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Abstrakt 

Bakgrund: Ett skadat nagelband har lika många bakterier som jordens invånare. 

Bakterier innebär stor riskfaktor för infektion, sjukdom och ibland död. Basala 

hygienrutiner innebär bland annat god handhygien, användande av arbetskläder 

samt skyddsutrustning. Sjuksköterskors ansvar är att upprätthålla basala 

hygienrutiner för att bidra till hög säkerhet och kvalité. Inom kommunal hälso- och 

sjukvård är det inte alltid lätt att bevara en säker vård med basala hygienrutiner, 

eftersom det ofta är gemensamma material och miljöer med många individer.  

Syfte: Syftet är att sammanställa forskning om sjuksköterskors upprätthållande av 

basala hygienrutiner inom kommunal hälso- och sjukvård. 

Metod: En integrerad litteraturstudie baserad på vetenskapliga kvalitativa och 

kvantitativa artiklar från databaserna Cinahl och Pubmed. Kvalitetsgranskning 

utfördes med rangordningen ett till tre. De artiklar som uppnådde tillräckligt hög 

kvalitetsnivå, gick vidare till den integrerade analysen.  

Resultat: Det fanns flertalet faktorer som påverkade sjuksköterskors svårigheter att 

upprätthålla basala hygienrutiner men även faktorer som kunde möjliggöra 

upprätthållandet av basala hygienrutiner. Påverkande faktorer var till exempel 

tillgång till material samt ledningen intresse.  

Slutsats: Flertalet möjligheter för att förbättra sjuksköterskors upprätthållande 

kunde implementeras med hjälp av ledningens inflytande och engagemang. 

Kontinuerlig utbildning var av stor vikt för att kunna förbättra och upprätthålla 

basala hygienrutiner. Området kräver mer forskning för finna alternativa lösningar.  
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1 Inledning 

Under en nagel existerar det lika många bakterier som Sveriges befolkning. 

Under en ring existerar det lika många bakterier som invånare i Europa. I ett 

skadat nagelband existerar det lika många bakterier som invånare på jorden 

(Gustafsson, 2000). Smittspridning kan resultera i olika konsekvenser, såsom 

ett ökat lidande och för tidig död. Basala hygienrutiner är ett vårande 

moment som bidrar till att förhindra smittspridning och eventuella 

infektioner. Florence Nightingale insåg vikten av att begränsa smittspridning 

för ungefär 170 år sedan och dessa kunskaper har successivt kommit att 

prägla arbetet i vården. Flertalet åtgärder utförs dagligen för att förhindra 

smittspridning, dock räcker inte åtgärderna till eftersom vårdrelaterade 

infektioner härskar inom våra vårdmiljöer än idag. 

2 Bakgrund 

Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) är en grundläggande lag inom hälso- 

och sjukvård, det finns ett avsnitt i lagen sedan 2017 som avser endast 

kommunal hälso- och sjukvård. I denna framkommer att kommunen ska 

erbjuda en god vård för de som behöver stöd och hjälp (HSL 2017:30). God 

vård bygger dels på att vård- och omsorgspersonal är lättillgänglig, att vården 

utgår från den enskilde individens integritet och intresse samt att den 

hygieniska standarden är av god kvalitet (Socialstyrelsen, 2017). I januari 

2016 började Socialstyrelsens nya föreskrifter (SOSFS 2015:10) att gälla. 

Lagen lägger ökad vikt vid tillämpningen av basala hygienrutiner inom all 

form av hälso- och sjukvård oavsett vård- och omsorgspersonal, patienter 

eller eventuell smitta.    
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2.1 Infektionsrisker i kommunal hälso- och sjukvård 

Det uppskattas att cirka 10 procent av alla infektioner är vårdrelaterade 

(Melhus, 2010). Smitta sker mellan olika personer eller mellan olika 

kroppsdelar på samma person (Gustafsson, 2000). Johansson (2016) 

poängterar dessutom att infektionsrisken är högre i en miljö där det finns 

många sjuka människor. Sådana miljöer kan vara särskilda boenden för äldre, 

i större behov av hjälp och omsorg (Hellström, 2015). I ordinarie boende är 

det vanligare med patienters egna bakterier och normalflora som finns i 

närmiljön vilket kan förebygga uppkomst av infektioner när basala 

hygienrutiner efterföljs (Tuominen, 2016). I de särskilda boenden delas 

gemensamma miljöer och utrustning som liftar och duschstolar vilket ökar 

smittorisken (Gousins, 2016). Äldre personer som vårdas löper större risk att 

utsättas för infektioner eftersom de ofta är mer infektionskänsliga, vilket i sin 

tur ökar risken för att dö till följderna av en infektion (Hughes, Smith & 

Tunney, 2010). Även barn har en tendens till att få infektioner lättare då de 

inte har ett tillräckligt utvecklat immunförsvar (Alsand, 2018). Ädelreformen 

som inleddes under 1992, gjorde att sjukvården förflyttades till kommunens 

ansvar och därmed upp till sjuksköterskors nivå (Viklund, 1998). I 

kommunal hälso- och sjukvård erbjuds särskilda boenden men också 

ordinarie boenden där enbart patienter och eventuellt närstående bor (HSL 

2017:30). Sjuksköterskor möter patienter i alla åldrar som är inskrivna i 

kommunal hälso- och sjukvård samt patienter vid enstaka hembesök. 

Majoriteten av patienter är äldre (Brindbergs, Gårdlind Mellgren, Kall & 

Åberg, 2014). Allt fler äldre får insatser och vård i den kommunala hälso- 

och sjukvården, detta gäller både ordinarie boenden och särskilda boenden 

(Socialstyrelsen, 2018).  

2.2 Basala hygienrutiner 

Basala hygienrutiner innebär att utföra korrekt handhygien, korrekt brukande 

av arbetskläder och skyddsutrustning samt att hår ska vara uppsatt och inget 
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bärande av smycken på underarmar eller händer (Svensson & Rensfeldt, 

2017a).  

 

Med god handhygien innefattas dels att desinfektera händer med 

alkoholbaserad handsprit, tvätta händer samt använda skyddshandskar då 

behov finns, som till exempel vid risk för kontakt med kroppsvätskor. 

Handsprit bör användas både före och efter patientnära arbete, vid arbete 

med produkter där graden av renlighet måste upprätthållas, efter arbete där 

händerna kunnat kontamineras samt före och efter användande av 

skyddshandskar. Det är angeläget att samma par handskar endast används vid 

ett tillfälle och byts mellan alla arbetsmoment. Det förväntas att handtvätt 

utförs före och efter kontakt med smittorisker, såsom diarré, kräkningar eller 

andra kroppsvätskor (Svensson & Rensfeldt, 2017b). Utförs handhygienen på 

rätt sätt och vid rätt tillfälle är det den billigaste, enklaste och mest effektiva 

faktorn för att förhindra infektionsspridning (Gustafsson, 2000). 

Handhygienen innefattar också att vård- och omsorgspersonal inte ska bära 

ringar, klocka, armband, stödskena, bandage eller nagellack då smuts kan 

fastna. Det förväntas att naglarna är kortklippta och att lösnaglar inte används 

(Svensson & Wetterbrandt, 2017).   

 

En annan vanlig smittspridare är kläder belyser Melhus (2010). Användning 

av skyddskläder, som plastförkläden kan minska risken för smittspridning 

mellan patienter och vård- och omsorgspersonal. Det är angeläget att 

plastförkläde används vid all kroppsnära vård eller där det finns risk för att 

arbetskläder kontamineras (Svensson & Rensfeldt, 2017b). För att ytterligare 

förhindra spridning från vård- och omsorgspersonal till patienter bör 

arbetskläder användas på arbetsplatsen eller i annan förbindelse med arbete 

(Melhus, 2010). Det förväntas att arbetskläder har korta ärmar och byts efter 

varje arbetspass eller vid förorening (Svensson & Wetterbrandt, 2017). Det 

är angeläget att vård- och omsorgspersonal har kortklippt eller uppsatt 
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hår/skägg/huvudduk för att minska risken att håret hänger eller faller ner. 

Piercingar och smycken i läkta hål kan användas om smycket inte hänger ner 

och riskerar att kontamineras eller kontaminera (Svensson & Wetterbrandt, 

2017).   

