhygien i Sverige. 

 

Kliniska implikationer 

 

Denna studie stödjer tidigare forskning som har påvisat bristande följsamhet av 

handhygien. Studien kan bidra till att sjuksköterskor inom den slutna vården får ökad 

förståelse och kunskap om vilka faktorer som påverkar, och resultatet kan 

implementeras som förbättringsarbete inom landstingen. 

Sjuksköterskor måste i sitt arbete tillämpa handhygien enligt de rekommenderade 

riktlinjerna  bakomliggande faktorerna identifieras, vilket ger ökad kunskap och 

förståelse vilket leder till ökad patientsäkerhet. 
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Bilaga 1 

Sökschema för datorbaserad litteratursökning 

Datum Databas Sökord och boolesk 
operator (and, or, not) 

Begränsningar Typ av 
sökning 
(tex. 
fritext, 
ab-stract, 
nyckelor
d, 
MESH-
term) 

Antal 
träffar 

Motiv till exklusion av 
artiklar 

Utvalda 
artiklar  

 
25/3 

Cinahl Hand hygiene, handwashing, 
nurse, nurses attitudes, 
compliance, proffesional 
compliance, 

Peer reviewed  22 Urinvägar, katetrar, de som 
inte motsvarade syftet, 
kommun, annan 
vårdpersonal än 
sjuksköterskor, 

3 

 
29/3 

Pubmed  Nurse, hand hygiene, 
adherence or compliance, 
guidelines 
OR 

  96 De som inte motsvarade 
syftet, psykiatri, kommun, 
annan vårdpersonal än 
sjuksköterskor, 

3 

1/4 
 

Pubmed  Healtcare workers, hand 
hygiene, adherence, nurse 

  58 De artiklar som inte 
handlade om 
sjuksköterskor utan all 
vårdpersonal, kommun 

1 

 
3/4 

Pubmed Nursing staff, hand hygiene, 
guidelines, adherence 

  60 De som inte morsvarade 
syftet och inte handlade 
om sjuksköterskor 

1 

17/6 Manuell sökning Via referenser från relevanta 
artiklar 

    1 
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Bilaga 2 

Artikelöversikt      

Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsm
etod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Akyol D.A 
(2005) 
 
Turkiet 
 

Hand hygiene 
among nurses in 
Turkey 

Syfte var att 
identifiera 
sjuksköterskors 
handhygien  

129 sjuksköterskor 
deltog. 
 

Enkätstudie 
Kvantitativ tvärsnittsstudie. 

Dålig kunskap om handhygien bland 
sjuksköterskor, orsaker till den dåliga 
följsamheten var stress, bristande material, 
torra och såriga händer. 

Hög 

Creedon,S.A 
(2005) 

Healtcare workers 
hand 
decontamination 
practices:complian
ce with 
recommended 
guidelines 

Syfte att studera 
vårdpersonals 
följsamhet till 
handhygien, 
jämföra skillnaden 
före och efter 
utbildningsprogra
mmet 

23 sjuksköterskor 
deltog  och ville 
vara med i studien, 
22 st efter 
hygienutbildningen 

Kvantitativ  
observations- och  
enkätstudie.   
 

Tidsbrist, Införandet av ett 
utbildningsprogram om handhygien ökade 
följsamheten från 51% till 83 %. Negativa 
attityder pga. hudpåverkan 

Medel 

Darawad 
(2012) 
 
Jordanien 

Investigation 
Jordanian nurses 
handwashing 
beliefs,attitudes 
and compliance 

Syfte att undersöka 
jordanska 
sjukskörterskors 
attityder och 
följsamhet till 
handhygien 

380 sjuksköterskor 
på 31 olika 
jordanska sjukhus 

Tvärsnittsundersökning Attityder var en bidragande faktor till 
följsamheten av handhygien, påverkan på 
huden, bristande kunskaper, 

Medel 
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De Wandel, D. 
Labeau,S. 
 
(2010) 
 
Belgien 
 

Behavioral 
determinants of 
hand hygiene 
compliance in 
intensive care 
units. 

Syfte var att hitta 
orsakande faktorer 
till följsamhet av 
handhygienrutiner 
på en 
intensivvårdsavdel
ning 

148 sjuksköterskor  
på  en 
intensivvårds-
avdelning på ett 
universitetssjukhus
. 

Frågeformulär, 
kvantitativ studie 

Arbetsbördan och teoretiska kunskaper 
påverkade inte följsamheten av 
handhygienen. 

