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SAMMANFATTNING: 

Introduktion: God handhygien är den enskilt viktigaste åtgärden för att minska spridningen av 

bakterier och virus inom sjukvården. För sjuksköterskan har detta blivit allt viktigare i takt med den 

ökade spridningen av multiresistenta bakterier på sjukhusen 

Syfte: Att undersöka vilka faktorer som har betydelse för följsamhet till riktlinjer för handhygien hos 

hälso och sjukvårdspersonal med patientkontakt. 

Metod: Systematisk litteraturstudie. Orginalartiklar söktes I databaserna Pubmed och Cinahl. 

Resultat: Faktorer som har betydelse för följsamheten var yrkeskategori, tidsbrist, kunskap/utbildning, 

fysisk arbetsmiljö, attityder till handhygien, samt torra händer. 

Slutsats: Mer utbildning, lägre arbetsbelastning samt synligare placering av handdesinfektions-

behållare  är exempel på åtgärder som skulle kunna leda till förbättring av personalens handhygien och 

därmed minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner. Då sjukvårdspersonal runtom i världen har 

olika utbildning och arbetssätt kan resultatet i denna studie vara svårt att använda för att öka 

följsamheten till handhygien. En liknande studie med avgränsning till ett specifikt land, till exempel 

Sverige, skulle därför vara intressant att genomföra. 

Nyckelord: Hand hygiene, Infection control, Compliance. 
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ABSTRACT 

Introduction: Good hand hygiene practice is the single most important measure to reduce the spread of 

bacteria and viruses in healthcare. For nurses, this has become more important as the spread of 

multidrug-resistant bacteria in hospitals is increasing 

Objective: To identify factors that are important for adherence to hand hygiene among health care 

workers with patient contact. 

Method: Systematic literature review. Original articles were searched in PubMed and Cinahl. 

Results: Factors of importance for compliance was profession, lack of time, knowledge/education, 

physical work environment, attitudes toward hand hygiene, and dry hands. 

Conclusion: More education, less workload and more visible placement of hand disinfectant containers 

are examples of actions that could lead to the improvement of staff hand hygiene and reduce the 

incidence of healthcare associated infections. Due to the fact that health care workers around the world 

have different training and approaches, the result of this study may be difficult to use. To increase 

adherence to hand hygiene, a similar study limited to a specific country, such as Sweden, would 

therefore be interesting to carry through. 

Keywords: hand hygiene, Infection Control, Compliance.  
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INTRODUKTION 

 

Bakgrund 

Kontaktsmitta via händerna är den vanligaste smittoorsaken inom sjukvården. God handhygien är 

därför den enskilt viktigaste av alla åtgärder för att minska spridningen av bakterier och virus. 

För sjuksköterskan har detta område blivit allt viktigare att behärska i takt med den ökade spridningen 

av multiresistenta bakterier på sjukhusen. Den sjuksköterska som förstår hur infektioner uppstår samt 

hur man kan arbeta för att förhindra smittspridning bidrar inte bara till god vård och hög 

patientsäkerhet, utan även  till minskade kostnader för sjukvården. 

Vikten av god handhygien inom sjukvården är inte någon ny kunskap. Förlossningsläkaren Ignaz 

Semmelweis uppmärksammade i mitten på 1800-talet att dödligheten i barnsängsfeber var mycket hög, 

Speciellt hos kvinnor som förlöstes av läkare och medicinstudenter. Semmelweis drog slutsatsen att 

smittan kom från de läkare som gick direkt från en obduktion till förlossningen utan att tvätta 

händerna. Efter denna upptäckt infördes obligatorisk handtvätt i klorvatten innan förlossningarna, och 

dödligheten sjönk från 10% till 1%. Detta var drygt 30 år innan Louis Pasteur beskrev förekomsten av 

bakterier (Ericsson & Ericsson, 2009). 

 

Riktlinjer och rekommendationer 

Socialstyrelsen arbetar sedan lång tid tillbaks med att ta fram kunskapsunderlag för hur regler gällande 

handhygien inom hälso och sjukvården ska utformas. De skriver bland annat att syftet med handhygien 

inom vården är att reducera den tillfälliga bakteriefloran på huden samt att avlägsna smuts. Vidare 

menar de att god handhygien är en förutsättning för att kunna stoppa spridningen av multiresistenta 

bakterier som meticillinresistenta S. Aureus (MRSA) samt vancomycinresistenta enterokocker (VRE). 

Olika studier har visat att 18-26 % av vårdpersonalen har S. Aureus på sina händer (Socialstyrelsen 

[SOS], 2006). Händerna kan förorenas av bakterier även vid kontakt med hel hud. I en studie fann man 

att vid kontakt med en sängliggande patients ljumskar, där bakterietätheten ofta är mycket stor, kan 

händerna förorenas av betydande grad . Det är därför viktigt att utföra handhygien innan och efter 

varje fysisk kontakt med patienten (Ehrenkranz & Alfonso, 1991). Det finns ett flertal studier som 

visar att det är olämpligt att använda ringar när man arbetar inom vården, under ringarna återfinns ofta 
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stora växter av gramnegativa tarmbakterier (Trick et al., 2003). Den tätaste bakterieväxten på våra 

händer återfinns under våra naglar. Vid provtagningar under sjukvårdspersonalens naglar hittas ofta 

både gramnegativa tarmbakterier, Pseudomonas Aeroginosa samt jästsvamp. Det är därför viktigt för 

sjukvårdspersonal att ej ha långa naglar (SOS, 2007). På en Neonatal-Intensivvårdsavdelning i USA 

ledde ett utbrott av Pseudomonas Aeroginosa till att 16 spädbarn miste livet. Efter kontroll av 

personalens händer visade det sig att tre sjuksköterskor med långa naglar var bärare av bakterien 

(Moolenaar et al., 2000). Smittskyddsinstitutet är en nationell kunskapsmyndighet som bland annat har 

i uppdrag att ta fram underlag för hur man arbetar för att motverka smittspridning. De har utformat 

basala hygienrutiner som beskriver några enkla tillvägagångssätt för att uppnå just detta. Dessa rutiner 

handlar framför allt om handhygien och klädsel vid patientnära arbete.  

God handhygien innebär enligt smittskyddsinstitutet  bland annat handdesinfektion före och efter orent 

arbete. Ringar, armband eller klockor får ej bäras. Naglarna ska vara kortklippta och omålade, 

handskar ska avvändas i situationer som medför risk för att komma i kontakt med sårsekret, urin, 

faeces, blod eller annan kroppsvätska (Smittskyddsinstitutet [SMI], 2008). 