 

Basala hygienrutiner inom all form av vård är av stor vikt för att förhindra 

smittspridning mellan patienter (Johansson, 2016; Socialstyrelsen, u.åa; 

Svensson & Rensfeldt, 2017a).1 Det är inte alltid tydligt vad som innebär en 

smittorisk och därför bör all form av vårdarbete innefatta goda hygieniska 

principer (Socialstyrelsen, 2006). Smittspridning via händer är den vanligaste 

vägen för spridning av smitta mellan vård- och omsorgspersonal och 

patienten (Johansson, 2016; Socialstyrelsen, u.åb; Svensson & Rensfeldt, 

2017b). Yngström et al. (2011) beskriver minskade sjukvårdsrelaterade 

infektioner med 43 procent när vård- och omsorgspersonal använde basala 

hygienrutiner och följde existerande riktlinjer. Det är därför extra viktigt att 

kontinuerligt mäta och granska upprätthållandet av basala hygienrutiner 

(Yngström et al., 2011; Takahashi & Turale, 2010). 

2.3 Sjuksköterskors ansvar för hygienrutiner i kommunal hälso- och 

sjukvård  

I kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor framkommer att 

de har ett eget ansvar för sin yrkesutövning, vilket innebär krav på att 

regelbundet analysera och utvärdera den egna professionella kompetensen. 

För legitimerade sjuksköterskor ingår det att arbeta utifrån hygieniska rutiner 

samt förhindra risk för smitta och smittspridning (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). I vårdande moment är det angeläget att vård- 

och omsorgspersonal tänker på basala hygienrutiner för att främja patienters 

välmående. Det förväntas att vård- och omsorgspersonal inte glömmer 

                                                      

1  Källhänvisningen är i enlighet med APAs referensguide. 

https://tools.kib.ki.se/referensguide/apa/#ovrigakallor-opubliceratmaterial 

https://tools.kib.ki.se/referensguide/apa/#ovrigakallor-opubliceratmaterial
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behovet av att arbeta aseptiskt för att minska infektionsrisk och lidande för 

att patienter ska kunna sträva mot hälsa. Det kan däremot vara 

skräckinjagande för patienter att mötas av vita arbetskläder och 

gummihandskar, vilket gör det extra viktigt att även tänka på bemötande 

mellan vård- och omsorgspersonal och patienter (Lindahl & Skyman, 2014).  

Inom den kommunala hälso- och sjukvården bör det alltid finnas en 

medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) (HSL 2017:30). MAS bär ansvaret 

för vissa medicinska arbetsuppgifter som kräver viss nivå av kompetens och 

utbildning, detta för att vården ska bli patientsäker och korrekt utförd. 

Skapandet av funktionen MAS infördes för att en person med tillräcklig 

utbildning skulle ha grundläggande ansvar för vården och därmed säkerställa 

patientsäker vård. Det är även MAS ansvar att delegera uppgifter, leda och 

planera vården efter patienters behov på ett sätt som samtidigt säkerställer 

god vård (Socialstyrelsen, 2016). Sjuksköterskors ansvarsområde innebär 

praktisk hjälp för att underlätta patienters vardagliga liv. Praktisk hjälp kan 

innefatta allt ifrån personlig hygien till hushållsrengöring. Sjuksköterskor 

och undersköterskor utför ofta liknande moment inom kommunal hälso- och 

sjukvård, förutom vid medicinska och akuta behov då sjuksköterskor står för 

ett större ansvar än undersköterskan (Johansen & Fagerström, 2010). Det är 

en utmaning för sjuksköterskor att upprätthålla säker vård inom särskilda 

boenden eftersom det ibland är en gemensam miljö med många individer, 

gentemot ordinarie boenden där individen lever i sin egen miljö (Gousins, 

2016). 

3 Teoretisk referensram 

I litteraturgenomgången till denna uppsats tydliggörs betydelsen av de 

hygienrutiner sjuksköterskor använder sig av inför en beröring av patienter. 

Ozolins (2011) studie av fenomenet beröring kan vara en utgångspunkt för 

vidare reflektion över på vilka sätt basala hygienrutiner tillämpas i mötet 
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med patienter. Begreppet beröring kan stödja nyttjandet av basala 

hygienrutiner då aseptisk hantering bidrar till hälsofrämjande vård. Ozolins 

(2011) har ett flertal olika teorier grundat i fenomenet beröring. En teori är 

att vårdande beröring är en handling där patienter och vård- och 

omsorgspersonal blir berörda av varandra, både fysiskt och psykiskt. Fysiska 

handlingar handlar om moment som ger närhet till patienter, men det kan 

också vara andra hälsofrämjande faktorer som till exempel rehabilitering. För 

att en beröring ska vara lindrande och vårdande krävs att beröringen är 

accepterad och inbjuden från patienter, annars finns stor risk för att lidande 

och större avstånd skapas. Delaktighet är av stor vikt för att inte kränka eller 

skapa rädsla hos patienter. Vårdande beröring kan därmed både skapa och 

rasera tillit. Beröring som blir vårdande ger patienter en känsla av 

sammanhang, lindrar smärta, oro och rädsla. Dessutom upplever patienter 

kontakt med andra personer vilket skapar en gemensam harmoni mellan 

vårdaren och patienter. Att behandla patienter med varsamhet och respekt är 

av stor vikt för att momentet ska vara vårdande (Ozolins, 2011). 

 

Teorin om en vårdande beröring kan vara till stöd för vikten av att följa 

basala hygienrutiner. Beröring blir vårdande när basala hygienrutiner följs. 

Nyttjas inte basala hygienrutiner kan infektion förekomma och lidande 

skapas hos patienter. Vårdande beröring är ett begrepp som speglar 

samverkan mellan patienter och sjuksköterskor där sjuksköterskor kan 

upplevas vara i maktposition. Sjuksköterskeprofessionen innebär från 

nämnda faktorer ett ansvar att främja patienters hälsa (Ozolins, 2011).  

4 Problemformulering 

I hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) beskrivs att all vård- och 

omsorgspersonal som jobbar inom hälso- och sjukvård bör följa basala 

hygienrutiner i syfte att förhindra smittspridning och vårdrelaterade 
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infektioner. En stor del av sjuksköterskors roll är att minska lidande och 

främja hälsa, till exempel genom vårdande fysisk beröring. För att vårdande 

moment, som fysisk beröring, ska vara vårdande krävs att vård- och 

omsorgspersonal har de basala hygienrutinerna i åtanke. Sjuksköterskor som 

upprätthåller basala hygienrutiner bidrar till hög säkerhet och kvalité inom 

vården genom att minska risken för smittspridning och infektioner, både för 

patienter och annan vård- och omsorgspersonal. Genom att belysa 

sjuksköterskors upprätthållande av basala hygienrutiner i vården, tydliggörs 

vikten av att följa dessa oavsett patienter och vård- och omsorgspersonal. 

Inför planeringen av område och syfte för denna uppsats uppmärksammades 

inga tidigare litteraturstudier med fokus på sjuksköterskors upprätthållande 

av basala hygienrutiner inom kommunal hälso- och sjukvård. Författarna 

finner det därför angeläget att sammanställa och bringa fram behovet av 

basala hygienrutiner för att säkerställa patientsäkerheten. Följs inte de 

riktlinjer som finns, resulterar det i icke patientsäker vård som kan skapa 

onödigt lidande hos patienter. Konsekvenser kan vara ökad risk för sjukdom, 

lidande och ibland till och med död. 

5 Syfte 

Syftet är att sammanställa forskning om sjuksköterskors upprätthållande av 

basala hygienrutiner inom kommunal hälso- och sjukvård. 

6 Metod 

Designen i denna studie är en integrerad litteraturstudie i enighet med 

Whittemore och Knafl (2005) som grundas i data från kvalitativa och 

kvantitativa vetenskapliga artiklar inom området. 
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6.1 Databassökning 

Resultatet i denna studie baseras på vetenskapliga artiklar som noggrant 

valdes ut från databaserna Cinahl och Pubmed. Flera preliminära sökningar 

utfördes innan studiens början för att kontrollera om tillräckligt underlag 

fanns för litteraturstudiens syfte. Relevant för syftet användes följande 

sökord: nurse, nurses, hygiene, hand hygiene, infection control, professional 

compliance, home care, home health aides, communities, community health, 

home care services samt community health nursing (se bilaga I & II). Enligt 

Forsbergs och Wengströms (2016) metod sammanställdes åtta artiklar från 

Cinahl och en artikel från Pubmed som var av relevans för syftet. En artikel 

återkom i båda databaserna.  

 

I databaserna Cinahl och Pubmed skapades block av sökord och fritextord 

för att få en mer uttömmande sökning kring ämnet. Sökorden söktes som 

Mesh i PudMed och som Cinahl Headings i Cinahl. Booleska operatorerna 

OR och AND användes för att skapa olika block baserade på synonymer för 

att sedan kombinera alla blocken för att få en sökning relaterat till ämnet. 

