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Introduktion: En god handhygien spelar en väsentlig roll i det förebyggande arbetet mot 

vårdrelaterade infektioner. På många håll brister handhygienen trots att en god handhygien är det 

främsta sättet att förhindra dessa infektioner. Syfte: Att identifiera faktorer som påverkar 

sjuksköterskors handhygien på sjukhus. Metod: Litteraturstudien genomfördes i enlighet med Polit & 

Becks (2012) niostegsmodell för litteraturstudier. Tio vetenskapliga artiklar inkluderades i 

litteraturstudien. Samtliga artiklar kvalitetsgranskades och analyserades induktivt. Resultat: Under 

databearbetningen framkom huvudkategorin Stödjande organisation med underkategorierna 

Utbildning, Påminnelser om betydelsen av handhygien, Materiella resurser, Arbetsmiljö och 

Stödjande ledning, samt huvudkategorin Sjuksköterskans medvetenhet med underkategorierna 

Medvetenhet kring att skydda sig själv, Medvetenhet kring att skydda patienter samt Medvetenhet om 

handhygienprestation. Slutsats: Litteraturstudiens resultat visar faktorer som påverkar sjuksköterskors 

handhygien; Utbildning som gav ökad kunskap kring handhygien och konsekvenser av bristande 

handhygien, påminnelser om betydelsen av handhygien, materiella resurser, arbetsmiljö, stödjande 

ledning, medvetenhet kring att skydda sig själv och patienter samt medvetenhet om 

handhygienprestation.  
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Introduktion 

På svenska sjukhus får årligen omkring 65 000 patienter vårdrelaterade infektioner [VRI] 

såsom urinvägsinfektion eller postoperativa sårinfektioner. Enligt Sveriges kommuner och 

landsting (SKL) hade uppskattningsvis 30-50 % av dessa infektioner kunnat undvikas genom 

korrekt handhygien (SKL 2017). Enligt Socialstyrelsen (2018) är kostnaden för en VRI 

omkring 107 000 kronor, vilket summerat skulle innebära en årlig kostnad på nästan sju 

miljarder kronor. 

Bakgrund 

Handhygien 

En god handhygien spelar en avgörande roll i det förebyggande arbetet mot VRI (Graveto et 

al. 2018). Trots att god handhygien anses vara det främsta sättet att förhindra dessa 

infektioner brister ofta handhygienen och behöver förbättras (Doronina et al. 2017). 

Redan 1860 belyste Florence Nightingale i sin teori “Thirteen canons central to the 

environmental model of nursing” vikten av god hygien för att förhindra olika typer av 

smittspridning. Hon ansåg att essensen av en sund och ren miljö runt patienten var en 

förutsättning för god omvårdnad. Nightingale tog ett helhetsgrepp om detaljer i omvårdnaden 

av patienten och tog upp alltifrån ljud, ljus, frisk luft i rummet till rena patient- och sängkläder 

(Masters 2014).  

Varje sjuksköterska bör vara mycket noga med att tvätta sig om händerna mycket 

ofta under dagens lopp. Om ansiktet också får sitt så mycket bättre. Ett ord måste 

sägas om renlighet uteslutande som renlighet. Jämför hur smutsigt tvättvattnet blir 

då man tvättar sig: i kallt vatten utan tvål, kallt med tvål och varmt med tvål. Man 

skall finna att i första fallet har man nästan inte alls avlägsnat smutsen, i andra 

fallet något mera och i tredje fallet mycket mera. Men håll handen över en kopp 

hett vatten ett par minuter eller så och om man endast gnider litet med fingret på 

handen följer flagor av smuts eller ett lager smutsig hud med. Efter ett ångbad kan 

man skala hela sin kropp ren på det sättet. Vad det betyder är, anser jag, att om 

man endast tvättar sig med vatten blir inte huden ren. (Wendt et al. 1989, s.88) 

Enligt International Conuncil of Nurses (ICN) har sjuksköterskan fyra huvudområden som 

arbetet utgår ifrån: att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande 

(Svensk sjuksköterskeförening 2014). I ”Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuk-

sköterska” framgår att omvårdnad är sjuksköterskans specifika kompetens. Arbetet enligt 

omvårdnadsprocessen leds och organiseras av den legitimerade sjuksköterskan som har det 

övergripande ansvaret för omvårdnaden. En av sjuksköterskans sex kärnkompetenser är säker 

vård vilket innebär att arbeta förebyggande genom att identifiera risker för vårdskador och 

sätta in lämpliga omvårdnadsinterventioner. Detta för att arbeta för en hög patientsäkerhet 

(Svensk sjuksköterskeförening 2017). 

World Health Organization [WHO] har i sina riktlinjer för handhygien utvecklat en 

förbättringsstrategi ”My five moments for hand hygiene” där de identifierat fem tillfällen då 

god handhygien bör utföras: innan patientkontakt, exempelvis innan du skakar hand med en 

patient efter att ha tagit i ett dörrhandtag. Innan rent eller aseptiskt arbete, vilket innebär att 

även inom patientens närmiljö måste risken för smittspridning iakttas, exempelvis vid 

såromläggning. Användning av handskar är standardprocedur vid vissa moment. Enbart 
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handskar kan dock inte förhindra en kontamination varför handhygien måste utföras innan 

påtagning av handskar. Efter risk för exponering av kroppsvätskor. Utförd handhygien 

minskar risken för att utsättas för smittoämnen som inte är synliga för ögat och överföring av 

mikroorganismer från en del av patienten till en annan. Handskar används som ett ”andra 

hudlager” och efter avlägsnande rekommenderas starkt att handhygien utförs då inte handskar 

är tillräckligt som skydd. Det fjärde tillfället är efter patientkontakt när patientens närmiljö 

lämnas. På så sätt skyddas både närmiljö och vårdpersonal. Slutligen bör även handhygien 

utföras efter kontakt med patientens närmiljö. Att vidröra en yta utan att ha patientkontakt är 

tillräckligt för smittspridning (WHO 2009). 

Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) beskriver att vården ska vara av god kvalité med en god 

hygienisk standard och tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet. 

Enligt socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2015:10 är handhygien en del av den 

basala hygien som ska utföras av all vård och omsorgspersonal i Sverige. En korrekt utförd 

handhygien kan avbryta mikroorganismers smittvägar och smittöverföringen kan således 

förebyggas (Elstrøm 2011). Händer och underarmar ska vara fria från klockor, smycken och 

liknande samt naglar ska hållas korta utan nagellack. Innan och efter vård- och 

omsorgsmoment då det finns risk för smittspridning ska händerna desinfekteras med ett 

alkoholbaserat handdesinfektionsmedel, eller annat medel med samma effekt (SOSFS 

2015:10). Händerna och underarmarna gnids in noggrant med riklig mängd (2-4 ml) 

handdesinfektion. I momenten ingår handrygg, handflator, fingertoppar, runt fingrar och i 

tumgrepp. Sist gnids underarmarna upp till armbågarna in. Innan arbetsmoment påbörjas 

måste all handdesinfektion ha torkat (Folkhälsomyndigheten & SKL 2012). Om händerna är 

eller antas vara orena ska de tvättas med flytande tvål och vatten innan desinfektion. 

Sistnämnda procedur gäller alltid då patienten kräkts eller haft diarré (SOSFS 2015:10). I 

handtvätten ingår samma områden som vid utförande av handdesinfektion. Tvålen sköljs av 

under rinnande vatten och händerna torkas därefter med pappershandduk eller torkpapper 

(Vårdhandboken 2017). Engångshandskar ska användas då risk föreligger att utsättas för 

kroppsvätska. Efter varje vård- och omsorgsmoment ska handskarna bytas (SOSFS 2015:10). 