Hög 

Huis A, 
Schoonhoven L, 
Grol R, 
Donders R, 
Hulscher M & 
von Achterberg 
T  (2013)  
Nederländerna 

Impact of a team 
and leaders-
directed strategy to 
 improve nurses’ 
adherence to hand 
hygiene 
guidelines:  

Syfte var att 
förändra attityder  
genom ett socialt 
inflytande på 
gruppnivå till 
handhygien 

Sjuksköterskor 
från 67 avdelningar  
från tre sjukhus 

Klusterrandomiserad studie- Resultatet stödjer mervärdet av social 
påverkan och förstärkt ledarskap som  
förbättringsstrategi för handhygien  

Medel 

Knoll,M.Laute-
nschlaeger,Boer
neff-Lipp 
(2010) 
Tyskland 
 

The impact of 
workload on 
hygiene 
compliance in 
nursing. 

Syfte att belysa 
vilka externa 
faktorer som 
påverkade 
sjuksköterskorna. 

181 sjuksköterskor 
tio olika 
avdelningar 

Kvantitativ och kvalitativ 
innehållsanalys. Prospektiv 
studie under 12 månader. 
Observationer. 
Intervjuer 

De faktorer som påverkade följsamheten av 
handhygienen var att det ansågs som 
tidskrävande, stress, akuta situationer, det 
glömdes bort, 

 
Medel 



 

 3 

 
Polat, S. 
 (2011) 
 
Turkiet 

Hand hygiene 
compliance of 
nurses: a 5 unit 
observational study 
in North-Eastern 
Anatolia 

Syfte var att 
undersöka 
följsamheten av 
handhygienen 

72 sjuksköterskor 
deltog i studien 
från fem olika 
sjukhus,  

Kvantitativ studie 
Observationstudie 

Hälften av sjuksköterskorna använde inte 
handskar, bristande attityder till handhygien. 

Medel 

O Boyle 
(2001) 
USA 

Nurses motivation 
to wash their hands 

Syfte var att 
undersöka 
följsamheten till 
handhygien 

100 sjuksköterskor Kvantitativ 
observationsstudie 

Följsamheten var bäst efter patientkontakt, Medel 

Whitby 
(2006) 
Australien 

Why healtcare 
workers dont wash 
their hands 

Syfte att undersöka 
vilka faktorer och 
orsaker som 
påverkar 
sjuksköterskors 
följsamhet till 
handhygien 

 16 sjuksköterskor 
från olika kliniker 

Kvalitativ intervjustudie Handhygien ett medel för att skydda sig 
själva Sjuksköterskorna bedömde 
patienternas renlighetsgrad ifall handhygien 
skulle utföras. 

Medel 
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Mall för granskning av vetenskapliga artiklar 
 
Detta är ett hjälpmedel för att bedöma vetenskapliga artiklars kvalitet och användbarhet 
för Dina studiesyften. Besvara inte kriterierna med endast Ja eller Nej. Motivera alltid 
Din bedömning. Alla frågor är inte relevanta för alla artiklar. 

 
Börja med slutet! 
1. Konklusion och/eller diskussion. 

(eng. Conclusion/discussion) 

Egna anteckningar 

Försök att inledningsvis skapa Dig en uppfattning om 
forskarens konklusioner och/eller diskussion. Det ger 
dig en utgångspunkt i den fortsatta läsningen. Det är 
viktigt att veta vad presentationen av artikeln ska leda 
till för att kunna bedöma relevansen i vad som 
representerar underlaget för forskarens argumentation. 
 
a) Vilka resultat dominerar diskussionen och/eller 
konklusionen? 
b) Formulera Din uppfattning om 
konklusionen/diskussionen. Det kommer att vara en 
värdefull utgångspunkt i Din vidare läsning. 

 

2. Syfte (eng.Purpose, Aim)  
a) Vad är syftet med studien/undersökningen? 
b) Finns det några specifika frågeställningar 
formulerade? 
c) Verkar det rimligt i förhållande till Din egen 
utgångspunkt? 