 

Olika metoder för handhygien 

I Sverige har man sedan början av 1980-talet rekommenderat användning av alkoholbaserat 

handdesinfektionsmedel innan och efter kontakt med varje patient. Händerna bör tvättas med tvål och 

vatten endast när de är synligt smutsiga. Samma rekommendationer återfinns i bland annat Finland, 

Tyskland och Österrike.  I USA och Storbritannien har man istället under längre tid  haft en tradition 

av att använda tvål och vatten. Tvålen har oftast en tillsats av antibakteriellt desinfektionsmedel (oftast 

klorhexidin eller povidonjodid) (SOS, 2006). Det finns ett flertal studier som jämför effekten av 

alkoholbaserat handdesinfektionsmedel med traditionell handtvätt med tvål och vatten.  Girou, Loyeau,  

Legrand, Oppein och Brun-Buisson (2002) har i en studie jämfört alkoholbaserad gel med antiseptisk 

tvål, och funnit att den tidigare är mer effektiv för att hålla händerna fria från smittämnen, och är 

därför att föredra framför antiseptisk tvål. I en annan studie kunde man visa att mängden bakterier som 

överfördes från huden på en patient till en urinkateter via personalens händer minskade vid användning 

av handdesinfektionsmedel jämfört med tvål och vatten (Ehrencranz & Alfonso, 1991). Trots den 

starka evidens som finns för användning av handsprit så finns det vissa undantag där tvål och vatten är 

att föredra. Calicivirus och rotavirus orsakar årligen stora gastro-enterit utbrott på sjukhus runt om i 
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världen. Dessa virus är endast måttligt känsliga för alkoholdesinfektion. Alkohol har heller ingen 

effekt på sporformen av bakterien Clostridium difficile. Vid vård av patienter med gastroenterit är det 

därför viktigt att tvätta händerna innan användning av handsprit (SOS, 2006). 

Problem som kan uppstå vid upprepad handtvätt med tvål och vatten är att händerna lätt blir torra och 

irriterade, vilket även  kan leda till hudsprickor med ökad bakterieväxt. Alkoholbaserat 

desinfektionsmedel innehåller numera alltid ett återfettande medel som gör att huden inte torkar ut lika 

lätt, samt att färre bakteriebärande partiklar som kan överföras till patienterna lossnar från händerna. 

Det är även viktigt att använda rätt teknik när  alkoholbaserat handdesinfektionsmedel ska appliceras. 

Händerna ska vara helt torra innan desinfektion. Detta för att inte alkoholen ska spädas ut och därmed 

reducera sin bakteriedödande effekt. Mängden desinfektionsmedel bör vara 2-4 ml. Medlet ska gnidas 

in i händerna under minst 30 sekunder tills allt medel har dunstat bort. Genom att gnida händerna ökar 

med reduktionen av bakterier samtidigt som man arbetar in det återfettande medlet i huden (Stordalen, 

1999). 

 

Följsamhet till handhygienrutiner 

Socialstyrelsen (2007) skriver att följsamheten till handhygienrutiner som regel är under 50%.  

Amazian och medarbetare (2006) undersökte följsamheten till handhygienrutiner bland 

sjukvårdspersonal i fyra länder runt medelhavet. Den genomsnittliga följsamheten var 28%. Studien 

resulterade även i  skillnader i följsamhet mellan olika yrkesgrupper som medverkade i 

undersökningen. En studie gjord på en intensivvårdsavdelning i Schweiz visade att följsamheten var 

59%. Även här sågs skillnader mellan de olika yrkesgrupperna i undersökningen (Zingg, Imhof, 

Maggiorini, Stocker, Keller och Ruef, 2009).  I en amerikansk studie framkom att användningen av 

alkoholbaserade desinfektionsmedel ökade efter att personalen informerats om fördelarna med denna 

metod jämfört med konventionell handtvätt med tvål och vatten. Att denna metod är tidssparande, samt 

att alkoholbaserat handdesinfektionsmedel går att göra lättillgängligt bland annat genom att hänga 

behållare med desinfektionsmedel på patientsängar framhävs som bidragande orsaker till ökat 

användande och därmed förbättrad handhygien hos personalen (Hugonnet, Perneger & Pittet, 2002). 

Förutsättningar för att kunna hålla en hög följsamhet till handhygienrutiner skapas redan vid 

utformandet av en sjukhusavdelning. Vid planeringen av en nybyggnation på ett sjukhus i USA 

genomfördes en studie av  för att undersöka var behållare med handdesinfektionsmedel var lämpligast 



9 

att placera för att uppnå så hög följsamhet som möjligt.  Forskarna fann i sin undersökning att 

följsamheten till handhygien varierade mellan 12% och 54 % beroende på var handdesinfektions-

behållare placerades i rummet. 53,8% följsamhet uppnåddes då behållarna placerades i personalens 

synfält när de gick in till patienten (Birnbach, Nevo, Scheinmann, Fitzpatric, Shekter och Lombard, 

2009).  

En  möjlig orsak till låg följsamhet tros vara att vårdpersonalen upplever att händerna blir torra och 

såriga av att tvättas hela dagarna. En annan orsak som ofta nämns är att dagens stressiga sjukhusmiljö 

inte ger något tidsutrymme för korrekt utförande av handhygien och därför ofta bortprioriteras. 

Ytterligare en orsak tros vara att vårdpersonalen inte har tillräcklig kunskap om bakteriespridning samt 

att många har svårt att inse att just deras händer kan vara en potentiell smittspridningskälla och därmed 

utgöra en fara för patienterna (Stordalen, 1999).  

 

Problemformulering 

Kunskap om att god handhygien inom sjukvården minskar smittspridning är till synes inte något nytt. 

Trots detta så tillämpas inte handhygien av sjukvårdspersonal i så stor utsträckning som vore önskvärt 

och vårdrelaterade infektioner fortsätter att vara ett problem inom vården. För att försöka få en 

förståelse för följsamheten till handhygien är det därför intressant att studera vilka faktorer som har 

betydelse för hur handhygienrutinerna efterföljs av sjukvårdspersonalen. 

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vilka faktorer som har betydelse för följsamhet till 

handhygienrutiner hos hälso och sjukvårdspersonal med patientkontakt. 

 

Frågeställning 

Vilka faktorer har betydelse för hur handhygienrutiner efterföljs av sjukvårdspersonal med 

patientkontakt? 
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METOD 

 

Design 

En systematisk litteraturstudie utan metaanalys eller metasyntes har genomförts.  

Sökstrategi 

Sökning efter vetenskapliga artiklar genomfördes i databaserna Pubmed och Cinahl (se bild 1). Dessa 

ansågs vara lämpliga att använda för litteraturforskning inom området omvårdnad, enligt Forsberg och 

Wengström (2008).  

 

Sökord 

De sökord som användes vid artikelsökningen var hand hygiene, Infection control och  compliance. 

Dessa ord är så kallade MeSH-termer.  en benämning på ett ämnesord i databasen Pubmed. MeSH 

termerna ser till att man  lättare hittar artiklar inom det ämne man ämnar studera. Dessa ämnesord 

kallas i cinahl för Subject Headings (Forsberg & Wengström, 2008).  

 

Typ av litteratur 

Vetenskapliga originalartiklar har används i denna uppsats. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar 

som svarade på  frågeställningen hittades och togs därför med i uppsatsen. 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

De artiklar som valts ut bedöms vara av god kvalitet samt relevanta för ämnet för att kunna besvara 

uppsatsens frågeställning, det vill säga orsaker till sjukvårdspersonalens följsamhet till handhygien. 