Vårdrelaterade infektioner 

Socialstyrelsens definition av VRI är ”En vårdrelaterad infektion är en infektion som 

uppkommer hos en person under slutenvård eller till följd av diagnostik, behandling eller 

omvårdnad inom övrig vård och omsorg” (Socialstyrelsen 2018). WHO (2011) beskriver att 

en vårdrelaterad infektion även kan kallas nosokomial infektion och sjukhusinfektion. WHO 

definierar VRI som ”En vårdrelaterad infektion som drabbar patienten under vårdprocessen på 

sjukhus eller inom annan vårdanläggning och som inte var närvarande vid ankomst till 

sjukhuset eller vårdanläggningen” (WHO 2011). De vanligaste infektionerna är 

urinvägsinfektioner (27 %), nedre luftvägsinfektioner (24 %), kirurgiska infektioner (17 %) 

och infektioner i blodet (10,5 %) (WHO 2019). Smittvägarna vid VRI går via endogen och 

exogen smitta (Graveto et al. 2018). Endogen smitta orsakas av smittämnen som finns på 

patientens hud och slemhinnor medan exogen smitta överförs från omgivningen och 

omgivande patienter eller från vård- och omsorgspersonal (Folkhälsomyndigheten & SKL 

2012). Den vanligaste smittöverföringen är dock via sjukvårdspersonalens händer varför god 

handhygien måste eftersträvas. Således löper även sjukvårdspersonal risken att smittas av VRI 

under det kliniska arbetet (Graveto et al. 2018). I smittkedjan ingår smittämne, smittkälla, 

utgångsport, smittväg, ingångsport och smittmottagare. Genom att en eller flera länkar i 

kedjan bryts kan smittöverföringen förebyggas (Elstrøm 2011).   



6 

 

 I Europa orsakar VRI årligen 16 000 000 extra dagars sjukhusvistelse, 37 000 dödsfall med 

kopplingar till VRI och minst 110 000 dödsfall med dessa infektioner som direkt orsak 

(Graveto et al. 2018). Enligt WHO (2019) ligger prevalensen för VRI i genomsnitt på 5 % 

(4,1 miljoner) av alla i Europa inneliggande patienter på vårdavdelningar på sjukhus varje år. 

Englands nationella granskningsbyrå uppskattar kostnaderna för dessa VRI:er till uppemot 13 

miljarder kronor årligen (WHO 2019). I Kanada drabbas årligen mer än 200 000 personer av 

VRI, 8000 personer av dessa dör. I USA uppgår kostnaderna årligen till 9,8 miljarder  

US-dollar relaterat till de vanligaste infektionerna (Doronina et al. 2017). Trots att VRI är den 

största komplikationen inom vården är den globala bördan fortfarande okänd på grund av 

svårigheten att samla in data. De flesta länder saknar system som övervakar dessa infektioner 

och de länder som har systemen kämpar med komplexiteten och bristen på kriterier för att 

kunna diagnostisera infektionerna (WHO 2011).  

Problemformulering 

I den dagliga omvårdnaden överförs smittämnen mellan personal och patienter. Det leder till 

VRI som orsakar stora kostnader för samhället, belastar sjukvården och orsakar stort lidande 

för patienter. God handhygien är den enskilt viktigaste åtgärden för att förebygga dessa 

infektioner. Genom att identifiera de faktorer som påverkar sjuksköterskors handhygien ges 

sjuksköterskor möjligheten till en ökad insikt i hur handhygienen kan förbättras och VRI 

minskas. 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att identifiera faktorer som påverkar sjuksköterskors 

handhygien på sjukhus. 
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Metod 
En litteraturstudie är en kritisk granskning av befintlig forskning inom ett valt område och 

utgår från ett fördefinierat syfte. Processen för denna litteraturstudie har följt Polit & Becks 

(2012) niostegsmodell för litteraturstudier. 

Figur 1. Polit & Beck (2012) niostegsmodell för litteraturstudier, fri översättning och 

modifierad.  

Inklusions- och exklusionskriterier 

Artiklar som inkluderades i arbetet var peer-reviewed, skrivna på engelska och publicerade 

mellan januari 2012-januari 2019. Artiklarna skulle ha fokus på sjuksköterskors handhygien 

på sjukhus. Artiklar som exkluderades i arbetet hade inte fokus på grundutbildade 

sjuksköterskors handhygien på sjukhus, till exempel fokus på specialistutbildade 

sjuksköterskor.  

Litteratursökning 

Enligt steg 1 i Polit & Becks (2012) niostegsmodell utformades ett syfte för studien. I steg 2 

(Polit & Beck 2012) valdes ett antal sökord relevanta för studiens syfte samt databaser. 

Litteratursökningar har genomförts i databaserna Cumulative Index to Nursing and Allied 

Health Litterature (CINAHL) och PUBMED då dessa databaser anses vara de största inom 

omvårdnad och medicin (Forsberg & Wengström 2015). I CINAHL användes Major Concept 

(MM) termerna Guideline adherence, Professional Compliance, Handwashing och Cross 

infection samt fritextsökorden Hand hygiene, Healthcare associated infections, Healthcare 

related infections och Nurse. I PUBMED användes Meshtermerna Guideline adherence, 

Nurses, Hand hygiene, Compliance, samt fritextsökorden Handwashing, Cross infection, 

Healthcare associated infections och Healthcare related infections. I steg 3 (Polit & Beck 

2012) kombinerades dessa sökord med booleska operatorerna OR och AND enligt tabell  

1 och 2 (Forsberg & Wengström 2015).  

  

      

      

  1. Formulering och beskrivning av syfte.    

  2. Fastställ hur sökningen ska gå till i valda databaser samt val av sökord.    

  3. Databassökning efter primärkällor samt dokumentation av sökningarna i tabeller.    

  4. Genomgång av artiklarnas titlar och abstrakt för bedömning av relevans mot syftet.   

  5. Läs artiklarna i sin helhet.  

  6. Läs artiklarna mer grundligt relaterat till litteraturstudiens syfte.   

  7. Kritiskt granska artiklarna efter granskningsmallar.   

  8. Analysera innehållet i artiklarna och dela in informationen i kategorier.   

  9. Gör en sammanställning av resultaten i artiklarna.   
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Tabell 1: Sökningar i CINAHL februari 2019, antal träffar och urval 

Sökning Sökord 

Antal 

träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 MM Guideline Adherence 714       

S2 MM Professional Compliance 341      

S3 MM Handwashing 424       

S4 MM Cross Infection 1337      

S5 Hand hygiene 642      

S6 Healthcare associated infections 1985      

S7 Healthcare related infections 1243     

S8 Nurse 41371     

S9 S1 OR S2 1036     

S10 S3 OR S5 718     

S11 S4 OR S6 OR S7 3442     

S12 S9 AND S10 AND S11 90     

S13 S8 AND S9 AND S10 54(18) 6 1 1 

S14 S8 AND S12 31 10 5 5 

() = intern dubblett (()) = extern dubblett, S = sökning, MM= Major Concept   

Limiters: Peer-reviewed, English language, Abstract available, Exclude Medline Records, 

2012-01-01 - 2019-01-31. 
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Tabell 2: Sökningar i PUBMED februari 2019, antal träffar och urval  

Sökning Sökord 

Antal 

träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 Guideline Adherence (MeSH) 10890    

S2 Handwashing 506    

S3 Cross Infection 10301    

S4 

Healthcare associated 

infections 1890    

S5 Nurses (MeSH) 11600    

S6 Hand hygiene (MeSH) 1694    

S7 Compliance (MeSH) 422    

S8 Healthcare related infections 28    

S9 S1 OR S7 11309    

S10 S2 OR S6 1953    

S11 S5 AND S9 AND S10 35((4)) 20 4 4 

() = intern dubblett (()) = extern dubblett, S = sökning, MeSH= Medical Subject Heading  

Limiters: Abstract available, 2012-01-01 - 2019-01-31. 

Urval 

Urval 1 

Enligt steg 4 i Polit & Becks (2012) niostegsmodell lästes titlar och abstrakt för bedömning av 

relevans mot syftet, inklusions- och exklusionskriterier. Totalt granskades 98 stycken artiklar. 