6.2 Inklusions- och exklusionskriterier 

I denna studie inkluderades artiklar som var publicerade mellan år 2008-

2018. Artiklarna var referensgranskade och godkända för publicering. 

Kvalitativa och kvantitativa artiklar som matchade studiens syfte vid den 

första granskningen valdes att inkluderas. Studier som involverade 

specialistsjuksköterskor exkluderades, då det skrivna arbetet utgår från 

allmänsjuksköterskor. Detta resulterade i 44 stycken artiklar på Cinahl och 

1459 stycken på Pubmed, utifrån detta gjordes ett relevant urval. 

Sammanlagt valdes nio artiklar ut, sju artiklar från Cinahl och en artikel från 

Pubmed (se bilaga I & II).  
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6.3 Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskningen utgår från Forsbergs och Wengströms (2016) 

kvalitetsgranskningsmall som framställs i bilaga IV. En kvalitativ och sju 

kvantitativa artiklar utgör grunden för denna litteraturstudies resultat. 

Kvalitetsgranskningen utgick från olika frågor relaterade till artiklarnas 

kvalitativa eller kvantitativa metod. Rangordningen för 

kvalitetsgranskningen var mellan graderingen ett till tre. Kvalitetsgradering 

ett tyder på hög kvalitet där artikeln har starkt bevisvärde. Studier som 

hamnade inom denna kategori hade väl formulerad frågeställning och hade 

väl genomfört resultat. Gradering nummer två visade på medelkvalitet och 

studien hade måttligt bevisvärde. Studier som hamnade inom denna kategori 

ansågs vara relevanta då de uppnådde tillräckligt hög kvalitetsnivå. De 

artiklarna som ansågs tillhöra nivå tre valdes bort, eftersom de hade lågt 

bevisvärde och låg kvalitet. Granskningen av studierna utfördes först enskilt 

av författarna och sedan granskades och diskuterades artiklarna tillsammans. 

Resultatet av denna granskning finns presenterat i artikelöversikt bilaga III. 

6.4 Analys 

En integrerad analys enligt Whittemore och Knafl (2005) genomfördes för att 

få djupare förståelse gällande ämnet. Den integrerade analysen är ett 

tillvägagångssätt som möjliggör en gemensam analysprocess på kvalitativ 

och kvantitativ data. De artiklar som ligger till grund för studiens resultat 

lästes först igenom enskilt för att sedan diskuteras ihop för att få en 

helhetsöversikt av materialet. Ett klassificeringssystem med grupper indelade 

efter metod och gemensamma mönster skapades i samband med reduktionen, 

således ett urval av viktiga delar i artiklarna, vilket identifierar första steget i 

bilaga III artikelöversikt och kvalitetsgranskning. Nästkommande fas innebar 

att samla data och strukturera upp likheter och skillnader. I enlighet med 

detta system kunde meningsenheter kondenseras och översättas från engelska 

till svenska, för att sedan utforma kodord. Kodorden jämfördes med varandra 
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för att få fram likheter och olikheter och därefter utformades passande 

subkategorier och kategorier. De kvantitativa artiklarna hanterades genom att 

meningsenheter plockades ut från tabellernas tillhörande förklarande text. 

Subkategorier och kategorier som skapades utifrån artiklarnas resultat 

presenteras i bilaga V. Nyckelfynden blev två olika kategorier, 

Sjuksköterskors svårigheter att upprätthålla basala hygienrutiner med 

subkategorier Brister i hygien, Brister i material, Brister i ledningens 

intresse, Attityder gällande basala hygienrutiner samt kategorin Faktorer 

som kan möjliggöra upprätthållandet med subkategorier Ledningens 

inflytande och Sjuksköterskors inställning gällande basala hygienrutiner. 

Dessa framställs ytterligare i bilaga V och används till studiens resultat.  

6.5 Forskningsetiska aspekter 

Forsberg och Wengström (2016) framställer att en vetenskaplig artikel bör 

vara etiskt godtagbar för att ha ett trovärdigt resultat, vilket innebär att de 

valda artiklarna måste ha granskats och fått tillstånd från etisk kommitté. 

Denna aspekt har författarna tagit hänsyn till då samtliga artiklar som 

inkluderats i är vetenskapliga artiklar som via publicerande tidskrifter varit 

etiskt godkända och uttryckt forskningsetiska principer. 

 

Helsingforsdeklarationen grundas i en forskningsetisk riktning där människor 

involveras i studierna. Riktlinjerna beskriver att den deltagande 

forskningspersonen alltid går före vetenskapens intresse samt att individerna 

förblir anonyma vilket motverkar risk för att deltagarnas integritet påverkas 

(World Medical Association, 2018). Artiklarna i denna studie har granskats 

av författarna med hänsyn till forskningsetiska aspekter, för att undvika att 

deltagare blivit skadade eller utnyttjats i samband med de utvalda artiklarnas 

undersökningar. Helsingforsdeklarationen står även bakom att samtycke 

alltid behövs vid datainsamling, om möjlighet inte finns måste ett 

godkännande av etisk kommitté ges (World Medical Association, 2018). 
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Författarna till denna litteraturstudie har översatt artiklarna från engelska till 

svenska med en eftersträvan att inte förändra artiklarnas innehåll samt 

eftersträva rättvisa i bedömningen gällande studierna. 

7 Resultat 

Resultatet i denna litteraturstudie grundas på sju kvantitativa artiklar och en 

kvalitativ artikel. De framtagna kategorierna i bilaga V kommer ligga till 

grund för resultatets underrubriker.  

 

Resultatöversikt 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 Sjuksköterskors svårigheter att upprätthålla basala hygienrutiner 

Sjuksköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård brister i upprätthållandet 

främst på grund av kunskapsbrist, låg riskuppfattning, låg förståelse, för få 

möjligheter till utbildning samt bristande tillgänglighet till material (Gould & 

Drey, 2013). Aiello, Malinis, Knapp och Mody (2008) belyser att 

sjuksköterskor med god kunskap var mer benägna att utföra basala 

hygienrutiner. Lindh, Kihlgren och Perseius (2012) menar att sjuksköterskor 

hade en stor påverkan på upprätthållandet på arbetsplatsen. Om 

sjuksköterskor inte följde riktlinjer och rutiner kunde det påverka 

upprätthållandet negativt hos övrig vård- och omsorgspersonal.  

 

Subkategorier Kategorier 

 Brister i hygien 

 Brister i material 

 Brister i ledningens intresse 

 Attityder gällande  

basala hygienrutiner 

Sjuksköterskors svårigheter att  

upprätthålla basala hygienrutiner 

 Ledningens inflytande 

 Sjuksköterskors inställning  

gällande basala hygienrutiner 

Faktorer som kan möjliggöra  

upprätthållandet av basala hygienrutiner 
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McLaws, Maharlouei, Yousefi och Askarian (2012) menar att sjuksköterskor 

inom den kommunala hälso- och sjukvården visade på lika goda kunskaper 

att upprätthålla basala hygienrutiner som sjuksköterskor inom landstinget, 

dock kunde brister ses inom båda verksamheterna. Gould och Drey (2013) 

beskrev stora brister i upprätthållandet på flera av de undersökta områdena 

inom kommunal hälso- och sjukvård.  

7.1.1 Brister i hygien 

Russell, Dowding, McDonald, Adams, Rosati, Larson och Shang (2018) 

belyser sambandet mellan brister i att följa basala hygienrutiner men även 

brister i att identifiera situationer där rutinerna är av stort värde. Gould och 

Drey (2013) beskriver att den teoretiska kunskapen fanns gällande 

hygienrutiner många gånger men den praktiska kunskapen var otillräcklig, 

till exempel gällande nyttjandet av handsprit och handskar. En rådande 

osäkerhet om när handskar bör användas, resulterade i att de användes då 

behovet inte fanns (Eveillard et al., 2011).  Gould och Drey (2013) beskriver 

att över 75 procent inte tvättade händerna mellan patientbesöken. Sextioen 

procent hade ringar på fingrarna. Sextio procent hade nagellack eller 

nagelförlängning. Många sjuksköterskor visade brister i upprätthållandet av 

basala hygienrutiner, vilket skulle kunna bero på valfriheten att använda 

handsprit eller inte. De rörde bland annat sitt ansikte och bet på sina naglar 

under vårdmomenten (Gould & Drey, 2013). Om det hade funnits krav på 

nyttjandet av handsprit inom vården skulle det öka förståelsen för behovet 

och i sin tur göra användandet mer frekvent (Russell et al., 2018). 

7.1.2 Brister i material 

Brist på material, reparationer av rengöringsmaskiner samt sanitära 

olägenheter var faktorer som Gould och Drey (2013) betonade. 