Eftersom arbetstiden för denna uppsats är begränsad bedömdes att 10 till 15 artiklar skulle vara ett 

lagom antal att inkludera. Hög kvalitet på artiklarna bedömdes vara viktigare än att inkludera ett stort 

antal artiklar i uppsatsen. Artiklarna som söktes begränsades till att vara publicerade de senaste tio 

åren, samt vara skrivna på engelska eller svenska eftersom dessa språk är de enda som författaren av 

uppsatsen behärskar väl. Artiklarna skulle även vara kostnadsfria för studenter på Uppsala universitet. 

Alla artiklar som inkluderas har även innan studiernas genomförande godkänts av en etisk kommitté. 

Artiklar som ej uppfyllde dessa kriterier exkluderades från uppsatsen. 
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Bild 1. Beskrivning av artikelsökningen. 

 

 

 

 

                                    Infection control                                         Compliance 

                                         n=82075                   AND =                     n=45101 

                                                                            276 

 

 

 

 

        Hand hygiene 

             n=1876 

sökträffar = 276 

lästa titlar = 276 

lästa abstracts = 50 

utvalda artiklar = 17 

kvarvarande artiklar efter  kvalitetsgranskning = 9 

Tabell 1. Sammanställning av sökträffar och antal utvalda artiklar. 

Datum Databas Sökord Limits Antal 
träffar 

Lästa 
abstracts 

Utvalda 
artiklar 

11-02-21 Pubmed Infection control 
AND 
Handhygiene 
AND 
Compliance 

Publicerade senaste 
10 åren,  Engelska 
eller Svenska, 
Kostnadsfria för 
studerande. 

276 50 17 

11-02-23 Cinahl Infection control 
AND 
Handhygiene 
AND 
Compliance 

Publicerade senaste 
10 åren,  Engelska 
eller Svenska, 
Kostnadsfria för 
studerande. 

230 35 12 
(samtliga 
dubbletter
) 
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Tillvägagångssätt 

Efter artikelsökningen granskades artiklarna ur ett helikopterperspektiv för att skapa en uppfattning om 

vilken typ av artiklar som fanns publicerade inom det valda ämnesområdet. Titlarna lästes på alla 276 

artiklar i träfflistan i databasen Pubmed. Därefter valdes 50 artiklar ut som bedömdes vara relevanta 

för syftet. Abstract för dessa artiklar lästes sedan, vartefter 17 artiklar valdes ut för närmare granskning 

(se tabell 1). De artiklar som valdes bort bedömdes ej vara relevanta för syftet samt ej kunna besvara 

frågeställningen. Av de 17 kvarvarande artiklarna exkluderades fem stycken för att de inte fanns 

tillgängliga i kostnadsfri fulltext-version. De artiklar som ej bedömdes kunna svara på frågeställningen 

men ändå innehöll relevant information inom det valda ämnesområdet sparades för att eventuellt 

kunna användas i inledningen till uppsatsen. En identisk artikelsökning genomfördes sedan i 

Databasen Cinahl. Titlarna gicks igenom och 20 abstracts lästes. Efter detta hittades 7 artiklar som 

överensstämde med syftet för uppsatsen. Dessa artiklar visade sig redan ha valts ut efter sökningen i 

Pubmed. Sökningen i Cinahl resulterade således inte i att några nya artiklar hittades. 

 

 

 

Bearbetning och analys 

De utvalda artiklarna lästes sedan igenom noggrant i sin helhet för att kunna genomgå en 

artikelgranskning. Artiklarna fördes in i en tabell (se tabell 2) och bedömdes sedan med hjälp av två 

granskningsmallar (se bilaga 1 och 2). Tabellen syftar till att på ett överskådligt sätt presentera de 

faktorer som tagits i beaktning när artikelgranskningen genomfördes, samt att kortfattat redogöra för 

artiklarnas innehåll och resultat. Efter kvalitetsgranskningen tilldelades artiklarna betyget 1 till 3. Detta 

motsvarar god, medelgod, samt låg kvalitetsgrad. Två av de utvalda artiklarna saknade tillstånd från 

etisk kommitté. Dessa exkluderades därför från uppsatsen och redovisas inte i 

artikelgranskningstabellen. Ytterligare en studie exkluderades på grund av att de statistiska 

analysinstrumenten ej redovisats på ett tillfredsställande sätt, samt att urval och bortfall ej redovisats 

noggrant. Ej heller denna studie medtogs i artikelgranskningstabellen. De kvarvarande studierna 

bedömdes vara av god eller medelgod kvalitet och redovisas i tabell 2.  

 



13 

Efter kvalitetsgranskningen sammanställdes artiklarnas huvudresultat i textform. Artiklarna lästes 

igenom ytterligare ett par gånger för att kunna identifiera olika teman som var för sig besvarar 

frågeställningen. Liknande resultat från flera artiklar kunde därefter föras samman under en rubrik för 

att på så sätt underlätta för läsaren att se hur frågeställningen besvarats av de inkluderade artiklarna.  

Denna innehållsanalys resulterade i ett antal olika huvudrubriker som bedömdes relevanta för syftet. 

 

Etiska överväganden 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) finns det vissa etiska aspekter som bör tas i beaktning när man 

genomför en litteraturstudie. Dessa är bland annat att endast välja studier som fått tillstånd att 

genomföras av en etisk kommitté. Samtliga av de inkluderade studierna i denna uppsats har genomgått 

en etisk prövning för att sedan godkännas av en etisk kommitté. Utöver detta har författaren av denna 

uppsats strävat efter att på ett sanningsenligt sätt tolka de resultat som framkommit efter 

sammanställning av de vetenskapliga artiklarna. 
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Tabell 2. Artikelmatris över de artiklar som inkluderades i granskningen. 

Författare Titel, År, Land Syfte Metod Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Kvalitet 
(1-3) 

Randle. J., 
Arthur, A., 
Vaughan, N. 

Twenty-four-
hour 
observational 
study of 
hospital hand 
hygiene 
compliance. 
2010. England 

Att studera 
följsamheten till 
handhygien-
rutiner under 24 
timmar på ett 
sjukhus. 

24 h 
observationsstudie. 
 
Datainsamling: 
Observation av 
följsamhet till 
handhhygien.  Antal 
tillfällen (n)= 823. 
 
Analys: chi-square test. 
Logistisk regression. 

All personal samt 
besökare med 
patientkontakt på 
två 
vårdavdelningar. 
 
(0) 

Följsamheten till handhygien i denna 
studie var bättre än genomsnittet i 
andra studier. Läkare hade sämre 
följsamhet till handhygien än 
sjuksköterskor och övrig 
vårdpersonal. Följsamheten var lägst 
på morgonen och natten, samt högst 
på eftermiddagen. 
Följsamheten  varierade beroende på 
vilken typ av patientkontakt som  
indikerade handhygien. 

1. 
god 
kvalitet 

Thomas, 
B.W., Berg-
Copas, G.M., 
Vasques, 
D.G., 
Jacksson, B.L. 
& Wetta-Hall, 
R.  
 
