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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Var tionde patient i svensk sjukvård drabbas av vårdrelaterade infektioner vilket 

gör det till den vanligaste vårdskadan. Infektionerna leder till ökad dödlighet, längre vårdtider 

och ökade kostnader för sjukvården. Trots tydliga riktlinjer och evidens för att basala 

hygienrutiner minskar förekomsten av vårdrelaterade infektioner är vårdpersonalens 

följsamhet inte optimal. Samtidigt har förekomsten av bakterier som är resistenta mot 

antibiotika ökat i svensk sjukvård vilket ställer ökade krav på en rationell 

antibiotikaanvändning och att vårdpersonalen följer de basala hygienrutinerna. Syfte: Att 

undersöka vilka faktorer som påverkar vårdpersonalens följsamhet till basala hygienrutiner. 

Metod: Allmän litteraturstudie som genom en innehållsanalys sammanställer evidens utifrån 

tio vetenskapliga artiklar som svarar mot syftet. Resultat: Faktorer som ofta angavs som 

hinder mot följsamheten var tidsbrist, avsaknad av nödvändig utrustning, bristande kunskap 

och torra händer. Återkommande faktorer som ökade följsamheten var rädsla för att själv 

smittas, att vårdsituationen uppfattades som oren, positiva förebilder i arbetsgruppen och 

kunskap om hygienens betydelse. Slutsats: För att öka följsamheten till de basala 

hygienrutinerna behövs en förändring i vårdpersonalens attityd. Följsamhet till basala 

hygienrutiner behöver göras till norm och vårdpersonalen behöver känna att de ges möjlighet 

till kontroll över sitt beteende kring hygienrutiner. Klinisk betydelse: För att förbättra hur 

vårdpersonalen följer de basala hygienrutinerna krävs kunskap om de faktorer som påverkar 

följsamheten. 

 

Nyckelord: Följsamhet, hygienrutiner, handhygien, faktorer 
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ABSTRACT 

 

Background: Every tenth patient in Swedish hospitals contracts healthcare associated 

infections making it the most common hospital-acquired condition. Infections lead to 

increased mortality, additional days in hospital and increased costs. Despite evidence that 

basic hygiene guidelines results in decreased healthcare associated infections compliance 

remains variable. Multi-drug resistant bacteria are an increasing threat within the healthcare 

system making rational antibiotic use and compliance with basic hygiene guidelines the most 

important preventive measures. Aim: The aim of this study was to examine factors that 

influence healthcare workers compliance with basic hygiene guidelines. Method: Through 

content analyze this literature review compiles evidence from ten scientific articles that relates 

to the aim. Result: Among the factors that were perceived as barriers to hygiene compliance 

was time, availability of hygiene products, lack of knowledge and skin condition. Factors that 

increased compliance was fear of becoming infected, perception of procedures as unclean, 

positive role models in the team and knowledge about infection prevention practices. 

Conclusion: To increase compliance to basic hygiene guidelines a change is needed in the 

healthcare workers attitude towards the importance of hygiene. Compliance needs to become 

an unquestionable norm and the health care staff needs to be given opportunity to control their 

behavior. Clinical significance: To increase healthcare workers compliance to hygiene 

guidelines, knowledge about the factors that may influence their behavior is required.  

 

Keywords: Compliance, adherence, hygiene guidelines, hand hygiene, factors 
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INLEDNING 

Vårdrelaterade infektioner är ett växande problem som på senare tid har uppmärksammats i 

både media och bland hälso- och sjukvårdspersonal. En av tio patienter blir sjuka av 

sjukvården vilket gör vårdrelaterade infektioner till ett av de största hoten mot 

patientsäkerheten. En stor del av infektionerna är svårbehandlade på grund av att många 

bakteriestammar har blivit resistenta mot antibiotika vilket ökar kraven på det förebyggande 

arbetet. Basala hygienrutiner är vårdpersonalens främsta verktyg för att förhindra patienter 

från att få infektioner i samband med vård. När vårdpersonalen inte följer de basala 

hygienrutinerna ökar risken för att vårdrelaterade infektioner uppkommer vilket leder till ett 

ökat vårdlidande, högre sjukvårdskostnader och längre vårdtider. 

BAKGRUND 

Vårdhygienens historia 

Florence Nightingale anses vara grundaren av den moderna sjuksköterskeprofessionen genom 

sin omvårdnadsteori om miljöns betydelse för hälsa. Under Krimkriget ledde Nightingale ett 

arbetslag bestående av sjuksköterskor, vilka genom att förbättra vårdmiljön kraftigt kunde 

minska dödlighet hos soldaterna. Enligt Nightingale bestod merparten av omvårdnadsarbetet 

av att upprätthålla renligheten hos sjuksköterskan, patienten och den fysiska miljön (Raile 

Alligood, 2014). Sjuksköterskan skulle tvätta sig dagligen, ha rena arbetskläder och 

regelbundet tvätta händerna under arbetets gång. Nightingale förstod att organiskt material 

som fanns i patientsalen var en potentiell smittokälla så därför var det viktigt att hålla golv, 

väggar och sängkläder rena (George, 2011). Nightingale förstod också vikten av god kost och 

ren luft, samt att hålla smittsamma patienter isolerade. Även om modern vetenskap har 

modifierat eller förkastat flera av Nightingales antaganden, så menar Raile Alligood (2014) att 

många av hennes teorier fortfarande är relevanta för omvårdnaden idag. 

 

Vårdrelaterade infektioner 

Vårdrelaterade infektioner, även kallad nosokomiala infektioner eller sjukhussjuka är 

infektioner som uppkommer hos patienter eller vårdpersonal till följd av behandling eller 

vistelse i hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen, 2006). Vårdrelaterade infektioner står för en 

tredjedel av alla vårdrelaterade skador i svensk sjukvård och leder till ökad dödlighet, längre 

vårdtider och högre medicinska kostnader (Glance, Stone, Mukamel & Dick, 2011; 
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Socialstyrelsen, 2015a). Bannister, Begg och Gillespie (2000) skriver att vårdrelaterade 

infektioner dessutom leder till ökade kostnader för sjukvården i form av undersökningar, 

behandlingar samt färre tillgängliga vårdplatser.  

 

I Sverige är punktprevalensen av vårdrelaterade infektioner hos patienter inom den somatiska 

vården 8,9 % vilket är högre än den genomsnittliga prevalensen i Europa på 7,1 % (SKL, 

2014; Zarb et al., 2012). I Sverige har förekomsten av antibiotikaresistenta bakterier ökat i 

hälso- och sjukvården vilket leder till ökad sjuklighet och dödlighet i bakteriella infektioner. 

Genom följsamhet till basala hygienrutiner och rationell användning av antibiotika kan 

spridningen av resistenta bakterier begränsas (Socialstyrelsen, 2015a; Socialstyrelsen, 2015b).  

 

I Sverige saknas idag ett nationellt register över kvalitetsindikatorer relaterade till 

vårdrelaterade infektioner. Detta försvårar genomförandet av uppföljning och utvärdering av 

hälso- och sjukvårdens arbete med vårdrelaterade infektioner (Socialstyrelsen, 2009). Enligt 

Socialstyrelsen skulle kvalitetsindikatorer behöva utvecklas inom flera områden, bland annat 

följsamhet till basala hygienrutiner, förekomst av vårdrelaterade infektioner, användning av 

alkoholbaserad handsprit och följsamhet till riktlinjer för antibiotikaanvändning. Hälso- och 

sjukvården inom kommun och landsting kan själva utföra punktprevalensmätningar av 

följsamheten till basala hygienrutiner eller förekomst av vårdrelaterade infektioner men 

landsomfattande övervakning behöver utvecklas för att kunna följa det nationella 

kvalitetsarbetet över tid (Socialstyrelsen, 2009; Socialstyrelsen, 2015b).  

 

De vanligaste vårdrelaterade infektionerna i Sverige idag är urinvägsinfektion, postoperativa 

sårinfektioner och pneumonier (Socialstyrelsen, 2015a). Urinvägsinfektion har länge varit den 

vanligaste vårdrelaterade infektionen i Sverige (SKL, 2014). Infektionen orsakas i huvudsak 

av E. Coli, en bakterie som finns naturligt i den mänskliga tarmfloran. Kvarliggande kateter i 

urinblåsan är den enskilt största riskfaktorn för vårdrelaterad urinvägsinfektion, vilket uppstår 

genom att mikroorganismerna förs direkt in i urinblåsan via kateterns lumen, eller genom att 

bakterierna bildar biofilm runt katetern och på så vis transporteras in i urinblåsan (Steen & 

Degré, 2009).  

 

Postoperativa sårinfektioner är en vanlig komplikation efter kirurgiska ingrepp, då en 

infektion uppstår i mjukdelarna kring operationssåret (Socialstyrelsen, 2006). Vid 

postoperativa sårinfektioner tar sig mikroorganismer in i vävnaden genom operationssåret och 
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orsakar en infektion. Operationssåret kan bli infekterat med exogen eller endogen smitta. En 

exogen smitta innebär att smittämnet kommer ifrån omgivningen, såsom kontaminerad 

operationsutrustning, luftburna partiklar eller sjukvårdspersonalens händer eller klädsel. Med 

endogen smitta menas att infektion orsakas av patientens egen naturliga bakterieflora, som 

gula stafylokocker som finns på huden och i näsan (Weston, 2008). Risken för infektion i 

operationssåret beror på patientens mottaglighet, operationstyp, operationsteknik och vårdtid 

(Vårdhandboken, 2013).  

 

Vårdrelaterade pneumonier är den sjukhusförvärvade infektionen med högst dödlighet. 

Infektionen förkommer framförallt på intensivvårdsavdelningar hos patienter i respirator 

(Melhus, 2013). Sjukhusförvärvad pneumoni orsakas av att patogener ifrån luftvägarna 

aspireras ned i lungorna. De vanligaste patogena mikroorganismerna är pneumokocker som 

står för nästan hälften av alla fall, men även virus och svampar kan orsaka pneumonier 

(Socialstyrelsen, 2006). 

 

Riktlinjer för vårdhygien 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) 2 a § skall svensk hälso- och sjukvård 

bedrivas med god kvalitet och hög hygienisk standard. Detta är för att öka patientsäkerheten 

och minska vårdskadorna i hälso- och sjukvården för att uppnå målet om god vård för alla. 

Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) har vårdpersonalen ett ansvar att bedriva 

sjukvård enligt evidens och beprövad erfarenhet för att upprätthålla hög patientsäkerhet. För 

sjuksköterskan innebär detta att tillämpa basala hygienrutiner vid omvårdnadsarbetet. De 

basala hygienrutinerna är regler kring hygien som all vårdpersonal har ansvar att följa vid 

undersökning, vård och behandling (SOSFS 2007:19). Enligt sjuksköterskans 

kompetensbeskrivning har sjuksköterskan ett ansvar att förebygga smitta och smittspridning 

samt ha förmåga att arbeta utifrån hygienprinciper (Socialstyrelsen, 2005).  