Sjuksköterskor blev inte alltid tilldelade arbetskläder och fick då bära privata 

kläder, vilket ibland resulterade i att även smycken eller nagellack ibland 

nyttjades. Eftersom sjuksköterskor både hanterade patienters personliga 
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hygien och även deras mat fanns en risk att smycken och nagellack förde 

med sig bakterier. Däremot påverkas sjuksköterskors upprätthållande genom 

materialets tillgänglighet, ledningens intresse, kollegorna samt externa 

faktorer (Lindh et al., 2012).  

7.1.3 Brister i ledningens intresse 

Sjuksköterskors uppfattning gällande ledningens intresse för basala 

hygienrutiner varierade stort (Lindh, Holmström, Perseius och Windahl, 

2015). Sjuksköterskor i Lindhs et al. (2012) studie menade att basala 

hygienrutiner förminskades då enhetschefer saknade intresse. Det kan vara 

svårt att förhindra brister då ledningen inte visade något intresse i frågan 

(Gould & Drey, 2013). Ännu en faktor som påverkade upprätthållandet är 

arbetsbelastningen på grund av den rådande underbemanningen. Det brister i 

ledningens intresse att lyfta problematiken gällande underbemanning, vilket 

resulterar i tidsbrist och svårigheter att prioritera basala hygienrutiner (Lindh 

et al., 2012; Lindh et al., 2015). 

7.1.4 Attityder gällande basala hygienrutiner 

Sjuksköterskor i Lindhs et al. (2015) undersökning uttryckte ingen brist på 

material och utrustning, däremot existerade det ett bristande intresse gällande 

basala hygienrutiner. Sjuksköterskors attityd gällande basala hygienrutiner är 

avgörande för hur mycket eller lite rutiner upprätthålls. Det handlade därmed 

om att förändra sjuksköterskors inställning gentemot basala hygienrutiner 

(Lindh et al., 2015; Lindh et al., 2012). Brister kunde bero på sjuksköterskors 

vilja att ge ett gott bemötande till patienter. Skyddskläder och 

skyddsutrustning kan försvåra kommunikationen med patienter, vilket bidrar 

till brister i upprätthållandet (Russell et al., 2018). Däremot hade de flesta 

sjuksköterskor förståelse för vikten av att följa basala hygienrutiner (Aiello et 

al., 2008). Sjuksköterskor hade lågt upprätthållande av basala hygienrutiner 

vid patientnära arbete, vilket enligt Gould och Drey (2013) kunde tyda på låg 

riskuppfattning. Sjuksköterskor hade ett eget ansvar att följa basala 
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hygienrutiner men det kunde underlättas med lagarbete, kommunikation och 

öppenhet (Lindh et al., 2012).  

7.2 Faktorer som kan möjliggöra upprätthållandet av basala 

hygienrutiner 

För att förbättra upprätthållandet var det viktigt att det även fanns tillgång till 

utbildning, träning och material, även drivande stöttning från ledning och 

övriga kollegor, men detta kunde vara komplicerat att förändra (Lindh et al., 

2015). Sjuksköterskor var mer benägna att följa basala hygienrutiner om 

tillgång till material fanns i närheten av patienter, vilket gjorde det mer 

användbart och synligt. Att placera en flaska handdesinfektion i närhet av 

arbetsytan ökar också användningen. Ett flertal lättåtkomliga stationer för 

desinfektion av händerna kunde spara tid (Cure & Van Enk, 2015).  

7.2.1 Ledningens inflytande 

Sjuksköterskor påpekade även att ledningen borde ha visat intresse gällande 

hygienfrågor då vård- och omsorgspersonals attityder ofta var en 

återspegling av ledningens inställning (Lindh et al., 2012). Högre 

utbildningsnivå och kontinuerlig utbildning hade en stor positiv påverkan 

gällande förståelsen och upprätthållandet hos sjuksköterskor inom kommunal 

hälso- och sjukvård (Russell et al., 2018). Eveillard et al. (2011) belyser att 

upprätthållandet av de basala hygienrutinerna hos sjuksköterskor inom 

kommunal hälso- och sjukvård kunde förbättras genom ett teoretiskt och 

praktiskt träningsprogram. Tiden efter träningsprogrammet förbättrades 

upprätthållandet av basal handhygien samtidigt som nyttjandet av handskar 

blev mer korrekt, vilket minskade onödiga kostnader. Ledningens 

möjligheter till förbättring av upprätthållandet inom kommunal hälso- och 

sjukvård kunde vara tillsyn, tid, tillräckligt med utrustning och 

specialkompetens. Specialkompetens innebar att sjuksköterskor fungerade 

som förebilder och dagligen bidrog med kunskap, övervakningar och 

påminnelser att följa basala hygienrutinerna samt höll i utbildningar. Lindh et 
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al. (2012) uttrycker ytterligare möjliga faktorer för att förbättra 

upprätthållandet, hitta svagheter och förbättringsområden gällande basala 

hygienrutiner, nämligen att fylla i blanketter för självutvärdering varje år 

samt att årligen skriva under ett formulär för att bevisa sin egen förståelse för 

vikten av att följa basala hygienrutiner. Fler möjligheter från ledningens sida 

för att förbättra sjuksköterskors upprätthållande var att undvika 

underbemanning då det skapade tidsbrist (Lindh et al., 2012; Lindh et al., 

2015). Om tidsbrist existerade var det viktigt att basala hygienrutiner kunde 

nyttjas på ett flertal lättillgängliga platser (Cure & Van Enk, 2015). Om 

förändringar i upprätthållandet av basala hygienrutiner ska ske, krävs 

gemensamma förändringar inom alla instanser. Vid en förändring av 

hygienrutiner på sjukhuset ökade möjligheten för att basala hygienrutiner 

även förbättrades i den kommunala hälso- och sjukvården (McLaws et al., 

2012). 

7.2.2 Sjuksköterskors inställning gällande basala hygienrutiner  

Det fanns skillnader i upprätthållandet mellan sjuksköterskor inom 

kommunal hälso- och sjukvård trots ett gott underlag och en likvärdig 

kunskap (Russell et al., 2018). Däremot belyste Aiello et al. (2008) att varken 

sjuksköterskors kunskap, inställning eller åsikter hade någon betydelse 

gällande sjuksköterskors upprätthållande av basala hygienrutiner, medan 

Gould och Drey (2013) framställer att både inre och yttre faktorer har stor 

betydande roll i upprätthållandet av basala hygienrutiner. Kommunikation 

gällande hygienfrågor var viktigt hos sjuksköterskor då det bidrog till ökad 

kunskap och rutiner i arbetet (Lindh et al., 2012). Sjuksköterskor i Lindhs et 

al. (2012) och Lindhs et al. (2015) studier beskrev bristande intresse gällande 

patientsäkerheten hos många i personalgruppen. Vidare beskrivs att 

sjuksköterskor var mer villiga att följa basala hygienrutiner när de själva 

riskerade att bli smittade eller få infektion (Lindh et al., 2012). Detta 

stämmer också överens med Russell et al. (2018) undersökning som visade 
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att upprätthållandet av basala hygienrutiner var som högst då sjuksköterskor 

exponeras för kroppsvätskor. 

8 Diskussion 

Syftet med denna studie var att sammanställa forskning om sjuksköterskors 

upprätthållande av basala hygienrutiner inom kommunal hälso- och sjukvård. 

I resultatet visades påverkande brister och möjligheter att upprätthålla basala 

hygienrutiner.  

8.1 Metoddiskussion 

Metoddiskussionen tog upp studiens svagheter, styrkor samt vad som kunde 

gjorts annorlunda.  

8.1.1 Databassökning 

Sökningarna i de olika databaserna gav ett flertal artiklar som exkluderades, 

bland annat exkluderades artiklarna som belyste vaccination, 

upprätthållandet på sjukhus, upprätthållandet inom primärvården samt vissa 

specifika virus och sjukdomar. Ytterligare artiklar som inte gick vidare till 

granskningen var bland annat artiklar som inte fanns att tillgå elektroniskt 

eller kostade pengar, detta även om titel och abstrakt verkade svara på syftet. 

På grund av detta bortfall förlorade författarna flertal relevanta artiklar. Detta 

resulterade i sammanlagt åtta artiklar som var relevanta till litteraturstudiens 

syfte. Artiklar utförda i övriga världen hade utgått från data i sitt närområde 

vilket kunde göra det komplicerat att applicera i Sverige (Forsberg och 

Wengström, 2016). Grundtanken var därför att alla artiklarna skulle utgått 

från Sverige. Dock var det begränsat med forskning inom detta område vilket 

resulterade i att en av de utvalda studierna utfördes i mellanöstern. 