 
 
 
 

Conspicuous 
vs Customary 
Location of 
Hand Hygiene 
Agent 
Dispensers 
on Alcohol-
Based Hand 
Hygiene 
Product Usage 
in an Intensive 
Care Unit 
(2009). USA. 

Att undersöka 
om 
Iögonfallande 
placering av 
hand-
desinfektions-
behållare ökar  
användandet av 
hand-
desinfektions-
medel. 
 
 

Interventionsstudie 
 
Datainsamling: 
Mätning av mängden 
handdesinfektions-
medel som förbrukats 
under varje 
interventionsperiod. 
 
Analys: 
Chi-square goodness of 
fit test. 
 

All personal och 
besökare på en 
intensivvårdsavdel
ning. 
(0) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Användningen  av 
handdesinfektionsmedel ökade när 
behållarna med desinfektionsmedel 
placerades på patientsängarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
god 
kvalitet 
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Författare Titel, År, Land Syfte Metod Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Kvalitet 
(1-3) 

Sahay, S., 
Panja, S., Ray, 
S., Rao, B. 

Diurnal 
variation in 
hand hygiene 
compliance in 
a tertiary level 
multidisciplina
ry intensive 
care unit, 
2010. 
Indien 

Att jämföra 
följsamhet till 
handhygien-
rutiner hos 
läkare, 
sjuksköterskor 
och ambulans-
personal på en 
intensivvårds-
avdenling under 
dagen samt 
under natten. 

Observationsstudie. 
 
Datainsamling: 
Obserevation av 
följsamhet till 
handhygien. Antal 
situationer (n) =5639. 
 
Analys: chi-squares 
test. 

All personal med 
patientkontakt på 
en intensivvårds-
avdelning med 34 
platser 
(0) 

Läkare var den grupp som hade högst 
följsamhet till handhygien dagtid, 
Ambulanspersonal var den 
yrkeskategori som hade lägst 
följsamhet både dagtid och nattetid. 
Följsamheten till handhygienrutiner 
försämrades för alla yrkeskategorier 
under natten. 

2.  
medelgod 
kvalitet 

De Wandel, 
D., Maes, L., 
Labeau, S., 
Vereecken, C., 
Blot, S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Behavioural 
determinants 
of 
handhygiene 
compliance in 
intensive care 
units. 2010. 
Belgien. 
 
 
 
 
 
 

Att undersöka 
beteende-
mässiga 
faktorers 
inverkan på 
följsamhet till 
handhygien-
rutiner. 
 
 
 
 
 
 

Enkätstudie.  
 
Datainsamling: 
Deltagarna fyllde i en 
enkät 2 gånger under 
en 8-veckors period. 
 
Analys: Cronbach-
alpha, Paired samples 
T-test, Pearson´s 
correlation test. 
 
 
 

148 sjuksköterskor 
på en 
intensivvårds-
avdelning 
(40) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sjuksköterskor med åsikten att 
handdesinfektion är tidskrävande 
angav även att de hade sämre 
följsamhet till handhygienrutiner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
medelgod 
kvalitet 
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Författare Titel, År, Land Syfte Metod 
 

Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Kvalitet 
(1-3) 

Aykol, A.D. 
 

Hand hygiene 
among nurses 
in Turkey: 
opinions and 
practices. 
2007. Turkiet. 

Att undersöka 
sjuksköterskors 
kunskap och 
åsikter om 
handhygien 
samt identifiera 
orsaker till dålig 
följsamhet till 
handhygien-
rutiner. 

Enkätstudie. 
 
Datainsamling: 
Sjuksköterskorna fick 
fylla i tre enkäter vid 
ett tillfälle. 
 
Analys: 
chi-square test. 

127 sjuksköterskor 
på ett sjukhus. 
(0) 

Sjukskörterskorna hade dålig 
följsamhet till handhygienrutiner 
samt dålig  teknik för 
handdesinfektion. Orsaker till varför 
följsamheten ibland var låg var bl.a. 
att händerna var torra, tidsbrist, samt 
att handdesinfektionsmedel inte alltid 
fanns tillgängligt. 

1 god 
kvalitet 

Shimokura, 
G.,Weber, D., 
Miller, W., 
Wurtzel, H., 
Alter, M., 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Factors 
associated with 
personal 
protection 
equipment use 
and hand 
hygiene among 
hemodialysis 
staff,2006, 
USA. 
 
 
 
 
 
 

Att undersöka 
vilka faktorer 
som är förenade 
med följsamhet 
till handhygien 
hos personal på 
hemodiolys-
avdelningar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvantitativ och 
kvalitativ enkätstudie, 
tvärsnittsstudie.  
 
Datainsamling: 
Personalen fyllde i 
svarsenkäter. 
 
Analys: 
chi-square test. 
Proportional odds 
regression modeling 
 
 
 
 

420 
Sjuksköterskor, 
Dialystekniker och 
övrig vårdpersonal 
på 
hemodialysavdelni
ngar. 
(185) 
 
 
 
 
 
 
 
 

faktorer som har betydelse för 
följsamhet till handhygienrytiner 
identifierades. Bl.a. Yrkeskategori, 
Vilja att skydda sig själv från smitta 
samt viljan att skydda patienten från 
smitta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 god 
kvalitet 
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Författare Titel, År, Land Syfte Metod 
 

Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Kvalitet 
(1-3) 

Alemagno, 
S.A., Guten, 
S. M., 
Watrhman, S., 
Young, E., 
Mackay, D.S. 

Online 
Learning to 
Improve Hand 
Hygiene 
Knowledge 
and 
Compliance 
Among Health 
Care Workers 
2010. USA. 
 
 
 

Att undersöka 
om online-
utbildning i 
handhygien 
leder till ökad 
kunskap och 
bättre 
följsamhet till 
handhygien-
rutiner. 

Kvantitativ 
Interventionsstudie.  
Intervention = 
hygienutbildning 
online. 
 
Datainsamling: 
Personalen fyllde i 
frågeformulär. 
 
Analys: 
Svaren jämfördes 
innan och efter 
utbildning. 
 

Vårdpersonal 
(N=256) 
(ej redovisat) 

Vårdpersonalens kunskap om 
handhygien förbättrades efter online-
utbildning. 
Större delen av vårdpersonalen angav 
att deras följsamhet till 
handhygienrutiner förbättras 
allteftersom kunskapen ökat. 

2. 
medelgod 
kvalitet 

Jang, T-H., 
Wu, S., 
Kirzner, D., 
Moore, C., 
Youssef, G., 
Tong, A., 
Lourenco, J., 
Stewart, R.B., 
McCreight L 
J., Green K., 
McGeer, A. 

Focus Group 
Study of Hand 
Hygiene 
Practice 
among 
Healthcare 
Workers in a 
Teaching 
Hospital in 
Toronto, 
Canada. 2010 

Att söka 
förståelse för 
beteende-
mässiga 
faktorer kring 
handhygien hos 
vårdpersonal på 
ett sjukhus. 
 
 
 

Kvalitativ studie med 
17 fokusgrupper.  
 
Datainsamling: 
Transkribering av 
diskussionsinnehåll. 
 