 

Basala hygienrutiner 

Socialstyrelsen har i sin författningssamling (SOSFS 2007:19) sammanställt elva basala 

hygienrutiner som all sjukvårdspersonal har ansvar att följa. Dessa kan sammanfattas inom de 

tre övergripande områdena handhygien, arbetskläder och skyddsutrustning.  
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På händerna finns två typer av mikroorganismer; residenta och transienta. Residenta 

mikroorganismer är hudens normalflora och är oftast icke-patogena medan transienta 

mikroorganismer tillförs till huden ifrån omgivningen, exempelvis från patienter, förorenade 

ytor och redskap (Mani, Shubangi & Saini, 2010). Transienta mikroorganismer är den främsta 

orsaken till vårdrelaterade infektioner och det är dessa mikroorganismer som hygienrutinerna 

för handhygien försöker avlägsna (Mani, Shubangi & Saini, 2010).  

 

WHO (2009) har tagit fram en modell för handhygien som berör de flesta verksamma 

professioner inom hälso- och sjukvården och är applicerbar på de flesta vårdsammanhang. 

Modellen baseras på fem kritiska moment då vårdpersonalen skall utföra handhygien och 

dessa är: innan patientkontakt, innan ren eller aseptisk teknik, efter risk för exponering av 

kroppsvätska, efter patientkontakt och efter kontakt med kontaminerade föremål i 

patientmiljön (WHO, 2009). Enligt Socialstyrelsen (SOSFS 2007:19) skall handhygien 

utföras genom att händerna tvättas med tvål och vatten vid behov och desinficeras med 

alkoholbaserat desinfektionsmedel innan och efter patientkontakt samt innan och efter 

användning av handskar. Mani, Shubangi och Saini (2010) och Picheansathian (2004) menar 

att alkoholbaserad handdesinfektion är det mest effektiva sättet att reducera mängden 

mikroorganismer på vårdpersonalens händer. Vidare skriver Picheansathian att 

alkoholbaserad handdesinfektion minskar risken för att vårdpersonalens händer skall drabbas 

av irriterad hud jämfört med handtvätt med tvål och vatten. Bissett (2002) menar att sprickor i 

huden hos vårdpersonalen kan fungera som reservoar för mikroorganismer och 

rekommenderar därför användning av handkräm och handsprit med återfuktande komponenter 

för att återställa hudens barriär. Vårdpersonalens arbetskläder skall ha korta ärmar och bytas 

dagligen (SOSFS 2007:19). Engångsförkläde och skyddshandskar skall användas vid risk för 

kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material (SOSFS 2007:19). 

 

Tidigare forskning 

Enligt European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC, 2008) så skulle 20-30 % av 

alla vårdrelaterade infektioner kunna förebyggas genom bättre vårdhygien och åtgärder för 

smittskydd. Sjuksköterskan kan förebygga vårdrelaterade infektioner genom följsamhet till 

basala hygienrutiner vid behandling och undersökning, genom att tillämpa ren metod vid 

kateterisering och genom att byta arbetskläder dagligen för att förhindra bakterietillväxt på 

arbetskläderna (Hooton et al., 2010; SKL, 2011; WHO, 2002; Wiener-Well et al., 2011).  
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Trots att det finns riktlinjer för hur de basala hygienrutinerna skall tillämpas inom hälso- och 

sjukvården så är det bara 74 % av vårdpersonalen som följer basala hygienrutiner och 

klädregler (Socialstyrelsen, 2015a). Enligt Gammon, Morgan-Samuel och Gould (2008) visar 

vårdpersonalen störst följsamhet till säkerhetsrutiner vid hantering av stickande och skärande 

föremål men bristande följsamhet vid handtvätt och användning av skyddsutrustning. Vidare 

menar Gammon et al. att vårdpersonal är selektiva i utförandet av basala hygienrutiner och 

medvetet kan välja bort att följa vissa rutiner trots kunskap om dess skyddande funktion. 

Bland all vårdpersonal har sjuksköterskor högst följsamhet till hygienrutiner medan läkare har 

lägst följsamhet och följsamheten minskar med ålder och antalet yrkesverksamma år (Kowitt, 

Jefferson & Mermel, 2013; Socialstyrelsen, 2015a; Tschudin, Sepulcri, Dangel, Schumacher 

& Wider, 2015). Chau, Thompson, Twinn, Lee och Pang (2011) skriver att följsamhet inte 

bara syftar på att en hygienåtgärd utförs utan också på hur den utförs. Enligt Chau et al. leder 

felaktigt utförande av basala hygienrutiner ej till ett fullgott skydd mot smittspridning utan 

riskerar istället att öka spridningen av mikroorganismer vilket kan leda till fler vårdrelaterade 

infektioner. 

 

Omvårdnad som profession och akademisk disciplin 

Sjuksköterskans huvudsakliga ansvarsområde är omvårdnadens teori och praktik (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2009). Enligt Henderson (2006) är omvårdnad när sjuksköterskan 

hjälper människan, frisk eller sjuk, att utföra de aktiviteter som bidrar till eller upprätthåller 

hälsan, som människan skulle utföra självständigt om hon hade tillräcklig vilja, styrka eller 

kunskap. Hilton (1997) sammanfattar att sjuksköterskans omvårdnad är en konst och en 

vetenskap som grundar sig i sjuksköterskans attityd, intellektuella kompetens och tekniska 

kunnighet, i syfte att hjälpa sjuka personer att tillfredsställa hälsorelaterade behov. McEwen 

(2011a) beskriver hur omvårdnad kan ses som både en profession och en akademisk disciplin. 

Ur ett historiskt perspektiv har omvårdnad inte erkänts som en självständig profession eller 

akademisk disciplin utan har underordnats den medicinska vetenskapen (McEwen, 2011a). 

Omvårdnadsvetenskapen har rötter i flera andra discipliner såsom fysiologi, sociologi, 

psykologi och medicin. På senare tid har omvårdnadsforskningen sökt vad som är unikt för 

just omvårdnad och har utvecklat dessa aspekter till en akademisk disciplin (McEwen, 

2011b). McEwen beskriver hur det länge funnits en diskussion bland omvårdnadsteoretiker 

huruvida det är lämpligt att använda teorier från andra discipliner inom 
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omvårdnadsvetenskapen. Diskussionen grundar sig i ett upplevt behov av att teorierna ska 

vara unika för just omvårdnad. Förespråkarna för att applicera teorier från andra discipliner på 

omvårdnad hävdar att kunskap inte tillhör en individ eller en disciplin, utan snarare hela den 

akademiska världen och samhället i stort (McEwen, 2011b).  

 

Teoretisk referensram 

Kuhns och McEwen (2011) beskriver hur teorin om planlagd handling utvecklades på slutet av 

1960-talet av socialpsykologerna Icek Ajzen och Martin Fishbein. Teorin om planlagd handling 

utgår ifrån att människan är en rationell varelse som planerar sitt handlande utifrån den 

information som finns tillgänglig för dem. Målet med teorin är att förstå och förutsäga beteenden 

som står under individens kontroll. Teorin om planlagd handling har vidareutvecklats av Ajzen till 

teorin om planlagt beteende, med ökat fokus på individens känsla av beteendekontroll (Kuhns & 

McEwen, 2011). Teorin försöker förutsäga sannolikheten för att en individ utför ett beteenden 

som står under viljemässig kontroll. En central faktor i teorin om planlagt beteende är människans 

intention, det vill säga avsikt med beteendet. Intentionen baseras på tre bestämningsfaktorer; 

attityder till det givna beteendet, subjektiva normer och individens känsla av beteendekontroll 

(Ajzen, 1991). Genom att väga samman bestämningsfaktorerna kan man försöka förutsäga 

individens intention för ett planlagt beteende. Individens möjlighet att genomföra ett planlagt 

beteende är dock helt avhängig individens faktiska beteendekontroll, det vill säga tillgången till 

nödvändiga resurser och möjligheter att utföra det planlagda beteende. Som generell regel gäller 

att ju starkare intention en individ har med ett beteende och den faktiska beteendekontrollen som 

individen besitter desto högre sannolikhet är det att individen utför det sagda beteendet (Ajzen, 

1991). 

PROBLEMFORMULERING 

Vårdrelaterade infektioner är den vanligaste vårdskadan inom svensk sjukvård, vilket leder till 

mänskligt lidande, ökade sjukvårdskostnader och förlängda vårdtider. Om basala 

hygienrutiner följdes av sjukvårdspersonalen skulle en tredjedel av alla vårdrelaterade 

infektioner kunna undvikas. Trots att det finns nationella lagar och riktlinjer kring 

hygienrutiner så syns ingen minskning av vårdrelaterade infektioner vid nationella 

punktprevalensmätningar i den somatiska slutenvården.  
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SYFTE 

Syftet med litteraturstudien är att undersöka vilka faktorer som påverkar vårdpersonalens 

följsamhet till basala hygienrutiner. 

METOD 

Design 

Studien är en allmän litteraturstudie vilket är en skriftlig sammanställning av evidens som 

berör problemformuleringen (Polit & Beck, 2012). Litteraturstudier görs utifrån 

originalartiklar vilket är det ursprungliga resultatet av ett forskningsarbete. Genom att göra en 

grundlig litteraturstudie får forskaren förståelse för det aktuella forskningsläget inom ämnet i 

form av redan existerande evidens, eventuella kunskapsluckor eller om den samlade 

evidensen är motsägelsefull. Litteraturstudien ger även insikt i om det behövs vidare 

forskning inom ämnet (Polit & Beck, 2012).  

 

Urval 

Inklusionskriterierna vid litteratursökningen var artiklar som behandlade faktorer som 

påverkar vårdpersonals följsamhet till hygienrutiner i en vårdmiljö. De valda artiklarna skulle 

vara högst tio år gamla originalartiklar, finnas i fulltext, vara vetenskapligt och etiskt 

granskade och studierna skulle vara utförda i ett land med utvecklad hälso- och sjukvård. 

Efter databassökningen lästes rubrikerna och abstrakt. Om rubriker och abstrakt verkade 

relevanta för problemformuleringen så lästes artikeln i fulltext, med fokus på metod och 

resultat. Om artikeln besvarade problemformuleringen utfördes en kvalitetsgranskning enligt 

Forsberg och Wengströms (2013) granskningsmall för kvalitativa artiklar. Granskningsmallen 

fokuserar på studiens syfte, hur urvalet till undersökningsgruppen gjorts, vilken metod som 

använts för datainsamling, vilka resultat som framkommit och hur resultatet analyserats, hur 

forskaren kopplat samman resultatet med tidigare forskning samt hur forskaren diskuterat 

metodologiska brister och risker för bias (Forsberg & Wengström, 2013). Om artikeln klarade 

av kvalitetsgranskningen så inkluderades den i litteraturstudien. Valda artiklar för 

litteraturstudien presenteras i en litteraturmatris (Bilaga 1).  
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Datainsamlingsmetod 

Artiklarna söktes genom sökmotorn EBSCO Discovery Service främst i databaserna Cinahl 

och Medline, men också i Academic OneFile, ScienceDirect och J-STAGE. Artiklar i 

databasen Pubmed söktes på Pubmeds egen hemsida. Cinahl, Medline och Pubmed är 

databaser för vetenskapliga artiklar inom medicin och omvårdnadsvetenskap. Forsberg och 

Wengström (2013) menar att en vanlig metod vid sökning i databaser är att utgå ifrån 

problemformuleringen för att välja sökord och sedan använda booleska operatorer för att 

kombinera sökord för att få mer specifika sökresultat. Booleska operatorer är ord som 

används för att kombinera eller utesluta ord ur sökningen (Forsberg & Wengström, 2013).  