Resterande artiklar utfördes i västvärlden. Anledningen till att endast en 

artikel från mellanöstern inkluderades i studien berodde på bristen av andra 

relevanta studier. Artiklar från övriga delar av världen utgick från sjukhus. 
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Sjuksköterskors upprätthållande av basala hygienrutiner var ett fenomen som 

förekom i hela världen, vilket gjorde att författarna ansåg artikeln från 

mellanöstern applicerbar på svensk kommunal hälso- och sjukvård.  

 

De databaser som användes var Cinahl och Pubmed där sökningarna 

specificerades till sjuksköterskors perspektiv gällande upprätthållande av 

basala hygienrutiner med hjälp utav relevanta sökord. Databassökningen i 

Pubmed resulterade i flertalet artiklar ur medicinskt perspektiv på grund av 

en bred sökning, hade författarna gjort en mer specificerad och smalare 

sökning hade utbudet kring ämnet blivit irrelevant. Kvarvarande artiklar från 

den smala sökningen handlade endast om sjukhus, infektioner eller specifika 

sjukdomar, till exempel MRSA och tuberkulos men även handhavande vid 

urinkateter. Därför ansåg författarna det viktigt att behålla sökningen bred 

även om detta innebar mer arbete för författarna då de läste 869 abstrakt för 

att kontrollera innehållet och relevansen.  Värt att nämna är att en artikel 

återkom i båda databaserna, vilket kunde ses som en styrka.  

8.1.2 Inklusions- och exklusionskriterier 

Faktorer som kunde ses som potentiella svagheter i urvalet av artiklarna till 

resultatet var att två av de åtta artiklarna utgick från annat perspektiv än 

sjuksköterskor eller utgick från sjukhus och inte kommunal hälso- och 

sjukvård. Artikeln som utgick från sjuksköterskestudenters perspektiv kunde 

ändå appliceras på studien då studenter observerade och beskrev sina 

upplevelser kring sjuksköterskors upprätthållande av basala hygienrutiner. 

Den andra artikeln av de åtta utvalda utgick från sjukhuset, detta innebär att 

resultatet inte var helt utefter kommunal hälso- och sjukvård. Dock ansåg 

författarna artikeln överförbar till studiens syfte eftersom artikeln endast 

fokuserade på hur hygienmaterial mest lämpligt placerades ut för att öka 

nyttjandet av materialet. Eftersom artikeln endast handlade om materialets 

placering hade det ingen betydelse att artikeln utgick från sjukhus då 
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placeringen av material var lika påverkande och viktig inom kommunal 

hälso- och sjukvård. Resultatet kunde påverkats då en artikel var från 

sjukhus, dock kunde författarna inte hitta ytterligare liknande artiklar vilket 

resulterade i att endast en inkluderades. Det fanns risk för att författarna dock 

missat relevanta artiklar då de läste ett stort antal abstrakt vilket kan ses som 

en svaghet.  

8.1.3 Kvalitetsgranskning 

Författarna utgick från ett urval av granskningsfrågor i enlighet med 

Forsberg och Wengström (2016) för kvalitativa eller kvantitativa metoder, 

detta för att utföra en korrekt kvalitetsgranskning. Något som kunde ses som 

en svaghet i kvalitetsgranskningen var att författarna inte hade använt sig av 

en fullständig granskningsmall, utan endast ett antal bärande frågor. Detta då 

författarna inte ansåg sig ha tillräckligt med erfarenhet för att granska fullt ut. 

Frågorna som valdes bort ansågs inte vara bidragande till graderingen i 

kvalitetsgranskningen eftersom de endast var fördjupande frågor. Då 

artiklarna inte hade granskats utifrån en fullständig granskningsmall kunde 

inte författarna kvalitetssäkra samtliga delar av artiklarna djupgående. 

Kvalitén på artiklarna rangordnades utefter en skala från ett till tre. De 

artiklar som graderades med nivå ett uppfyllde alla krav från de utvalda 

bärande frågorna. Artiklar som fick gradering två berodde främst på deras 

bristande framställning av etiska aspekter, vilket diskuteras vidare under 

rubriken 8.1.5 Forskningsetiska överväganden. För att undvika att 

frågeställningarna tillhörande kvalitetsgranskningen uppfattades olika 

utfördes granskningen först enskilt av författarna för att sedan diskuteras 

ihop, vilket kunde ses som en styrka.  

8.1.4 Analys 

Författarna valde att utföra en litteraturstudie. Detta för att få en större 

helhetsbild över hur upprätthållandet ser ut världen över, vilket bidrog till 

ökad trovärdighet eftersom det gav information på internationell nivå. För att 
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öka helhetsförståelsen ytterligare grundades resultatet på både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar. Författarna gjorde ett aktivt val att inte utföra en 

kvalitativ empirisk studie även om en sådan studie hade framställt mer 

överförbart resultat. En kvalitativ empirisk studie hade begränsat 

helhetsförståelsen. Den integrativa analysmetoden kritiserades då resultatet 

partiskt kunde vinklas samt att det inte fanns några klara riktlinjer för vilka 

artiklar som borde innefattats (Whittemore & Knafl, 2005). Under analysen 

valde författarna att först analysera var för sig för att sedan diskutera ihop, en 

så kallad triangulering. Detta för att öka trovärdigheten och undvika ett 

partiskt resultat. De kvantitativa artiklarnas meningsenheter plockades ut från 

tabellernas tillhörande förklarande text vilket kan ha påverkat resultatet på 

grund av feltolkningar. Dock nyttjade författarna hela artiklarna om 

oklarheter uppstod.  

 

Då författarna saknade erfarenhet och kunskap kring analysering av artiklar 

kunde det innebära brister i överförbarheten. Däremot blev studien mer 

verifierbar då författarna, som nämnt tidigare, utfört triangulering vid 

granskning och analys av artiklarna (bilaga III, IV & V) för att styrka 

resultatet. Artiklarna som resultatet grundades på bevisade existerande 

problemområden inom kommunal hälso- och sjukvård gällande 

upprätthållandet till basala hygienrutiner, enligt författarna.  

8.1.5 Forskningsetiska överväganden 

Forsberg och Wengström (2016) belyste nödvändigheten av att grunda 

resultatet i en litteraturstudie utifrån flera olika synvinklar och inte bara den 

vinkeln som stödjer studiens grundteori. Detta hade författarna till denna 

studie strävat efter då urvalet av artiklar till resultatet påvisade olika utfall 

gällande upprätthållandet av basala hygienrutiner. Av de artiklarna som 

nyttjades till resultatet var fem av åtta etiskt accepterade. I artiklarna där 

inget etiskt accepterande var tydligt, uttrycktes deltagarna i statistik och 
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siffror. Författarna till denna litteraturstudie uppfattade dock att studierna 

följde forskningsetiska principer då anonymisering och hänsyn förekom 

gentemot deltagande forskningspersoner. Författarna hade under 

kvalitetsgranskningen och analysen till denna studie strävat efter att 

framställa tillvägagångssätt på begripligt vis, så processen skulle kunna 

återskapas genom olika bilagor2. Författarna hade även strävat efter att 

åsidosätta sina egna föreställningar innan studien påbörjades, detta för att 

minska risken för partisk vinkling. Detta stärktes i Forsberg och Wengström 

(2016) då de beskrev vikten av att ta till sig ny information och inte låta 

förförståelsen påverka och vinkla resultatet. Författarna hade strävat efter att 

grunda sitt resultat på flera olika sammanställda studier, snarare än att 

förändra de valda artiklarnas resultat för egen fördel.  

8.1.6 Överförbarhet av studiens resultat 

Studiens överförbarhet till Sverige var relativt stark då artiklarna som gav 

grund till resultatet var publicerade mellan 2008-2018, samt att de flesta av 

artiklarna utgått från västvärlden. Detta innebar att resultatet var pålitligt och 

nytt, men även att resultatet starkare kunde appliceras på Sverige på grund av 

liknande levnadsstandarder samt hälso- och sjukvårdsutveckling i 

västvärlden. Ytterligare en faktor som styrkte överförbarheten var att 

författarna främst nyttjade kvantitativa artiklar, vilket gav en mer faktisk 

statistisk utgångspunkt gällande upprätthållandet av basala hygienrutiner. 

Både kvalitativa och kvantitativa artiklar kan ge resultat via självskattning, 

dock innehöll vissa kvantitativa studier observation av andra individer, vilket 

gör resultatet mindre vinklat. Det visade på faktiska siffror snarare än 

personliga upplevelser vilket, enligt författarna, kunde resultera i bredare 

överförbarhet både internationellt och nationellt eftersom kvalitativa 

självskattningar kan tolkas och ge vinklade resultat.  