Analys: 
Tematisk analys av 
Diskussionernars 
innehåll. 

Vårdpersonal 
(N=153) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbetsbördan inom sjukvården gör 
det omöjligt att följa 
handhygienrutiner till 100 %. 
Kunskapsnivån om handhygien bland 
deltagarna var blandad. 
Viljan att skydda sig själv från smitta 
angavs som den största anledningen 
till att följa handhygienrutiner. 
Begränsad tillgång till hygienmaterial 
var en orsak till dålig följsamhet.7 
 

1. god 
kvalitet 
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Författare Titel, År, Land Syfte Metod 
 

Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Kvalitet 
(1-3) 

Takahashi, I., 
Osaki, Y., 
Okamoto, M., 
Tahara, A., 
Kishimoto, T.  

The current 
status of hand 
washing and 
glove use 
among care 
staff 
in Japan: its 
association 
with the 
education, 
knowledge, 
and attitudes of 
staff, and 
infection 
control by 
facilities. 
2009. Japan. 

Att undersöka 
om det finns 
något samband 
mellan 
följsamhet till 
handhygien och 
kunskap, 
attityder hos 
vårdpersonal. 

Enkätstudie. 
 
Datainsamling: 
Vårdpersonalen fick 
fylla i enkäter. 
 
Analys: 
chi-square test.  
T-test. 
Multiple regression 
analysis. 

41 av 147 
tillfrågade 
äldreboenden 
medverkade i 
studien. 
(106). 
1282 av tot. 5026 
vårdarbetare 
besvarade 
frågeformuläret. 

Det fanns ett samband mellan 
hygienutbildning och ökad följsamhet 
till handhygien. 
 
Personal med positiv inställning till 
handhygien hade bättre kunskap om 
smittspridning samt när handhygien 
bör utföras. 

1. god 
kvalitet 
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RESULTAT 

Majoriteten av artiklarna är publicerade i välkända medicinska eller omvårdnadsorienterade 

tidsskrifter. Studierna är genomförda i flera olika delar av världen. Efter genomgång av artiklarna visar 

fyra studier att vilken yrkeskategori man hör till har betydelse för hur handhygienrutinerna efterföljs 

(Randle, Arthur & Vaughan, 2010; Sahay, Panja,, Ray & Rao, 2010; Shimokura, Weber, Miller, 

Wurtzel & Alter, 2006; Takahashi, Osaki, Okamoto, Tahara & Kishimoto, 2009). Två studier visar 

även på skillnader i följsamhet till handhygienrutiner beroende på tid på dygnet (Randle et al., 2010; 

Sahay et al., 2010). Tre studier visar att tidsbrist orsakad av hög arbetsbelastning påverkar 

följsamheten negativt (De Wandel, Maes, Labeau, Vereecken & Blot, 2010; Aykol, 2007; Jang et al., 

2010). En studie visar att vårdpersonalens attityder till handhygien har betydelse för hur personalen 

följer handhygienrutinerna (Shimokura et al., 2010). Tre studier visar att kunskap/utbildning är en 

faktor som har betydelse för följsamheten (Alemagno, Guten,  Watrhman, Young & Mackay, 2010; 

Takahashi et al., 2009; Jang et al., 2010). Tre av studierna visar att begränsningar i den fysiska 

arbetsmiljön kan inverka på hur handhygien efterföljs (Thomas, Berg-Copas, Vasques, Jacksson & 

Wetta-Hall, 2009; Aykol, 2005; Jang et al., 2010). En studie visar att torra händer kan leda till sämre 

följsamhet (Aykol, 2005). 

De vanligast förekommande yrkesgrupperna var läkare (doctors, fysicians) och Sjuksköterskor 

(nurses). Andra yrkesgrupper som medverkar i vissa av studierna var nurse assistants, paramedical 

staff och careworkers. Ett återkommande begrepp i ett flertal av studierna var HCW´s (healthcare 

workers), vilket r ett samlingbegrepp på all sjukvårdspersonal oavsett utbildning. 

 

  

Yrkeskategori 

Randle och medarbetare (2010) genomförde en observationsstudie på ett sjukhus i England med syfte 

att undersöka följsamhet till handhygienrutiner samt identifiera eventuella faktorer som kan ha 

betydelse för detta. Man fann att den yrkeskategori som hade lägst följsamhet var läkare (41%). 

Sjuksköterskor på samma avdelning uppvisade en följsamhet på 75%. Övriga personalkategorier i 

undersökningen följde handhygienrutinerna vid 59% av tillfällena. 

I en Indisk studie observerades läkare, sjuksköterskor och ambulanspersonal med syftet att undersöka 

skillnader i följsamhet till handhygien mellan olika yrkeskategorier under olika tider på dygnet. De 
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fann här att  läkare var den yrkeskategori som visade högst följsamhet till handhygienrutiner  (66%). 

Sjuksköterskornas följsamhet var något lägre (61%). Den yrkeskategori som visade lägst följsamhet i 

undersökningen var ambulanspersonal (44%) (Sahay et al., 2010). 

En omfattande studie som genomfördes på hemodialysavdelningar i USA resulterade även den i 

skillnader i hur handhygienrutinerna efterföljdes beroende på vilken personalkategori man tillhörde. 

Dialystekniker var bättre på att följa rutinerna för handhygien än sjuksköterskor (Shimokura et al., 

2006). 

En enkätstudie gjord i Japan visade att följsamheten till rutiner för handhygien var störst hos 

sjuksköterskor (42 %), och något lägre hos övriga yrkesgrupper med patientkontakt ( care workers 

samt certified care workers) (Takahashi et al., 2009). 

 

 

Tid på dygnet 

Sahay och medarbetare (2010) jämförde följsamhet bland personalen på en intensivvårdsavdelning 

under olika tider på dygnet. Studien resulterade i att alla olika yrkeskategorier uppvisade en lägre 

följsamhet under natten jämfört med förmiddag och eftermiddag. Följsamheten var högst under 

eftermiddagen och lägst under natten. Randle och medarbetare (2010) finner i sin observationsstudie 

genomförd på två vårdavdelningar i USA  att följsamheten var lägst under förmiddagen (63%) och 

högst under eftermiddagen (72%) och natten (79%). 

 

Tidsbrist orsakad av hög arbetsbelastning 

På ett sjukhus i Belgien fick sjuksköterskor fylla i ett frågeformulär om kunskap och attityder kring 

handhygien. Man fann då att de sjuksköterskor som tyckte att handhygien tar upp dyrbar tid från 

viktigare arbetsuppgifter hade minst kunskap om när handhygien bör utföras, samt sämre följsamhet  

till handhygienrutiner (De Wandel et al., 2010). I en liknande studie av Aykol (2007) genomförd på ett 

sjukhus i Turkiet angav sjuksköterskorna att tidsbrist orsakad av den höga arbetsbelastningen var en av 

orsakerna till att de inte följde handhygienrutinerna till fullo. I Kanada genomfördes en undersökning 

där fokusgrupper bestående av sjukvårdspersonal med varierande yrkesutbildning fick 

semistrukturerade frågor kring handhygien på arbetsplatsen. Det framkom då bland annat att flertalet 

av dessa tyckte att riktlinjerna för handhygien inte är anpassade efter hur arbetet ser ut i praktiken . En 
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vanlig åsikt var att man ibland var tvungen att kringgå dessa rutiner för att hinna utföra en viktigare 

arbetsuppgift (Jang et al., 2010). 