Vid sökningen användes sökorden hygiene compliance, qualitative, hygiene guidelines, hand 

hygiene och nurs*. Då sökordet nurs har flera möjliga ändelser, användes trunkering för att få 

fler sökresultat. Sökorden kombinerades på olika sätt genom den booleska operatorn AND 

vilka presenteras i en sökmatris (Tabell 1).  

 

Tabell 1. Resultat av databassökning. 

Databas Sökord Avgränsning Antal 

träffar 

Lästa 

rubriker 

Lästa 

abstract 

Valda 

artiklar 

Cinahl, Medline Hygiene compliance 

AND qualitative 

AND nurs* 

Full text, peer review, 

Date Published: 

20050401-20150431  

354 354 50 1, 2, 3, 5, 

8, 9, 10 

Cinahl, Academic 

OneFile, 

ScienceDirect, J-

STAGE 

Hygiene compliance 

AND qualitative 

AND nurs* AND 

hygiene guidelines 

Full text, peer review, 

Date Published: 

20050401-20150431  

79 40 9 1, 7 

PubMed Hand hygiene 

qualitative  

Full text, publication 

dates: 10 years, 

species: human 

90 60 5 4, 6 
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Dataanalys 

När en dataanalys görs under en litteraturstudie analyseras först litteraturen som bryts ned i 

mindre delar och därefter sätts de mindre delarna ihop till en helhet. (Forsberg & Wengström, 

2013). Vid dataanalysen av de valda artiklarna användes en femstegsmodell för 

innehållsanalys som beskrivs av Forsberg och Wengström. I första steget läste båda 

författarna igenom artiklarna ett flertal gånger för att få en känsla för helheten. I andra steget 

analyserades vad artiklarna handlade om genom att fynd i resultatet som var relevanta för 

problemformuleringen nedtecknades, sammanfattades och gavs koder. I tredje steget 

grupperades det kodade innehållet till tio kategorier; attityd och bestraffning, arbetskamrater 

som förebilder, tidsbrist och arbetsbelastning, arbetsuppgifter och nödsituationer, 

vårdpersonalens kunskap om hygien, utrustningens påverkan på följsamheten, rädsla för att 

smittas, hygienens påverkan på händerna, vårdpersonal och patienten och glömska hos 

vårdpersonalen. I fjärde steget grupperades kategorierna i teman som länkade ihop det 

övergripande budskapet av kategorierna. Dessa teman blev Arbetsmiljö och ledning, 

Individuella faktorer och Samspelet med andra (Tabell 2).  I femte steget tolkades och 

diskuterades resultatet. 
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Tabell 2. Temamatris 

Nr Artikel Arbetsmiljö och 

ledning: 
tidsbrist och 

arbetsbelastning, 

arbetsuppgifter och 

nödsituationer, 

utrustningens 

påverkan på 

följsamheten, 

ledning och 

arbetsklimat, attityd 

och bestraffning 

Individuella faktorer: 

vårdpersonalens kunskap 

om hygien, rädsla för att 

smittas, hygienens 

påverkan på händerna, 

glömska hos 

vårdpersonalen 

Samspelet 

med andra: 

arbetskamrater 

som 

förebilder, 

vårdpersonal 

och patienten 

1. Barrett et al. (2008). Hand hygiene 

practices: nursing students‟ perception.  
 

X 
 

X 
 

2. Berland et al. (2009). Sykehusinfeksjoner 

og pasientsikkerhet. 
 

X 
 

X 
 

X 

3. Efstathiou  et al. (2011). Factors 

influencing nurses‟ compliance with 

standard precautions in order to avoid 

exposure to microorganisms: A focus 

group study.  

 

X 

 

X 

 

X 

4. Erasmus  et al. (2009). A qualitative 

exploration of reasons for poor hand 

hygiene among hospital workers: lack of 

positive role models and convincing 

evidence that hand hygiene prevents 

crossinfection. 

 

X 

 

X 

 

X 

5. Jackson, Lowton och Griffiths (2014). 

Infection prevention as “a show”: A 

qualitative study of nurses infection 

prevention behaviours. 

  

X 

 

X 

6. Jang et al. (2010). Focus group study of 

hand hygiene practice among healthcare 

workers in a teaching hospital in Toronto, 

Canada.   

 

X 

 

X 

 

X 

7. Knoll et al. (2010). The impact of 

workload on hygiene compliance in 

nursing.  

 
X 

 
X 

 

8. Lindh et al. (2012). Factors influencing 

compliance to hygiene routines in 

community care - the viewpoint of 

medically responsible nurses in Sweden 

 

X 

 

X 

 

9. McInnes et al. (2014). A qualitative study 

of senior hospital managers views on 

current and innovative strategies to 

improve hand hygiene. 

 

X  

 

X 

 

X 

10. White et al. (2015). Using a theory of 

planned behaviour framework to explore 

hand hygiene beliefs at the „5 critical 

moments‟ among Australian hospital-

based nurses.  

 

X 

 

X 

 

X 
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Etiska aspekter 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) bör etiska överväganden göras beträffande urval och 

presentation av resultat vid litteraturstudier. Det är viktigt att välja studier som har fått 

tillstånd från en etisk kommitté eller där noggranna etiska överväganden gjorts. Enligt 

Forsberg och Wengström är det även viktigt att presentera alla resultat som stöder respektive 

inte stöder hypotesen då det är oetiskt att endast presentera de artiklar som stöder forskarens 

egen åsikt. Vetenskapsrådet (2011) menar att det är forskningsfusk att manipulera eller 

fabricera data under forskningsprocessen och att förvanska eller utesluta data vid 

rapportering. Vetenskapsrådet lyfter även fram att plagiering, det vill säga att forskaren 

presenterar någon annans text som sin egen, är en vetenskaplig oredlighet. 

 

Vid urvalet till litteraturstudien valdes tio vetenskapliga artiklar som var etiskt granskade. 

Alla artiklarna lästes i sin helhet och sammanställningen av artiklarnas resultat gjordes så 

sanningsenligt som möjligt. Stor vikt lades vid korrekt referenshantering genom hela studien 

för att tydliggöra vem som skrivit vad. För att inte förvanska forskarnas budskap vid 

översättning från engelska till svenska har orden vid översättning valts med omsorg för att i 

möjligaste mån återge det som stod i artikeln och vid problematiska översättningar har 

digitala lexikon använts.  
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RESULTAT 

I dataanalysen framkom tio kategorier som sammanfattades i tre teman (Tabell 3).  

Tabell 3. Sammanfattning av resultatet 

Tema Kategori Sammanfattning 

Arbetsmiljö 

och ledning 

Tidsbrist och 

arbetsbelastning 

Hygienrutiner undviks för att de tar tid. 

Personalen är upptagen med andra uppgifter. 

Det behövs tid för reflektion. 

Sjuksköterskor har många ansvarsuppgifter som tar tid. 

Hög arbetsbelastning på morgonen. 

 Utrustningens 

påverkan på 

följsamheten 

Brist på eller otillgänglig skyddsutrustning. 

Utrustning förvaras långt från platsen där det används. 

Utrustning försämrar färdigheten. 

Personalen har olika uppfattningar om hur smittor sprids via utrustning. 

Handskar används som alternativ till handhygien. 

Privata kläder används vid vård i hemmet, även klockor, ringar armband och 

lösnaglar används ibland. 

 Arbetsuppgifter och 

nödsituationer 

Följsamhet till hygienrutiner varierar beroende på arbetsuppgift. 

Lägre följsamhet när smittorisken anses låg. 

Inte alltid möjligt att avbryta arbetsmoment för att sköta hygienen. 

Vid nödsituationer bortprioriteras hygienen.  

 Attityd och 

bestraffning 

Ledningens inställning påverkar personalens följsamhet. 

Svårt att bestraffa för låg följsamhet. 

Individuella 

faktorer 

Vårdpersonalens 

kunskap om hygien 

Vårdpersonal uppvisar bristande kunskap. 

Handskar används som alternativ till handhygien. 

Brister i utbildning på avdelningar. 

Hygiensjuksköterskor inverkar positivt. 

Budskap och material som affischer behöver hållas uppdaterade. 

 Rädsla för att 

smittas 

Främsta motivationskällan till att sköta hygienen är rädslan för att smittas själv 

eller smitta sina egna familjemedlemmar. 

Följsamhet ökar vid epidemier och pandemier. 

 Hygienens påverkan 

på händerna 

Sprit, tvål och handskar skadar händerna. 

Sjukhusen bör investera i skonsam handsprit. 

 Glömska hos 

vårdpersonalen 

Vårdpersonal glömmer bort hygienrutinerna och följsamheten minskar över tid. 

Regler och riktlinjer behöver repeteras. 

Muntliga påminnelser från kollegor och affischer hjälper. 

Samspelet 

med andra 

Arbetskamrater som 

förebilder 

Förebilder kan inverka både positivt och negativt. 

Läkare och personal i ledande position som inte sköter hygienen påverkar andra 

negativt. 

Erfarna sjuksköterskor kan fungera som bra förebilder 

Studenter påverkas av hur personalen på praktikplatserna sköter hygienen. 

 Vårdpersonal och 

patienten 

Vårdpersonal definierar rutinmässigt patienter som hög eller låg risk. 

Följsamheten blir högre när arbetsuppgiften uppfattas som oren. 

Vårdpersonalen är noggrannare med hygienen när patienten upplevs som smutsig 

och slarvigt klädd. 

Följsamheten blir högre när patienten kommer från ett land med mindre 

utvecklad sjukvård. 

En orsak till att hygienen sköts är för att skapa förtroende för patient och 

anhöriga. 

Patienter kan uppfatta att hygienen sköts för att de uppfattas som smutsiga och 

kan uppleva obehag eller oro när skyddsutrustning används.  
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Arbetsmiljö och ledning 

Tidsbrist och arbetsbelastning 

Berland, Berentsen och Gundersen (2009) , Lindh, Kihlgren och Preseius (2012) och White et 

al. (2015) skriver att tidsbrist, personalbrist, hög arbetsbelastning eller att vara upptagen med 

många arbetsuppgifter inte alltid var förenligt med att vårdpersonalen skulle kunna följa 

hygienrutinerna på ett säkert sätt. Vidare skriver Efstathiou, Papastavrou, Raftopoulos och 

Merkouris (2011) och Knoll, Lautenschlaeger och Borneff-Lipp (2010) att när tidsbristen 

berodde på att sjuksköterskorna fick utföra arbetsuppgifter som inte var relaterade till 

professionen ledde detta till att sjuksköterskorna underlät att sköta handhygienen trots 

vetskapen om att det måste göras. Enligt Barrett och Randle (2008) var tidsbrist och hög 

arbetsbelastning framförallt under morgonen ett hinder mot vårdpersonalens följsamhet till 

handhygien. Ett annat hinder mot följsamheten var att hygienrutinerna upplevdes ta för lång 

tid att utföra samt att personalbrist gjorde sjuksköterskorna mycket upptagna (Efstathiou et 

al., 2011; Erasmus et al., 2009). Utöver att ha nödvändig tid för utförandet av hygienrutinerna 

var det även viktigt för sjuksköterskorna att få tid att följa upp och kontrollera den sterila 

utrustningen på avdelningen samt tid för reflektion för att hålla hygienrutinerna aktuella 

(Berland et al., 2009; Lindh et al., 2012).  