                                                      

2 Alla bilagor finns längst ner i arbetet 
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8.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie är att sammanställa forskning om sjuksköterskors 

upprätthållande av basala hygienrutiner inom kommunal hälso- och sjukvård. 

Det som framkommer genom resultatet diskuteras nedan. 

8.2.1 Svårigheter att upprätthålla basala hygienrutiner 

Majoriteten av resultatet påvisar främst negativa faktorer som påverkar 

sjuksköterskors upprätthållande. De främsta bristerna som påverkar 

upprätthållandet är otillgängligt material, bristande kunskap, ledningens 

intresse samt sjuksköterskors attityder och inställning. Vissa sjuksköterskor 

visar bristande kunskap och riskuppfattning medan andra sjuksköterskor har 

full förståelse för behovet av basala hygienrutiner, oberoende av detta 

framställs stora brister i upprätthållandet. Detta kan bero på en avsaknad av 

eller få möjligheter till kontinuerlig utbildning inom basala hygienrutiner. 

Bristerna behöver inte finnas i sjuksköterskors grundutbildning, utan kan 

snarare kopplas till avsaknad av kontinuerlig utbildning ute på arbetsplatsen.  

 

Den kommunala hälso- och sjukvården utförs både i särskilda boenden och 

ordinära boenden där materialet inte alltid går att bevara lika höggradigt rent 

som på sjukhuset. Som tidigare nämnt i bakgrunden beskriver sjuksköterskor 

själva att det är en utmaning att upprätthålla basala hygienrutiner i särskilda 

boenden på grund av den gemensamma miljön (Gousins, 2016). Då vården 

sker i patienters närmiljö är det extra viktigt att sjuksköterskor tar hänsyn till 

patienters integritet och behov samt utgår från egna kunskaper (Johansen & 

Fagerström, 2010). Sjuksköterskor i resultatet poängterar svårigheterna med 

att följa basala hygienrutiner dels på grund av osäkerhet gällande rutinerna 

samt begränsad tillgänglighet av material men även för få möjligheter till 

kontinuerlig utbildning. Aparecida Cardoso Maroldi, et al. (2017) menar 

också att sjuksköterskor kan ha låg riskuppfattning vilket gör att de inte följer 

basala hygienrutiner när behovet finns. Många moment utförs per automatik 
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där handskar, förkläde och annat skyddande material glöms bort. Författarna 

till denna studie har en reflexion om att sjuksköterskor som blir allt för 

bekväma sin yrkesroll kan bli arroganta. Denna arrogans kan resultera i att 

moment och material tillhörande hygienrutiner inte nyttjas lika frekvent. 

Reflexionen kan styrkas då Aparecida Cardoso Maroldis, et al. (2017) 

belyser att vissa sjuksköterskor tror att det är mer givande att tvätta händerna 

istället för att använda handsprit. Det finns även brister i kommunikationen 

gällande basala hygienrutiner mellan sjuksköterskor, vilket gör att 

nödvändigheten inte uppmärksammas (Aparecida Cardoso Maroldis, et al., 

2017). 

 

Som tidigare visat i resultatet har sjuksköterskor en stor roll i att främja 

patienters hälsa och för att kunna göra det behöver basala hygienrutiner 

följas. Sjuksköterskors roll är inte bara att lindra den befintliga sjukdomen 

eller skadan utan även vårda på ett långsiktigt sätt utan att förorsaka 

ytterligare skada. Risken för vårdrelaterade skador och infektioner ökar om 

inte basala hygienrutiner nyttjas. Ozolins teori enligt författarna belyser 

nödvändigheten av att involvera basala hygienrutiner för att beröringen ska 

bli vårdande och lindra bland annat oro och smärta. För att moment ska vara 

och förbli vårdande enligt Ozolins (2011) krävs att den fysiska beröringen 

också är vårdande. Sjuksköterskor kan upplevas vara i maktposition när de 

träder in i arbetskläder och gummihandskar, de bör därmed tänka på hur de 

nyttjar materialet vid patientnära arbete då patienter kan uppleva obehag i 

mötet (Lindahl & Skyman, 2014; Ozolins, 2011). Författarna till denna 

studie har en reflexion att problematik kan förekomma när material behövs 

för hygienarbetet. Viktigt blir då att sjuksköterskor har den vårdande 

beröringen i åtanke men även basala hygienrutiner. Författarna tänker att 

vårdande beröring dels sker vid utförande av basala hygienrutiner men även 

då sjuksköterskor behandlar patienter med respekt och varsamhet. Nyttjas 

inte basala hygienrutiner blir inte momentet vårdande då det kan leda till 
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vårdrelaterade infektioner, skador och ett onödigt lidande. Som sades tidigare 

i studien utifrån Yngström et al. (2011) minskar sjukvårdsrelaterade 

infektioner avsevärt när hygienrutiner efterföljs. Författarna anser att den 

fysiska beröringen ihop med basala hygienrutiner därmed blir den 

grundläggande faktorn för en vårdande beröring i enlighet med Ozolins teori 

(2011). Författarna har en tanke om att beröring blir vårdande när basala 

hygienrutiner följs. Nyttjas inte basala hygienrutiner kan infektion 

förekomma och därmed skapa lidande för patienten. Detta är en teori som 

författarna anser passar till studien då teorin framställer både sjuksköterskors 

och patienters perspektiv.  

8.2.2 Framtida behov av utveckling och kompetens 

Författarna fann inte mycket forskning kring ämnet utifrån kommunal hälso- 

och sjukvård vilket tyder på att området är relativt outforskat. Författarna 

anser att det krävs mer forskning gällande sjuksköterskors upprätthållande 

inom vården för att finna ytterligare möjliga faktorer och tillvägagångssätt än 

utbildning för att förbättra upprätthållandet. Artiklarna som resultatet 

grundas på ger en övergripande syn på sjuksköterskors upprätthållande av 

basala hygienrutiner samt faktorer som påverkar möjligheterna att följa 

rutinerna. Socialstyrelsen utförde under 2007 en enkätstudie som undersökte 

standarden av hygienrutinerna hos medicinska sjuksköterskor i Sveriges 

kommunala verksamheter. Studien visar på att det förekommer brister som 

behöver ses över. Det är mest angeläget att förbättra tillgången till 

specialkompetens gällande basala hygienrutiner, kontinuerlig utbildning och 

kompetensutveckling för att öka förståelsen av korrekt nyttjande av basala 

hygienrutiner samt utföra egenkontroller huruvida rutinerna följs. För att 

korrekt hygienrutin ska kunna nyttjas krävs det engagemang både från 

ledningen och sjuksköterskor, vilka verkar som rådgivande 

specialkompetenser gällande basala hygienrutiner (Socialstyrelsen, 2007). 
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Författarna påvisar faktorer som påverkar upprätthållandet och de flesta av 

faktorerna utmynnar i samma problematik, vilket kopplas till ledningens 

engagemang. Enligt studiens resultat finns inga riktlinjer som ställde krav 

utan endast rekommendationer till basala hygienrutiner, författarna anser att 

riktlinjer som ställer krav skulle förbättra vården för både patienter och 

sjuksköterskor. Som författarna tidigare nämnt i bakgrunden finns lagar som 

lägger ökad vikt vid tillämpningen av basala hygienrutiner, detta är dock inte 

tillräckligt. Fler möjligheter behövs för att förbättra upprätthållandet av 

basala hygienrutiner, vilket kan vara att chefen kallar in till återkommande 

samtal med sina anställda, sätta upp posters som byts ut relativt ofta för att 

uppmärksamma och påminna om upprätthållandet samt kontinuerlig 

utbildning. Vikten av kontinuerlig utbildning poängterar även Mernelius, 

Svensson, Rensfeldt, Davidsson, Isaksson, Löfgren och Matussek (2013) i 

sin studie. Det förekommer grundutbildning inom basala hygienrutiner i 

sjuksköterskeprogrammet men sjuksköterskor beskriver behovet av 

kontinuerlig utbildning ute på arbetsplatsen för att bli påminda om risker och 

varför hygienrutiner behövs. Ännu en faktor som ledningen kan förbättra är 

att minska underbemanningen då det bidrar till mer tid till både utbildning 

men även att utföra basala hygienrutiner. Dock återstår frågan om ledningen 

har möjlighet att erbjuda mer tid till sjuksköterskor på arbetsplatsen. Tid är 

en faktor som alla arbetsplatser behöver och det är något som vården har 

brist på i dagsläget. Sjuksköterskor själva beskriver behovet av mer tid för att 

hinna nyttja basala hygienrutiner då det i dagsläget inte finns möjlighet.  