 

Attityder till handhygien 

Shimokura och medarbetare (2009) undersökte i sin studie på ett flertal hemodialysavdelningar i USA 

om vårdpersonalens inställning till handhygien var att skydda sig själva från blodburen smitta från 

patienterna, eller om handhygien utfördes i syfte att  skydda patienterna från att bli smittade av andra 

patienter. Studien resulterade i att man fann ett samband mellan viljan att skydda sig själv från 

eventuella smittoämnen från patienterna, och en hög följsamhet till handhygienrutiner. 

 

Kunskap/utbildning 

Alemagno och medarbetare (2010) Undersökte i en studie från USA huruvida en online-utbildning 

ökade vårdpersonalens kunskap och attityder till handhygien. Personalen fick vid tre tillfällen 

genomgå utbildningar med hjälp av en dator på arbetsplatsen. Efter varje utbildningstillfälle fick 

personalen fylla i ett frågeformulär. Utbildningen resulterade i att personalens kunskap om handhygien 

ökade. De angav även att deras följsamhet till handhygienrutiner ökade jämfört med innan 

utbildningen.  

Takahashi och medarbetare (2009) genomförde en studie där vårdpersonal på 41 äldreboenden i Japan 

fick fylla i frågeformulär om handhygien. Där framkom att de som angav att de hade fått utbildning  i 

handhygien och smittspridning vid två tillfällen (i början av anställningen, samt under anställningens 

gång) också var de som hade mest kunskap om handhygien. 

I fokusgruppstudien av Jang och medarbetare (2010) angav flera av de medverkande sjuksköterskor 

och övriga sjukvårdsarbetare att de inte hade tillräckligt med kunskap om handhygien, och att detta var 

en anledning till att de inte följde handhygienrutinerna till fullo. De efterlyste även mer utbildning 

inom området. I studien framkom bland annat att vissa ur vårdpersonalen trodde att handtvätt med tvål 

och vatten var mer effektivt än desinfektion med handsprit.  Åsikterna skiljde sig också åt mellan de 

olika yrkesgrupperna i studien. De yrkeskategorier med högre utbildning efterfrågade mer evidens i 

form av studier som gör gällande vilka metoder som är effektivast att tillämpa för god handhygien. De 

yrkeskategorier som hade lägre utbildning efterfrågade istället mer riktlinjer, vägledning samt 

påminnelser från arbetsgivaren för hur handhygien bör utföras. 
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Fysisk arbetsmiljö 

Thomas och medarbetare (2009) undersökte om placeringen av handdesinfektions-behållare hade 

någon inverkan på åtgången av handdesinfektions-medel på en intensivvårdsavdelning i USA. De fann 

då att när behållare placerades ut på gavlarna på patientsängarna så ökade åtgången av 

handesinfektionsmedel från 188,8 till 294,1 gram/dygn.  

I en enkätstudie från Turkiet angav vårdpersonalen att en av anledningarna till att de inte utförde 

handhygien var att handdesinfektionsmedel och tvål inte alltid fanns tillgängligt på avdelningen 

(Aykol, 2007). I en kvalitativ fokusgruppstudie från Kanada framkom att begränsad tillgång på 

hygienmaterial var en av orsakerna till dålig följsamhet till handhygienrutiner (Jang et al., 2010). 

 

Torra händer 

I Aykols (2005) enkätstudie angav sjuksköterskorna även att torra och irriterande händer var en orsak 

till att de inte följde handhygienrytinerna så ofta som de borde. 

 

DISKUSSION 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka faktorer som har betydelse för följsamheten till 

handhygienrutiner hos hälso och sjukvårdspersonal. Studien besvarar frågeställningen genom att visa 

på ett flertal olika faktorer som kan inverka på följsamheten. Sammanfattningsvis resulterade studien i 

att vilken yrkeskategori man tillhör, vilken tid på dygnet, vilka attityder personalen har till handhygien, 

vilken kunskap och utbildningsnivå personalen har, den fysiska arbetsmiljön samt den negativa 

inverkan handtvätt har på händernas skick, är faktorer som har betydelse för hur handhygienrutiner 

efterföljs. Ny kunskap som framkommit av denna litteraturstudie är att tid på dygnet, yrkeskategori 

samt personalens attityder till handhygien har betydelse för följsamhet till handhygienrutiner. 

 

Resultatdiskussion 

Skillnader i följsamhet beroende på vilken yrkeskategori man tillhör visades i fyra olika studier.   En 

studie visade att läkare hade högre följsamhet till handhygienrutiner (66%) än både sjuksköterskor  

(61%) och ambulanspesonal (44%) (Sahay et al., 2010). Randle och medarbetare (2010) visade i sin 

studie att sjuksköterskornas följsamhet till handhygienrutiner var 75% medan läkare var den 

yrkesgrupp som hade sämst följsamhet (41%). båda dessa studier var observationsstudier där antalet 
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tillfällen för handhygien under den totala observationtiden var n=823 (Randle et al., 2010), samt 

n=5639 (Sahay et al., 2010). Det höga antalet observationstillfällen i dessa studier styrker resultatens 

interna validitet. Att följsamheten varierar mellan olika yrkeskategorier överensstämmer med studierna 

av Amazian och medarbetare (2006) samt Zingg och medarbetare (2009) som nämndes i inledningen. 

Det varierade resultatet mellan de olika studierna kan bero på skillnader i utbildning, arbetssätt och syn 

på handhygien i de olika länderna. Att studierna är genomförda på olika sorters avdelningar kan även 

det ha betydelse för olikheterna i resultatet. Sammantaget gör detta att det inte går att dra några 

slutsatser gällande vilken av dessa yrkesgrupper som har högst följsamheten till handhygienrutiner. 

Däremot visar resultaten att följsamheten skiljer sig åt mellan läkare och sjuksköterskor i samtliga av 

de undersökta studierna. Detta resultat skulle kunna vara användbart i utformandet av undervisning i 

syfte att  öka följsamheten till handhygien. Bortsett från yrkesgruppen läkare så visar resultatet från 

dessa studier att sjuksköterskor har högre följsamhet till handhygienrutiner än övrig sjukvårdspersonal 

med lägre utbildning. 