 

 

Utrustningens påverkan på följsamheten 

Brist på och otillgänglig skyddsutrustning var ett hinder mot att följa hygienrutinerna 

(Efstathiou et al., 2011; Erasmus et al., 2009; Jang et al., 2010; Lindh et al., 2012 & White et 

al., 2015). Efstathiou et al. beskriver hur det ofta uppstod situationer då skyddsutrustning i 

form av handskar och mask var nödvändig men att utrustningen saknades eller förvarades 

långt ifrån platsen där de skulle användas vilket var ett hinder mot följsamheten. White et al. 

(2015) beskriver hur närhet till handfat och hygienprodukter var de faktorer som bäst 

möjliggjorde att hygienrutinerna följdes. I de fall då patienten bar på en känd smitta och det 

fanns ett handfat nära dörren till patientsalen utfördes handtvätt oftast rutinmässigt (White et 

al., 2015). Vidare skriver White et al. att när handfatet hade automatisk sensor så undvek vissa 

sjuksköterskor att aktivera kranen flera gånger för att spara vatten vilket ledde till att de 

använde en otillräcklig mängd vatten för att sköta handhygienen på ett tillfredställande sätt.  

 

Vårdpersonalen uppgav enligt Jang et al. (2010) att det fanns olika uppfattningar gällande hur 

mikroorganismer smittade från kontaktytor och utrustning till människor. Annan vårdpersonal 
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kände frustration över hur medicinteknisk utrustning förflyttades mellan patienterna utan att 

rengöras och kände därför att det inte var nödvändigt att utföra handhygien (Jang et al., 2010).  

 

Efstathiou et al. (2011) skriver att sjuksköterskor uttryckte att skyddsutrustning försämrade 

deras färdigheter och därför kunde de undvika viss skyddsutrustning trots att de var medvetna 

om risken för att exponeras för mikroorganismer. Enligt Barret och Randle (2008) fanns det 

en uppfattning hos vårdpersonalen om att användningen av handskar var ett snabbt och 

effektivt alternativ till att utföra handhygien. Jang et al. (2010) skriver att vårdpersonalen 

upplevde att användningen av handskar gav dem en falsk känsla av trygghet. Vårdpersonalen 

medgav även att de använde samma par handskar hos flera patienter och till flera olika 

arbetsuppgifter för att de kände sig skyddade av dem (Jang et al., 2010). McInnes et al. (2014) 

skriver att sjukvårdspersonalen använde handskar för att skydda sig själva snarare än 

patienterna och att användningen av handskar inte var effektiv.  

 

Enligt Lindh et al. (2012) fanns det flera hinder mot följsamhet till hygienrutiner vid vård i 

hemmet då vårdpersonalen ofta bar privata kläder och det saknades möjlighet att tvätta 

kläderna på arbetsplatsen eller att skicka iväg kläderna för tvättning. Vid vård i hemmet var 

det dessutom vanligare att vårdpersonalen bar armbandsur, ringar, armband eller lösnaglar 

(Lindh et al., 2012).  

 

Arbetsuppgifter och nödsituationer 

Barrett och Randle (2008) skriver att vårdpersonalens följsamhet till hygienrutinerna 

varierade beroende på arbetsuppgift. Vid arbetsuppgifter som vårdpersonalen upplevde som 

vardagliga ansågs det inte nödvändigt att följa rutinerna medan det sågs som en självklarhet 

vid arbetsuppgifter som upplevdes som orena. White et al. (2015) beskriver hur 

sjuksköterskor värderade WHOs fem kritiska moment för handhygien på olika vis. Medan 

vissa sjuksköterskor uppfattade att handhygien var viktigare före och efter 

omvårdnadsåtgärder så uppfattade andra sjuksköterskor att handhygien inte var lika viktigt 

efter att ha rört vid föremål i patientens omgivning då föremål inte uppfattades som en 

uppenbar infektionsrisk (White et al., 2015). Jang et al. (2010) beskriver hur vårdpersonal 

rutinmässigt skiljde mellan hög och låg risk när det gällde vilken typ av omvårdnadsåtgärd 

som utfördes. Vid omvårdnadsåtgärder som upplevdes som orena och med hög smittorisk så 

visade vårdpersonalen högre följsamhet till hygienrutinerna än vid omvårdnadsåtgärder som 

upplevdes som rena och med låg smittorisk (Jang et al., 2010). Erasmus et al. (2009) beskriver 
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att all vårdpersonal uppgav att de med största sannolikhet tvättade händerna när de kände sig 

smutsiga, innan de skulle äta och vid slutet på arbetspasset.   

 

Efstathiou et al. (2011) och Knoll et al. (2010) skriver att vid nödsituationer bortprioriterade 

vårdpersonalen handhygienen då nödsituationen gavs hög prioritet och sjuksköterskan 

medvetet kunde utsätta sig själv för risken att exponeras för mikroorganismer. Situationen 

behövde inte vara livshotande utan det ansågs tillräckligt att vårdpersonalen gjorde en 

subjektiv bedömning att situationen var brådskande (Knoll et al., 2010). Enligt White et al. 

(2015) var det inte heller möjligt att avbryta vissa arbetsmoment för att sköta handhygienen.  

 

Attityd och bestraffning 

Enligt McInnes, Phillips, Middleton och Gould (2014) påverkade ledningens inställning till 

hygienrutiner hur vårdpersonalen utförde dessa i det dagliga arbetet. Enligt McInnes et al. såg 

en del chefer icke följsamhet till handhygien på samma sätt som när personalen orsakade 

patienten skada och att dålig följsamhet utsatte patienterna för en säkerhetsrisk. Andra chefer 

var inte bekväma med att se på följsamhet till handhygien som att ett fel hade begåtts 

eftersom att dålig följsamhet ofta sågs som ett resultat av brist på tid och kunskap (McInnes et 

al., 2014). Att använda bestraffning som en metod för att öka följsamheten sågs som en 

olämplig strategi då detta kunde påverka vårdkulturen negativt och att det i praktiken inte var 

möjligt att stänga av vårdpersonalen som underlät sig att följa hygienrutinerna då det rådde 

personalbrist (McInnes et al., 2014).  

 

Individuella faktorer 

Vårdpersonalens kunskap om hygien 

Barrett och Randle (2008), Jang et al. (2010), Knoll et al. (2015) och White et al. (2015) 

beskriver hur vårdpersonalen uppvisade bristfällig kunskap om handhygien avseende när och 

hur länge handhygien skulle utföras. Knoll et al. (2010) beskriver hur vårdpersonalen utförde 

handhygien vid rätt tidpunkt men att hygienproceduren utfördes under för kort tid vilket 

berodde på avsaknad av kunskap om handspritens verkningsmekanism. Barrett och Randle 

(2008) beskriver också hur en del vårdpersonal trodde att handskar var en mer effektiv metod 

för att hålla händerna rena än handtvätt eller användning av handsprit. White et al. (2015) 

förklarar hur det saknades konsensus hos vårdpersonalen gällande att identifiera vilka 

hygienåtgärder som var nödvändiga att utföra vid olika omvårdnadssituationer. Samtidigt 
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beskriver Erasmus et al. (2009) att vårdpersonalen upplevde brist på evidensbaserad kunskap 

om handhygienens betydelse i det preventiva arbetet mot vårdrelaterade infektioner vilket var 

ett hinder mot följsamhet. McInnes et al. (2014) beskriver hur vårdpersonalens felaktiga 

användande av skyddshandskar och att kunskap om smittvägar berodde på bristande 

hygienutbildning på avdelningen. Vidare menar McInnes et al. att vårdpersonalen efterfrågade 

mer uppdaterat och lokalt förankrat utbildningsmaterial gällande hygienrutiner och ifrågasatte 

vilka utbildningsstrategier som var mest effektiva för att påverka och förändra 

vårdpersonalens hygienbeteende över tid.  

 

Lindh, Kihlgren och Perseius (2012) beskriver hur specialistkompetens i form av 

hygiensjuksköterskor som höll föreläsningar eller utförde hygieninspektioner på avdelningar 

hade en positiv inverkan på sjuksköterskornas följsamhet till hygienrutiner då ökad kunskap 

om sambandet mellan hur hygienen sköts och infektioner ledde till förbättrade rutiner. 

McInnes et al. (2014) och White et al. (2015) menar att hygienpersonal kunde lära ut och 

övervaka hygienrutiner samt fungera som konsulter och stöd i hygienarbetet. Vidare menar 

White et al. att relevant utbildning och träningsprogram var effektiva motivatorer i arbetet för 

att öka följsamheten till handhygien. Lindh (2012) beskriver hur sjuksköterskor med högre 

kompetens inom omvårdnad hade ökad förståelse för hur hygien- och arbetsrutiner påverkade 

patienten, medan en lägre utbildningsnivå hos sjuksköterskan hade negativ påverkan på 

förmågan att tillvarata information och utbildning om hygienåtgärder.  

 

Rädsla för att smittas 

Vårdpersonalens främsta motivation för att utföra handhygien var för att skydda sig själv i 

arbetet och undvika att föra vidare en smitta till en familjemedlem (Efstathiou et al., 2011; 

Erasmus et al., 2009; Jang et al., 2010; Jackson, Lawton & Griffiths, 2014 & White et al., 

2015). Jackson et al. (2014) skriver att sjuksköterskor upplevde mikroorganismer och 

bakterier som något smutsigt och orent som de önskade undvika kontakt med men det var 

först när en patient diagnostiserats med en infektion som sjuksköterskorna upplevde ett 

faktiskt hot mot den egna hälsan vilket ökade följsamheten till nödvändiga hygienåtgärder. 

Vidare menar Lindh et al. (2012) att sjuksköterskornas följsamhet till handhygien ökade när 

media rapporterade om en epidemi eller pandemi då sjuksköterskorna insåg att de själva 

kunde drabbas av en infektionssjukdom. Efstathiou et al. (2011) skriver också att 

vårdpersonal med nedsatt immunförsvar upplevde en ökad risk mot den egna hälsan vid 

kontakt med sjuka patienter vilket ledde till att de kunde vidta fler hygienåtgärder än vad som 
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var nödvändigt. Jackson et al. (2014) menar dock att vårdpersonalens oro för smitta minskade 

när de upplevde att de hade tillräckligt med kunskap om hur handhygien skall utföras för att 

undvika smitta.  