De artiklar som inte uppfyllde kriterierna exkluderades då de inte svarade mot 

litteraturstudiens syfte eller hade fokus på specialistsjuksköterskor inom intensivvård. Utifrån 

granskning av titlar och abstrakt bedömdes 36 stycken artiklar svara mot litteraturstudiens 

syfte.  

Urval 2  

I Steg 5 och 6 (Polit & Beck 2012) lästes artiklarna i sin helhet och därefter mer grundligt 

relaterat till litteraturstudiens syfte. Samtliga artiklar från urval 1 granskades och 26 stycken 

artiklar exkluderades varav 7 stycken hade fokus på specialistsjuksköterskor inom 

intensivvård och 19 artiklar uppfyllde inte kriterierna för litteraturstudiens syfte. Artiklarna 

redovisas i Bilaga 1.  

Urval 3 

I steg 7 (Polit & Beck 2012) gjordes kvalitetsgranskningar av de valda artiklarna enligt Polit 

& Becks (2012) granskningsmallar “Guide to an Overall Critique of a Qualitative Research 

Report” och “Guide to an Overall Critique of a Quantitative Research Report”. Av tio stycken 
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granskade artiklar bedömdes åtta artiklar vara av hög kvalité, en artikel av medelhög kvalité 

samt en artikel av låg kvalitet. Artikeln av medelhög kvalitet saknade etisk diskussion och var 

oklar kring hur data samlats in i den behandlade fokusgruppen. I Artikeln med låg kvalitet var 

inte antalet deltagare angett och artikeln var otydlig i sin helhet.   

Databearbetning och analys 

Enligt steg 8 i Polit & Becks (2012) niostegsmodell lästes de tio artiklarnas resultat. Utifrån 

litteraturstudiens syfte markerades väsentliga delar och extraherades till ett dokument och 

sorterades efter innehåll. Diskussion fördes kring hur uppgifterna förhöll sig till varandra. 

Mönster kunde utläsas och faktorer identifieras vilket ledde fram till en indelning i 

kategorierna: Stödjande organisation och Sjuksköterskans medvetenhet. Enligt steg 9 i Polit & 

Becks (2012) niostegsmodell sammanställdes materialet under tillhörande kategori. Under 

hela processen vid databearbetning och analys har författarna läst materialet individuellt och 

gemensamt samt diskuterat materialet för att få en enhetlig bild.  

Forskningsetiska överväganden 

Polit & Beck (2012) beskriver att etiska överväganden alltid ska göras vid vetenskapliga 

studier. Författarna har enligt granskningsmallarna beaktat artiklarnas etiska diskussioner. 

Forskningsförsummelser som plagiering, fabricering och falsifiering får inte förekomma 

(Polit & Beck 2012). Under forskningsprocessens gång har författarna tagit hänsyn till detta 

exempelvis genom att alla delar i artiklarnas resultat med relevans för studiens syfte har 

redovisats. Detta för att ge en rättvisande och överensstämmande bild av resultatet. 

Författarnas egna åsikter har diskuterats och har inte tillåtits ha någon påverkan på studien 

(Forsberg & Wengström 2015). Artiklarna har vid behov översatts till svenska med hjälp av 

ett elektroniskt lexikon och synonymlexikon. Citat är skrivna på originalspråk för att utesluta 

risken för feltolkning och för att bibehålla nyanser i språket. 
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Resultat 

Resultatet baseras på tio stycken vetenskapliga artiklar varav åtta stycken var kvantitativa och 

två stycken var kvalitativa. Artiklarna till litteraturstudien tar upp faktorer som påverkar 

sjuksköterskors handhygien på sjukhus och var publicerade mellan januari 2012 och januari 

2019. Artiklarna är publicerade i Nederländerna, Tyskland, Italien, Brasilien, Taiwan, 

Kanada, Portugal, Irland och beskrivs i en artikelmatris, se Bilaga 1. Resultatet presenteras 

utifrån huvudkategorierna: Stödjande organisation med underkategorierna Utbildning, 

Påminnelser om betydelsen av handhygien, Materiella resurser, Arbetsmiljö och Stödjande 

ledning samt  Sjuksköterskans medvetenhet med underkategorierna Medvetenhet kring att 

skydda sig själv, Medvetenhet kring att skydda patienter samt Medvetenhet om 

handhygienprestation.  

Stödjande organisation  

Utbildning 

Utbildning påverkade sjuksköterskors handhygien (Arntz et al. 2016; Huis et al. 2012; 

Macedo et al. 2012; Pan et al. 2013; Petrilli et al. 2017; Stock et al. 2015; Tromp et al. 2012 ). 

I Utbildningen har WHO:s “My five moments of hand hygiene” haft en betydande roll i 

förbättring av handhygienen (Arntz et al. 2016; Macedo et al. 2012; Pan et al. 2013). Pan et 

al. (2013) beskrev i sin studie hur synliga handhygienobservatörer var ansvariga för 

utbildningen och att återkoppling till personalen av observatörerna kvartalsvis om deras 

prestation i handhygien visade positiv effekt på handhygienen. Macedo et al. (2012) visade på 

positiv effekt på handhygienen genom utbildningsträffar om betydelsen av handhygien med 

personal i alla yrkeskategorier på avdelningarna. Personalen ombads att sprida 

förbättringsförslag som kom upp på träffarna till kollegor vilket visade sig ha god effekt.  

Stock et al. (2015) visade att en flerstegsutbildning hade positiv påverkan på handhygienen. 

Utbildningen inleddes och avslutades med en klinisk bedömning av deltagarnas 

hygienfärdigheter i vanliga kliniska moment såsom venpunktion, skötsel av central 

venkateter, handdesinfektionsteknik vid påtagning av sterila handskar samt förberedelse av 

intravenös infusion. Den innehöll både praktiska och teoretiska moment där deltagarna 

uppmanades att ställa frågor löpande under utbildningens gång. Utbildningen innehöll även 

kommunikationsträning i form av rollspel kollegor emellan för att träna på kommunikation, 

återkoppling av prestation och reflektion. Tromp et al. (2012) redovisade en webbaserad 

handhygienutbildning med kunskapsquiz på indikationer för handhygien vilket påverkade 

handhygienen positivt. Utbildning hölls på avdelningen och för att ge den relevant klinisk 

koppling inkluderades utbildning kring förebyggande av VRI. Under utbildningen 

kontrollerades handhygienteknik med ultraviolett ljus. Deltagarna fick även återkoppling på 

sin egen följsamhet till handhygien både innan och efter utbildningen. Petrilli et al. (2017) 

redovisade att efter sammanslagning av två avdelningar gick följsamheten till handhygien ner 

relaterat till brist på utbildning. 

Påminnelser om betydelsen av handhygien  

Påminnelser om innehållet i utbildningar har haft påverkan på handhygienen (Arntz et al. 

2016; Huis et al. 2012; Tromp et al. 2012). Påminnelser i form av affischer, flyers och 

skärmsläckare med WHO:s “My five moments of hand hygiene” har haft en god effekt på 

handhygienen (Arntz et al. 2016). I studien Huis et al. (2012) och Tromp et al. (2012) sattes 

affischer upp med budskapet om handhygienens betydelse vilket visade sig öka följsamheten 
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till handhygien. I Huis et al. (2012) framkom att affischer hade störst fokus på användandet av 

handdesinfektion. Dessa placerades ut på strategiska platser och byttes ut efter 12 veckor.  

Materiella resurser  

Brist på tillgång till handfat och handdesinfektionsmedel påverkade följsamheten till 

handhygien negativt (Graveto et al. 2017). Tromp et al. (2012) visade på vikten av att 

avdelningsledningen försåg personalen med adekvata faciliteter för handhygien. Huis et al. 

(2012) påvisade vikten av rätt handdesinfektionsprodukter och vid behov byta ut samt hitta 

bra placeringar av dessa. Två artiklar tog upp att handdesinfektionens tillgänglighet påverkade 

handhygienen positivt (Létourneau et al. 2018; Macedo et al. 2012). Flera studier visade på 

betydelsen av att placera ut fler handdesinfektionsdispensrar samt att byta placering på dessa 

för att uppnå bättre åtkomlighet (Létourneau et al. 2018; Macedo et al. 2012; Petrilli et al. 