8.2.3 Kliniska implikationer 

Studiens resultat påvisar ett behov av ökad kunskap och förståelse gällande 

upprätthållandet av basala hygienrutiner. Studien skulle därmed kunna 

användas som stöd för att belysa nödvändigheten av upprätthållandet samt 

bidra med intresse till vidareutveckling. En möjlig faktor som skulle kunna 

gynna sjuksköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård är implementering 
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av kontinuerlig utbildning som ger kunskap, information och påminnelser. 

Sjuksköterskors upprätthållande är en faktor som kan förbättras med flertalet 

möjliga faktorer som kan implementeras med hjälp av ledningens inflytande 

och engagemang. Sjuksköterskor har ett eget ansvar att följa basala 

hygienrutiner medan ledningen har en stor ledande roll inom hälso- och 

sjukvården. Ledningen har därmed ett stort ansvar för att rutinerna ska och 

kan följas av alla inblandade. Författarna till denna litteraturstudie anser att 

det framställda resultatet kan nyttjas på den kommunala ledningen och inte 

bara på sjuksköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård. 

9 Slutsats 

Studiens slutsats dras därmed att sjuksköterskor i kommunal hälso- och 

sjukvård behöver få mer utbildning, stöd och engagemang från ledningen för 

att upprätthålla basala hygienrutiner. Kontinuerlig utbildning kan vara av stor 

vikt för utvecklad förståelse och påminnelser kring riskerna. Sjukvården i 

allmänhet behöver större engagemang och intresse gällande upprätthållandet 

av basala hygienrutiner för att minska vårdrelaterade infektioner men även 

lidande och död. Inte minst krävs riktlinjer som ställer krav och inte endast 

rekommendationer på korrekt basal hygienrutin. Sammanfattningsvis kan det 

vara svårt att förhindra brister i upprätthållandet av basala hygienrutiner 

därför krävs det att området utforskas mer då det finns ett stort behov av 

utveckling och fler möjliga faktorer. Om ledningen inte är medveten om 

bristerna hur ska då upprätthållande faktorer etableras? Hur ska 

vårdrelaterade infektioner minska om sjuksköterskor inte följer specifika 

riktlinjer? 
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Bilaga I 

Sökmatris Cinahl (utförd 2018-11-02) 

 

  

Sökning Fritextord och  
ämnesord 

Avgränsning Antal 

artiklar 
Lästa 

abstrakt 
Lästa 

artiklar 
Valda 

artiklar 

S1 Nurs* 
 

758,130 
   

S2 (MH “Nurses+”) 
 

194,544 
   

S3 Hygiene 
 

23,588 
   

S4 (MH “Hygiene”) 
 

3,690 
   

S5 Infection Control 
 

75,949 
   

S6 (MH “Infection Control+”) 
 

60,585 
   

S7 Professional Compliance 
 

5,704 
   

S8 (MH “Professional 

Compliance”) 

 
5,494 

   

S9 Home Care 
 

46,556 
   

S10 (MH “Home Health Aides”) 
 

1,161 
   

S11 Communities  
 

245,240 
   

S12 (MH “Communities+”) 
 

40,858 
   

S13 Community Health Nursing 
 

26,880 
   

S14 (MH “Community Health 

Nursing+”) 

 
26,186 

   

S15 S1 OR S2 
 

761,664 
   

S16 S3 OR S4 OR S5 OR S6 
 

124,784 
   

S17 S7 OR S8  
 

5,704 
   

S18 S9 OR S10 OR S11 OR S12 OR 

S13 OR S14 

 
308,704 

   

S19 S15 AND S16 AND S17 AND 

S18 

 
75 

   

S20 S15 AND S16 AND S17 AND 

S18 
Peer 

Reviewed  
Publicerad 
2008-2018 

44 43 16 7 
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Bilaga II 

Sökmatris Pubmed (utförd 2018-11-21) 

Sökning Fritextord och ämnesord Avgränsning Antal 

artiklar 
Lästa 

abstrakt 
Lästa 

artiklar 
Valda 

artiklar 

S1 Nurse* 
 

387, 939 
   

S2 Nurses [MeSH] 
 

83, 467 
   

S3 Hygiene 
 

141, 680 
   

S4 Hygiene [MeSH] 
 

38, 651 
   

S5 Hand Hygiene [MeSH] 
 

 
6, 095 

   

S6 Infection control 
 

323, 396 
   

S7 Infection control [MeSH] 
 

59, 754 
   

S8 Home Care 
 

752, 243 
   

S9 Home Care Services [MeSH]  
 

44, 922 
   

S10 Home Health Aides [MeSH] 
 

599 
   

S11 Community 
 

670, 535 
   

S12 Nurses, Community Health 

[MeSH] 

 
691 

   

S13 Community Health Nursing 

[MeSH] 

 
19, 472 

   

S14 S1 OR S2 
 

387, 939 
   

S15 S3 OR S4 OR S5 OR S6 OR 

S7 

 
450, 785 

   

S16 S8 OR S9 OR S10 OR S11 OR 

S12 OR S13 

 
133, 7639 

   

S17 S14 AND S15 AND S16 
 

7, 252 
   

S18 S14 AND S15 AND S16 Nursing 

journals 
 
10 years 
 
Humans 
 
English 

1, 459 869 30 1 
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Bilaga III 

Artikelöversikt & kvalitetsgranskning 

Författare 

Land  

År 

Tidskrift  

Titel 

Syfte Metod Reultat Kvalitets-

granskning 

1-3 

Lindh, M.,  

Holmström, I. K.,  
Perseius, K-I., 
Windahl, J. 

Sverige 

(2015) 

 

Nursing & Health sciences. 
Enhancing adherence to infection 

control in Swedish community care: 

Factors of importance. (2) 

Undersöka faktorer 

som förbättrar 

sjuksköterskors 

efterlevnad av 

hygienrutiner och 

hur de kan 

förbättras. 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie.  
Webbaserade frågor 

skickades ut till 290 

sjuksköterskor där 

semistrukturerade frågor 

användes. 

Temat grundades på 4 

kategorier. Deltagarna uttryckte 

att många olika faktorer som 

påverkade upprätthållandet. Till 

exempel som kunskap, 

uppmuntran, material, eget 

intresse, påverkan av kollegor 

samt arbetsbördan. 

1 (Hög) 

Russell, D.,  

Dowding, D. W.,  

McDonald, M. V.,  

Adams, V.,  

Rosati, R. J.,  

Larson, E. L.,  

Shang, J. 

USA 

2018 

American journal of infection control. 
Factors for compliance with infection 

control practices in home healthcare: 

findings from a survey of nurses' 

knowledge and attitudes toward 

infection control. (4) 

Undersöka 

sjuksköterskors 

kunskap och 

genomförande av 

rutiner kring 

infektionskontroll. 

Kvantitativ studie.  
Ett frågeformulär med 

stängda frågor skickades 

ut till 359 sjuksköterskor.  
 

Studien visade att 

sjuksköterskors upprätthållande 

och kunskap var relativt hög, 

främst hos de äldre 

sjuksköterskorna. Däremot 

stämde inte kunskap om 

hygienrutiner ihop med 

upprätthållandet. 

2 (Medel) 

Cure, L.,  
Van Enk, R.  

USA 

2015 

American journal of infection control. 
Effect of hand sanitizer location on 

hand hygiene compliance. (6) 

Undersöka om 

placering av 

handsprit påverkar 

användningen. 

Kvantitativ 

korrelationsstudie via 
observation på 7 olika 

platser. 

26,707 handdesinfektioner 

observerades, studien visade att 

handdesinfektioner förekom 

oftare desto mer lättillgänglig 

handspriten var. 

2 (Medel) 

McLaws, M. L.,  

Maharlouei, N.,  

Yousefi, F.,  

Askarian, M.  

American journal of infection control.  

Predicting hand hygiene among 

Iranian health care workers using the 

theory of planned behavior. (15) 

Undersöka hur väl 

sjuksköterskor 

tvättar sina händer 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie. 
Studien visade att 

sjuksköterskors upprätthållande 

var på lika nivå inom både 

hemsjukvården och sjukhuset. 

1 (Hög) 
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Iran.  

(2012) 
på sjukhus jämfört 

med hemsjukvård. 
Observation utfördes på 

120 sjuksköterskor och 

övrig personal. 

Gould, D.,  
Drey, N. 
England 

(2013) 

American journal of infection control. 
Student nurses' experiences of 

infection prevention and control 

during clinical placements. (18) 
 

Undersöka 

studenters kliniska 

erfarenhet utav 

upprätthållandet av 

basala hygienrutiner. 

En kvalitativ 

undersökning online. 
Undersökningen innehöll 

semistrukturerade frågor. 