 

3. Bakgrund 
(eng. Introduction, Background, Literature review, 
Conceptual framework) 

 

a) Refererar författaren till tidigare forskning? Om ja, 
vilken? 
b) Presenteras en teori som utgör ramen för studien? 
Om ja, vilken/vilka? 
c) Finns viktiga termer och/eller begrepp definierade? 
Om ja, vilken/vilka? 
d) Förtydligas eller förklaras det i bakgrunden varför 
denna studie är nödvändig? Om ja, med vilka 
argument? 
e) Beskriver forskaren sin egen förförståelse eller sitt 
eget synsätt (viktigt i studier med kvalitativa data). 
Om ja, hur? 
f) Verkar bakgrunden rimlig i förhållande till Din egen 
utgångspunkt och författarens syfte? 

 

 

 
 
Detta förstår jag inte: 
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Högskola CF, ÅK 
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4. Metod (eng. Method: Study setting, Sample, 
Participants, Procedure, Intervention) 

 

a) Vilken typ av studie utfördes (ex. experiment. 
hermeneutisk textanalys)? 
b) I vilken miljö genomfördes studien ex. sjukhus, 
skola, laboratorium)? 
c) Urval (vem, vilka, vad undersöktes)? Beskrivs ev. 
försökspersoner, var de unika på något sätt eller 
“normaltyper”. 
d) Hur gick man tillväga för att välja 
deltagare/försökspersoner (ex. slumpmässigt urval, 
konsekutivt, strategiskt urval)? 
e) Hur många deltagare/försökspersoner ingick i 
studien? 
f) Erhölls godkännande från etisk kommitté? Beskrivs 
det hur försökspersonernas identitet skyddades och 
frivillighet garanterades? 
g) Hur gick datainsamlingen till (ex. mätningar, 
enkäter, intervjuer, observationer)? 
h) Verkar metoden för datainsamlingen och ev. val av 
försökspersoner rimliga och relevanta i förhållande till 
Din egen utgångspunkt och forskarens syfte? 
i) På vilket sätt analyserades materialet (statistiska 
metoder, begreppsanalys. viss tolkningsmetod etc)? 
j) Användes beskrivande statistik (tabeller, figurer, 
stapeldiagram etc) och/eller statistiska analyser? Om 
ja, vilka? 
k) Vid statistisk analys, vilka variabler undersöktes? 
l) Beskrivs hur validitet och reliabilitet (kvantitativa 
analyser), trovärdighet och överförbarhet (kvalitativa 
analyser) säkerställts? 
m) Tycker Du att metodavsnittet ger en tydlig 
beskrivning av tillvägagångssättet? Skulle det vara 
möjligt att göra om (replikera) studien genom att följa 
metodbeskrivningen? 
n) Verkar metoden som helhet rimlig i förhållande till 
Din egen utgångspunkt och forskarens syfte? Finns 
det svagheter av betydelse för just Dina syften? 

 

 

 
 
Detta förstår jag inte:
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5. Resultat (eng. Results, Findings)  
a) Beskriv resultaten av undersökningen. 
b) Om statistiska analyser använts identifiera de 
resultat som är statistiskt signifikanta och ange 
signifikansnivån. 
c) Vid tolkande analyser, ange teman och/eller 
kategorier. Verkar resultaten logiska, tillförlitliga och 
trovärdiga? 

 

6. Diskussion och/eller konklusion (eng. Discussion, 
Conclusion, Implications for further research) 

 

Läs nu diskussion och konklusion igen. 
a) Vilka slutsatser drar forskaren? 
b) Vilka begränsningar diskuterar forskaren? 
c) Räkna upp förslag på fortsatt forskning, forskarens 
och/eller egna. 
d) Verkar detta rimligt i förhållande till Din egen 
utgångspunkt och forskarens syfte? 

 

7. Innebörden av studien för den praktiska vården 
(eng. Clinical implications, Implications for practice 

 

a) Vilka resultat kan ha betydelse för den praktiska 
vården enligt forskaren? 
b) Anser Du att resultaten är lämpliga att omsätta i 
praktiskt vårdarbete? Om ja, i vilken miljö? 
c) Hur skulle användandet av dessa resultat förändra 
arbetet på Din avdelning? Beskriv utifrån tidsaspekter, 
arbetsbelastning, ekonomi, juridiska och etiska 
aspekter, kvalitet för vem/vilka grupper. 

 

8. Sammanfattande helhetsbedömning  
a)    Syftet: varför har undersökningen gjort? 
b)   Genomförandet: på vilket sätt har 

undersökningen gjorts? 
c) Kvaliteten: hur bra anser du att 

undersökningen är? 
d)   Relevans: är denna studien relevant för dina 

patienter? 
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