2017; Tromp et al. 2012). Létourneau et al. (2018) och Petrilli et al. (2017) lyfte även vikten 

av placeringen utav handdesinfektionsdispensrar utanför patientrum för åtkomlighet vid in 

och utpassering. Elektroniska handdesinfektionsdispensrar placerades ut med positivt resultat 

(Tromp et al. 2012). 

 “What I like is that there is one when you exit a room.  

    It is rare not to find what I need to wash my hands.”  

   (Létourneau et al. 2018, s. 560).  

För att förbättra handhygienen och åtgärda problemet med kroppsnära klockor som 

armbandsur installerades fasta klockor på avdelningen och sjuksköterskeklockor delades ut 

till sjuksköterskorna (Tromp et al. 2012).  

Arbetsmiljö  

Graveto et al. (2017) och Kingston et al. (2018) visade att tidsbrist påverkade följsamheten 

negativt. Enligt Petrilli et al. (2017) hade även hög arbetsbelastning negativ påverkan på 

följsamheten till handhygien likväl som glömska enligt Graveto et al. (2017). 

Stödjande ledning  

Två artiklar tog upp betydelsen av avdelningsledningens närvaro och engagemang för positiv 

påverkan på sjuksköterskors handhygien (Huis et al. 2012; Tromp et al. 2012). Tromp et al. 

(2012) visade att det krävdes ett aktivt engagemang från avdelningschef i arbetet med att 

förbättra handhygienen. Enligt Huis et al. (2012) var det av vikt att avdelningschefen 

prioriterade handhygienen. Tromp et al. (2012) redovisade att möten där bra handhygien 

lyftes som mål tillsammans med avdelningschef var en viktig komponent för ökad följsamhet 

till handhygienen. Huis et al. (2012) tog även upp avdelningsledningens stöttning av 

personalen som betydelsefullt.  

Enligt Huis et al. (2012) var återkoppling av handhygienresultat till personalen något som 

förbättrade handhygienen. Innan återkopplingen skedde tog avdelningsledningen del av 

observationsresultatet via diagram. Resultatet jämfördes med resultat från övriga avdelningar 

på sjukhuset. Létourneau et al. (2018) redovisade en hög följsamhet på handhygienen kopplat 

till ett aktivt ledarskap från ledningssjuksköterskan på avdelningen i kombination med ett 

kollektivt val inom arbetsgruppen att förbättra handhygienen. Ledningssjuksköterskan hade 

en närvarande och uppmuntrande attityd och tog varje möjlighet till att uppmärksamma och 

påminna sjuksköterskorna om hur viktig handhygienen var.  

“The head nurse is aware that we have a lot of work but he encourages us  

when he sees that we make an effort to wash our hands: Very good handwashing!” 

(Létourneau et al. 2018, s. 561).  
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Studien Huis et al. (2012) beskrev att allmänna påminnelser från avdelningsledningen till 

personalen om vikten av handhygien ledde till att handhygienen förbättrades. Implementering 

av informella ledare i gruppen hade en positiv påverkan på sjuksköterskors handhygien. 

Studien Létourneau et al. (2018) redovisade att en humanistisk vårdinriktning påverkade 

handhygienen positivt. Sjuksköterskorna demonstrerade humanism med en attityd som 

uttryckte medlidande, mildhet och kärlek. 

“Behind the nurse, there is a person with values and morals, that means you do not 

provide care the way others do; you are who you are: It is important to keep your 

values and not just fit into a mould.” (Létourneau et al. 2018, s. 561).  

Sjuksköterskorna tog sig tid för att prata med sina patienter, rörde vid dem, lyssnade på dem 

och hittade lösningar på deras problem (Létourneau et al. 2018). Enligt Macedo et al. (2012) 

erhölls en positiv effekt på handhygienen genom att sjukhusledningen tog ansvar och 

tillämpade föreslagna lösningar från sjuksköterskor på hur handhygienen kunde förbättras. 

Sjukhusledningen gav varje månad återkoppling till personalen på aktuella 

infektionsmätningar samt siffror på personalens förbrukning av handdesinfektionsmedel. 

Enligt Petrilli et al. (2017) var bristen på tydliga förväntningar från ledningen på utförande av 

handhygien en faktor som påverkade följsamheten till handhygienen negativt.  

Sjuksköterskans medvetenhet  

Medvetenhet kring att skydda sig själv 

Att skydda sig själv och i förlängningen även sin familj har visat sig vara en faktor som 

påverkar handhygienen positivt för sjuksköterskor. Sjuksköterskorna i studien Létourneau et 

al. (2018) menade att lika viktigt som att skydda patienterna var det att skydda sig själv från 

att bli kontaminerad med risken att bli sjuk. Särskilt sjuksköterskor med små barn uttryckte 

oro över att ta med bakterier hem (Létourneau et al. 2018). Två sjuksköterskor beskrev:  

“We try to protect ourselves, because otherwise there will be no staff. I can catch 

anything here! You are on the frontlines, then you can bring it to your 

child!”(Létourneau et al. 2018, s. 560).  

Enligt Graveto et al. (2017) ökade medvetenheten att skydda sig själv och sin patient mot 

VRI vid synlig smuts på händerna eller efter kontakt med organiskt material och 

handhygienen efterföljdes därmed i större utsträckning. Samma effekt uppnåddes efter att ha 

vårdat patienter med Clostridium difficile-infektion. Graveto et al. (2017) redovisade vidare 

att handhygienen påverkades negativt då sjuksköterskorna befarade att huden på deras 

händer skulle skadas vid användande av handdesinfektion. De sjuksköterskor som såg denna 

risk för skador vid användande av handdesinfektion undvek handdesinfektionen helt. En 

negativ påverkan på handhygien redovisade även Kingston et al. (2017) relaterat till att 

hudskador uppstått efter användande av handdesinfektion. Vidare beskrev Kingston et al. 

(2017) att deltagare upplevde det obehagligt att använda handdesinfektion och att händerna 

inte kändes rena efter användning. Även en rapporterad hudkänslighet gav en negativ 

påverkan på handhygienen.  

Medvetenhet kring att skydda patienter 

Ambitionen att förebygga VRI hade en positiv inverkan på handhygienen (Kingston et al. 

2017; Létourneau et al. 2018). Två sjuksköterskor beskrev:  

https://www-sciencedirect-com.bibproxy.kau.se/topics/medicine-and-dentistry/moral-treatment
https://www-sciencedirect-com.bibproxy.kau.se/topics/immunology-and-microbiology/mould
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“Patients will die, but before then, they can be very sick. It would be a shame if 

they contract, for example, Clostridium difficile.” (Létourneau et al. 2018, s. 

560).   

Att följa gällande infektionskontrollpolicy hade en gynnsam effekt på handhygienen (Kingston 

et al. 2017) medan oviljan att följa eller få kollegor att följa gällande handhygienprotokoll 

påverkade negativt (Petrilli et al. 2017). Att vara medveten om sin roll och sitt ansvar i det 

förebyggande arbetet mot VRI påverkade handhygienen positivt. Deltagarna menade att 

utförande av handhygien innan vård av patienter var en del av omvårdnadsutövningen och att de 

hade en plikt att skydda patienter med nedsatt immunförsvar (Létourneau et al. 2018). En 

sjuksköterska uttryckte:  

“This is part of the professional awareness. For me, it is part of the care. If we do 

not wash our hands, it is as if we contaminated our patient...so if it is not done, we 

are not doing our job.” (Létourneau et al. 2018, s. 560).  