 

Hygienens påverkan på händerna 

Erasmus et al. (2009), Jang et al. (2010) och White et al. (2015) beskriver hur handhygien 

kunde göra huden på händerna torr och irriterad vilket kunde leda till hudsprickor och smärta 

för sjuksköterskorna. Dessutom beskriver Barrett och Randle (2008) hur frekvent handhygien 

kunde förvärra redan befintliga hudåkommor såsom eksem eller mycket torr hud vilket ledde 

till att vårdpersonalen tvättade sina händer mindre noggrant. Efstathiou et al. (2011) beskriver 

hur sjuksköterskorna upplevde att handskar hade en negativ inverkan på den egna hälsan 

genom att irritera huden på händerna. Jang et al. (2010) beskriver också hur frekvent 

användning av handsprit bildade en hinna på händerna som upplevdes som obehaglig av 

vårdpersonalen. Jang et al. (2010) föreslog att sjukhusen investerade i handsprit som är mer 

skonsam för händerna medan White et al. (2015) skriver om hur tillgången till en dermatolog 

på avdelningen underlättade för vårdpersonalen att utföra handhygien.  

 

Glömska hos vårdpersonalen 

Erasmus et al. (2009) beskriver hur glömska hos vårdpersonalen var ett hinder mot 

handhygien, medan Jang et al. (2010) och White et al. (2015) menar att distraktioner i 

omvårdnadsarbetet ofta ledde till att vårdpersonalen glömde bort att utföra handhygien. Knoll 

et al. (2010) beskriver hur vårdpersonalen ofta glömde handhygien för att de inte är längre var 

medvetna om behovet av att utföra vissa hygienrutiner innan och efter omvårdnadsaktiviteter. 

Berland et al. (2009) menar att följsamheten till hygienrutiner minskade över tid vilket 

indikerade att regler och riktlinjer behövde repeteras oftare för att de skulle efterföljas i högsta 

möjliga mån. Efstathiou et al. (2011) beskriver hur vårdpersonalen efterfrågade regelbundna 

påminnelser om hygienrutiner för att öka följsamheten medan Jang et al. (2010) lyfter fram 

vikten av regelbundna utbildningstillfällen för att påminna vårdpersonalen om handhygien. 

White et al. (2015) skriver att muntliga påminnelser från arbetskamrater och visuella 

påminnelser i form av affischer och skyltar ökade följsamheten till handhygien hos 

vårdpersonalen. Enligt McInnes et al. (2014) behövde informationsmaterialet hållas 

uppdaterade och bytas ut regelbundet för att inte förlora sin effekt. 
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Samspelet med andra 

Arbetskamrater som förebilder 

Förebilder kunde fungera både som hinder eller framgångsfaktor för vårdpersonalens 

följsamhet till hygienrutiner. Lindh et al. (2012) skriver att när vårdpersonal som jobbade i 

ledande position eller hade en nyckelroll i arbetsgruppen inte följde hygienrutinerna så 

fungerade de som en negativ förebild i hygienarbetet. Vidare menar Berland et al. (2009), 

Efstathiou et al. (2011) och Erasmus et al. (2009) att när överordnade chefer, läkare eller 

erfarna sjuksköterskor struntade i att följa hygienrutiner så överfördes detta beteende till övrig 

vårdpersonal. Efstathiou et al. skriver att när sjuksköterskor med lång erfarenhet och högre 

befattning ställde krav på övrig vårdpersonal att följa hygienrutinerna så ökade följsamheten 

då vårdpersonalen kände sig förpliktigade att följa dem. Jackson et al. (2014) beskriver att en 

faktor till att vårdpersonalen följde hygienrutinerna var för att de ville ge intrycket både inför 

kollegor och patienter att de var noggranna i sitt arbete. 

 

Både Erasmus et al. (2009) och Jang et al. (2010) beskriver hur personal från olika 

vårdprofessioner ansåg att läkare hade sämst följsamhet till hygienrutiner. Detta kunde ha 

negativ inverkan på annan vårdpersonals följsamhet då det upplevdes som meningslöst med 

hygienrutiner när inte all vårdpersonal följde dem (Erasmus et al., 2009 & Jang et al., 2010). 

Även White et al. (2015) skriver att läkare hade lägst följsamhet till och aktivt motverkade 

hygienrutiner hos andra yrkesgrupper, samtidigt som sjuksköterskor upplevde att andra 

sjuksköterskor var stöd och fungerade som förebilder i hygienarbetet. White et al. skriver 

också att en del läkare tvivlade på att handtvättning motverkade infektioners spridning och 

tyckte att det saknades studier kring ämnet.  

 

Både sjuksköterske- och läkarstudenters följsamhet till hygienrutiner påverkades av hur 

vårdpersonalen på praktikplatser agerade. Barrett och Randle (2008) skriver att 

sjuksköterskestudenterna härmade erfarna sjuksköterskors hygienrutiner för att passa in i 

arbetsgruppen. Berland et al. (2009) beskriver hur sjuksköterskor kunde fungera som positiva 

förebilder för varandra då de genom att vara noggranna i hygienarbetet kunde påverka 

kollegorna att också bli mer noggranna. Att mer erfarna sjuksköterskor vågade erkänna när 

hygienarbetet brustit och vågade ta ansvar för sitt handlande sågs också som en positiv faktor 

(Berland et al., 2009). McInnes et al. (2014) menar att klinikledningen borde lyfta fram 
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erfaren vårdpersonal som positiva förebilder för att lära ut och uppmuntra annan vårdpersonal 

till ett förbättrat handhygienbeteende. 

 

Vårdpersonal och patienten 

Patienten påverkade vårdpersonalens följsamhet till hygienrutiner i olika vårdsammanhang. 

Berland et al. (2009), Jackson et al. (2014), Jang et al. (2010), Efstathiou et al. (2011), 

Erasmus et al. (2009) och McInnes et al. (2014) menar att vårdpersonal gjorde en egen 

riskbedömning av patienten och anpassade sitt hygienbeteende efter den upplevda risken för 

smitta. Jang et al. beskriver hur vårdpersonalen rutinmässigt skiljde mellan högrisk- och 

lågriskpatienter. Vårdpersonalen var mer uppmärksam på handhygienen vid kontakt med 

patienter som upplevdes som orena eller med ökad risk för smitta (Jang et al., 2010). Vidare 

skriver Erasmus et al. att vårdpersonalen kände ett ökat behov av att tvätta händerna efter 

omvårdnadsåtgärder som upplevs som orena, efter kontakt med kroppsvätskor och efter 

kontakt med kroppsdelar som ansågs orena. McInnes et al. (2014) säger att 

utbildningsstrategier för att förändra vårdpersonalens hygienbeteende inte var tillräckliga då 

vårdpersonalen visade mindre följsamhet till hygienrutiner om de bedömde patienten som en 

lågriskpatient. Jackson et al. (2014) beskriver hur vårdpersonalen gjorde en distinktion mellan 

en patient som var infekterad och en patient som var mer infekterad, varpå vårdpersonalen 

ansåg att omvårdnadsåtgärder hos den senare patienten krävde hygienåtgärder som gick 

utanför ramen för vad som var rekommenderat. Efstathiou et al. skriver att vårdandet av 

patienter från mindre utvecklade länder ledde till att sjuksköterskorna följde hygienrutinerna 

bättre då dessa patienter bedömdes löpa större risk att lida av någon infektionssjukdom. 

 

Efstathiou et al. (2011) skriver hur sjuksköterskor inom framför allt barnsjukvård medvetet 

undvek nödvändiga hygienåtgärder vid vård av barn då barn upplevdes som lågriskpatienter 

som inte kunde vara smittsamma eller orena. Samtidigt menar Efstathiou et al. att vuxna 

patienter som upplevdes som smutsiga och slarvigt klädda av vårdpersonalen kom att 

bedömas vara högriskpatienter med ökad risk för smitta.  

 

Enligt Jang et al. (2010) så kunde vårdpersonalen medvetet utföra handhygien framför 

patienter och besökare för att skapa förtroende. Vidare skriver Jackson et al. (2014) att när 

vårdpersonalen regelbundet bar skyddsutrustning i det patientnära arbetet så kunde patienten 

acceptera dessa skyddsåtgärder som en norm och därmed fick patienten intrycket av att 

personalen var noggrann i sitt arbete och vidtog nödvändiga åtgärder för att förhindra smitta. 
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Jackson et al. menar dock att skyddsutrustningen inte bara ingjöt förtroende hos patienten 

utan också att patienten kunde uppleva detta som att sjuksköterskan tyckte att de var smutsiga 

eller smittsamma. White et al. (2015) beskriver också hur patienten kunde uppskatta 

vårdpersonalens handhygien men också uppfatta det som ett tecken på att patienten är oren. 

Även Efstathiou et al. (2011) skriver att sjuksköterskorna trodde att patienten kunde uppleva 

obehag, oro eller sorg om sjuksköterskan bar skyddsförkläde, skyddshandskar eller 

ansiktsmask vid omvårdnadsåtgärder. Dessutom kunde patienten uppfatta dessa 

skyddsåtgärder som en indikation på att deras hälsotillstånd var allvarligt eller höll på att 

förvärras (Efstathiou et al., 2011).  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

En litteraturstudie är en skriftlig genomgång av tillgänglig evidens inom ett kunskapsområde 

och studien kan utformas på olika sätt beroende på syftet (Polit & Beck, 2012). En 

systematisk litteraturstudie innebär att forskaren gör en systematisk sökning av all relevant 

litteratur inom problemområdet som sedan kvalitetsgranskas och syntetiseras till ett 

evidensgraderat resultat. För att resultatet från en systematisk litteraturstudie inte skall bli 

slumpartat eller godtyckligt bör forskaren lägga stor vikt vid att undvika metodfel vid 

datainsamlings- och analysdelen av studien vilket gör att systematiska litteraturstudier har en 

hög tillförlitlighet (Polit & Beck, 2012; SBU, 2014). Allmänna litteraturstudier har en mindre 

omfattning och lägre tillförlitlighet än systematiska litteraturstudier och syftar till att besvara 

en specifik forskningsfråga (Polit & Beck, 2012). Som studiedesign valdes allmän 

litteraturstudie då metoden för datainsamling var lämplig för att besvara studiens 

problemformulering och tidsramen för studien omöjliggjorde en systematisk litteraturstudie. I 

litteraturstudien begränsades resultatet till att omfatta tio artiklar, vilket är en svaghet med 

studien då relevanta artiklar kan ha utelämnats.  

 

Enligt SBU (2014) är risken med en allmän litteraturstudie att forskaren enbart väljer ut 

originalartiklar som stödjer studiens syfte och som forskaren redan känner till. Då syftet med 

anförd litteraturstudie var att undersöka faktorer som påverkar vårdpersonalens följsamhet till 

vårdhygien så försökte författarna till anförd studie att göra ett brett urval av originalartiklar i 

datainsamlingsfasen för att få en mångfald i resultatet.  
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Vid litteraturstudier finns det olika datainsamlingsmetoder för att söka litteratur; manuell 

sökning eller databassökning. En manuell sökning innebär att forskaren använder tidigare 

studier för att finna relevanta referenser medan databassökning innebär att söka litteratur som 

finns tillgänglig i elektroniska databaser (Forsberg & Wengström, 2013). Vid datainsamlingen 

användes EBSCO Discovery Service för att söka i de elektroniska databaserna Cinahl och 

Medline, vilket är en svaghet i sökningen då artiklar som finns publicerade i andra databaser 

ej inkluderades i resultatet.  