488 elever svarade på 

undersökningen. Studien kom 

fram till att det fanns brister, 

främst inom äldrevården.  

Upprätthållandet av 

hygienrutiner var lägst hos 

medicinsk vårdpersonal. 

2 (Medel) 

Eveillard, M.,  

Raymond, F.,  

Guilloteau, V.,  

Pradelle, M-T.,  

Kempf, M.,  

Zilli-Dewaele, M., 

Joly-Guillou, M-

L.,   

Brunel, P. 

Frankrike 

(2011) 

Journal of clinical nursing. 
Impact of a multi-faceted training 

intervention on the improvement of 

hand hygiene and gloving practices in 

four healthcare settings including 

nursing homes, acute-care geriatric 

wards and physical rehabilitation 

units. (21) 

Bedöma förändring 

av upprätthållandet 

av 

handhygienrutiner 

före och efter ett 

träningsprogram. 

Kvantitativ 

observationsstudie på 4 

olika 

hälsovårdsavdelningar. 

Observation utfördes både 

före och efter dem 

genomgått ett 

träningsprogram. 
 

En signifikant förbättring av 

handhygienrutinerna kunde ses 

efter träningsprogrammet. 

1 (Hög) 

Aiello, A. E.,  

Malinis, M., 

Knapp, J. K.,  

Mody, L. 

USA 

(2008) 

American journal of infection control.  

The influence of knowledge, 

perceptions, and beliefs, on hand 

hygiene practices in nursing homes. 

(22) 
 

Undersöka påverkan 

av kunskap, 

övertygelse och 

upprätthållandet av 

basala hygienrutiner. 

Samt se över hur 

rutinerna är idag. 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie.  
Egenkontrollerad 

undersökning via ett 

frågeformulär. 
 

Studien visar att kunskap och 

intresse är av stor vikt för att en 

person ska bli medveten om 

hygienrutiner inom vården. 

1 (Hög) 

Lindh, M.,  

Kihlgren, A.,  

Perseius, K-I.  
Sverige 

(2012) 

Scandinavian journal of caring 

sciences. 
Factors influencing compliance to 

hygiene routines in community care - 

the viewpoint of medically 

responsible nurses in Sweden. (871) 

Beskriva faktorer 

som påverkar 

upprätthållandet av 

basala hygienrutiner. 

Kvantitativ studie med  
webbaserade 

semistrukturerade frågor 

skickades ut till 268 

sjuksköterskor. 

Temat grundades på 4 

kategorier.  
Kategorierna var resurser, 

ledning, personal och externa 

faktorer. 

1 (Hög) 
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Bilaga IV 

Kvalitetsgranskningsmall som utgår från Forsberg och Wengström (2016) 

granskningsfrågor.  

Kvalitativa kvalitetsgranskningsfrågor. 
• Finns det några tydliga problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat? 
• Vad är syftet? Är det klart formulerat? 
• Hur är metoden beskriven relaterat till syftet och resultat? 
• Är studien etiskt försvarbar? Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 
• Vad visar resultatet? Är det trovärdigt jämfört med metod? 
• Hur har författarna i studien tolkat studiens resultat? 
• Vilka argument förs fram? Är dessa argument rimliga till studiens resultat. 

Kvantitativa kvalitetsgranskningsfrågor. 
• Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat? 
• Vad är syftet? Är det klart formulerat? 
• Är studien etiskt försvarbar? 
• Hur är metoden beskriven relaterat till syfte och resultat? 
• Hur är studiens validitet? 
• Vad visar resultatet? Är det trovärdigt jämfört med metod? 
• Vilka argument förs fram? Är dessa argument rimliga till studiens resultat? 

Kvalitetsgradering 1 – 3 
1. Hög kvalitet 
2. Medel kvalitet 
3. Låg kvalitet 
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Bilaga V 
Exempel på analys innehållande meningsenheter på engelska, 

meningsenheter översatta till svenska, kod, subkategorier och kategorier 

Meningsenheter på 

engelska 
Meningsenheter på svenska Kodord Subkategorier Kategorier 

“...and poor compliance 

with hand hygiene 

protocols.” (18) 
 
“One difficulty is that 

everything is supposed to 

be like a home but it 

should be possible to 

follow hygiene routines 

anyway” (871) 
 
“ ...access and availability 

to materials and 

equipment and staff 

knowledge…” (2) 
 
“...delays repairing broken 

bedpan washers, shortages 

of equipment, particularly 

disposable gloves, and 

delays removing 

rubbish…” (18) 
 
“Differences in attitudinal 

responses...likely to 

disagree with the 

statement that wearing a 

mask makes it hard to 

communicate…” (4) 
 
“ ...reported good attitudes 

towards hand hygiene 

were 1.1 times more likely 

to comply with hospital 

inherent contact.” (15) 
 
“When supervisors do not 

show any responsibility or 

diminish the value of 

hygiene routines’, 

addressing the fact that 

education can be given in 

ways that do not benefit 

the cause.” (871) 
 
“Two students had been 

so concerned about poor 

compliance with IPC 

“...och dåligt upprätthållande 

med handhygienrutiner.” 
 

 
“En svårighet är att allt ska 

vara som ett hem men det 

borde vara möjligt att följa 

hygienrutiner ändå.” 
 

 
“...tillträde och tillgänglighet 

till material och utrustning 

och personals kunskaper…” 
 

 
“...förseningar att reparera 

trasiga spoldesinfektorer, 

brist på utrustning, särskilt 

engångshandskar och brister 

i att slänga skräp…” 
 

 
“Skillnader i attityder... stor 

sannolikhet att inte hålla med 

påståendet om att bära en 

mask gör det svårare att 

kommunicera”   
 
“...rapporteringar gällande 

bra attityd till god 

handhygien var 1,1 gånger 

mer sannolik att följa 

sjukhusets 

rekommendationer.” 
 
“När chefer inte visar något 

ansvar eller minskar värdet 

av hygienrutinerna’, hanterar 

det faktum att utbildningen 

kan ges på sätt som inte 

gynnar orsaken.” 
 

 
“Två studenter var så oroade 

över brister i 

upprätthållandet av de basala 

Handhygien 
 

 

 
Hygien 
 

 

 

 
Inte tillgängligt 
 

 

 

 
Trasigt material 
 

 

 

 

 
Attityd till 

upprätthållande.  
 

 

 
Attityd till 

upprätthållande.  
 

 

 

 
Ingen möjlighet 

till utbildning 
 

 

 

 

 
Inget ansvar 

Brister i hygien 
 

 

 

 

 

 

 

 
Brister i material 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sjuksköterskors 

attityder 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Brister i 

ledningens 

intresse 
 

 

 

 

 

 

Sjuksköterskors 

svårigheter att 

upprätthålla basala 

hygienrutiner. 
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protocols that they raised 

the issue with the ward 

manager, but, in both 

cases, their experiences 

were discouraging...” (18) 
 
“Unit 3 has the highest 

standardization score 

(100%) because all rooms 

have a dispenser inside 

the room, next to the 

entrance by the door 

opening.” (6) 
 
“It is also noticeable that 

the difference between the 

compliance with HH after 

contacts and the 

compliance before 

contacts was much higher 

in the second phase of the 

study than in the first.” 

(21) 
 
“Neither knowledge, 

beliefs, nor perceptions 

were related to 

handwashing frequency.” 

(22) 

 

“However, knowledge of 

infection control practices 

was not associated with 

compliance.” (4) 

hygienrutinerna att de tog 

upp problemet med 

avdelningschefen, men i 

båda fallen var deras 

upplevelse negativa…”  
 
“Avdelning 3 hade högst 

standard (100%) eftersom 

alla rum hade en dispenser 

inne i rummet, bredvid 

ingången vid 

dörröppningen.”  
 

 
“Det är också märkbart att 

skillnaden mellan 

upprätthållandet med HH 

efter kontakter och 

upprätthållandet före 

kontakter var mycket högre i 

studiens andra fas än i den 

första.” 
 

 
“Varken kunskap, 

övertygelse eller uppfattning 

var relaterade till frekvens av 

handtvätt.”  
 
“Men, kunskapen om 

infektionskontroll praxis var 

inte associerad med 

upprätthållandet.” 

 

 

 

 

 
Förbättrat 

upprätthållande 
 

 

 

 

 
Förbättrat 

upprätthållande 
 

 

 

 

 

 

 
Utbildning 
 

 

 
Kunskap 

gällande basala 

hygienrutinerna. 

 

 

 

 

 
Ledningens 

inflytande  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjuksköterskors 

inställning 

gällande basala 

hygienrutiner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Faktorer som kan 

möjliggöra 

upprätthållandet 

av basala 

hygienrutiner.  