Medvetenhet om handhygienprestation  

Huis et al. (2012) och Tromp et al. (2012) rapporterade om att positiv effekt uppnåddes på 

handhygienen genom att sjuksköterskor uppmärksammade varandra vid oönskat beteende i 

handhygienprestation. Genom att arbeta med sjuksköterskors sociala färdigheter skapades 

möjligheter att stimulera varandra till ett förbättrat handhygienbeteende. Huis et al. (2012) och 

Tromp et al. (2012) redovisade vidare att fastställande av normer och mål inom arbetsgruppen 

ökade sjuksköterskors utförande av handhygien. Möten på avdelningarna i studierna innehöll 

målsättning inom handhygienområdet och analys av hinder och faciliteter för att avgöra hur 

sjuksköterskor bäst kunde anpassa sitt beteende för att nå målen. Arntz et al. (2016) och Tromp 

et al. (2012) visade på vikten av förebilder i handhygien. Arntz et al. (2016) redovisade 

betydelsen av daglig återkoppling på utförande av handhygien. Återkopplingen gjordes av 

utsedda sjuksköterskor som fungerade som förebilder.  
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Diskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att identifiera faktorer som påverkar sjuksköterskors 

handhygien på sjukhus. I litteraturstudiens resultat framkom två huvudkategorier: Stödjande 

organisation och Sjuksköterskans medvetenhet.  

Resultatdiskussion 

Enligt litteraturstudiens resultat var utbildning en faktor som påverkade sjuksköterskors 

handhygien positivt medan brist på utbildning hade en negativ påverkan. Utbildningen har 

varit både praktisk och teoretisk. Den har behandlat WHO:s “My five moments of hand 

hygiene”, vikten av handhygien och förebyggande av VRI. Praktiska delar har berört 

hygienfärdigheter i kliniska moment såsom venpunktion och skötsel av central venkateter. 

Även påminnelser om vikten av en god handhygien påverkar handhygienen. I form av 

posters, skärmsläckare och flyers har dessa påminnelser ökat följsamheten till handhygien. 

Posters har satts ut på strategiska platser och bytts ut med jämna mellanrum. 

Litteraturstudiens resultat styrks av studien Doronina et al. (2017) som tar upp att utbildning 

och elektroniska påminnelser har en positiv påverkan på handhygienen. Även återkoppling på 

följsamhet i form av resultat på posters har haft en god effekt. WHO (2009) har utformat en 

arbetsmodell för att systematiskt arbeta med att förbättra handhygien. Modellen består av sex 

huvudområden varav ett av dem är utbildning och praktisk övning för personalen. Detta 

område lyfter betydelsen av introduktionsutbildning, praktiska övningar i handdesinfektion 

och föreläsningar. Ett annat huvudområde i arbetsmodellen för förbättrad handhygien är 

påminnelser på arbetsplatsen. Påminnelserna som använts har varit i form av broschyrer och 

skärmsläckare samt affischer som uppdaterats regelbundet. WHO (2009) tar vidare upp olika 

barriärer till följsamhet av handhygien där bristen på vetenskaplig information är en av dem. 

Litteraturstudiens resultat styrks även av studien Oliveira et al. (2017) som redovisade att 

utbildning bestående av föreläsningar samt påminnelser om vikten av att utföra handhygien 

har betydelse för handhygienen. Följsamheten till handhygien är generellt sett otillräcklig och 

behöver förbättras (Doronina et al. 2017). En reflektion i sammanhanget är att trots att 

verksamma sjuksköterskor har genomgått en utbildning till sitt yrke tycks behovet av 

utbildning kring handhygien vara stort. Sjuksköterskor tycks med tiden glömma vikten av en 

god handhygien vilket är bekymmersamt och anmärkningsvärt.  
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Litteraturstudiens resultat visade på att medvetenheten om att skydda sig själv hade lika stor 

påverkan på handhygienen som tanken på att skydda patienten. Om sjuksköterskor hade 

kontakt med synlig smuts, organiskt material eller patient med smittsam sjukdom ökade 

medvetenheten om utsattheten för smitta vilket gav att sjuksköterskorna blev mer benägna att 

utföra handhygien. Särskilt småbarnsföräldrar var oroliga över att medföra bakterier hem. 

WHO (2009) beskriver att sjuksköterskan kan uppfatta en person som ohygienisk genom 

utseende, ålder eller ett visst uppträdande. Fysisk eller visuell kontakt med ohygieniska 

miljöer eller individer visar på att benägenheten att utföra handhygien ökar vid dessa 

situationer.  

Litteraturstudiens resultat påvisade att sjuksköterskor upplevde obehag av att använda 

handdesinfektion medan andra tyckte att händerna inte kändes rena efter användning. 

Handhygienen påverkades negativt relaterat till att sjuksköterskor fick skador på händerna 

efter användande av handdesinfektion eller att de befarade att deras hud skulle skadas vid 

användande. Sjuksköterskor som såg risken att händerna skulle skadas vid användande av 

handdesinfektion undvek att använda handdesinfektion. Detta visar även studien White et al. 

(2015) som lyfte att en av de vanligaste anledningarna till att inte utföra handhygien var 

relaterat till att sjuksköterskor ville undvika att få skador på sina händer. En sjuksköterska i 

studien menade att det inte var förrän i slutet på arbetspasset som hon insåg hur många gånger 

hon egentligen tvättat händerna, hur ömma de kändes samt att sprickor i huden uppstått 

(White et al. 2015). All vårdpersonal i patientnära vård är beroende av att kunna använda 

handdesinfektion. Vid hudproblem är valet av produkt en viktig faktor att undersöka, men vid 

kvarstående och irreversibla problem borde sjuksköterskan byta arbetsuppgifter till någon 

form av icke nära patientvård. Det är uteslutet att sjuksköterskan sprider patogena 

mikroorganismer till utsatta patienter relaterat till att hon inte använt handdesinfektion. 

Patientens bästa ska alltid vara första prioritet och en hög patientsäkerhet måste alltid 

eftersträvas. 

Enligt litteraturstudiens resultat var medvetenheten kring att skydda patienter en faktor som 

påverkade handhygienen positivt. Sjuksköterskor såg sin roll och sitt ansvar i det 

förebyggande arbetet och såg det som en plikt att skydda patienter från VRI. I föreskriften 

SOSFS 2015:10 framgår hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar att följa specificerade 

hygienåtgärder i situationer där det finns risk för överföring av smittämnen. Enligt 

Patientsäkerhetslagen (2010:659) är hälso- och sjukvårdspersonal skyldig att bidra till en hög 

patientsäkerhet. De ska erbjuda en sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård och 

personalen bär själva ansvaret för hur de utför sina arbetsuppgifter (2010:659).  

Litteraturstudiens resultat visade att en faktor som påverkade sjuksköterskors handhygien är 

materiella resurser exempelvis tillgång till handhygienmöjligheter som handfat och hand-

desinfektion. Oliveira et al. (2017) styrker detta i sin studie som tar upp att den enskilt största 

faktorn för hinder att utföra handhygien beror på avstånd till, kvalitet på och tillgång till 

handfat och handdesinfektionsdispensrar. Litteraturstudiens resultat visade på betydelsen av 

att finna rätt strategisk placering av handdesinfektionsdispensrarna och att sjuksköterskorna 

hade en positiv inställning till en bättre placering av handspritdispensrar för lättare åtkomst i 

anslutning till ingångarna till vårdrummen. Detta bekräftas i studien Chen et al. (2016) där 

resultatet tydligt visar på vikten av strategisk och synlig placering av handdesinfektions-

dispensrarna. I studien Rios et al. (2017) lyfter sjuksköterskor att otillgänglig placering av 

handdesinfektionen är en stor anledning till att handhygienen inte utförs. I litteraturstudiens 

resultat framkom att handhygienen påverkas av valet av typ av handdesinfektionsprodukt och 

vikten av att eventuellt byta ut befintlig produkt till en annan. Det bekräftas av WHO (2009) 
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som tar upp vikten av att rätt handdesinfektionsprodukter används inom sjukvården då 

sjuksköterskor och annan vårdpersonal är beroende av handdesinfektion i sitt dagliga arbete.  