 

För att öka litteraturstudiens trovärdighet bör forskaren använda inklusions- och 

exklusionskriterier för att begränsa sökningen innan datainsamlingen påbörjas (Wallengren & 

Henricson, 2012). Inklusions- och exklusionskriterierna används för att sökningen skall 

generera ett begränsat resultat som är relevant för problemformuleringen. Under 

litteratursökningen i studien gjordes databassökningar där inklusionskriterierna var att 

artiklarna skulle vara högst tio år gamla originalartiklar i fulltext som var vetenskapligt 

granskade. Att artiklarna skulle vara högst tio år gamla var för att resultatet skulle vara 

aktuellt för dagens hälso- och sjukvård. Artiklarna skulle beskriva studier som var utförda i ett 

land med utvecklad hälso- och sjukvård. Två av studierna var utförda i Storbritannien, två i 

Australien och en vardera i Cypern, Nederländerna, Tyskland, Kanada, Norge och Sverige 

vilka är länder med liknande ekonomiska förutsättningar. Länderna har antagits ha 

sjukvårdssystem som liknar varandra och därmed varit jämförbara vilket gör att resultatet bör 

vara applicerbart på alla länder med liknande sjukvårdssystem.  

 

Litteratursökningarna gav många träffar men det var få rubriker som var relevanta för syftet 

och en stor del av resultatet var populärvetenskapliga artiklar vilka sållades bort redan vid 

första läsningen. Att litteratursökningen resulterade i få relevanta träffar kan bero på 

inklusionskriterierna. Enligt Polit och Beck (2012) bör forskaren inte ha för snäva inklusions- 

och exklusionskriterier initialt då risken finns att sökresultatet blir alltför begränsat och att 

relevanta sökresultat exkluderas. Flera av inklusionskriterierna, bland annat att resultatet 

skulle vara vetenskapligt granskade originalartiklar var helt nödvändiga för att säkerställa 

litteraturstudiens vetenskapliga kvalitet. Att sökningen begränsades till att enbart innefatta 

artiklar som fanns publicerade i fulltext kan ses som en svaghet då relevanta artiklar kan ha 

uteslutits från resultatet. Att utöka inklusionskriteriet för artiklarnas ålder, från tio till femton 

år samt att inkludera artiklar som ej fanns publicerade i fulltext skulle kunna generera ett 
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större antal relevanta träffar utan att äventyra litteraturstudiens kvalitet. Sökningen hade också 

kunnat utökas genom att söka på den engelska termen adherence som är en synonym till 

compliance.  

 

För att ytterligare stärka litteraturstudiens trovärdighet var det viktigt att utföra två 

litteratursökningar; en initialt för att få kunskap om forskningsområdet och identifiera 

relevanta sökord och en egentlig litteratursökning i syfte att besvara problemformuleringen 

(Wallengren & Henricson, 2012). Sökorden som användes vid litteratursökningen var alla 

relevanta för studiens syfte. Vid den initiala sökningen användes det engelska sökordet 

compliance för att söka artiklar om följsamhet. Vid den egentliga litteratursökningen 

användes compliance tillsammans med den boolenska operatorn AND för att få fler 

sökträffar. Litteratursökningen resulterade i ett stort antal artiklar som saknade 

omvårdnadsperspektiv så därför användes sökordet nurs med trunkering för att få ett 

omvårdnadsperspektiv istället för ett medicinskt eller odontologiskt perspektiv. När sökordet 

nurs* användes så kan detta ha påverkat resultatet eftersom detta genererade artiklar med 

sjuksköterskeperspektiv på vårdhygien medan litteraturstudiens syfte var att undersöka all 

vårdpersonals följsamhet till vårdhygien.  

 

För att säkerställa den vetenskapliga kvaliteten på litteraturstudien skulle de funna artiklarna 

granskas med en kvalitetsmall med fokus på kvalitetsindikatorn trovärdighet (Polit & Beck 

2012; Wallengren & Henricson, 2012). Trovärdighet är ett paraplybegrepp som innefattar 

dimensionerna giltighet (credibility), tillförlitlighet (dependability), bekräftelsebarhet 

(confirmability) och överförbarhet (transferability) (Polit & Beck, 2012; SBU, 2014). Med 

giltighet avses artikelns trovärdighet vid datainsamling och analys så att resultatet är så 

sanningsenligt och giltigt som möjligt (Polit & Beck, 2012; Wallengren & Henricson, 2012). 

Tillförlitlighet syftar på att den insamlade datan är oberoende av forskarens perspektiv och 

förförståelse och att resultatet skulle ha blivit detsamma om studien upprepades med ett 

liknande deltagarurval under liknande omständigheter (Polit & Beck, 2012; SBU, 2014). Med 

bekräftelsebarhet menas objektivitet kring den insamlade datans pålitlighet och relevans samt 

betydelse. Med överförbarhet menas att resultatet är generaliserbart och kan överföras till 

andra grupper, situationer och miljöer (Polit & Beck, 2012; SBU, 2014).  

 

Då artiklarna var kvalitativa granskades först giltigheten avseende datainsamlingsmetod och 

tolkning av data. De artiklar som bedömdes ha god giltighet inkluderades i litteraturstudien.  
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Vid litteratursökningen fann författarna till anförd studie en artikel vars resultat var relevant 

för problemformuleringen men artikeln saknade metoddel. Vid kvalitetsgranskningen uppstod 

svårigheter i att bedöma artikelns trovärdighet då metoddelen saknades varvid artikeln 

exkluderades för att säkerställa litteraturstudiens vetenskapliga kvalitet.  

 

Forsberg och Wengström (2013) beskriver en annan typ av kvalitetsgranskning av kvalitativa 

artiklar vilket innebär en bedömning av artiklarnas rimlighet. Rimligheten baseras på hur väl 

resultatet överensstämmer med tidigare forskning, samt en allmän helhetsbedömning av 

studien. Vid genomläsning av artiklarna fann författarna till anförda studie att resultaten var 

rimliga och överensstämde väl med tidigare forskning. Att artiklarnas resultat bedömdes 

rimliga och dessutom överensstämde med varandra ökade litteraturstudiens trovärdighet.  

 

Efter att ett urval av kvalitetsgranskade artiklar hade gjorts, så skulle artiklarna analyseras för 

att identifiera likheter och olikheter i resultatet som sedan kunde kategoriseras. En aspekt som 

kan ha påverkat dataanalysen vid anförd litteraturstudie är hur översättningarna har gjorts från 

andra språk till svenska då nio av artiklarna var skrivna på engelska och en artikel var skriven 

på norska. Kjellström (2012) förklarar att det kan saknas lämpliga översättningar av många 

ord och begrepp och därför kan nyanser i språket gå förlorade vid översättning. Vid analys 

och kategorisering av den insamlade datan vid anförd litteraturstudie lades stor vikt vid att 

översättningen från engelska eller norska till svenska skulle bli så sanningsenlig som möjligt. 

Vid flera tillfällen har språkliga kompromisser gjorts då det saknats svenska motsvarigheter 

av engelska eller norska ord. Vid översättningarna har yrkestitlar direktöversatts för att inte 

förvränga det ursprungliga innehållet i artiklarna även om detta gav en mindre 

sammanhängande struktur i presentationen av resultatet.  

 

För att öka litteraturstudiens trovärdighet var båda författarna delaktiga i analysprocessen för 

att minska risken för att någon data förbisågs eller misstolkades (Wallengren & Henricson, 

2012). När datan analyserats och kategoriserats skulle den presenteras på ett tydligt och 

objektivt sätt för att läsaren skall kunna följa forskningsprocessen och dra egna slutsatser 

utifrån den insamlade datan (Polit & Beck, 2012).  
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Resultatdiskussion 

Resultatet från anförd litteraturstudie diskuteras utifrån den teoretiska referensramen som 

utgörs av Ajzens teori om planlagt beteende, med fokus på bestämningsfaktorerna attityder, 

subjektiva normer och känsla av beteendekontroll.  

 

Attityder 

Enligt Ajzens teori om planlagt beteende (1991) så är attityd en av tre bestämningsfaktorer för 

det mänskliga beteendet. Attityden baseras på individens bedömning av om ett givet beteende 

kommer få positiva eller negativa konsekvenser samt vilka associationer beteendet väcker. 

Sannolikheten att en individ utför ett visst beteende ökar om beteendet bedöms få gynnsamma 

konsekvenser för individen (Ajzen, 1991).  

 

I litteraturstudien framkom att vårdpersonalens attityder till hygienrutiner hade en stor 

inverkan på följsamheten. När vårdpersonalen saknade kunskap om hygienrutinernas roll i det 

smittförebyggande arbetet kunde de underlåta sig att följa rutinerna då de upplevdes 

tidsödande och verkningslösa. Vidare kunde vårdpersonalen ifrågasätta hygienrutinernas 

funktion och applicerbarhet på den egna verksamheten vilket minskade följsamheten. 

Resultatet i anförd studie överensstämmer med Tai, Mok, Ching, Seto och Pittet (2009) som 

menar att läkare och sjuksköterskors attityd till handhygienrutiner påverkades av den 

upplevda effekten på förekomsten av vårdrelaterade infektioner. Enligt Tai et al. så uppfattade 

sjuksköterskor oftare än läkare att en god handhygien kunde förhindra vårdrelaterade 

infektioner och sjuksköterskorna uppvisade därför en högre följsamhet till handhygien än 

läkarna. Pittet et al. (2004) skriver att läkare var medvetna om handhygienens effektivitet som 

en skyddsåtgärd mot smittspridning i vårdsammanhang men att de enskilda hygienåtgärderna 

utfördes olika ofta beroende på läkarens attityd till åtgärden. Vid vårdmoment som innefattade 

direktkontakt med en patient hade en majoritet av läkarna en positiv attityd till att följa 

hygienrutinerna men vid vårdmoment där handskar hade använts hade mindre än en tredjedel 

av läkarna en positiv attityd till att följa hygienrutinerna (Pittet et al., 2004).  

 

I anförd litteraturstudie framkom att en vanlig orsak till att vårdpersonalen undvek 

handhygien var för att det orsakade problem i form av torr och sprucken hud på händerna. 

Detta bekräftas av Akyol (2005), Boyce (2001) och Pittet (2001) som skriver att regelbunden 

användning av tvål och handsprit kan vara skadligt för huden på händerna, och att skadad hud 

fungerar som ett hinder mot att handhygienen sköts.  
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I anförd studie framkom att användning av handskar ibland anses kunna ersätta handhygienen 

vilket även Akyol (2005) beskriver som en av de främsta orsakerna till att sjuksköterskor 

undvek att sköta handhygienen. En orsak till att handskar inte användes som framkom i 

anförd litteraturstudie och som även bekräftas av Ward (2006) var uppfattningen om att 

handskar minskade känsligheten i fingrarna och därmed hade negativ inverkan på 

vårdpersonalens färdigheter.  