 

Två studier visar på skillnader i följsamhet till handhygienrutiner beroende på tid på dygnet. I en studie 

från Indien fann man att följsamheten försämrades under natten för samtliga yrkesgrupper. Läkare 

försämrade sin följsamhet från 81% under dagen till 46%  under natten. Sjuksköterskornas följsamhet 

försämrades från 64% till 55%. Ambulanspersonalen var den grupp som hade lägst följsamhet både 

dag och natt, även denna yrkeskategori försämrade sin följsamhet under natten från 44% till 31% 

(Sahay et al., 2010). En trolig orsak till att följsamheten minskar under natten är att bemanningen är 

lägre, vilket leder till större arbetsbörda och därmed negligering av handhygien för att hinna med 

viktigare arbetsuppgifter. Randell och medarbetare (2010) fann i sin studie att följsamheten ökade 

under natten (79%), jämfört med förmiddagen (63%) samt eftermiddagen (72%). Då resultatet i dessa 

två studier är motsägande kan inga slutsatser dras kring vilken tid på dygnet som följsamheten är högst 

respektive lägst. Med dessa studier som underlag kan man endast med stor sannolikhet säga att 

följsamheten till handhygienrutiner varierar under dygnet. Variationen i de olika studiernas resultat 

skulle kunna bero på felaktiga mätvärden. 

 

Aykols (2005) enkätstudie visat att många sjuksköterskor inte tvättar händerna så ofta som de borde på 

grund av att händerna blivit torra eller irriterade. Detta stämmer överens Stordalens (1999) påstående 
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om att torra händer leder till sämre följsamhet till handhygienrutiner. Alkoholbaserat 

handdesinfektionsmedel är även mer effektivt i syfte hålla händerna fria från smittämnen än handtvätt 

med tvål och vatten (Girou et al., 2003). Sambandet mellan torra händer och försämrad följsamhet till 

handhygienrutiner återfanns endast i en studie. En orsak till detta skulle kunna vara att de flesta 

länderna förespråkar användning av alkoholbaserat handdesinfektionsmedel före tvätt med tvål och 

vatten inom sjukvården, och på så sätt minimerar förekomsten av hudirritation hos personalen. 

Då endast en studie visade på denna problematik efterlyses en större litteraturstudie inom detta område 

för att kunna säkerställa sambandet och dra eventuella slutsatser kring resultatet. 

 

De Wandel och medarbetare (2010) visar i sin studie att de sjuksköterskor som såg handhygien som 

något som  upptog dyrbar tid från viktigare arbetsuppgifter också hade lägst kunskap om 

smittspridning och när handhygien bör utföras. Detta visar på ett samband mellan personalens attityder 

och följsamhet till handhygienrutiner. Enligt Jang och medarbetare(2010) menar sjuksköterskorna att 

riktlinjerna för handhygien inte stämmer överens med hur arbetet fungerar i praktiken. De uppgav att 

de negligerade handhygienrutinerna när arbetsbördan var hög för att istället hinna med viktigare 

arbetsuppgifter, vilket överensstämmer med  Stordalens (1999) teori. En förklaring till detta fenomen 

kan vara att det ofta uppstår akuta situationer där riktlinjerna för handhygien blir omöjliga att följa. 

Detta problem kan därför vara vårt att kringgå, då akuta situationer ofta är en del av vardagen för de 

flesta sjukvårdsarbetare. Sjukvårdsarbete handlar till stor del om att göra bedömningar och 

prioriteringar för att få alla resurser att användas på bästa möjliga sätt. En lösning till problemet kan 

vara att öka bemanningen för att på så sätt hinna med att sköta handhygienrutiner på ett adekvat sätt. 

Tidsåtgången vid till exempel handtvätt samt desinfektion med handsprit kan även ses som en 

uppmaning till produktmarknaden att  arbeta fram mer tidseffektiva produkter och metoder för 

handdesinfektion. Inom dagens sjukvård, där man strävar efter att utnyttja alla resurser på bästa sätt, 

kan negligeringen av handhygien tyckas kontraproduktiv. Att spara tid genom att ej följa 

handhygienrutinerna leder inte bara till sjukvårdsrelaterade infektioner och ökade vårdtider för 

patienterna, utan även till ökade kostnader för sjukvården (Socialstyrelsen, 2009). En åtgärd från 

sjukvården för att undvika detta skulle till exempel kunna vara att kontinuerligt jobba för att utbilda 

och påminna personal om vikten av god handhygien.  
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Shimokura och medarbetare (2010) visar i sin studie att både viljan att skydda patienterna från att 

smittas av infektioner samt viljan att skydda sig själv från att bli smittad av en patient är faktorer som 

gör att personalen följer handhygienrytinerna. Studien är genomförd på ett flertal dialysmottagningar. 

Vårdpersonal på sådana avdelningar löper större risk att exponeras för blodburna patogener. Rädslan 

för att smittas av obotliga sjukdomar som Hepatit-C och HIV-virus kan vara en orsak till att denna 

yrkesgrupp har ett starkare beteende att skydda sig från patienternas patogener jämfört med personal 

på en vanlig vårdavdelning. En ökad försiktighet bör dock inte ses som något negativt eftersom det 

även resulterar i högre säkerhet för patienterna. 

 

Den fysiska arbetsmiljön och tillgången på material har i denna litteraturstudie visat sig vara viktiga 

faktorer för att kunna hålla en hög följsamhet till handhygienrutiner (Aykol, 2007; Thomas et al., 

2009). Resultatet från studien av Thomas och medarbetare (2009) styrker den tidigare teorin om att 

avändandet av handdesinfektionsmedel ökar  om man tydligt synliggör behållare med 

handdesinfektionmedel på patienternas sängar (Hugonnet et al., 2002; Birnbach et al., 2009). På 

sjukhuset där Aykols (2007) studie genomfördes hade varje sjuksköterska en egen tvål i fickan för att 

snabbt kunna utföra handtvätt efter patientkontakt. Det ger en annorlunda bild av handhygienrutiner 

jämfört med de direktiv socialstyrelsen (2006) och SMI (2008) tillhandahåller, och förstärker därmed 

bilden av de olikheter som finns gällande handhygien inom sjukvården i olika delar av världen. 

 

Två interventionsstudier visar på ett direkt samband mellan hygienutbildning och ökad följsamhet till 

handhygienrutiner (Takashi et al., 2009; Alemagno et al., 2010). Detta samband stämmer överens med 

Stordalens (1999) teori om troliga orsaker till låg följsamhet. Dessa resultat är bra att känna till då man 

strävar efter att öka följsamheten till handhygienrutiner på till exempel ett sjukhus. 

Ett av sjuksköterskans viktigaste arbetsområden är vårdhygien. Att förstå innebörden av god 

handhygien är en förutsättning för att minimera sjukvårdsrelaterade infektioner, och därmed minska 

lidandet för patienterna samt sänka kostnaderna för sjukvården (Ericsson et al., 2009) 

I fokusgruppstudien av Jang och medarbetare (2010) framkom att många sjuksköterskor hade dålig 

kunskap om handhygien. Sjuksköterskorna angav även själva att bristen på kunskap om handhygien 

var en bidragande orsak till låg följsamhet. Fokusgruppstudier utan intervention anses ofta ha lågt 

bevisvärde.  Trots detta kan resultatet vara intressant, då syftet med kvalitativa fokusgruppstudier ofta 
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är att få förståelse för ett fenomen eller en företeelse, samt ge nya idéer för vidare studier (Forsberg, 

Wengström, 2006).  