Under genomgång av artiklarnas resultat hade författarna förväntat sig att hitta information 

kring erfarenhet och hur den påverkade sjuksköterskors handhygien. Det hade varit intressant 

att läsa om åren inom yrket skulle påverka handhygienen i positiv eller negativ riktning.  

Metoddiskussion 

Litteraturstudien genomfördes på ett systematiskt och strukturerat sätt enligt Polit & Becks 

(2012) niostegsmodell för litteraturstudier. Databassökningar gjordes i databaserna CINAHL 

och PUBMED då dessa databaser anses vara de största inom omvårdnad och medicin 

(Forsberg & Wengström 2015). Sökningarna i databaserna inleddes med sökningar i fritext 

för att undersöka underlaget inom valt ämnesområde och för att komma fram till lämpliga 

sökord. I artiklarna från sökningarna i fritext identifierades lämpliga nyckelord som gav 

vägledning fram till valda sökord. Sökorden som slutligen valdes överensstämde med 

litteraturstudiens syfte. Författarnas avsikt var att de utvalda sökorden skulle användas på 

samma sätt i de båda databaserna. Då ämnesordlistorna i CINAHL och PUBMED inte var 

utformade på samma sätt har närliggande meshtermer använts. I vissa fall då närliggande 

meshtermer inte har funnits har sökningen utförts som en fritextsökning. Vid sökningarna i 

CINAHL användes Major Concept (MM) för att begränsa sökningen till artiklar vars 

huvudfokus överensstämmer med sökordet. För att säkerställa att artiklar i PUBMED var 

vetenskapligt granskade kontrollerades att de var ”indexed for medline”. Sökorden delades in 

i fyra huvudgrupper som i slutet av sökningarna kombinerades enligt tabell 1 och 2. Sökorden 

och grupperingarna var många till antalet för att lättare kunna ringa in de artiklar som svarade 

mot litteraturstudiens syfte. Författarna hade förväntat sig att finna fler artiklar. Det kan dock 

tänkas förklaras av det valda tidsintervallet 2012-2019. Det kortare tidsintervallet kan även 

ses som en styrka i litteraturstudien då endast mer aktuell forskning behandlats.  

Till resultatet användes sammanlagt tio stycken artiklar som skrivits i åtta olika länder; 

Nederländerna, Tyskland, Italien, Brasilien, Taiwan, Kanada, Portugal, Irland. Författarna 

upplevde den geografiska variationen som en styrka i litteraturstudien då handhygien och vad 

som påverkar den samt vad följsamheten kan få för konsekvenser inte endast rör ett mindre 

antal länder, utan länder världen över.  

Författarna gjorde kvalitetsgranskningar av artiklarna först på varsitt håll och därefter 

gemensamt för att skapa en gemensam bild. Majoriteten av artiklarna bedömdes vara av hög 

kvalité och svara mot litteraturstudiens syfte, vilket ökar litteraturstudiens validitet och 

reliabilitet. En svaghet i litteraturstudien kan dock vara svårigheten med att göra korrekta 

bedömningar av artiklarnas kvalité vilket kan relateras till författarnas avsaknad av 

erfarenheter inom litteraturstudier. Det går därför inte att utesluta att andra bedömningar än 

författarnas hade kunnat göras av mer erfarna och kompetenta personer. Litteraturstudiens 

resultat baserades på åtta stycken kvantitativa artiklar och två stycken kvalitativa artiklar. De 

kvalitativa artiklarna innehöll bland annat intervjuer där sjuksköterskorna själva fick sätta ord 

på hur de upplevde situationen kring handhygien. Det bidrog till att faktorerna kunde belysas i 

ett bredare perspektiv och lyfts därmed som en styrka i litteraturstudien. Att inte fler 

kvalitativa artiklar hittades kan även ses som en svaghet då det ger en ojämn fördelning av 

kvantitativa och kvalitativa artiklar. Citat i studien är exempelvis tagna från en och samma 

artikel då endast den artikeln hade intervjuer med utskrivna citat.  
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Slutsats 

Litteraturstudiens resultat visar faktorer som påverkar sjuksköterskors handhygien; Utbildning 

som gav ökad kunskap kring handhygien och konsekvenser av bristande handhygien, 

påminnelser om betydelsen av handhygien, materiella resurser, arbetsmiljö, stödjande 

ledning, medvetenhet kring att skydda sig själv och patienter samt medvetenhet om 

handhygienprestation.  

Klinisk betydelse 

Litteraturstudiens resultat visar på en rad faktorer som påverkar sjuksköterskors handhygien. 

Genom att sjuksköterskor når en ökad kunskap om och ökad förståelse kring dessa faktorer 

kan de bli mer medvetna kring hur de sköter sin handhygien och vad som eventuellt behöver 

förbättras. Det verkar finnas behov av att förtydliga handhygienens betydelse för att 

sjuksköterskor ska kunna ge en god vård med bästa möjliga patientsäkerhet. Även personal i 

ledande positioner kan ha nytta av detta underlag kring vad som påverkar handhygienen för 

att kunna sätta in interventioner för att nå bättre resultat inom handhygien. På sikt kan detta ge 

en bättre följsamhet kring handhygien och på så vis förebygga VRI som orsakar stora 

bekymmer inom hälso- och sjukvård runt om i världen. 

Förslag till fortsatt forskning  

Litteraturstudiens resultat visar på olika faktorer som påverkar sjuksköterskors utförande av 

handhygien utan hänsyn till ålder eller erfarenhet inom sjuksköterskeprofessionen. Det vore 

därför intressant med vidare jämförelsestudier i handhygien mellan nyutexaminerade 

sjuksköterskor och sjuksköterskor med många års erfarenhet i yrket för att lättare kunna sätta 

samman förbättringsstrategier inom handhygien. För att undvika bias anser författarna vid 

forskning att diskreta observatörer bör användas framför synliga då resultatet av sådana 

observationer kan anses mer trovärdigt. 

  



19 

 

Referenslista 
Arntz, P.R.H.,J., Hopman, M., Nillesen, E., Yalcin, C.P., Bleeker-Rovers, A., Voss, M., 

Edwards & A. Wei. (2016). “Effectiveness of a Multimodal Hand Hygiene Improvement 

Strategy in the Emergency Department.” American Journal of Infection Control 44, no. 11: 

1203–7. doi:10.1016/j.ajic.2016.03.017 

Chen, J-K., Kuan-Sheng, W., Susan S-J L., Huey-Shyan, L., Hung-Chin T., Ching-Hsien, L. 

& Hsueh-Lan C., (2016). “Impact of Implementation of the World Health Organization 

Multimodal Hand Hygiene Improvement Strategy in a Teaching Hospital in Taiwan.” 

American Journal of Infection Control 44 (2): 222–27. doi:10.1016/j.ajic.2015.10.004 

Doronina, O., Jones, D., Martello, M., Biron, A., & Lavoi-Tremblay, E. (2017). ‘A 

Systematic Review on the Effectiveness of Interventions to Improve Hand Hygiene 

Compliance of Nurses in the Hospital Setting’, Journal of Nursing Scholarship, 49(2), pp. 

143–152. doi: 10.1111/jnu.12274 

Elstrøm. P (2011). Smittkedjan. I Steen, M. & Degré, M. (red.). Mikrobiologi. Lund: 

Studentlitteratur. ss.95-101 

Folkhälsomyndigheten & Sveriges kommuner och landsting (2012). Allt du vill veta om 

handhygien. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/publicerat-material/publikationer/rena-

hander-2014/rena-hander-allt-du-vill-veta-om-handhygien-tryckfil.pdf [2019-03-07]   

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2015). Att göra systematiska litteraturstudier. Stockholm: 

Natur & kultur 

Graveto, J. M. G. N., Rebola, R. I. F., Fernandes, E. A., & Costa. P. J. S. (2018).‘Hand 

hygiene: nurses’ adherence after training’, Revista Brasileira de Enfermagem, 71(3), pp. 