 

Resultatet ifrån anförd litteraturstudie överensstämmer med Ajzens beteendeteori om att 

individens attityd påverkar det planerade beteendet. I litteraturstudien framkom att 

vårdpersonal med en positiv attityd till hygienrutiner visade en högre följsamhet medan 

vårdpersonal med en negativ attityd visade lägre följsamhet. Samtidigt kunde vårdpersonalen 

attityd till enskilda hygienmoment avgöra sannolikheten för att dessa utfördes; hygienmoment 

som uppfattades som meningslösa utfördes mer sällan än hygienmoment som upplevdes som 

meningsfulla. Enligt Ajzens teori om planlagt beteende skulle alltså sannolikheten att 

hygienrutinerna följdes öka om vårdpersonalens attityd till hygienrutiner förbättrades.  

 

Subjektiva normen 

Den andra bestämningsfaktorn för det mänskliga beteendet enligt Ajzens teori om planlagt 

beteende är den subjektiva normen vilken bygger på det sociala samspelet med andra. Den 

subjektiva normen baseras dels på individens upplevelse av sociala normer kring vilka 

beteenden som är acceptabla eller oacceptabla, dels på individens motivation att följa de 

sociala normerna. När individen upplever starka sociala påtryckningar ifrån andra att följa de 

sociala normerna och individen är motiverad att följa dessa påtryckningar ökar sannolikheten 

för att individen utför ett givet beteende.  

 

I anförd litteraturstudies resultat framkom hur samspelet med annan vårdpersonal och 

patienter var en betydande bestämningsfaktor för vårdpersonalens följsamhet till 

hygienrutiner. När nyckelpersoner i arbetsgruppen uppvisade följsamhet till hygienrutinerna 

fungerade de som positiva förebilder för övrig vårdpersonal som dels kunde uppleva 

hygienrutinerna som meningsfulla, dels kunde känna sig förpliktigade att följa 

hygienrutinerna för att passa in i arbetsgruppen. Resultatet bekräftas av Dombecki et al. 

(2015) som lyfter fram hur personer med ledarroll i arbetsgruppen kunde uppmuntra till och 

upprätthålla följsamheten hos övriga vårdpersonal vilket ledde till förbättrad handhygien och 
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ökad användning av nödvändig hygienutrustning. Lankford et al. (2003) beskriver också hur 

vårdpersonalens följsamhet påverkades av förebilders beteende men lyfter fram att det främst 

var negativa förebilder som inverkade på följsamheten. När högre rankad vårdpersonal 

underlät sig att följa hygienrutinerna vid arbete i patientsal så minskade följsamheten hos 

övrig vårdpersonal men när högre rankad vårdpersonal visade följsamhet till hygienrutinerna 

så sågs ingen signifikant skillnad i följsamheten hos övrig vårdpersonal (Lankford et al., 

2003). Även Mitchell et al. (2014) beskriver vikten av förebilder för framför allt yngre 

sjuksköterskestudenter som oftare sökte information och vägledning från äldre mer erfarna 

sköterskor än från evidensbaserat material eller riktlinjer.  

 

De Wandel, Maes, Labeau, Vereecken och Blot (2010) delar in de sociala influenser som 

påverkar följsamheten till hygienrutiner i normer, förebilder och socialt stöd. Den rådande 

normen på arbetsplatsen skapades av vårdpersonalens uppfattning om hur handhygienen 

skulle skötas och kollegor som följde riktlinjerna fungerade som positiva förebilder. Socialt 

stöd påverkade vårdpersonalens beteende genom att positiv återkoppling gavs på ett korrekt 

hygienbeteende och negativ återkoppling gavs på ett felaktigt hygienbeteende (De Wandel et 

al., 2010). Detta överensstämmer med Monsalve et al. (2014) som beskriver att följsamheten 

till handhygienen blev högre ju fler vårdpersonal som närvarade vid omvårdnadsmoment.  

 

I anförd litteraturstudie framkom att mötet med patienten kunde ha både positiv och negativ 

inverkan på vårdpersonalens följsamhet till vårdhygien. När vårdpersonalen följde 

hygienrutinerna kunde patienten uppfatta dessa som norm på avdelningen och tolka 

följsamheten som ett uttryck för vårdpersonalens noggrannhet i omvårdnadsarbetet. Men 

vårdpersonalen uttryckte också en oro för att patienten skulle tolka hygienåtgärderna som ett 

tecken på försämrar sjukdomstillstånd eller att vårdpersonalen uppfattade patienten som 

smutsig. Detta bekräftas av Pittet (2001)som beskriver relationen mellan vårdpersonal och 

patient som ett hinder för följsamheten till hygienrutiner, då patientens behov ofta 

prioriterades framför handhygienen. Även Ward (2006) skriver att en orsak till att 

vårdpersonalen inte följer hygienrutinerna är att det upplevs skapa en barriär mellan 

vårdpersonalen och att patienten då kunde bli upprörd.  

 

I den anförda studiens resultat framkom att ledningen hade stor inverkan på följsamheten till 

hygienrutiner i arbetet på avdelningen. Pittet (2001) bekräftar att brister hos ledningen ofta 

leder till låg följsamhet till hygienrutiner då hygienrutiner har låg prioritet hos ledningen. 
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Dessutom saknas både bestraffning vid felaktigt hygienbeteende och belöning vid korrekt 

hygienbeteende (Pittet, 2001). Ward (2006) skriver att brist på stöd, dålig kommunikation och 

brist på engagemang från ledningens sida orsakar låg följsamhet. 

 

Enligt Ajzens teori om planlagt beteende så är den subjektiva normen en bestämningsfaktor 

för det mänskliga beteendet vilket överensstämmer med resultatet ifrån anförd litteraturstudie. 

I resultatet framkom att när viktiga nyckelpersoner i arbetsgruppen visade hög följsamhet till 

hygienrutinerna skapades en social norm kring hygienrutiner i vårdarbetet vilket ökade 

följsamheten hos övrig vårdpersonal. Enligt Ajzen (1991) kan detta förklaras med att när 

individen upplever en stark social norm och känner motivation till att utföra ett givet 

beteende, ökar sannolikheten för att individen utför sagda beteende. 

 

I anförd litteraturstudie sågs också att när nyckelpersonerna i arbetsgruppen underlät sig att 

följa hygienrutinerna rådde ingen social norm bland övrig vårdpersonal kring hur 

hygienrutinerna skulle skötas vilket minskade följsamheten. Enligt Ajzens teori om planlagt 

beteende beror detta på att när den sociala normen är svag eller när individen saknar 

motivation att följa den sociala normen är det enbart attityder och upplevd beteendekontroll 

som avgör sannolikheten att individen utför ett givet beteende (Ajzen, 1991).  

 

Upplevelse av beteendekontroll 

Den tredje bestämningsfaktorn i Ajzens teori om planlagt beteende är individens upplevelse 

av beteendekontroll. Individens upplevelse av beteendekontroll baseras på uppfattningen om 

tillgängliga resurser som kan underlätta eller försvåra utförandet av ett beteende (Ajzen, 

1991). Individens upplevelse av beteendekontroll kan förutsäga sannolikheten för att 

individens utför ett givet beteende. Om individen upplever stor tilltro till sin förmåga att 

utföra ett visst beteende samt att individen upplever sig ha tillgång till nödvändiga resurser så 

ökar sannolikheten att individen utför det givna beteendet (Ajzen, 1991).  

 

I anförd litteraturstudie framkom att vårdpersonalens kunskap, regelbunden undervisning och 

tillgång till handsprit och skyddsutrustning var viktiga bestämningsfaktorer för att förutsäga 

följsamheten till hygienrutiner. När vårdpersonalen saknade nödvändig kunskap om 

hygienrutinernas funktion så minskade följsamheten. Likaså visade resultatet av anförd 

litteraturstudie att följsamheten minskade när vårdpersonalen saknade nödvändiga resurser i 

form av handsprit och handskar. Resultatet ifrån anförd studie överensstämmer med Tai et al. 
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(2009) som beskriver hur både läkare och sjuksköterskor upplevde att utbildning och lokala 

riktlinjer, tillgänglig skyddsutrustning och korrekt användning av hygienrutiner var 

framgångsfaktorer som ökar vårdpersonalens följsamhet till hygienrutiner. Dessa faktorer 

beskrevs av Tai et al. som viktigare än hur överordnade personal följde hygienrutinerna, vilka 

krav som ställs från ledningen eller hur patienternas uppfattning påverkade. De Wandel et al. 

(2010) skriver att sjuksköterskor var övertygade om att det var nödvändigt och effektivt att 

sköta handhygienen på rätt sätt men att sjuksköterskorna samtidigt underskattade 

konsekvenserna av dålig följsamhet och förminskade problemet. Akyol (2005), Boyce (2001) 

och Pittet (2001) beskriver hur tillgången till handsprit och nära tillgång till handfat var 

nödvändigt för att vårdpersonalen skulle vara följsamma till hygienrutinerna.  

 

I resultatet i anförd litteraturstudie framkom att tidsbrist och hård arbetsbelastning var en 

viktig orsak till att hygienrutinerna inte följdes. Detta bekräftas av Arenas et al., 2005) som 

beskriver hur dialyssköterskor med många patienter och flera skift per dag har låg följsamhet 

till handhygienen men hög användning av skyddsutrustning och handskar. Även Akyol 

(2005), Pittet (2001) och Ward (2006) beskriver tidsbrist, hög arbetsbelastning och brist på 

personal som ett hinder mot följsamheten till hygienrutinerna. Tai et al. (2009), Liu, Liang, 

Vivienne och Chuang (2014) och van Dalen, Gombert, Bhattacharya och Datta (2013) skriver 

hur vårdpersonal var mer följsamma med att rengöra händerna efter att ha blivit utsatta för 

kroppsvätskor och var mindre följsamma innan patientkontakt än efter.  

 

I resultatet för anförd litteraturstudie framkom att tillgången till kunskap och nödvändig 

resurser påverkade vårdpersonalens följsamhet till hygienrutiner vilket bekräftas av aktuell 

forskning. Enligt Ajzens teori om planlagt beteende så påverkas individens upplevelse av 

beteendekontroll av uppfattningen om tillgång till nödvändiga resurser och möjligheter eller 

hinder till att utföra ett beteende (Ajzen, 1991). Enligt Ajzens teori skulle resultatet ifrån 

anförd litteraturstudie kunna tolkas som att frånvaron av nödvändig skyddsutrustning och 

bristande kunskaper hos vårdpersonalen gjorde att vårdpersonalen uppfattade att de saknade 

nödvändiga resurser. Detta ledde till att vårdpersonalen upplevde att de hade låg 

beteendekontroll vilket gjorde att sannolikheten för att vårdpersonalen skulle uppvisa ett 

korrekt beteende avseende hygienrutiner sjönk. 
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SLUTSATS 

Studiens resultat visar att vårdpersonalens följsamhet till hygienrutiner beror på personalens 

attityd, subjektiva norm och upplevelse av beteendekontroll. Vårdpersonalens attityd till 

hygienrutiner baseras på en individuell konsekvensbedömning av hygienrutinernas funktion i 

den egna verksamheten avseende att förhindra förekomsten av vårdrelaterade infektioner. Det 

behövs en förändring i de attityder som finns både runt hur individen själv upplever att deras 

handlande påverkar patienten och de andra i personalen. Den sociala normen kring 

hygienrutiner utvecklas i samspelet mellan vårdpersonalen på avdelningen och 

nyckelpersoner i arbetsgruppen fyller i viktig funktion för att upprätthålla den sociala normen. 