Sammantaget går det även att konstatera att majoriteten av de undersökta studierna i denna uppsats 

redovisar en följsamhet mellan 40-70%. Dessa siffror är något högre är Socialstyrelsens påstående om 

att följsamheten till rutiner för handhygien oftast är under 50%  (SOS, 2006). 

 

Metoddiskussion 

För att besvara frågeställningen ansåg författaren av denna uppsats att en litteraturstudie var lämplig att 

genomföra. Denna metod gör det möjligt att inkludera många olika studier med varierande urval, 

resultat och antal deltagare.  

Sökorden som användes vid artikelsökningen (hand hygiene, infection control, compliance) är 

vedertagna begrepp inom det valda området för denna studie. Detta ger validitet till artikelsökningen 

och minimerar risken för att relevanta artiklar ej hittats. Uppsatsen är begränsad till att studera orsaker 

till följsamhet till handhygien hos hälso och sjukvårdspersonal med patientkontakt. Genomgången och 

granskningen av artiklarna var svår och tidskrävande att genomföra. De granskningsmodeller av 

Forsberg och Wengström (2006) som användes kräver att granskaren själv bedömer de olika delarna 

av en artikel. Detta gör att en artikel kan bedömas vara av olika kvalitet beroende på vem som utför 

granskningen. En bättre granskningsmodell efterlyses. 

Med mer tid till förfogande är det möjligt att en mer djupgående analys av artiklarnas innehåll skulle 

kunna göras. Det är också möjligt att en mer detaljerad tolkning av artiklarnas resultat, samt en 

noggrannare genomgång av ämnesområdets bakgrund skulle kunna uppnås om fler än en person 

deltagit i uppsatsprocessen. Denna litteraturstudie omfattar nio artiklar. Detta kan tyckas vara ett lågt 

antal. Uppsatsförfattaren anser dock att sökningsprocessen är väl genomförd och trots det stora antalet 

sökträffar bör endast artiklar god intern validitet inkluderas i en litteraturstudie. 

Ett flertal av studierna som granskats var ickeinterventionsstudier. Vanligast förekommande  var 

observationsstudier samt enkätstudier. Dessa sorters studier bedöms ofta ha lågt bevisvärde (Forsberg 

& Wengström, 2006). Vid granskning av sådana artiklar läggs stor vikt på att studien är detaljerat 

beskriven för att säkerställa dess validitet, vilket också var fallet i samtliga av de granskade studierna i 

uppsatsen. 



27 

Majoriteten av artiklarna är publicerade i välkända medicinska eller omvårdnadsorienterade tidsskrifter 

och studierna är gjorda i flera olika delar av världen, Detta gör att man vid sammanställning av 

artiklarna i det här fallet får en bred beskrivning av de olika faktorer som påverkar följsamheten till 

handhygien ur ett globalt perspektiv. Detta kan göra det svårt att dra slutsatser av resultatet då riktlinjer 

för hur handhygien bör utföras ser olika ut i olika delar av världen. Artikelgranskningen gör även 

gällande att sjukvårdspersonalens arbetsuppgifter, arbetsmetoder och utbildningsnivå skiljer sig åt i 

olika delar av världen. Detta gör att det blir svårt att använda resultatet i denna studie i syfte att 

förbättra handhygien hos hälso och sjukvårdspersonal. Att genomföra en liknande studie med 

begränsning till ett specifikt land, t exempel Sverige, skulle lättare kunna leda till ett resultat som går 

att använda i syfte att förbättra handhygien inom sjukvården. 

 

Slutsats 

Denna studie visar på olika faktorer som har betydelse för följsamheten till handhygienrutiner. Vissa 

av de identifierade faktorerna är områden som går att förändra för att åstadkomma en högre följsamhet. 

Mer utbildning, lägre arbetsbelastning samt synligare placering av handdesinfektions-behållare  är 

exempel på åtgärder som skulle kunna leda till förbättring av personalens handhygien och därmed 

minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner. Då sjukvårdspersonal runtom i världen har olika 

utbildning och arbetssätt kan resultatet i denna studie vara svårt att använda för att öka följsamheten 

till handhygien. En liknande studie med avgränsning till ett specifikt land, till exempel Sverige, skulle 

därför vara intressant att genomföra. 
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Bilaga 1. Checklista för kvalitativa artiklar (Forsberg & Wengström, 2003). 

 

A. Syftet med studien? 

Vilken kvalitativ metod har använts? 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 

 

B. Undersökningsgrupp. 

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? 

(Inklusions och exklusionskriterier ska vara beskrivna.) 

Var genomfördes undersökningen? 

Urval – Finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

Vilken urvalsmetod användes? 

Strategiskt urval 

Snöbollsurval 

Teoretiskt urval 

Ej angivet 

 

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant demografisk bakgrund.) 

Är undersökningsgruppen lämplig? 

 

C.Metod för datainsamling. 

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, vem och I vilket sammanhang datainsamling skedde)? 

Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt? (vilken typ av frågor användes etc.)? 

Ange datainsamlingsmetod: 

ostrukturerade intervjuer 

halvstrukturerade metoder 

fokusgrupper 

observationer 

video/bandinspelning 

skrivna texter eller teckningar 
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Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)? 

 

D Dataanalys 

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

Ange om: 

Telemann är utvecklade som begrepp 

det finns episodiskt presenterade citat 

de individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna 

svaren är kodade 

Resultatbeskrivning: 

Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? 

Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)? 

Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 

Är resultaten återförda och diskuterae med undersökningsgruppen? 

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat av orginaldata, 

summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? 

 

E Utvärdering 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 

Stöder insamlade data forskarens resultat? 

Har resultaten klinisk relevans? 

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 

Vilken slutsats drar författaren? 

Håller du med om slutsatserna? 

Ska artikeln inkluderas? 

 

 

 

 



33 

 

Bilaga 2. Checklista för kvantitativa artiklar kvasi-experimentella studier (Forsberg & Wengström, 

2003). 

 
A Syftet med studien? 

Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 

Är designen lämplig utifrån syftet? 

 

B Undersökningsgruppen 

Vilka är inklusionskriterierna? 

Vilka är exklusionskriterierna? 

Vilken urvalsmetod valdes? 

Randomiserat urval 

Obundet slumpmässigt urval 

Kvoturval 

Klusterurval 

Konsekutivt urval 

Urvalet är ej beskrivet 

Är undersökningsgruppen representativ? 

Var genomfördes undersökningen? 

Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen? 

 

C Mätmetoder 

Vilka mätmetoder användes? 

Var reliabiliteten beräknad? 

Var validiteten diskuterad? 

 

D Analys 

Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna? 

Om nej, vilka skillnader fanns? 
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Hur stort var bortfallet? 

Fanns en bortfallsanalys? 

Var den statistiska analysen lämplig? 

Om nej, varför inte? 

Vilka var huvudresultaten? 

Erhölls signifikanta skillnader? 

Om ja, vilka variabler? 

Vilka slutsatser drar författaren? 

Instämmer du? 

 

E. Värdering 

Kan resultaten generaliseras till annan population? 

Kan resultaten ha klinisk betydelse? 

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? 

Motivera varför eller varför inte! 