1189–1193. doi: 10.1590/0034-7167-2017-0239 

Graveto, JoM, Santos, Cristina., Santos Costa, P., Fernandes, E., Alarico, Nádia Osório, S., 

Albano, S., and Oliveira, V., (2017). “Hand Hygiene Management among Nurses: Collective 

Health Challenges.” Revista Brasileira de Enfermagem, 71 (January): 562–67. 

doi:10.1590/0034-7167-2017-0538 

Huis, A, Schoonhoven, L., Grol, Rogier, R., Marlies Hulscher, D., and van Achterberg, T. 

(2012). “Impact of a Team and Leaders-Directed Strategy to Improve Nurses’ Adherence to 

Hand Hygiene Guidelines: A Cluster Randomised Trial.” International Journal of Nursing 

Studies, 50 (4): 464–74. doi:10.1016/j.ijnurstu.2012.08.004 

Kingston, LM., Slevin, BL., H. O’Connell, N., and P. Dunne, C. (2017). “Hand Hygiene: 

Attitudes and Practices of Nurses, a Comparison between 2007 and 2015.” American Journal 

of Infection Control 45 (12): 1300–1307. doi:10.1016/j.ajic.2017.08.040 

Létourneau, J, Alderson, M., and Leibing, A. (2018). “Positive Deviance and Hand Hygiene 

of Nurses in a Quebec Hospital: What Can We Learn from the Best?” American Journal of 

Infection Control, 46 (5): 558–63. doi:10.1016/j.ajic.2017.10.005 

Macedo, R de C R., Martins Oliveira Jacob, E., da Silva, VP., Santana, EA., Ferreira de 

Souza, A., Gonçalves, P., Marra, AR., Pavão dos Santos, OF., Cendoroglo, M., and Edmond, 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/publicerat-material/publikationer/rena-hander-2014/rena-hander-allt-du-vill-veta-om-handhygien-tryckfil.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/publicerat-material/publikationer/rena-hander-2014/rena-hander-allt-du-vill-veta-om-handhygien-tryckfil.pdf


20 

 

MB. (2012). “Positive Deviance: Using a Nurse Call System to Evaluate Hand Hygiene 

Practices.” American Journal of Infection Control, 40 (10): 946–50. 

doi:10.1016/j.ajic.2011.11.015 

Masters, K. (2014). Nursing Theories: A Framework For Professional Practice 

Burlington; Jones & Bartlet Learning LLC 

Oliveira, AC., Gama, CS. and Paula, AO. (2017). “Adherence and Factors Related to 

Acceptance of Alcohol for Antiseptic Hand Rubbing among Nursing Professionals.”Revista 

Da Escola de Enfermagem Da USP 51 (January): 1–6. doi:10.1590/S1980-

220X2016037803217 

Pan, S-C., Tien, K-L., Hung, I-C., Lin, Y-J., Sheng, W-H., Wang, M-J., Chang, S-C., Kunin, 

CM., Che, Y-C. (2013). “Compliance of health care workers with hand hygiene practices: 

independent advantages of overt and covert observers”. PLoS ONE 8(1): e53746. 

doi:10.1371/journal.pone.0053746 

Petrilli, CM., Mantengoli, E., Saint, S., Fowler, KE., Bartoloni, A. (2017). The effect of 

merging two infectious disease units on hand hygiene adherence in Italy. Journal of Infection 

Prevention, Vol. 18(3) 144–147. doi:10.1177/1757177416687830 

Polit, Denise F. & Beck, Cheryl Tatano (2012). Nursing Research: Generating and Assessing 

Evidence for Nursing Practice. 9.uppl. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott 

Williams & Wilkins 

Rios, S., Nohemi, S. and Aguilera, G., (2017). “Nurses’ Perceptions of Reasons for Persistent 

Low Rates in Hand Hygiene Compliance.” Intensive & Critical Care Nursing 42: 17–21. 

doi:10.1016/j.iccn.2017.02.005 

SFS 2010:659. Patientsäkerhetslagen. Stockholm: Socialdepartementet 

SFS 2017:30. Hälso- och sjukvårdslag. Stockholm: Socialdepartementet 

Socialstyrelsen (2018). Minska risken för vårdrelaterade infektioner, VRI. 

https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/risker/vardskadeomraden/vri-vardrelaterade-

infektioner [2019-02-18] 

SOSFS 2015:10. Basal hygien i vård och omsorg. Stockholm: Socialdepartementet 

Stock, S., Tebest, R., Westermann, K., Samel, C., Strohbücker, B., Stosch, C., Wenchel, HM., 

and Redaèlli, M. (2015). “Implementation of an Innovative Hands-on Training to Improve 

Adherence to Hygiene Rules: A Feasibility Study.”Nurse Education Today 36 (January): 

407–11. doi:10.1016/j.nedt.2015.10.012 

Svensk sjuksköterskeförening (2014). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor.  

https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-

sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf [2019-04-24] 

 

Svensk sjuksköterskeförening (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. 

https://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/publikationer/Kompetensbeskrivningar-och-

riktlinjer/kompetensbeskrivning-for-legitimerad-sjukskoterska/ [2019-04-24] 

https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/risker/vardskadeomraden/vri-vardrelaterade-infektioner
https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/risker/vardskadeomraden/vri-vardrelaterade-infektioner
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf
https://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/publikationer/Kompetensbeskrivningar-och-riktlinjer/kompetensbeskrivning-for-legitimerad-sjukskoterska/
https://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/publikationer/Kompetensbeskrivningar-och-riktlinjer/kompetensbeskrivning-for-legitimerad-sjukskoterska/


21 

 

Sveriges kommuner och landsting (2017). Vårdrelaterade infektioner- Kunskap, konsekvenser 

och kostnader. https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-531-8.pdf?issuusl=ignore 

[2019-02-19] 

Tromp, M., Huis, A., de Guchteneire, I., van der Meer, J., van Achterberg, T., Hulscher, M., 

and Bleeker-Rovers, C. (2012). “The Short-Term and Long-Term Effectiveness of a 

Multidisciplinary Hand Hygiene Improvement Program.”American Journal of Infection 

Control 40 (8): 732–36. doi:10.1016/j.ajic.2011.09.009  

Wendt, R., Olsson, K., Thylén-Nordström, G., Rooth Möller, H. & Pettersson, I-M. (1989). 

Anteckningar om sjukvård- ur vårt tidsperspektiv. Skellefteå: Artemis. ss. 88-89  

White, K.M., Jimmieson, N.L., Obst., P.L., Graves, N., Barnett, A., Cockshaw, W., Paterson, 

D. (2015). Using a theory of planned behavior framework to explore hand hygiene belifs at 

the ”5 critical moments” among Australian hospital-based nurses. BMC Health Services 

Research, 1559. doi:10.1186/s12913-015-0718-2 

World Health Organization (2009). WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care. 

https://www.who.int/gpsc/5may/tools/9789241597906/en/ [2019-02-14]  

World Health Organization (2011). Clean Care is Safer Care- The burden of health care-

associated infection worldwide. 

https://www.who.int/gpsc/country_work/burden_hcai/en/ [2019-03-21]  

World Health Organization (2019). WHO, Patient Safety, Data and statistics 

http://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systems/patient-safety/data-and-statistics 

[2019-03-16] 

Vårdhandboken (2017). Basala hygienrutiner. https://www.vardhandboken.se/vardhygien-

infektioner-och-smittspridning/vardhygien/basala-hygienrutiner-och-kladregler/basala-

hygienrutiner/ [2019-03-07] 

https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-531-8.pdf?issuusl=ignore
https://www.who.int/gpsc/5may/tools/9789241597906/en/
https://www.who.int/gpsc/country_work/burden_hcai/en/
http://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systems/patient-safety/data-and-statistics
https://www.vardhandboken.se/vardhygien-infektioner-och-smittspridning/vardhygien/basala-hygienrutiner-och-kladregler/basala-hygienrutiner/
https://www.vardhandboken.se/vardhygien-infektioner-och-smittspridning/vardhygien/basala-hygienrutiner-och-kladregler/basala-hygienrutiner/
https://www.vardhandboken.se/vardhygien-infektioner-och-smittspridning/vardhygien/basala-hygienrutiner-och-kladregler/basala-hygienrutiner/


   

1 

 

Bilaga 1 

Artikelmatris 

Författare 

Årtal, Land 
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Metod 

  
Huvudresultat 

Arntz et al. 