För att uppnå högre följsamhet behöver en norm skapas där alla i personalen ser det som en 

självklarhet att alltid sköta handhygienen oavsett patient och arbetsuppgift. Vårdpersonalens 

upplevelse av beteendekontroll kring hygienrutiner baseras på en individuell bedömning av 

tillgången till nödvändig kunskap och utrustning. Studiens resultat visar att det finns luckor i 

vårdpersonalens kunskaper och att möjligheter att utföra hygienrutiner i form av utrustning 

och tid inte alltid ges vilket skapar en känsla av att möjligheten att påverka är utanför 

personens kontroll. För att minska de vårdrelaterade infektionerna behövs en helhetssyn där 

all vårdpersonal förstår att deras följsamhet till hygienrutiner påverkar förekomsten av 

vårdrelaterade infektioner och att hygienrutinerna måste tas på allvar oberoende av 

yrkesgrupp och position. 

KLINISK BETYDELSE 

Vårdrelaterade infektioner fortsätter att vara det största hotet mot patienters säkerhet inom den 

svenska hälso- och sjukvården. Den viktigaste åtgärden för att förhindra vårdrelaterade 

infektioner är att all vårdpersonal tillämpar basala hygienrutiner i allt vårdarbete. Även om det 

finns lagar och riktlinjer kring det vårdhygieniska arbetet är följsamheten hos vårdpersonalen 

inte optimal vilket antyder att förbättringsarbetet inte fungerar effektivt. Att identifiera risk- 

och framgångsfaktorer som påverkar vårdpersonalens följsamhet till basala hygienrutiner är 

av nytta i utvecklingen av det vårdhygieniska arbetet. Kunskap om vilka faktorer som ökar 

respektive minskar följsamheten till hygienrutiner kan användas som utgångspunkt för alla 

vårdverksamheter som vill utveckla en handlingsplan för att minska förekomsten av 

vårdrelaterade infektioner.  
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FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Det finns redan mycket forskning inom området både när det gäller hur hygienrutinerna bör 

utföras på bästa sätt, hur följsamheten ser ut i olika vårdverksamheter och effekten av olika 

interventionsprogram. Däremot behövs det mer forskning om varför följsamheten till 

hygienrutinerna fortsätter vara låg och hur vetskapen om faktorerna som påverkar 

vårdpersonalens följsamhet på bästa sätt kan implementeras inom vårdverksamheter. Det 

behövs även mer forskning ifrån andra delar av världen än Europa, Nordamerika eller Asien 

för att få en större bild av problemet. Vårdrelaterade infektioner förekommer i alla kontexter 

och multiresistenta bakterier har blivit ett globalt problem. Det skulle även behövas studier 

som undersöker hur kulturella aspekter påverkar följsamheten och synen på vårdhygien. 

FÖRFATTARNAS INSATSER 

Författarna till uppsatsen har träffats dagligen och har lagt lika mycket tid på arbetet. 

Dokumentet skrevs gemensamt i Google docs för att på ett tidseffektivt sätt samtidigt kunna 

skriva själv och läsa vad den andre skrev. Artiklarna som användes i resultatet söktes separat 

av författarna men gemensamt beslutades vilka artiklar som skulle inkluderas. Båda 

författarna har skrivit på alla delarna av uppsatsen men ibland delades arbetet upp för att 

effektivisera processen. En öppen dialog har hållits för att innehållet skulle bli samstämmigt 

och för att båda författarna skulle kunna stå för det som har skrivits. De delar som den ene 

författaren skrev korrekturlästes och korrigerades även av den andre författaren för att språket 

skulle bli så enhetligt som möjligt. Slutsats, klinisk betydelse, abstract och förslag till vidare 

forskning har skrivits helt gemensamt. 
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BILAGOR 

Bilaga 1: Litteraturmatris 

Nr Författare, titel, 

publikationsår 

Syfte Urval Metod Resultat 

1 Barrett, R. & Randle, J. (2008). 

Hand hygiene practices: 

nursing students‟ perception.  

Undersöka 

sjuksköterskestudenters 

uppfattning om 

handhygien i en 

vårdmiljö.  

10 

sjuksköterskestuden

ter från grund- eller 

masterutbildning 

Semistrukturerade 

kvalitativa 

intervjuer 

Följsamheten påverkades av 

tidsbrist och arbetsbörda, 

arbetsuppgifter, hudskada, 

okunskap om hygienrutiner 

och användning av 

skyddshandskar. 

2 Berland, A., Berentsen, S. B. & 

Gundersen, D. (2011). 

Sykehusinfeksjoner og 

pasientsikkerhet. 

Undersöka 

sjuksköterskors tankar 

och erfarenheter av 

sjukvårdsrelaterade 

infektioner. 

24 sjuksköterskor Kvalitativa 

gruppintervjuer 

Fem huvudteman 

identifierades: 

hygienriktlinjer, tidsbrist, 

ansvarsförhållande, 

samarbete, riskvärdering.   

3 Efstathiou, G., Papastavrou, E., 

Raftopoulos, V. & Merkouris, 

A. (2011). Factors influencing 

nurses‟ compliance with 

standard precautions in order to 

avoid exposure to 

microorganisms: A focus group 

study.  

Undersöka faktorer som 

påverkar sjuksköterskans 

följsamhet till 

standardiserade 

hygienrutiner för att 

undvika 

arbetsrelateradexponerin

g för patogener. 

30 sjuksköterskor 

med minst två års 

yrkeserfarenhet  

Kvalitativa 

gruppintervjuer 

Följsamhet påverkades av 

akuta situationer, 

skyddsutrustning och dess 

påverkan på 

omvårdnadsarbetet, obehag 

för patienten, tidsbrist, 

psykologiska faktorer, 

riskvärdering, rädsla, yrkesår.  

4 Erasmus, V., Brouwer, W., van 

Beeck, E., Oenema, A., Daha, 

T., Rich- ardus,J., & Brug, J. 

(2009). A qualitative 

exploration of reasons for poor 

hand hygiene among hospital 

workers: lack of positive role 

models and convincing 

evidence that hand hygiene 

prevents cross infection. 

 

Undersöka 

bestämningsfaktorer för 

följsamhet till 

handhygienrutiner hos 

sjukvårdspersonal i en 

sjukvårdsmiljö.  

 

65 sjuksköterskor, 

läkare och 

medicinska 

studenter 

 

Kvalitativa 

gruppintervjuer 

 

Följsamheten påverkades av 

attityder, subjektiva normer 

och upplevd 

beteendekontroll. 

 

5 Jackson, C. Lowton, K. 

Griffiths, P. (2014) Infection 

prevention as “a show”: A 

qualitative study of nurses‟ 

infection prevention 

behaviours. 

 

Studien syftar till att 

förklara hur 

sjuksköterskors arbete 

för att minska 

smittspridningen kan 

förklaras. 

 

20 sjuksköterskor  

 

Kvalitativa 

intervjuer 

 

Följsamheten påverkades av 

att deltagarna ville ge ett gott 

intryck och skydda sig mot 

kritik. När de inte själva 

följde hygienrutinerna 

rationaliserade de beteendet 

med en logisk förklaring men 

när andra avvek från 

rutinerna beskrevs det som 

irrationellt.  
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6 Jang et al. (2010). Focus group 

study of hand hygiene practice 

among healthcare workers in a 

teaching hospital in Toronto, 

Canada.   

Att förstå vilka 

bestämningsfaktorer som 

påverkar vårdpersonals 

handhygienbeteende. 

 

153 vårdpersonal Gruppintervjuer Följsamhet till 

handhygienrutiner 

påverkades av vilja att 

skydda sig själv,gemensamt 

arbete, förebilder och brist på 

skyddsutrustning.  

7 Knoll, M., Kautenschlaeger, C. 

& Borneff-Lipp, M. (2010). 

The impact of workload on 

hygiene compliance in nursing.  

Undersöka om yttre 

faktorer (ex 

vårdkapacitet, 

arbetsbörda) hade 

påverkan på 

sjuksköterskans 

följsamhet till 

handhygienrutiner.  

87 sjuksköterskor Narrativa 

intervjuer 

Följsamhet påverkades av 

tidsbrist, glömska, stress, 

akuta situationer, felaktigt 

utförande, negativ inställning 

till handhygien.  

8 Lindh, M., Kihlgren, A., 

Perseius, Kent-Inge. (2012) 

Factors influencing compliance 

to hygiene routines in 

community care - the viewpoint 

of medically responsible nurses 

in Sweden 

Undersöka faktorer som 

påverkar följsamheten 

till hygienrutiner inom 

hemsjukvården 

268 medicinskt 

ansvariga 

sjuksköterskor 

Web-baserat 

frågeformulär 

analyserat med 

deskriptiv statistik 

och kvalitativ 

innehållsanalys 

Följsamhet påverkades av 

resurser, styrning, personal 

och externa faktorer 

9 McInnes, E., Phillips, R., 

Middleton, S., Gould, D. (2014) 

A qualitative study of senior 

hospital managers views on 

current and innovative 

strategies to improve hand 

hygiene. 

Undersöka chefer på 

sjukhus syn på strategier 

som förbättrar 

följsamheten till hand 

hygien 

13 chefer på ett 

universitetssjukhus 

Tematiskt 

analyserade 

intervjuer 

Sju teman identifierades: 

förändring börjar uppifrån, 

förnya budskapet, koppla 

samman handhygien hela 

vårdkedjan, bemyndiga 

(empower) patienterna, för 

sent att ta i med 

hårdhandskarna och att 

förnya förhållandet till icke-

följsamhet 

10 White, K. M., Jimmieson, N. 

L., Obst, P. L., Graves, N., 

Barnett, A., Cockshaw, W., 

Gee, P., Haneman, L., Page, K., 

Campbell, M., Martin, E. & 

Paterson, D. (2015). Using a 

theory of planned behaviour 

framework to explore hand 

hygiene beliefs at the „5 critical 

moments‟ among Australian 

hospital-based nurses.  

Undersöka 

sjuksköterskor på 

sjukhus beteende, 

normer och tilltro till att 

utföra handhygien.  

27 sjuksköterskor Semistrukturerade 

gruppintervjuer 

Följsamhet påverkas av viljan 

att skydda sig själv och 

patienten, socialt stöd, 

hudåkomma, tidsbrist, 

tillgång till 

faciliteter/skyddsutrustning, 

kunskap, interventioner, 

akuta situationer, glömska, 

arbetsbörda.  

 

 

 