(2016) 
Nederländerna. 

Att bedöma effekten av en 

multimodal 

förbättringsstrategi kring 

följsamhet av handhygien på 

en akutavdelning. 

Metod: Kvantitativ artikel  
Urval: Systematiskt urval 
Deltagare: 39 stycken 

sjuksköterskor 
Datainsamling: 

Observationer 
Dataanalys: Beskrivande 

statistik 

Resultatet visar att faktorer som 

påverkar handhygienen är 

utbildning, påminnelser, 

regelbunden/ daglig återkoppling 

och förebilder.  

Graveto et Al. 

(2017),” 
Portugal. 

Att beskriva de avgörande 

faktorerna för handhygien- 

hantering bland 

sjuksköterskor och identifiera 

associerade kollektiva 

hälsoutmaningar. 

Metod: Kvantitativ artikel 

Urval: 

Bekvämlighetsurval 

Datainsamling: 

Frågeformulär  

Bortfall: Uppgifter saknas 

Dataanalys: Beskrivande 

statistik 

Resultatet visar att faktorer som 

påverkar handhygienen är 

tillgången till handfat och 

handsprit samt avsedda platser för 

handtork. Glömska, tidsbrist, risk 

för skador på händerna, synlig 

smuts och patienter med 

Clostridium difficile-infektion.   

Huis et al. 

(2012) 
Nederländerna. 

Att testa om en innovativ, 

teoribaserad, lag- och 

ledarriktad strategi var mer 

effektiv när det gäller att öka 

följsamheten i handhygien 

bland sjuksköterskor än en 

litteraturbaserad, modern 

strategi. 

Metod: Kvantitativ artikel 
Urval: Slumpmässigt 

obundet urval 

Deltagare: 2.733 stycken 

sjuksköterskor 
Datainsamling: 

Observationer 
Dataanalys: Analytisk 

statistik 

Resultatet visar att faktorer som 

påverkar handhygienen är 

utbildning, påminnelser, 

återkoppling, hjälpmedel och 

produkter, lagfunktion och 

ledarskap. 

Kingston et al. 

(2017) 
Irland. 

Att jämföra och kontrastera 

attityder och praxis kring 

handhygien och användning 

av alkoholbaserad 

handdesinfektion bland 

sjuksköterskor mellan 2007 

och 2015.  

Metod: Kvantitativ artikel 
Urval: Slumpmässigt 

obundet urval 

Datainsamling: 
Frågeformulär 
Bortfall: 37 % (101 

sjuksköterskor) 2007 och 

81 % (1215 

sjuksköterskor) 2015 
Dataanalys: Analytisk 

statistik 

Resultatet visar att faktorer som 

påverkar handhygienen är 

medvetenheten att förebygga 

vårdrelaterade infektioner och 

följa infektionskontrollpolicy. 

Andra faktorer är hudkänslighet, 

hudskador, användaracceptans 

och tidsbrist.  
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Létourneau et 

al. (2018) 
Kanada. 

Att undersöka positiva 

avvikelser på vårdteamsnivå 

och belysa gruppdynamiker.  

Metod: Kvalitativ artikel  
Urval: Strategiskt urval 
Deltagare: 21 stycken 

sjuksköterskor 

Datainsamling: 

Observationer, 

halvstrukturerade 

intervjuer, fältnoteringar 

och informella samtal 
Dataanalys: 

Innehållsanalys 

Resultatet visar att faktorer som 

påverkar handhygienen är 

kunskap, professionell 

medvetenhet, skydda sig själv, 

tillgänglighet till handsprit, 

ledarskap från ansvarig 

sjuksköterska och humanistisk 

vårdinriktning. 

Macedo et al. 

(2012), 
Brasilien 

Att undersöka tillämpning av 

Positiv avvikelse-strategi, på 

två vård-enheter och 

utvärdera sjuksköterskors 

följsamhet i handhygienpraxis 

baserat på förhållandet 

mellan antalet användningar 

av handsprit (med hjälp av 

elektroniska räknare) och 

antalet sjuksköterskebesök på 

respektive patientrum 

(elektroniskt närvarosystem) 

Metod: Kvantitativ artikel  
Urval: Systematiskt urval 
Deltagare: Uppgifter 

saknas  
Datainsamling: 

Observationer 
Dataanalys: Analytisk 

statistik 

Resultatet visar att faktorer som 

påverkar handhygienen är 

regelbundna möten med 

diskussion kring vikten av 

handhygien, sprida ideér från 

mötena om hur följsamheten kan 

förbättras, löpande återkoppling 

av infektionsmätning och 

handspritskonsumtion samt 

tillgänglighet till 

alkoholdispensrar.    

Pan et al.(2013 
Taiwan 

Att utvärdera potentiella 

problem med 

observationsbiasin genom 

jämförelse av följsamhet i 

handhygien av dolda och 

öppna observatörer. 

Metod: Kvantitativ artikel 
Urval: Systematiskt urval 
Deltagare: Uppgifter 

saknas  
Datainsamling: 

Observationer 
Dataanalys: Analytisk 

statistik  

Resultatet visar att faktorer som 

påverkar handhygienen är 

utbildning och löpande 

återkoppling av 

observationsresultatet. 

Petrilli et al. 

(2017) 
Italien 

Att analysera organisations- 

förändringars påverkan på 

handhygien.  

Metod: Mixed – method 

artikel  
Urval: Strategiskt urval 
Deltagare: 14 stycken 

sjuksköterskor i 

fokusgruppen. 
Datainsamling: 

Observationer, 

Fokusgrupper. 
Dataanalys: Analytisk 

statistik 

Resultatet visar att faktorer som 

påverkar handhygienen är 

alkoholdispensrar utanför varje 

rum, bärbara handspritflaskor, 

utbildning, arbetsbelastning, 

förväntningar och att följa 

handhygienprotokoll.  
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Stock et al. 

(2015), 
Tyskland 

Att bedöma 

genomförbarheten med en 

innovativ, praktisk utbildning 

för att förbättra följsamheten 

kring hygienregler under 

standardiserade och verkliga 

förhållanden. 

Metod: Kvantitativ artikel 
Urval: Strategiskt urval 
Deltagare: 50 stycken 

sjuksköterskor 
Datainsamling: 

Observationer 
Dataanalys: Analytisk 

statistik 

Resultatet visar att faktorer som 

påverkar handhygienen är 

utbildning innehållandes klinisk 

examination i hygienfärdigheter i 

olika situationer, teori, praktiska 

övningar i kommunikation och 

simuleringsövningar.   

Tromp et al. 

(2012) 
Nederländerna 

Att undersöka de kortsiktiga 

och långsiktiga effekterna av 

ett mångsidigt 

handhygienförbätt-

ringsprogram för 

sjuksköterskor och läkare, om 

sjuksköter- skors och läkares 

kunskaper om hand- 

hygienriktlinjer och deras 

följsamhet i handhygien. 

Metod: Kvantitativ artikel 
Urval: Systemiskt urval 
Deltagare:  

45 stycken sjuksköterskor 
Datainsamling: 
Observationer, 
Frågeformulär 
Bortfall: Frågeformulär 39 

% (27 sjuksköterskor) 

Dataanalys: Beskrivande 

statistik 

Resultatet visar att faktorer som 

påverkar handhygien är 

utbildning, påminnelser, 
återkoppling på utförande, 

faciliteter och produkter, utnämna 

förebilder, aktivt engagemang och 

initiativ från avdelningsledningen, 

normer och mål inom teamet.  

 


